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

Förord
Västra Götalandsregionen medfinansierar ett stort antal projekt och verksamheter som syftar
till att främja en hållbar regional utveckling. Samtliga projekt och verksamheter som medfinansieras
av Västra Götalandsregionen följs upp genom regelmässig och kontinuerlig insamling av information
som gör det möjligt att se hur verksamheten utvecklas. Mer djupgående utvärderingar görs även av
program samt av flera verksam-heter och projekt varje år.
Syftet med utvärderingen är att få en ökad kunskap samt skapa förutsättningar för utveckling av det
maritima klustrets olika delar. En övergripande fråga är hur arbetet kan prioriteras för att utveckla
klustret utifrån aktuella styrdokument samt det arbete som pågår på i första hand nationell nivå?
Utvärderingen beskriver såväl helheten som delklustren. Utvärderingen har genomförts av Kontigo AB
på uppdrag av Västra Götalandsregionen. I konsultteamet ingår Anna Bohman, Daniel Hallencreutz,
Tomas Källberg och Anna Zingmark.
Göteborg juni 2016
Monica Emanuelsson
Analytiker, enheten för samhällsanalys
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Sammanfattning
Kontigo fick under vintern 2016 i uppdrag av Västra Götalandsregionen att utvärdera den maritima
klustersatsning som regionen inlett 2012. En satsning som utgör en utveckling av den regionala maritima
strategi som antogs 2008. Klustersatsningen ska genom att skapa en plattform för samverkan och innovation
inom det maritima området – som skär över sektorsgränser och gränser mellan branscher och discipliner –
skapa förutsättningar för innovation och tillväxt på det maritima området i Västra Götaland. Genom intervjuer
med företrädare för klustersatsningen, såväl centralt som inom de delkluster som ingår i klustersatsningen samt
med externa intressenter har Kontigo skapat sig en bild av förutsättningarna för klusterarbetet och vilka
möjligheter och utmaningar som finns. Detta har kombinerats med desk research och en företagsenkät för att
ge en mer fullständig bild av satsningens resultat och måluppfyllelse så här långt.
Satsningen på det maritima klustret har skapat en konkretisering och en gemensam plattform för att förverkliga
den maritima strategin i Västra Götaland. Mycket som ett resultat av det maritima klustret är nu de maritima
näringarna och den maritima forskningen som begrepp och koncept etablerat i regionens forskarmiljöer och
bland regionala politiker. Klustret har resulterat i gemensamma projekt och samverkansfunktioner, mellan
aktörer i olika, mellan olika forskningsdiscipliner och mellan näringslivsaktörer i olika branscher. På
delklusternivå har satsningen lyckats väl med att attrahera kompetenta personer till sina arbetsgrupper, såväl
inom kunskapsproduktionen som på avnämarsidan.
Kontigo ser dock ett behov av att tydligare identifiera utmaningar och projekt tillsammans med näringslivet i
klusterarbetet. En förutsättning för detta är att adressera de utmaningar i organisation och rollfördelning som
finns inom de sex delklustren. Man behöver också arbeta över disciplin- och branschgränserna för att hitta
synergier mellan olika delkluster för att på allvar kunna hitta en stark roll som ett samlat maritimt kluster där
helheten är mer än summan av de ingående delarna.
Samtidigt bör klustret positionera sig i ett bredare innovationssystem och på sikt söka organisatoriska
lösningar som kopplar klustret till andra innovationssatsningar och aktörer. Kontigo har sammanfattat sina
slutsatser i ett antal rekommendationer:


Marknadsför klustersatsningen mot regionala näringslivsaktörer



Tydliggör och implementera rollfördelningen samordnare/ambassadörer



Säkerställ att värdorganisationer har ett avnämarperspektiv



Formulera uppföljningsbara mål för klustret




Skapa en ny organisation för marin energi och marin bioteknik
Prioritera kommunikationsarbete



Havsförvaltning bör fungera som stödfunktion och sammanhållande funktion i klusterarbetet



Genomför en analys av de maritima näringarnas samhällsekonomiska betydelse



Prioritera spetsen i övergripande klusteraktiviteter



Ge samordningsfunktionen ett tydligare mandat att arbeta med omvärldsanalys och
benchmarking

Vi vill också tacka de som ställt upp med underlag och framförallt med sin tid och kompetens i intervjuer och
enkäter, utan vars hjälp denna utvärdering inte hade kunnat genomföras. Slutsatser och rekommendationer
är Kontigos.
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1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

Havsmiljön och den maritima sektorn är ett av Västsveriges fem viktigaste styrkeområden. År 2011- 2012
analyserades hur det maritima klustret i Västra Götaland kan stärkas och synliggöras, utifrån ett regionalt
perspektiv, ett arbete som resulterade i utredningen Maritima kluster i Västra Götaland. Målet för den
maritima klustersatsningen är ”att stärka det maritima klustret i Västra Götaland genom att öka möjligheterna
för innovationer och kunskapsbaserad tillväxt inom den maritima sektorn”. Utgångspunkt för satsningen på
maritima kluster var den maritima strategin som antogs 2008 och uppdaterades 2015. Syftet var att ge en
översiktlig bild av det maritima klustret, samt analysera och föreslå hur strategisk forskning och innovationer
kan stärkas för en fortsatt maritim utveckling och tillväxt i regionen där ökad samverkan mellan
forskningsorgan, näringsliv, myndigheter och andra intressenter är en viktig del. Utredningen landade i att det
finns sex områden inom det maritima klustret som har särskilt goda förutsättningar för en stark utveckling.
Med utgångspunkt i utredningen formades en klusterstruktur för det första, och hittills enda, övergripande
maritima klustret i Sverige med en övergripande klusterorganisation och sex delkluster.

1.2

Syfte och frågeställningar

1.1.1

Övergripande frågeställningar rörande det samlade klustret

Utvärderingen ska beskriva och värdera organisation och arbetssätt samt mål, resultat och förväntade
(möjliga) effekter. Syftet med utvärderingen är att få en ökad kunskap samt skapa förutsättningar för
utveckling av det maritima klustrets olika delar. En övergripande fråga är hur arbetet kan prioriteras för att
utveckla klustret utifrån aktuella styrdokument samt det arbete som pågår på nationell nivå. Det är viktigt att
utvärderingen ser såväl helheten som delklustren.
Utvärderingen ska innehålla slutsatser och rekommendationer för den framtida utvecklingen av det maritima
klustret.

1.1.2

Övergripande frågeställningar rörande det samlade klustret

1.1.2.1 Genomförande/process


Beskriv den övergripande styrningen, ledningen och organisationen samt värdera hur har det
fungerat (bl.a. finansiär, ledningsgrupp, samordningsgrupp, värdorganisation, ambassadörer)?
Hur har samordningen internt sett ut och hur har den fungerat? Vilken roll har samordnarna
gentemot den roll som ambassadörerna och värdorganisationerna/klusterdelarna har? Vilka
lärdomar kan lyftas?



Hur har den maritima klustersatsningen nått ut? Är den känd bland företag och organisationer
som västsvenskt profilområde? Är den känd politiskt? Är den känd nationellt och internationellt?
Kan man dra några slutsatser av lyckade respektive mindre lyckade insatser som genomförts för
att nå ut?



Går det att se synergi- och kostnadsvinster genom vissa typer av samarbeten? Är det till exempel
så att vissa insatser kan genomföras övergripande, till exempel events för specifika målgrupper,
kan anordnas av experter inom detta område oavsett delkluster?
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Bör några delkluster slås ihop? Kan man se effektivitetsvinster genom att värdskap flyttas från
vissa värdar till andra där samarbetspartners utan värdskap ändå får tydlig roll i den maritima
klustersatsningen i enlighet med maritima samarbetsöverenskommelsen?

1.1.2.2 Mål, resultat och förväntade effekter


Har den övergripande målsättningen samt inriktning varit relevanta och optimala utifrån de
behov och utmaningar som anges i den maritima strategin för Västra Götaland,
klusterstudiens rekommendationer från 2012 och den maritima
samarbetsöverenskommelsen?



Finns det en koppling mellan klustret respektive delklustren och den nationella maritima
strategin? Och hur ser i så fallkopplingen ut?



I vilken utsträckning är de nu aktuella delklustren relevanta för framväxande behov och
prioriteringar (styrdokument och nationella maritima strategin)? Saknas något prioriterat
område som borde vara med? Vilka lärdomar kan dras inför framtida satsningar?

1.1.3

Frågeställningar för de sex delklustren


Utvärderingen ska ge en bild över respektive delklusters bakgrund, syfte, genomförande och
nuläge. Med delkluster menas värdorganisation, ambassadörer, deltagande andra aktörer i
klustret, till exempel företag, offentliga aktörer och forskningsmiljöer. De olika delklustren ligger i
olika faser där till exempel marin energi och marin bioteknik är i uppstarten och detta ska beaktas i
utvärderingen.

1.1.3.1 Genomförande/process


Hur är respektive delkluster organiserat? Hur mycket resurser (tid, pengar) har lagts för respektive
delkluster? Hur har de fasta funktionerna fungerat inkl. hur mycket tid har lagts ner av
ambassadörer respektive värdmiljö?



Arbetar delklustren på liknande sätt? Vilka lärdomar finns kring organisation och arbetssätt?



Hur ser berörda aktörer och andra intressenter på genomförandet av respektive delkluster? Hur ser
berörda aktörer och andra intressenter på kontakterna med värdorganisationerna?



Hur arbetar respektive delkluster för att nå sina målgrupper och deras behov?

1.1.3.2 Mål, resultat och förväntade effekter


Är delklustrens målsättningar samt inriktning relevanta och optimala utifrån de behov och
utmaningar som anges i den maritima strategin, klusterstudiens rekommendationer och den
maritima samarbetsöverenskommelsen?



Vilka är de resultat som delklustren har genererat? Det gäller såväl planerade (i ansökningar)
som oplanerade. Vidare vilka resultat förväntas på längre sikt?



Hur kan delklustren marin energi och marin bioteknik utvecklas i kommersiell riktning? Vad är
det för insatser som krävs framöver? För övriga klusterdelar som har kommit längre är frågan
hur de kan arbeta för att få fram förnyelse av etablerade verksamheter.



Hur skulle ett uppföljningssystem för delklustren inför kommande perioder se ut? Ge förslag på
ett system med relevanta mätetal/indikatorer som handlar om att styra klusterarbetet framåt
och som utvecklar samarbetet mellan klusterdelar. Det kan även handla om klusterarbetets
nytta till exempel att medverka till att öka innovationsförmågan samt skapandet av nya
kompetenser och produkter.
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1.1.4

1.3

Koppling till Västra Götaland 2020 (VG 2020)


Bedöms det maritima klustret, delklustren samt de genomförda insatserna ligga i linje med
inriktning och mål i VG2020? Och i så fall inom vilka prioriterade frågor samt på vilket sätt?



Jämställdhet, miljö, internationalisering och integration är generella prioriterade frågor i
VG2020. I vilken utsträckning berör det maritima klustret samt dess delkluster detta och på
vilket sätt? Finns det behov att utveckla detta arbete och i så fall på vilket sätt?

Metod och material
I detta avsnitt görs en kort beskrivning av metod och material. För en mer detaljerad beskrivning
hänvisas till bilaga 2 och 3.
Tabell 1. Metod och material

1.4

METOD

KOMMENTAR

Intervjuer

Intervjuer med nyckelpersoner bland aktörer kring klustret. Det har rört sig om
främst semistrukturerade intervjuer som genomförs över telefon. Aktörer och
nyckelpersoner identifieras i dialog med uppdragsgivaren utifrån en
intressentanalys av projektet (ambassadörer, samordnare etc.) samt ett urval
företag.

Enkät

För att få en bild bland en bredare krets företag kring projektet har en e-enkät
genomförts (redovisas i bilaga).

Desk Research

Genomgång och analys av skriftligt underlagsmaterial kring projektet och dess
förutsättningar samt sådant skriftligt material som produceras som en del av
genomförandet har varit en viktig del i utvärderingen. Materialet identifieras i
dialog med uppdragsgivaren.

Interna
analysmöten

En viktig del i Kontigos arbete utgörs av interna analys- och avstämningsmöten
i konsultteamet för att fördjupa bilden och förståelsen av genomförandet av
utvärderingen samt de resultat och erfarenheter som redovisas.

Disposition
Rapporten är disponerad enligt följande. I Kapitel 2 görs en genomgång av Kontigos utgångspunkter
för analysen. I detta kapitel presenteras en modell för hur vi avser att analysera klustret (förutom att
besvara de frågor som fanns med i förfrågningsunderlaget). I kapitel 3 beskriver vi klustret och
delklustren – vad som kännetecknar dem vad gäller organisation, aktiviteter, resultat etc. I kapitel 4
analyseras klustret och delklustren utifrån utvärderingsfrågor som efterfrågas av uppdragsgivaren. I
kapitel 5 analyserar vi klustret utifrån den modell som presenteras i kapitel 2. I Kapitel 6 värderar vi
satsningen utifrån hur den knyter an till den regionala utvecklingsstrategin VG 2020. I Kapitel 7,
slutligen, sammanfattar vi de tydligaste slutsatserna samt presenterar våra rekommendationer för
VGR, för klustret som helhet samt för de sex delklustren. Till rapporten finns tre bilagor. Den första
bilagan presenterar det förslag på uppföljningsmodell som efterfrågas av uppdragsgivaren. I bilaga 2
presenteras metod och material mer detaljerat. I bilaga 3 presenteras den enkätundersökning som
genomförts inom ramen för utvärderingen.
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2

Kontigos utgångspunkter för
utvärderingens analys

2.1

Inledning
När kluster på allvar började lyftas som policyverktyg för att stödja näringslivsutveckling och tillväxt i
Sverige för ungefär femton år sedan var perspektivet främst regionalt. Det handlade då mycket om
att stärka regionala företagsnätverk och deras länkningar till exempelvis lokala/regionala
utbildningsinstitutioner samt att öka medlemsföretagens samverkan. Gradvis har detta förändrats,
bland annat på grund av ett alltmer ökat omvärldstryck. Detta har inneburit bland annat att
klusterutveckling handlat om att stärka internationalisering och forskning och innovation. Kluster
förekommer som komponent i flera av EU:s strategier och initiativ på det tillväxtpolitiska området.
2006 lade exempelvis EU-kommissionen fram sin innovationsstrategi och kluster utgjorde ett viktigt
verktyg i denna. En milstolpe, och det hittills viktigaste policydokumentet på området, är EUkommissionens rapport från 2008 med titeln ”Mot kluster i världsklass i den Europeiska unionen”. I
dokumentet understryks nödvändigheten av fokuserade insatser för att öka klustrens excellens.
För att uppnå denna excellens måste ett kluster också kunna konkurrera internationellt. Detta
kräver en kritisk massa av företag (inte enbart stora så kallade lokomotivföretag eller ankarföretag,
utan också innovativa små och medelstora företag), innovationskapacitet och internationella
kontakter. Det kräver också ett varumärke som fungerar internationellt och att klustret erbjuder en
attraktiv miljö för att locka global talang, finansiering och kunskap. EU har även på senare år
förespråkat vikten av samverkan mellan klusterorganisationer inom och mellan länder inom EU som
ett sätt att både skapa nya kombinationer av kompetens samt även en kritisk massa för att
konkurrera globalt. Som en följd av detta – för att svenska kluster ska kunna konkurrera exempelvis
om internationell finansiering – krävs att svenska satsningar för att stödja klusterutveckling
koncentreras mot insatser som verkligen skapar den här typen av utvecklingskraft i de svenska
initiativen.

2.2

Ett kluster utvecklas i olika faser
Ett kluster består av företag, offentliga aktörer och universitet/högskolor från samma geografiska
område. Några av fördelarna med geografisk koncentration i form av ett kluster är till exempel
tillgång till specialiserad arbetskraft, specialiserade insatsvaror, teknologi, information och
erfarenhetsbaserad kunskap. Kärnan i flertalet kluster utgörs av affärsdrivande företagsnätverk som
samverkar kring konkreta aktiviteter som inköpssamverkan, gemensam produktutveckling med
mera. Ett klusterinitiativ eller klusterorganisation är ett gemensamt projekt där näringsliv och
offentlig sektor samverkar för att stärka tillväxten och konkurrenskraften i ett område. Västra
Götaland har valt att definiera kluster som regionala koncentrationer av företag, myndigheter,
organisationer och forskningsinstitutioner som är beroende av varandra inom närliggande eller
samma sektorer. Denna definition av kluster kan också ses som en grupp av företag, relaterade till
ekonomiska aktörer och institutioner som är lokaliserade nära varandra och har tillräcklig
omfattning för att utveckla specialiserad expertis. Ett kluster har en tydlig funktion i samhället, där
företag och organisationer har samlats inom ett visst område för att driva kluster. Västra
Götalandsregionens definition lägger tyngd på dynamik, flexibilitet och möjligheten att driva på
utvecklingen både regionalt och i internationell konkurrens med andra kluster. I utredningen av det
Maritima klustret som gjordes 2012 lades fokus på hur de maritima klustren kunde utvecklas
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tillsammans för att på så sätt bidra till kopplingar mellan företag som tidigare inte haft tydliga
kopplingar till varandra.
Kännetecknande för den här typen av modeller för att utveckla kluster är att det bygger på att
kluster har olika grader av mogenhet. Utifrån det maritima klustrets förutsättningar har vi tagit fram
en trappa bestående av tre faser utifrån våra erfarenheter av hur klusterinitiativ utvecklas både
nationellt och internationellt. Den första fasen, den embryonala, kännetecknas av att klustret är i ett
initialt skede. Ofta utgår ett klusterinitiativ från en idé om att ökad samverkan kring en sektor eller
mellan sektorer kan skapa konkurrenskraft. I den embryonala fasen blir det ofta viktigt att skapa
kunskap om det system som klusterinitiativet ska samverkan kring och att identifiera styrkor och
synergier i detta system. I denna fas är även nätverkande viktigt och aktörer börjar skapa en
förståelse för varandras verksamhet och för systemet. En strategi påbörjas och aktörer börjar
tillsammans agera och skapa resultat i strategins riktning. Ofta har klustersamverkan och nätverk i
denna fas ett lokalt och regionalt fokus. Det är vidare ofta en fas då klusterorganisationens roll i
innovationssystemet börjar definieras och det finns inte alltid välutvecklade relationer till andra
innovations- och företagsfrämjande aktörer.
I fas två presenteras ett lite mer utvecklat kluster. I ett mer utvecklat klusterinitiativ har samverkan
utvecklats och starkare länkar och relationer har utvecklats mellan aktörer. Det finns ofta även en
utvecklad strategi utifrån ett omvärldsperspektiv samt kunskapen om omvärlden och
konkurrenssituationen har förstärkts. Genom ökad kunskap om företagsbehoven arbetar
klusterinitiativet ofta med en rad olika aktivitetsområden som stärker företagens konkurrenskraft.
Genom att klusterinitiativet har tydliggjort sin roll och sitt erbjudande är det även lättare att skapa
regionöverskridande samverkan samt förstärka positionen nationellt och internationellt. I denna roll
har även klusterorganisationens roll och kopplingar till övrigt regionalt innovationssystem förstärkts.
I den öppna fasen har klusterinitiativet förstärkt rollen kopplat till innovation och arbetar både med
företagens frågor kring konkurrenskraft idag men även morgondagens frågeställningar. I denna roll
som innovationsfrämjare arbetar klusterorganisationen med bransch- och sektoröverskridande
samarbeten, utgår från viktiga frågeställningar för framtiden för att tillsammans med andra utforska
och skapa lösningar på t ex samhällsutmaningar. Det mer öppna förhållningssättet kräver även ett
ökat fokus på globala länkar, ett brett aktörsperspektiv och arbetsprocesser som involverar olika
perspektiv (processer för öppen innovation). I ett innovationsperspektiv blir det viktigt att ha starka
kopplingar också till övrigt regionalt innovationssystem.
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Figur 1. Tre utvecklingsfaser i ett klusterinitiativ

Öppet

Utvecklat
-Systemsyn-framtidsbehov i
fokus samtidigt som fokus ligger

vid företagens behov idag

Embryonalt

2.3

Kontigos analysmodell

2.3.1

Inledning
Förutom de frågeställningar som presenterades i syftet (och som i viss utsträckning ingår i den
modell som presenteras i detta avsnitt) kommer vi att analysera det maritima klustret utifrån två
stycken modeller: innovationsgapsmodellen och innovationsarenamodellen.

2.3.2

De sju innovationsgapen
En i sammanhanget intressant modell är den modell som Örjan Sölvell, professor vid
Handelshögskolan i Stockholm, har utvecklat. Modellen sätter fokus på de hinder och utmaningar
som ett kluster måste hantera för att på ett framgångsrikt och effektivt sätt bidra till innovation och
stärkt innovationskraft.
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Figur 2. De sju innovationsgapen Källa: Örjan Sölvell

Figur 2 är ett sätt att illustrera samspelen inom ett kluster enligt Sölvell. Det finns fem olika typer av
aktörer och mellan dessa finns länkningar där olika typer av aktörer kan/måste samspela. Dessa kan
kallas klusterinterna länkningar. Utanför klustret finns en länk som handlar om att ett kluster måste
kopplas till andra kluster. Slutligen är ett kluster på olika sätt länkade till världsmarknaden och de
globala kopplingarna i en bransch. Detta är ytterligare ett område där ett gap kan finnas.
Sölvell framhåller att ”I ett perfekt kluster är trafiken tät på de här stigarna. Människor rör sig mellan
aktörerna, talar med andra, förmedlar nyheter till andra, diskuterar med andra, byter jobb och
binder samman systemen på tusentals olika sätt. All den här trafiken bidrar till att skapa
klusterdynamik. Kunskap sprids och delas. Samarbete gör att resurserna används på bästa möjliga
sätt. Genom samordning jämkas olika aktörers intressen och handlingar samman.” Världen är
emellertid inte perfekt. Oftast föreligger ett eller flera gap, det vill säga en situation där kopplingen
mellan exempelvis företag och utbildningsaktörer eller företag och kapitalaktörer fungerar
bristfälligt. I matrisen nedan beskriver vi kortfattat dessa gap och vad de innebär.
Sammantaget innebär dessa brister att klustrets samlade innovationsförmåga försämras och att ett
kluster kanske endast utnyttjar en liten del av sin potential. Sölvell talar i detta sammanhang om att
dessa gap kännetecknas av ”kunskapsmisslyckanden, samarbetsmisslyckanden och
samordningsmisslyckanden”.
I figuren nedan konkretiseras vad som kännetecknar de sju innovationsgapen. Sölvells modell över
de sju innovationsgapen menar vi på ett utmärkt sätt kan tjäna som ram för utvärderingen av det
Maritima klustret vad gäller att fånga dels de resultat som har åstadkommits som de
arbetsprocesser som initierats, bland vad gäller att länka samman olika grupper av aktörer.
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Tabell 2. Vad innebär de sju gapen? Källa: Kontigo baserat på Sölvell
Innovationsgap

Vad kännetecknar detta gap?

1. Forskningsgapet, som
begränsar samspelet mellan
företag och
Forskningsorganisationer

Olika incitamentssystem för universitetsforskare, företag
etc. motverkar ofta att tätare samarbeten med näringslivet
utvecklas. Olika normer, språk i universitetsvärlden och
näringslivssektorn försvårar samverkan. Olika
tidsperspektiv vad gäller budget, arbetsplanering, mål och
mätvariabler.

2. Utbildningsgapet, som
begränsar samspelet mellan
företag och
Utbildningsorganisationer

Bristande samverkan och matchning mellan
utbildningsorganisationerna, deras erbjudande och de
andra klusteraktörernas behov.

3. Kapitalgapet, som begränsar
samspelet mellan företag och
Utbildningsorganisationer

Bristande överbryggning mellan näringsliv och olika
finansaktörer som omfattar både offentlig
och privat finansiering, exempelvis EU-finansiering och
offentliga medel från nationella och regionala källor eller
olika typar av riskkapital.

4. Myndighetsgapet, som
begränsar samspelet mellan
företag och offentliga
Organ

Bristande kontaktytor mellan offentliga myndigheter och
näringsliv. Bristande kunskap hos nationella och
internationella politiska aktörer och myndigheter i
regionen. Bristande praktisk och produktiv dialog mellan
näringsliv och myndigheter när det gäller att utveckla
handlingsplaner som betjänar hela system av företag och
industrier.

5. Gapet mellan företag, som
begränsar samspelet mellan
företag

Bristande länkningar (innovationsprojekt etc.). Bristande
kunskap om omgivande näringsliv. Bristande
samlokaliseringsfördelar.

6. Gapet mellan kluster, som
begränsar kopplingarna mellan
olika kluster

Bristande kopplingar mellan kluster som innebär att
kompetens och kunskap inte tillämpas inom flera olika
sektorer eller att lärdomar etc. från liknande kluster inte
inkluderas.

7. Det globala marknadsgapet,
som begränsar kopplingarna
mellan ett kluster och de globala
marknaderna.

Bristande internationalisering och export som innebär att
innovation och signaler om vad
marknaden efterfrågar, om ny teknik, nya affärsmodeller
och så vidare hindras. En annan
sida av gapet, som är minst lika viktig, är att inflödet av
talang, resurser och investeringar till klustret minskas.
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2.3.3

Kontigos analysmodell
Baserat på Sölvells modell och de tre faser som vi i ett föregående stycke identifierade kommer vi
att värdera det samlade klustret – med utblickar mot respektive delkluster enligt nedanstående
modell (se figur 3). Input är dels den insamling av empiri som gjorts inom ramen för utvärderingen.
Utifrån de sju gapen analyseras det maritima klustret sedan dels utifrån vilket stadium klustret (eller
delklustren) kan sägas sig befinna sig i. Vi försöker också att analysera varför gapen finns/existerar
utifrån tre typer av förklaringar.



Strukturella förklaringar: (Lagstiftning, resurser etc.)
Institutionella förklaringar: (Attityder, normer, föreställningar etc.)



Relationella förklaringar: (Nätverk, samverkan i trippelhelix etc.)

Den strukturella nivån inbegriper faktorer såsom exempelvis lagstiftning och ekonomi. I fallet med
kommersialisering av forskning kan exempel på flaskhalsar på denna nivå härstamma ur
universitetens resursutrymme eller skattemässiga incitament för forskare att engagera sig i
kommersialiseringsaktiviteter. Den institutionella nivån handlar om attityder, normer och
föreställningar i samhället, eller så kallade ”informella institutioner”. I detta fall kan ett exempel vara
politikens, industrins eller akademins syn på förhållandet mellan grundforskning och innovation.
Slutligen handlar den relationella nivån om organisationer, relationer och samverkan mellan aktörer.
Exempel på en flaskhals på denna nivå kan vara att forskare och investerare har olika drivkrafter och
intressen, alternativt bristande kunskap om varandra.
Figur 3. Kontigos sammanvägda analysmodell
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3

Beskrivning av den samlade
klustersatsningen och de sex
delklustren

3.1

Den samlade klustersatsningen

3.1.1

Varför en maritim klustersatsning?
Västra Götaland utgör Sveriges mest utpräglade havsregion genom den mångfald av maritima
aktiviteter som finns längs havskusten och genom den inramning av vatten som finns genom Vänern
och Vättern i öster. Näringar kopplade till den marina sektorn har även stor betydelse för Västra
Götalandsregionen och har så haft under hundratals år. Göteborg är Nordens ledande hamnstad och
sjöfarten skapar sysselsättning bland både teknikleverantörer och i den kvalificerade tjänstesektorn.
Samtidigt finns betydande sysselsättning inom marina livsmedel och turism längs Bohuslänskusten.
Utifrån behovet av kvalificerad personal och en relativt stark regional kunskapskoncentration på det
marina området har utbildningar och forskningsinstitut vuxit fram vid exempelvis Chalmers tekniska
högskola och Göteborgs Universitet. Sammantaget har Västra Götaland en stark marin kultur som
utgör en resurs för fortsatt utveckling. Den marina sektorn består av flera olika verksamheter i olika
sektorer med olika grad av inbördes kopplingar och behovet av samverkan och samordning anses
därför utgöra en viktig förutsättning för att sektorn ska kunna utvecklas i regionen och skapa tillväxt.
Anledningen till regionstyrelsens beslut om en strategi för den marina sektorn var att de bedömde
att just denna sektor har förutsättningar att vidareutvecklas, bland annat på grund av att det redan
finns en kritisk massa företag, många som redan idag är globalt konkurrenskraftiga. Vidare har
Göteborgs universitet en lång forskningstradition inom marinbiologi, marin ekologi, oceanografi,
marin kemi och marin geologi. Inom universitetet finns även Sven Lovén-centret för marina
vetenskaper, med en omfattande forskningsinfrastruktur, samt två forskningsstationer. I detta
sammanhang måste också den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Havsforskning nämnas.
Havsmiljöinstitutet, där flera svenska universitet samverkar kring havsmiljöfrågor, är också
administrativt knutet till Göteborgs universitet. Chalmers har en omfattande marin forskning som i
stor utsträckning bedrivs inom andra discipliner än på Göteborgs universitet samtidigt som det finns
potential för gemensamma projekt inom flera områden. Chalmers marina forskning har särskilt
fokus på marina livsmedel, miljösystemanalys, kemi samt bioenergi och havsbaserad energi, inte
minst inom högskolans centrum för vindkraftsforskning SWPTC. Göteborgs universitet, Chalmers,
Linnéuniversitetet, KTH, Sjöfartsverket, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Vinnova och Västra
Götalandsregionen driver tillsammans forskningscentret Lighthouse med fokus på sjöfartsfrågor.
Även på SSPA Sweden, som ägs av Chalmers, finns testanläggningar för marin industriutveckling.
Man bedriver även konsultverksamhet. Inom regionen finns också Havsfiskelaboratoriet i Lysekil
med fokus på fiskebiologi, en verksamhet som är en del av Sveriges Lantbruksuniversitet. I Borås
finns forskningsinstitutet SP representerade med flera verksamheter som ligger nära det marina
området. På SP finns ett institut för livsmedel och bioteknik och inom ramen för livsmedel ägnar
man sig åt livscykelanalyser på fisk, vattenbruk och marina livsmedel.

15 (79)

Den marina sektorn i området har också tidigare visat på förmåga att hantera förändringar och
omvandlingstryck. Exempel på detta är strukturomvandlingen av varvsindustrin i Göteborg som
skedde under mitten på 1970-talen. Under tio år avvecklades och försvann verksamheten samtidigt
som många av de kvalificerade underleverantörerna till varven lyckades ta marknadsandelar på
exportmarknaden eller utveckla nya kompetenser inom andra områden. Den framtida utmaningen
utgörs bland annat av att använda denna erfarenhet och kunskap för att utveckla nya hållbara
användningsområden för de marina resurserna. Här kan exempelvis nyttjandet av marina
biomaterial bli ett viktigt bidrag till framtidens bioekonomi. Ett annat exempel är vattenbruket som
med all sannolikhet kommer att spela en viktigare roll i framtiden. Havsbaserad vind- och vågkraft
kommer också lämna betydande bidrag till framtidens energiförsörjning i Europa.

3.1.2

Den maritima klustersatsningens vision
Den maritima strategin är en del av strategin för tillväxt och utveckling, VG 2020, och innehåller en
vision för det marina området. Visionen formuleras enligt följande: ”Västsverige ska vara en av
Europas ledande maritima regioner med lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och
hållbar utveckling”.
Strategin för tillväxt och utveckling utgår från att nå målsättningarna inom Vision Västra Götaland
– Det goda livets fem fokusområden som utgör sammanhang och ram för arbetet med den
maritima strategin samt andra gemensamma utvecklingsprocesser:



Ett livskraftigt och hållbart näringsliv
Ledande i kompetens- och kunskapsutveckling



Infrastruktur och kommunikationer med hög standard



En ledande kulturregion



En god hälsa

Sverige har infört lagstiftning som innebär att havsplaner ska tas fram som är vägledande för hur
havsområdena ska användas. I denna process är många aktörer i Västra Götaland aktiva och
regionen vill vara en föregångare vad gäller långsiktig planering och förvaltning av resurser vid kust
och hav. Genom EU:s direktiv om havsplanering förbättras också möjligheterna för internationell
samverkan kring de gemensamma havsområdena. Den maritima strategin är också synkroniserad
med de nationella miljömålen. Just havsplanering och havsförvaltning ska utgöra ett nav och en
gemensam nämnare för samtliga delkluster och sektorer inom ramen för de marina näringarna.
Tanken är att man måste säkra hållbarhet i nyttjandet av havets ekosystemtjänster samtidigt som
man ska ge förutsättningar för näringarna att växa i enlighet med det delvis mycket komplexa
regelverk som finns främst på EU-nivå och nationell nivå.

3.1.3

Den maritima klustersatsningens syfte
Syftet med den maritima strategin och klustersatsningen är att stödja den marina sektorns
utveckling, vilken förutom Västerhavet också omfattar verksamhet kring Vänern och Vättern. Vid
klustersatsningens start var också en del av syftet att påverka de nationella bedömningarna inom
närings-, miljö- och forskningspolitiken. De ansvariga inom Västra Götalandsregionen menar att det
även finns ett behov av en samlad marin politik som är relevant för hela Sverige, något som också
har påvisats i utredningar. Sverige har numera också – sedan sommaren 2015 – en nationell maritim
strategi och ett förslag på åtgärder. Västra Götalandsregionen har för avsikt att arbeta med den
regionala ?maritima strategin i nära samarbete med EU- kommissionen och deras arbete med den
integrerade maritima politiken, samt självklart i linje med
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den nationella satsningen (i viss mån skulle man kunna säga att Västra Götaland är den region som
sitter i förarsätet när det gäller den nationella satsningen).
Den maritima strategins inriktning handlar om:



att bibehålla och utveckla kompetens och konkurrenskraft;
att samarbeta över sektors- och branschgränser;



att samverka i långsiktiga partnerskap med deltagande från näringslivet, akademi och institut
samt offentliga aktörer (inklusive kommuner och statliga myndigheter);
att påverka och interagera med den nationella, europeiska och internationella agendan på det
maritima området.



Det finns ett antal FoU-aktörer i regionen som arbetar med maritim forskning och utveckling med
olika fokus. Att få igång ökade utbyten och gemensamma projekt dem mellan är ett centralt syfte
med klusterbildningen. Syftet är då främst att få till ett bättre samarbete på chefs- och
ledningsnivå. På forskarnivå menar man från regionen att det redan finns ett stort utbyte, men att
gemensamma projekt måste uppmuntras från ledningshåll. Även forskningsinstituten anses vara
viktiga parter att utveckla samarbeten med som ett sätt att nå företagen. Att skapa mötesplatser
för akademi och näringsliv är en central roll i många klusters arbete, så även för det maritima
klustret i Västra Götaland. Utifrån ett Triple Helix-perspektiv pekar man i klusterutredningen
”Maritima kluster i Västra Götaland” från 2012 också ut offentliga aktörer som viktiga
samarbetspartners.
Då olika delar av de marina näringarna har uppnått mycket skiftande mognadsgrad när det gäller
kommersialisering och näringslivets utveckling varierar målbild och syfte mellan olika delkluster.
Såväl marin turism som maritima operationer och marina livsmedel är mogna näringar med ett brett
spektra av företag i regionen. Dessa branscher är dessutom betydande sysselsättningsmässigt. För
marin bioteknologi är däremot mycket av verksamheten fortfarande på ett forsknings- och
utvecklingsstadium. Antalet företag är få och potentialen ur ett regionalt tillväxtperspektiv är osäker.
Inom marin energi finns mogna delar, som vindkraft offshore och flytande vindkraft där en viss
kommersiell verksamhet finns i regionen och en omfattande sådan verksamhet finns i andra länder.
Dock finns också delar, som vågkraft, som fortfarande är i ett tidigt utvecklingsskede.

3.1.4

Den maritima klustersatsningens mål
Målet som följer av strategins vision är ”att stärka det maritima klustret i Västra Götaland genom att
öka möjligheterna för innovationer och kunskapsbaserad tillväxt inom den maritima sektorn”.
Utöver de fokusområden som anges i VG 2020 finns tretton övergripande mål för klustersatsningen
(dessa mål är sedan uppdelade i 85 olika inriktningsmål som tillsammans ska tydliggöra hur den
marina sektorn ska kunna utvecklas hållbart och långsiktigt). De tretton övergripande målen är:


Hållbar tillväxt genom satsning på sjöfart och logistik.



Bevara marinbiologisk mångfald och de marina ekosystemens status.



Bevaka och analysera tillståndet i havsmiljön samt initiera åtgärder för förbättringar.



Rekrytering av nya generationer arbetskraft till den maritima sektorn.



Utnyttja den miljö- och säkerhetsmässiga potentialen i maritima transporter.



Stärk utvecklingen av den marintekniska industrin och fritidsbåtvarven i Västra Götaland.



Uthållig fiskerinäring genom satsning på kvalitet, miljöanpassning och samverkan.
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Förbättra kunskapen om havet, förstärk forskningen och överför de maritima möjligheterna till
hållbar tillväxt och utveckling.
Realisera möjligheterna till offshoreproduktion av förnyelsebar energi.



Möt klimateffekterna i maritim och kustnära miljö.



Utveckla hållbar kustturism och maritim upplevelseindustri.



Effektivitet och samverkan i fritidsbåtsnäringen.



Bevara och utveckla Västra Götalands maritima identitet.

I utredningen av klustersatsningen som gjordes 2012 klargjordes att utvecklingen är kunskapsdriven
och av denna anledning är mötet och samverkan mellan olika ”kunskapsproducenter” respektive
näringsliv och offentliga aktörer en central frågeställning. Utmaningen blir att utveckla inspirerande
mötesplatser, med både marina och icke-marina områden, för kunskapsutbyte och kreativa
diskussioner som leder till konkreta initiativ för att gemensamt söka om forskningsmedel eller inleda
gemensamma produktutvecklingsprojekt. Fokus läggs således på att utveckla samverkan och
identifiera gemensamma utmaningar, visioner och intressen för olika delar av den marina
forskningen och den marina näringen. Dessa visioner och intressen kan gälla såväl för olika aktörer
(högskolor, forskningsinstitut, företag och myndigheter) som för olika områden i form av olika
näringslivs- och forskningsområden (exempelvis marin bioteknik och havsförvaltning).
De marina näringarna är beroende av en god havsmiljö och ett hållbart resursutnyttjande, ett
beroende som också är gemensamt för sektorerna inom den marina näringen. I och med att
geografin och naturen i Västra Götaland präglas av Västerhavet, Vänern och Vättern är en
övergripande utmaning att bevara havets och insjömiljöernas kvalitet samt att förhindra att dess
unika och sårbara värden utsätts för risker genom att den ekologiska balansen undermineras. Denna
målsättning gäller hela Västra Götalands akvatiska system: vattenmiljöerna i och kring Vänern, andra
sjöar och vattenvägar samt den marina miljön och havskusten. Utmaningen i projektet är att stötta
den befintliga marina verksamheten och samtidigt utveckla ny verksamhet på området på ett
miljömässigt hållbart sätt. Aktiviteterna inom det maritima klustret ska därmed genomföras inom
ramen för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

3.1.5

Organisation och organisering av klustersatsningen
För att genomföra strategin enligt visionen och uppnå inriktningsmålen krävs kontinuitet, långsiktighet och målinriktat stöd. Av denna anledning inrättades 2008 ett informellt partnerskap med
representanter från de maritima sektorer som definieras i strategin (se publikationen Maritim
strategi för Västra Götaland). Tillsammans med Beredningsgruppen för regionutveckling
(BRU)skulle partnerskapet driva gemensamma frågor om marin utveckling. Beredningsgruppen för
regionutveckling (BRU) bestod av företrädare för Västra Götalandsregionen och de fyra
kommunförbunden. BRU ersattes januari 2011 med Beredningen för hållbar utveckling (BHU)
gTanken var att partnerskapet också ska vara ett nätverk för initiativ och samarbete. Partnerskapet
representeras i styrningen av klustret av en ledningsgrupp som har till uppgift att säkerställa
kommunikationsflödet mellan verksamheten inom klustret och vidare in i de egna
organisationerna. Tanken är att ledningsgruppen ska ha den samlade överblicken över klustret som
helhet samt se till att klusterdelarna fungerar och är aktiva. Utöver detta utser också
ledningsgruppen värdorganisation och ambassadörskap för respektive delkluster. Ledningsgruppen
ska bestå av en representant från vardera av de organisationer som skrivit under
överenskommelsen.
Förutom ledningsgruppen finns en mindre samordningsfunktion bestående av tre personer som ska
stötta ledningsgruppens samverkan med de olika klusterdelarna (Här, vi återkommer till detta
senare, har det förelegat en del otydligheter). Samordnarna ska exempelvis ge praktiskt stöd till de

20 (79)

personer som leder varje klusterdel och arrangera strategiska.
möten, workshops och konferenser samt sköta omvärldsbevakning. Samordningsgruppen ska också
utgöra en ingång till klustren och dess aktiviteter. Ledningsgruppen har en tydlig strategisk roll
medan samordningsgruppen fyller en operativ funktion och ska stötta de olika delarna i klustret
hands-on i arbetet. Samordningsgruppen ska företrädesvis bestå av representanter för regionen,
Chalmers och GU.
Många av de aktörer som samverkar i det maritima klustret har ingått i en
samverkansöverenskommelse (det gäller dock inte alla aktörer – det finns aktörer som medverkar i
klustersatsningen utan att ha skrivit på en samverkansöverenskommelse). Syftet med denna
överenskommelse är att slå fast den långsiktiga inriktningen i satsningen på de marina näringarna
och förvaltningen av de maritima resurserna. Verksamheten utvecklas i olika projekt som parterna
utvecklar själva eller tillsammans med andra aktörer. De aktuella parterna är: Västra
Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs Universitet, SSPA Sweden AB, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, Länsstyrelsen Västra Götalands län samt Havs- och vattenmyndigheten. Tanken
med samverkansöverenskommelsen är dock inte att detaljreglera vad som ska göras utan handlar
om just långsiktig inriktning i verksamheten.
I februari 2015 gav Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd (RUN) åtta politiska
ledamöter (en ledamot per parti) i uppdrag att sitta i en referensgrupp med uppgiften att under året
ta fram en handlingsplan för den maritima strategin. Handlingsplanen skulle, inom ramen för det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet, ange inriktningen och styra Västra Götalandsregionens
prioriteringar av insatser och stöd inom det marina området. Utöver den politiska referensgruppen
stöttar också en intern referensgrupp bestående av tjänstemän framtagandet av den maritima
handlingsplanen.
Klustersatsningen består av sex delkluster. Fem av dessa representerar områden inom de marina
näringarna – marina livsmedel, marin turism, maritima operationer, marin bioteknologi och marin
energi. Ett delkluster, havsförvaltning, är horisontellt och skär igenom samtliga klusterdelar och
utgör en juridisk och förvaltningsmässig expertfunktion till övriga delkluster. Havsförvaltning saknar
även avnämare inom näringslivet (även om det teoretiskt skulle vara möjligt att se att en
konsultkompetens kunna genereras från detta delkluster).
Urvalet av delkluster har skett dels baserat på de prioriteringar och avgränsningar som gjorts av EU
inom ramen för arbetet med integrerad marin politik och den så kallade blåboken, dels baserat på
de styrkeområden som identifierats under de intervjuer och workshops som gjorts med marina
aktörer i regionen som en del av klusterutredningen från 2012. Något som pekas ut i utredningen är
att delklustren är dynamiska och att det är fullt möjligt att tänka sig att man kommer slå ihop
delkluster, avveckla delkluster eller utveckla nya delkluster/bryta upp delkluster som en del av
arbetet med det maritima klustret.
En ny roll som tillkommit är en gemensam kommunikatör för klustret som har ett övergripande
ansvar för att samordna kommunikationen med gemensamma plattformar och
kommunikationskanaler samt ansvara för hemsidan. Kommunikatören tillträder våren 2016 och ska
arbeta 50 procent.

3.1.6

Finansiering av klustersatsningen
Kostnaderna bedöms fördelas på tre miljoner för samordningsgruppen, 500 000 kr per delkluster för
workshops, möten och omvärldsbevakning. Ytterligare en miljon kr på årsbasis beräknas krävas för
gemensamma aktiviteterna såsom kostnader för hemsida och klusterövergripande
omvärldsbevakning. Övriga kostnader, för till exempel utredningar och gemensamma projekt, får
täckas av övriga anslag som ligger utanför ramen för klustersatsningen. Ambassadörer och
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värdmiljöer har också kunnat ansöka om 20 procent av en heltid i finansiering för sitt deltagande.
Det är dock inte säkert att detta är en finansieringslösning som kommer Totalt har den maritima
klustersatsningen erhållit sju miljoner kr i stöd genom de regionala utvecklingsmedlen under
perioden 2013-2015.
Tabell 1. Finansiering av projekt (andelar VGR respektive värdorganisationen) genomförda under
perioden 2013-09-01 till 2015-12-15.

Delkluster
Havsförvaltning
Marin bioteknik
Maritima operationer
Marin energi
Marina livsmedel
Marin turism

VGR
50 %
58 %
82 %
65 %
77 %
50 %

Värdorganisation
50 %
42 %
18 %
35 %
23 %
50 %

Tabell 2. Finansiering av projekt i SEK, genomförda under perioden 2013-09-01 till 2015-12-15.

Delkluster
Havsförvaltning*
Marin bioteknik*
Maritima operationer
Marin energi
Marina livsmedel
Marin turism
*Uppgifter saknas

3.1.7

VGR

Värdorganisation

1 115 000 kr
500 000 kr
500 000 kr
500 000 kr

247 000 kr
775 000 kr
1 688 000 kr
500 000 kr

Målgrupper och marknadsföring
Klustrets målgrupper på övergripande nivå är mycket breda. De olika delklustren har målgrupper
bland såväl företag som näringslivs- och branschorganisationer, universitet, forskningsinstitut,
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testmiljöer, kommuner, regioner och offentliga aktörer på nationell nivå som myndigheter,
departement. Målgrupperna varierar dock mellan olika delkluster, exempelvis utgörs målgrupperna
för marin bioteknik mestadels av forskningsaktörer eftersom området fortfarande är relativt
outvecklat på avnämarsidan.
Marknadsföringen av klustrets verksamhet sker främst genom hemsida, gemensamma aktiviteter,
mailutskick och nyhetsbrev till intressenter samt genom informella informationskanaler och ”word
of mouth.” Medverkan av klusterdeltagare och nätverksskapande vid konferenser och workshops
som Swedish Maritime Day och European Maritime Day utgör en marknadsföringskanal mot
nationella och internationella aktörer. Men i hög grad bygger marknadsföringen av klustret på
nyttjande av och utvecklande av befintliga nätverk bland klustrets representanter generellt och i
synnerhet ambassadörerna. Dessa representerar också en bred skara aktörer - företag, kommuner,
branschorganisationer, forskningsinstitut och högskolor. Någon marknadsföring av klustret mot en
bredare allmänhet sker inte.

3.1.8

Insatser och aktiviteter
Året efter antagandet av klusterstrategin gjordes en sammanställning över de aktiviteter som skett
inom ramen för strategin (Maritim strategi 2008 – resumé över ett aktivt år). Här förklaras att de
maritima aktiviteterna i Västra Götaland ökade markant under 2008, alltså redan under året
strategin antogs. Ett trettiotal målsättningar sattes upp för olika verksamhetsområden och arbetet
för att nå dessa mål påbörjades. På agendan under denna första implementeringsfas var att
utarbeta ett förslag till en handlingsplan som speglade den politiska och resursmässiga
prioriteringen av de olika målen inom ramen för strategin. Betydande insatser/resultat under denna
fas var att regeringen bildade det nationella Havsmiljöinstitutet, som Göteborgs Universitet ansvarar
för, som arbetar med att förse regeringen och myndigheter med beslutsunderlag i marina
miljöfrågor. Havs- och vattenmyndigheten bildades vidare – en statlig myndighet med fokus på
marina frågor och med sin bas i Göteborg. Flera initiativ med syftet att främja innovationer och
företagande inom det marina området sjösattes.
Utöver detta startade Västra Götalandsregionen ett energiprojekt med syfte att etablera en svensk
vindkraftsindustri med viss inriktning mot utbyggnad av havsbaserad vindkraft. All forskning kring
vindkraft är samlad i det nationella centret Swedish Windpower Technology Center (SWPTC) vid
institutionen för energi och miljö på Chalmers. SWPTC för samman forskningen med näringslivet och
driver frågor från turbindesign till design av elnät och transmission för att bidra med kompetens
kring utveckling, konstruktion och optimering av vindkraftverk. Vidare togs också initiativ för att
förbättra Västra Götalands inre vattenvägar, där behovet av att kunna frakta gods från Göteborgs
hamn på ett miljöanpassat och ekonomiskt effektivt sätt ledde till att en utredning med fokus på att
göra Västra Götaland till en mindre fossilberoende region startades upp. Tillsammans med
kommunerna kring Vänern och Region Värmland startades också ett projekt för att utveckla Vänerns
marina möjligheter med fokus på sjöfart och båtliv, kunskapsutveckling, innovationer samt hållbart
nyttjande av Vänerns kustområden. Insatser genomfördes också för att bedriva opinionsbildning
samt sprida information och kunskap kring marina förhållanden. Detta skedde under 2008 i många
olika sammanhang och för olika målgrupper, exempelvis genom anordnandet av
”Västerhavsveckan” och genom deltagande i Almedalsveckan.
Sedan den maritima strategin antogs har Västra Götalandsregionen haft en omfattande
projektverksamhet. Ungefär 100 projektbeslut fattades till ett värde av cirka 100 miljoner kr under
perioden 2008-2012. Variationen i projektens inriktningar har varit stor och speglat den maritima
strategins breda inriktning. Samtliga projekt är dock av marin karaktär.
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Västra Götalandsregionen har varit medarrangörer till Swedish Maritime Day. En mötesplats för
aktörer inom det marina området med aktörer från akademi, forskning och offentliga aktörer från
stat, kommun och regioner. Inom ramen för det maritima klustret har man även arrangerat
mötesplatser och temadagar för delklustren. Inför den maritima klustersatsningen var det även VGR
som, genom klusterutredningen 2012, tog initiativ till klustersatsningen och utarbetade en struktur
och organisation för klustret övergripande samt en organisation för delkluster inom det maritima
klustret.
I utredningen av satsningen som presenterades 2012 klargjordes att det kan dröja flera år innan
enskilda utvecklingsaktiviteter som initieras i projektet leder till innovationer, nya företag eller ökad
sysselsättning. Av denna anledning är de inblandade parterna inriktade på att medverka uthålligt
och långsiktigt.

3.1.9

Uppföljning och utvärdering
I de olika projektansökningarna som skickats in till regionutvecklingsnämnden specificeras vilka
indikatorer som förväntas vara vägledande i utvärdering av delklusters arbete/projekten inom
ramen för klustersatsningen. Indikatorer handlar om antal initierade projekt, antal företag som ingår
i projektansökningarna för delkluster, antal temadagar och workshops, antal externa deltagare
(exempelvis företag och myndigheter) på temadagar och workshops, antal dokumenterade
kommunikationsaktiviteter, antal utländska samarbetspartner inom näringsliv, akademi och
förvaltning samt antal initierade fortbildningskurser. I samband med att en slutrapport skickas in till
VGR görs sedan en uppföljning av indikatorerna. I hög grad handlar uppföljningarna om kvantitativa
aktivitetsindikatorer snarare än resultatindikatorer. En del av indikatorerna utgår dock mer från
strategiska mål där man mäter antalet samarbeten i form av gemensamma projekt och
finansieringsansökningar snarare än att mäta närvaro vid en viss aktivitet. I ansökningarna
specificeras även långsiktiga effektmål som i många fall är mycket strategiska och på en mycket hög
abstraktionsnivå. Sådana mål är kopplade till hela sektorns näringslivsutveckling i regionen eller att
bidra till breda samhällspolitiska visioner. Någon utvärderingslogik eller indikatorer för att mäta
dessa strategiska mål finns inte. Ledningsgruppen har den samlade överblicken över klustret som
helhet och att klusterdelarna är aktiva och fungerar.
I verksamhetsplanen för 2015-2018 sammanfattas den metodik som ska driva på maritim innovation, vari utvärderingsdelen består av två delar. Först ska metodik och resultat utvärderas i
förhållande till de mål som varje delklusters kärngrupp har satt upp. Efter det utvärderas effektmålen. Då ligger fokus istället på att se om aktiviteten i projektet har påverkat företagande och
tillväxt i klusterdelen och om satsningen har lett till utveckling (Mål och verksamhetsplan för
maritima klustersatsningen 2015-2018).

3.2

De sex delklustren

3.2.1

Havsförvaltning

3.2.1.1 Bakgrund
Havsförvaltning handlar om olika former av planering, förvaltning och lagstiftning kring nyttjande av
ekosystemens tjänster och området utgör en gemensam nämnare för samtliga delkluster. I
klusterutredningen från 2012 kom man fram till slutsatsen att det finns ett behov av en satsning på
havsförvaltning som binder ihop beslutsprocesser som pågår parallellt inom olika sektorer samt för
att säkerställa att den maritima tillväxten sker utan att äventyra en god havsmiljö.
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En stor utmaning för den marina sektorn är att den styrs av regelverk på fler nivåer. Det finns
regelverk på internationell nivå med internationella direktiv som kompletteras av regionala
konventioner. Samtidigt finns ett stort antal regelverk och direktiv på EU-nivå och dessutom
nationell lagstiftning. Dessa olika regelverk har ofta uppkommit vid olika tidpunkter och
samordningen mellan dem är inte alltid given.
De olika lagstiftningarna som styr användningen av haven har tillkommit utifrån olika behov och
utvecklats utifrån olika rättsliga och kulturella traditioner. Av denna anledning finns överlapp och i
vissa falla kan också konflikter uppstå mellan de olika politiska instrumenten. Detta kan göra arbetet
mer tids- och resurskrävande och i värsta fall också undergräva övergripande politiska
målsättningar. Bristen på integration inom de olika förvaltningsområdena kan bli särskilt tydlig på
lokal nivå där de faktiska besluten ska fattas och där implementeringen av olika regleringar ställs på
sin spets.
Ur ett bredare nationellt och internationellt perspektiv har man identifierat att perspektivet kring
havsförvaltning och havsplanering saknas i många satsningar på blå tillväxt och marina näringar eller
kluster. Det finns därför en kunskapslucka även utanför klustret som behöver fyllas.

3.2.1.2 Vision, syfte och mål
Syftet med satsningen på ett delkluster för havsförvaltning är att skapa ett långsiktigt
förvaltningsperspektiv där olika former av nyttjande av det marina ekosystemet kan utvecklas
samtidigt som hållbarheten i nyttjandet säkras. Syftet är, ur ett klusterperspektiv, att havsförvaltning
ska fungera som en sammanhållande funktion för samtliga delkluster. Man vill att kunskapsnivån
inom havsförvaltning bland nyckelaktörer i Västra Götaland ska höjas. Tanken är att delklustret ska
agera som stödfunktion både för offentliga aktörer (främst kommuner och myndigheter) och för
näringslivet. En mötesplats för utbyte av forskningsresultat och erfarenheter från havsförvaltningen
ska etableras. Delklustret ska även ta en ledande roll inom havsförvaltning i Norden genom att
stärka FoU-miljön och samverka internationellt. Vidare menar man i klusterutredningen att det är av
stor vikt att regeringen tar initiativ till en investering i ett forskningsfartyg för att ge möjligheter till
att ta fram bra kunskapsunderlag. Utredningen vill att GU tar initiativ till samordning för
kunskapsuppbyggande genom att etablera ett nära samarbete med Chalmers, Havs- och
vattenmyndigheten samt Havsmiljöinstitutet.

3.2.1.3 Organisation, intressenter och roller
Havsförvaltningens arbetsgrupp består av representanter från Göteborgs Universitet, Västra
Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Strömstads och Orust kommun samt Havs- och
vattenmyndigheten. Juridiska institutionen vid Göteborgs Universitet är värdmiljö för
havsförvaltning. Eftersom klusterutredningen bedömde att kunskapsnivån inom havsförvaltning var
bristfällig bestämde man sig för att inrätta en särskild professur i havsförvaltning vid GU.
Arbetsgruppen har regelbundna möten.

3.2.1.4 Målgrupper och marknadsföring
Målgruppen för havsförvaltning är aktörer som påverkar eller påverkas av förvaltningen av havet
och dess resurser. Enligt den verksamhetsplan som gäller för 2015-2018 är delklustrets målgrupper
främst offentliga aktörer. Här ingår departement, regionala och statliga myndigheter samt
kustkommuner på såväl tjänstemannanivå som politiker. Även forskningsfinansiärer på regional och
statlig samt EU-nivå liksom privata finansiärer ingår i målgruppen. Vidare tillhör också forskare,
utländska regioner samt massmedia målgrupper. Företag utgör sekundär målgrupp för detta
delkluster.
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3.2.1.5 Insatser och aktiviteter
För att uppnå målen för delklustret genomförs vissa aktiviteter. Man ska genom aktiviteterna
inventera utbildningsnivå, utbildningsutbud samt behov av utbildning, ta fram en utbildningsplan,
anordna två utbildningsdagar per termin och anordna workshops och möten. Utöver detta ska de
vidta olika åtgärder för att generera och sprida relevant kunskap samt stärka samverkan mellan
forskning, näringsliv, kommuner, myndigheter och andra intressenter med koppling till havens
nyttjande. Detta ska göras genom att kartlägga och engagera aktörer som påverkar
havsförvaltningen, höja kunskapsnivån hos relevanta aktörer, utveckla arbetsformer för möten och
samverkan mellan aktörerna samt att skapa kreativa mötesplatser.
Inom delklustret sker flera forskningsprojekt. Exempelvis har Havs- och vattenmyndigheten ett
uppdrag till universitetet om tillstånd och tillståndsgivning inom vattenbrukssektorn.

3.2.2

Maritima operationer

3.2.2.1 Bakgrund
Maritima operationer definieras utifrån en breddning av det som traditionellt ses som sjöfart och till
detta relaterade branscher. Inom området ryms även hamnverksamhet samt marin teknologi som
utgörs av verksamhet som tillverkar motorer för fartyg eller teknologi för logistiklösningar och
materialhantering i hamnar. Kompetenscentrumet Lighthouse drivs av Chalmers, Göteborgs
universitet och Sveriges redareförening plus ett antal ytterligare partners och finansiärer. Utöver
forskningen vid Lighthouse sker även forskning vid forskningsinstitutet SP samt SSPA som är ett
helägt dotterbolag till Chalmers. En central utmaning för klustret enligt utredningen från 2012 är att
stärka och fördjupa samarbetet mellan institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers och
SSPA för att utnyttja synergier och säkra en gemensam spetskompetens.
Samtidigt finns flera ledande rederier tillsammans med serviceföretag och underleverantörer till
rederierna samlade i Göteborg. Världsledande underleverantörer finns på plats inom så kallad ro-ro
(roll on, roll off). Man ser också i utredningen en stor tillväxtpotential för offshoreindustri inriktad på
gas och olja, men också för leverantörer av komponenter till vindkraftsindustrin offshore. Även
företag inom marin mätteknik är starka i Göteborg och anses tillsammans med marin informatik ha
en god tillväxtpotential. Även kunskap om energieffektivisering anser klusterutredningen att man
bör fokusera på i regionen.
Vidare visade klusterutredningen från 2012 på att klustret var starkt men att omstruktureringen
inom sjöfarten och rederinäringen urholkat klustret och också riskerade att försvaga det ytterligare.
Det har således blivit en utmaning för Västra Götalandsregionen att hålla klustret starkt och stärka
det genom att tydligare koppla ihop företag i regionen som kan ha nytta av varandra. En
klustersamverkan behövs således för att säkra att kompetensen behålls inom området. Samtidigt
saknas kompetens inom regionen på området; viktig kompetens inom havsrätt saknas liksom de
finansiella aktörerna. Regionen arbetar för att säkerställa kompetens inom rättsliga frågor genom
delklustret havsförvaltning.

3.2.2.2 Vision, syfte och mål
Syftet med detta delkluster är att genom triple helix-samverkan verka för att säkerställa och bidra
till hållbar utveckling inom sjöfart och maritim teknologi. Syftet på forskningsområdet är att kunna
utnyttja kunskapssynergier inom Chalmers organisation och att säkerställa en gemensam
spetskompetens. Utöver detta finns möjligheter att utveckla kustsjöfarten genom ett samarbete
mellan Göteborgs hamn och andra aktörer. Målet med detta är att kunna utveckla nya koncept för
både fartyg och logistiklösningar. Vidare är målet att klustrets arbete ska kunna märkas och mätas i
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konkreta forsknings- och utvecklingsprojekt, i etablerade mötesplatser och i näringslivsutveckling.
Genom olika aktiviteter ska behovet av att stärka utvecklingsresurser som gagnar sjöfarten och den
maritima sektorn påvisas och fora och mötesplatser för innovation, branschstöd och kunskapsutbyte
ska skapas. Dessutom är målet att arbetet i delklustret ska bidra till en gynnsam maritim
stadsutveckling.

3.2.2.3 Organisation, intressenter och roller
Som värdmiljö står SSPA, ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, och SMTF,
Svenskt Marintekniskt Forum. Deras uppgift är att förvalta, aktivt delta i och utveckla en mötesplats
för delklustret. Man har tre ambassadörer, två är näringslivsambassadörer från Stena Line
respektive Göteborgs hamn, och en är forskningsambassadör från Chalmers. Tanken är att
Göteborgs hamn delvis ska representera det tredje H:et i trippelhelix då hamnen drivs av ett
kommunägt hamnbolag. Utöver detta arbetar representanter från Västra Götalandsregionen,
Chalmers, Stena Line, Göteborgs hamn och SSPA i delklustrets projekt.

3.2.2.4 Målgrupper och marknadsföring
Målgruppen för delklustret maritima operationer speglar det faktum att delklustret tillhör de mest
utvecklade inom klustersatsningen, med många aktörer och avnämare. Bland målgrupperna ingår
näringsliv, offentlig sektor, akademi, finansiärer samt NGO:s, primärt inom regionen men också
nationellt och europeiskt. Delklustret vänder sig också till beslutsfattare inklusive politiker på EUnivå.

3.2.2.5 Insatser och aktiviteter
För delklustret maritima operationer (framförallt SSPA) har man engagerat sig i projektet Zero Vision
Tool (ZVT), en projektplattform för säkrare och mer miljövänliga sjötransporter. Inom ramen för ZVT
ska flera arrangemang och kommunikationsaktiviteter arrangeras.
Delklustrets styrgrupp har haft ett antal möten där de har utarbetat arbetssätt för delklustret,
klargjort målformuleringar, identifierat aktiviteter och strategier och diskuterat hinder och problem
som skulle kunna hämma den positiva utvecklingen av det maritima klustret samt hur dessa hinder
då kan överbryggas. De har också anordnat två konferenser samt arbetat i projektform inom
projekten Utredning kring definition av det maritima klustret, Satsning på urban sjöfart och
Utredning för möjligheterna för en innovationsarena för maritima operationer (enligt Lägesrapport 1
770-14). Inom klustret finns även ett samarbete kring att förbättra kommunikationen av
klustersatsningen. Denna satsning bidrar till att alla kan få tillgång till information om klustrets
aktiviteter på ett icke-diskriminerande sätt (enligt Lägesrapport 1 770-14). Vidare tog delklustret
fram ett förslag om att på European Maritime Day planera och genomföra en workshop om hur
urbana hamnar och hamnstäder kan upprätthålla hållbar marin tillväxt. Denna workshop engagerade
aktörer från italienska Ligurien och brittiska Poole-regionen att tillsammans med Göteborgs hamn
initiera ett projekt för ömsesidigt lärande i ämnet. Utöver detta har delklustret bedrivit en intensiv
informationskampanj kring begreppet urban sjöfart.

3.2.3

Marin bioteknik

3.2.3.1 Bakgrund
Marin bioteknologi är ett område som befinner sig i en tidig utvecklingsfas och har en stark
forskningsprägel. Klusterutredningen från 2012 visade att det finns en stark och bred
forskningskompetens inom mat, energi, hälsa, miljö samt industriella produkter och processer inom
regionens universitet och institut som utgör basen för att skapa ett starkt regionalt forskningsdrivet
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kluster inom marin bioteknologi. Inom Västra Götaland finns endast ett fåtal små företag som är
inriktade på forskning och utveckling inom marin bioteknologi. För att dessa ska lyckas behövs ett
långsiktigt perspektiv och en långsiktig finansiering, något som en klustersatsning kan underlätta.
Samtidigt finns möjlighet till synergieffekter genom samverkan med klustren Grön kemi samt Life
science. Stark regional forskningsinfrastruktur finns inom molekylärbiologi och genomik. Utmaningar
finns i form av att stärka och utveckla samarbetet med forskningsaktörer inom marin bioteknik
utanför regionen samt att profilera och kommunicera kompetensen som finns inom marin bioteknik
för att skapa ett kluster/center med genomslagskraft i en nationell och europeisk kontext.

3.2.3.2 Vision, syfte och mål
Visionen med klustersatsningen på detta område är att skapa en organiserad, integrerad och globalt
konkurrenskraftig sektor som arbetar på ett etiskt och hållbart sätt. Sektorn ska använda sig av
avancerade verktyg och på så sätt bidra till att adressera centrala samhälleliga utmaningar inom
livsmedels- och energiframställning, utveckling av nya läkemedel och behandlingar för människors
och djurs hälsa samt hållbar förvaltning och användning av hav och oceaner. Målet är att Västra
Götaland ska bli ett centrum för marin bioteknologi med genomslagskraft både nationellt och på
europeisk nivå. Mer konkret handlar målen om att stödja en utveckling av en marin bioteknik för
produktion av högvärdiga molekyler, att stödja utvecklingen av marin bioteknik för grön kemi samt
att stärka och profilera undervisning i marin bioteknik i regionen. Det långsiktiga målet för
delklustret är att inom en tio-femtonårsperiod ha bildat ett Marint biotekniskt institut med 10-20
kunskapsbaserade arbetstillfällen i regionen som kan serva Sverige och Europa med unik och
modern kompetens inom fältet (Reviderad projektansökan 33-14).

3.2.3.3 Organisation, intressenter och roller
Inom marin bioteknik fungerar Centrum för Hav och Samhälle vid Göteborgs Universitet som
värdmiljö. Deras uppgift är att förvalta, administrera och utveckla mötesplatsen för marin bioteknik.
Inom marin bioteknik finns endast forskningsambassadörer som representerar Göteborgs
Universitet och Chalmers tekniska högskola. Eftersom området befinner sig tidigt i en utvecklingsfas
och är forskningstungt bedöms näringslivsunderlaget vara alltför litet för att rollen som
näringslivsambassadör ska vara relevant. Ambassadörernas roll är utöver att skapa en mötesplats för
forskare och företag att utveckla nya forskningsfält och möjligheter till kommersialisering av
forskning inom marin bioteknik.
Utgångspunkten är att man ska samla starka forskningsmiljöer inom det aktuella fältet, inventera
avgörande infrastruktur för att kunna genomföra gemensamma forskningsinsatser i större skala,
identifiera utvecklingsområden med potential att skapa innovationer i form av patenterbara
uppfinningar, nya tjänster och nya metoder med unik och ledande kompetens inom fältet för att
attrahera samarbeten och uppdrag. Viktiga aktörer inom delklustret är de olika forskningsområdena
på Göteborgs Universitet, Chalmers, SP och Sahlgrenska men också företag inom Life Science,
bioteknik och kemiteknik som skulle kunna förvalta upptäckter som kommer fram inom delklustret.

3.2.3.4 Målgrupper och marknadsföring
Målgruppen för detta delkluster är företag inom marin bioteknik, företag inom branscher där det
finns potential för ett växande intresse för marin bioteknik, nystartade företag vid högskolorna,
samverkansplattformen Kemiklustret i Västsverige, bransch- och intresseorganisationer samt
forskarmiljöer (främst i Västra Götaland). Dessutom består målgruppen av tjänstemän och politiker
inom offentlig förvaltning, inom kustkommuner samt inom regionala och statliga myndigheter,
finansiärer av forskning och innovation samt massmedia och i förlängningen också allmänheten.
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3.2.3.5 Insatser och aktiviteter
Detta delkluster ska arbeta långsiktigt och aktivt med att bygga nätverk, initiera projekt och sprida
kunskap, vilket sker genom att aktiviteter för att skapa mötesplatser initieras samt att nätverken
utökas inom området. Utöver detta ska de identifiera och delta i möten och konferenser av intresse
för marknadsföring av delklustret, initiera och delta i projektansökningar för att stärka upp det
marina bioteknikområdet, anordna möten eller workshops för ökade nätverkskontakter och
innovation samt för att identifiera utvecklingsområden för delklustret.
Inom ramen för uppbyggnaden av mötesplatsen för marin bioteknik specificerades tre
fokusområden för delklustret: marin bioteknik för produktion av högvärdiga molekyler (1), marin
bioteknik för grön kemi (2) samt undervisning i marin bioteknik i regionen (3). Inom det första
fokusområdet har diskussioner förts med företaget Rena hav, vilket har lett till att en konceptskiss
har tagits fram för en testbädd för cirkulär blå ekonomi. I samarbete med delklusterområdet marina
livsmedel har man tagit fram en skiss på hur viktiga flöden i testbädden skulle se ut och vilka värden
som den skulle kunna generera, en skiss som sedan presenterades under Almedalsveckan. En
förstudie har gjorts i samarbete med marina livsmedel och utifrån denna har man ansökt om
projektmedel från Västra Götalandsregionen.
Inom ramen för förstudien av testbädden har en större enkätundersökning genomförts med olika
företag, aktörer och intressenter för att undersöka intresset av att engagera sig i en testanläggning
för värdehöjande av marin råvara. Idéerna och planerna presenterades på Swedish Maritime Day
(SMD) 2016 och vid andra arrangemang. Vidare har man deltagit i ett avgränsat projekt med att
stödja i framtagandet av en affärsplan för en testbädd i cirkulär blå ekonomi som har finansierats av
Fouriertransform. Inom fokusområdet för undervisning har ambassadörerna gått igenom Chalmers
kursutbud och identifierat några kurser där det finns delar som har beröring med marin bioteknik.
Personer på Göteborgs universitet har valts ut för att göra motsvarande genomlysning av deras
kursutbud. Det framgår inte av projektansökningarna hur man har tänkt gå vidare med denna
genomlysning. Inom fokusområde två (grön kemi) har man tittat på möjligheterna för nya alternativa
marina biomassor som råvarubas. Detta projekt har även presenterats för energi- och
drivmedelsbolaget Preem.

3.2.4

Marin energi

3.2.4.1 Bakgrund
Inom Västra Götaland finns starka forskningsmiljöer som arbetar med havsbaserad energi, inom
vind- och vågkraft, transmissionsteknik och marin bioenergi, framförallt på Chalmers. Samtidigt finns
Sveriges främsta centrum för vindkraftsteknik, Swedish Wind Power Technology Centre, och centret
för havsenergiforskning vid Chalmers. Näringslivspotentialen finns främst inom drift och underhåll
samt design och installation av havsbaserad vindkraft. En viktig utmaning för delklustret, som också
är nära kopplat till havsförvaltning, är att utveckla möjligheter för industrier som släpper ut stora
mängder koldioxid att lagra koldioxiden i berggrunden under Skagerrak och Kattegatt genom så
kallad Carbon Capture and Storage-teknik (lyfts i rapporten Maritima kluster i Västra Götaland
2012). Stärkt samverkan behövs också mellan Centrum för havsforskning vid GU och
miljösystemanalys vid Chalmers för att utvärdera miljöpåverkan av storskalig anläggning av
havsbaserad vind- och vågkraft.

3.2.4.2 Vision, syfte och mål
Målet för delklustret är att utveckla samverkan inom havsenergiområdets värdekedja, att främja
samverkan och samarbete inom nationell och internationell forskning och utveckling samt att
utveckla ett samarbete med kustnära kommuner och myndigheter. Mer konkret handlar målen om
att etablera en testbädd för produkter, tjänster, komponenter och system, att stödja produkt- och
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projektutveckling på området samt att se till att regionens näringsliv och forskning finns med i
nationell och internationell rapportering om områdets utveckling.
Enligt EU-kommissionens bedömning ligger Europas ekonomiska och tekniska potential för
vågenergi mellan 150-240 TWt/år. Den installerade kapaciteten inom EU bedöms också växa enligt
kommissionens analys av framtida energiefterfrågan. European Ocean Energy Roadmap (EOER)
2010-2050 har gjort bedömningen att en halv miljon arbetstillfällen skulle kunna skapas inom EU till
år 2050.

3.2.4.3 Organisation, intressenter och roller
Som värdmiljö för delklustret marin energi står SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Arbetet inom
detta delkluster samverkar i relevanta delar med arbetet som görs inom ramen för OffshoreVäst, en
konsortiumägd innovationssatsning inom hela det energirelaterade offshoresegmentet som även
den samordnas av värdorganisationen SP. Delklustrets ambassadörer är en forskningsambassadör
från Chalmers och en näringslivsambassadör från företaget DNV GL. Ambassadörernas roll är att
initiera kontakt med näringslivet och arbeta med näringslivet i näringslivsnära projekt. De erbjuder
också företagen expertkunskap samt utgör ett stöd i ansökningar om forskningsmedel.

3.2.4.4 Målgrupper och marknadsföring
Klusterdelens målgrupper är utvecklingsbolag och underleverantörer som är aktiva i regionen,
bransch och intresseorganisationer, forskarmiljöer (främst i Västra Götaland) och tjänstemän och
politiker inom offentlig förvaltning, inom kustkommuner samt inom regionala och statliga
myndigheter. Dessutom riktar sig delklustret till finansiärer av nationell och internationell forskning
och innovation samt till kraftbolag.

3.2.4.5 Insatser och aktiviteter
I aktivitetsplanen för delklustret marin energi framgår att de aktivt ska delta i klustermöten, delta i
en internationell konferens, delta i möten för Ocean Energy Europe (OEE), identifiera och etablera
sig på lämpliga internationella påverkansplattformar för havsbaserad vind, genomföra
projektmöten, workshops och temadagar, delta i minst fem behovsmotiverade projektansökningar
samt samverka för utveckling av Maritim Utvecklingsarena i Bohuslän.

3.2.5

Marina livsmedel

3.2.5.1 Bakgrund
Marina livsmedel har särskilt goda förutsättningar för att utvecklas i regionen då hela värdekedjan
här finns representerad. Fokus för detta delkluster är därför brett och fokuserar på just de marina
livsmedlen och inte råvarans produktionssätt. Detta fokus för klustret är nödvändigt för att hela
värdekedjan ska kunna inkluderas eftersom såväl fångst från vattenbruk och så kallat viltfiske säljs till
samma kunder i hushåll, på restauranger eller storkök.
Viktiga utmaningar består i att diversifiera och höja kvaliteten på fiskeprodukter för att öka
lönsamheten i branschen samt att genom kompetens inom havsplanering skapa möjligheter för
vattenbruket att expandera på ett hållbart sätt. Man behöver också skapa en forskningsinfrastruktur
i form av ett marint kläckeri för att utveckla marin fisk- och skaldjursodling. Utredningen från 2012
visade vidare att det är viktigt att klustret har en bred ansats och samlar såväl fiskare och
vattenbrukare som deras intresseorganisationer, fiskberedningsindustrier, handel och grossister
samt NGO:s.
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3.2.5.2 Vision, syfte och mål
Inom marina livsmedel är målen indelade i tre områden: utveckling av vattenbruket, värdeskapande
inom fisket och mervärde för hälsa och miljö. Inom utveckling av vattenbruket ska möjligheterna
stärkas för odling och förädling av musslor. Delklustret ska även verka för en testanläggning för
odling av fisk och skaldjur. Inom värdeskapande inom fisket ska delklustret verka för en
testanläggning för produktutveckling, ta till vara på underutnyttjade marina resurser samt främja
redskapsutveckling och levandeförvaring. Inom området mervärde för hälsa och miljö ska
hälsoeffekter av marina livsmedel dokumenteras, ett uthållighetsperspektiv och systemtänkande ska
säkerställas inom delklustret medan, mer generellt, ska man bidra till att öka samhällets
kunskapsnivå om marina livsmedel och hälsa.

3.2.5.3 Organisation, intressenter och roller
För marina livsmedel är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut värdmiljö. Knuten till denna finns en
forskningsambassadör från Chalmers samt en näringslivsambassadör från företaget Camparus.

3.2.5.4 Målgrupper och marknadsföring
Klusterdelens målgrupper består av den marina livsmedelsnäring som är aktiv i Västsverige, branschoch intresseorganisationer, forskarmiljöer (främst i Västra Götaland) och tjänstemän och politiker
inom offentlig förvaltning, inom kustkommuner samt inom regionala och statliga myndigheter.
Delklustret riktar sig också till finansiärer av forskning och innovation, till utländska regioner som är
aktiva inom det marina livsmedelsområdet samt massmedia. Viktiga forskningsaktörer inom detta
delkluster är exempelvis Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers centrum för bioaktiva
föreningar i livsmedel samt SP. Inom näringslivet är de centrala aktörerna beredningsindustri,
handel, fiskare och vattenbrukares organisationer.

3.2.5.5 Insatser och aktiviteter
Värdorganisationen och ambassadörerna inom detta delkluster har haft flera möten där tre
fokusområden har tagits fram: utveckling av vattenbruket (1), värdeskapande inom fisket (2) samt
mervärden Miljö och Hälsa (3). Inom varje fokusområde har man formulerat kort- och långsiktiga
aktiviteter. En prioritering bland aktiviteterna har gjorts och vissa aktiviteter har startats. Ett
exempel på en aktivitet som har startats är att man har tagit fram en strategi och en handlingsplan
för att stärka möjligheterna för musselodling. En projektansökan på samma område har också blivit
beviljad av Jordbruksverket. Flera workshops och temadagar har planerats som har som syfte att
samla näringsliv och akademi kring aktuella områden som exempelvis Sjömat och hälsa, KRAV, MSCcertifiering, räkor, musselodling och livsmedelssäkerhet. Utöver detta har de utvecklat
presentations- och informationsmaterial samt arbetat med att informera företag och organisationer
om klusterverksamheten.
Inom delmålet ”utveckling av vattenbruket” arbetar klustret med musselodlare för att få fram en
gemensam strategi och handlingsplan för att stärka möjligheterna inom musselområdet. Vidare har
klustret varit engagerat i arbetet med att få igång olika test- och demoanläggningar inom
exempelvis vattenbruk och bioteknik/livsmedel.
Marina livsmedel har arbetat med att bygga nätverk, initiera projekt och sprida kunskap. Att
anordna temadagar har utgjort ett viktigt redskap för alla dessa delar. Totalt har 270 personer från
målgruppen deltagit i de åtta temadagar som detta delkluster har anordnat.

29 (79)

3.2.6

Marin turism

3.2.6.1 Bakgrund
En stor del av turismen i Västra Götaland kan kopplas till marina näringar och tillgångar. Turismen är
en viktig tillväxtbransch som skapar omfattande sysselsättning i regionen samtidigt som Bohuslän
men sin unika skärgård utgör en viktig dragningskraft. Det finns dock utmaningar, inte minst i att
bredda Bohusläns attraktivitet och förlänga turistsäsongen genom att diversifiera aktivitetsutbudet,
inte minst inom kulturområdet. Utredningen 2012 föreslår också att man utreder möjligheterna för
Bohuslän att ansöka om att bli upptagen på UNESCO:s lista över världsarv. Man vill också inom
delklustret utveckla en högskoleutbildning med fokus på marin turism och mer forskning med fokus
på framtida efterfrågan och hållbar turism.

3.2.6.2 Vision, syfte och mål
Inom detta delkuster finns flera mål uppsatta och i utredningen från 2012 sattes även målet upp att
göra Bohuslän till ett världsarv. Mer konkret är målsättningen att verka för en innovationsarena
inom marin turism, att arbeta med kompetensutveckling och kommunikation, att förstå den marina
besöksnäringens omfattning i Västra Götaland, att verka för produktutveckling inom matturism
genom samarbete med det marina livsmedelsklustret, att öka samhällets kunskapsnivå om marin
turism samt att säkerställa ett uthållighetsperspektiv i delklustret.

3.2.6.3 Organisation, intressenter och roller
Värdmiljö för detta delkluster är Centrum för turism vid Göteborgs Universitet.
Forskningsambassadören representerar Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Liksom i
maritima operationer har man en näringslivsambassadör från ett privatägt företag, Havets hus i
Lysekil samt en representant från ett offentligägt företag, i detta fall det av regionen helägda
bolaget för turistutveckling i Västra Götaland, Västsvenska turistrådet.

3.2.6.4 Målgrupper och marknadsföring
Målgruppen för detta delkluster består av företag inom besöksnäringen som är aktiva i Västsverige,
såväl SMFs som stora företag. Även bransch- och intresseorganisationer, forskarmiljöer (främst i
Västra Götaland) samt tjänstemän och politiker inom offentlig förvaltning, inom kustkommuner och
inom regionala och statliga myndigheter tillhör målgruppen. Vidare består målgruppen av
finansiärer av forskning och innovation samt av massmedia. Aktörerna som behövs för att
satsningen på delklustret ska lyckas är Västsvenska Turistrådet, lokala turistorganisationer i
Bohuslän, kommunalförbund, enskilda kommuner, företagsföreningar och nätverk samt
representanter från fakulteter på Göteborgs universitet.

3.2.6.5 Insatser och aktiviteter
Ett projekt med syftet att bygga upp mötesplatsen för turism och rekreation inom det maritima
klustret initierades av Göteborgs Universitet. Tre mål sattes upp: att etablera en arena för
innovation inom marin turism, att utveckla och sätta igång utbildning inom marin turism samt att
lägga fram en plan för Bohuslän som kulturarv. De två första målen har gått enligt plan medan man
har skjutit upp målet om en plan för att få upp Bohuslän på UNESCOs världsarvlista.
Man har arbetat med att medvetandegöra klustret för omvärlden, genom kontakt med flera
organisationer. Man har hållit en workshop om innovation som kopplas till målet att etablera en
arena för innovation, där 18 personer närvarade. De har också genomfört en survey om företagande
och innovation. Klustret har haft en aktiv roll i planerandet av en konferens i Göteborg 2015 i
samband med Volvo Ocean Race som fokuserade på att diskutera maritim turism, dess utmaningar
och möjligheter utifrån hållbar tillväxt. Förutom nationella aktörer deltog internationella som OECD
som presenterade deras framtidsstudie ”Future of the ocean economy – Challenges and
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opportunities.” Delklustret har vidare deltagit i planering av Swedish Maritime Day (SMD) i flera år.
Ambassadörerna finns med i ett turistnätverk som kallas Turismutveckling i Bohuslän. De träffas fyra
gånger per år och i nätverket har marina turismfrågor diskuterats ingående vid flera tillfällen. Vidare
har de presenterat delklustret vid ett flertal olika evenemang. Inom målet att utveckla och starta
universitetsutbildning inom marin turism pågår diskussioner med andra kluster om att starta en
gemensam utbildning på masternivå med olika specialiseringar.
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4

Analys utifrån utvärderingsfrågorna

4.1

Inledning
I följande kapitel gör vi en samlad analys av klustersatsningen samt av de olika delklustren. Först
redogör vi för den samlade klustersatsningen, sedan redogörs – sammanvägt – för de sex
delklustren.

4.2

Den samlade klustersatsningen

4.2.1

Organisation och organisering
När det gäller hur den övergripande styrningen, ledningen och organisationen har fungerat (bland
annat finansiär, ledningsgrupp, samordningsgrupp, värdorganisation, ambassadörer) så är vår
bedömning att den modell som byggts upp har fungerat. De flesta som intervjuats framhåller att i
synnerhet satsningen på ambassadörer var ett utmärkt sätt att få spridning in i näringsliv respektive
akademi. Det är viktigt att förstå att när organisationsstrukturen arbetades fram och förslogs så
fanns ingen finansiering kopplat till detta. Enligt flera intervjuade så stod det också ganska tidigt
klart att finansiering var nödvändig (det vill säga, det som efterfrågades var av den karaktären att
det krävde lite större insatser). Att finna finansiering var sedan något som fick lösas från fall till fall.
Det fanns ingen färdig mall för finansiering av denna satsning. Vissa samordnare/ambassadörer var
exempelvis fullt finansierad via GU fram tom 2015 medan andra organisationer inte haft full
kostnadstäckning. Att det inte fanns en färdig mall för hur klustersatsningen skulle finansieras menar
vi initialt var i viss utsträckning olyckligt, bland annat för att denna otydlighet kan ha skapat felaktiga
bilder av hur klustrets aktörer varit finansierade. En sådan mall skulle stipulera ungefär vilken
finansiering en aktör eller individ som engagerar sig i klustret skulle ha (samt vad som krävdes av de
olika aktörskategorierna). Personer har fått/tagit sig en roll för att de har ett visst nätverk och en viss
kompetens (något som i flera fall också varit positivt – vi återkommer till det). Samtidigt – vilket
också några av de som intervjuats poängterat – så fanns det ett värde i att sjösätta satsningen och i
viss utsträckning pröva sig fram och inte låta det faktum att inte ”allt” var klart hindra att satsningen
kom igång.
I den samlade satsningen representeras delarna av en värdorganisation som har ett administrativt
ansvar för klustret samt ett ledarskap som delas mellan en ledande företrädare för forskning och en
ledande företrädare för en avnämare, antingen inom näringslivet eller bland offentliga aktörer, en
så kallad ambassadör. Värdmiljön finns på en värdorganisation som har ett administrativt ansvar för
att hålla ihop och utveckla klustrets samt se till att det finns ett aktivt arbete i delklustret. Denna
modell förefaller generellt ha fungerat. I värdmiljön finns också ett administrativt stöd som är tänkt
att stötta upp ambassadörerna i deras arbete. Centralt i värdorganisationens roll är att representera
delklustret snarare än sig själv. I ambassadörens roll ligger – förutom att fungera som en länk mellan
klustret och näringsliv/offentlig aktör eller akademi – att uppmuntra och initiera aktiviteter och
projekt, engagera nya aktörer och utgöra en extern informationskanal. Ambassadörens roll innebär i
första hand att man agerar som representant för delklustret men rollen innebär också att man
representerar sin huvudman i delklustrets arbete. Varje delkluster ansvarar också för att inrätta en
innovationsgrupp/projektorganisation som fångar upp förslag och tar dessa vidare/implementerar
dem. Projekten inom klustret kan i många fall genomföras utanför själva klusterstrukturen. Även
denna del av organisationen förefaller ha fungerat enligt de intervjuade.
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Beträffande samordningen internt så förefaller den ha fungerat, möjligen – framhåller vissa
intervjuade – med undantag för att det funnits en viss otydlighet på grund av bristande
kommunikation mellan ledning och delkluster. Ledningsgrupp förefaller fungera bra. En av de
bärande delarna var att skapa en värdorganisation. Den andra bärande delen var idén om
ambassadörer, en senior person från forskning och en senior från näringsliv. Tanken var att utnyttja
deras kompetens och särskilt deras nätverk för att skapa engagemang för klustret.
Samordnarna har gett praktiskt stöd till de personer som leder varje klusterdel.
Samordningsgruppen har fyllt en viktig funktion. Vår uppfattning utifrån intervjuerna är dock att det
funnits ett visst glapp mellan den centrala ledningen och delklustren där samordningsfunktionen
inte har fungerat som den kommunikativa samordningsfunktion som delkluster har efterfrågat. En
mycket viktig prioritering här är tillsättningen av en dedikerad kommunikatör på central nivå.

4.2.2

Målgrupper och marknadsföring
Utifrån intervjuerna med intressenter utanför det maritima klustret förefaller klustersatsningen ha
nått ut. Det vill säga, klustersatsningen är mer känd i dag jämfört med för tre år sedan. Något som
bland annat märks i att nya typer av aktörskonstellationer inom forskningen sökt medel.
Satsningen är känd politiskt på den regionala nivån och har dessutom fått effekter på hur
utgångspunkterna näringslivspolitiskt formuleras regionalt där man idag talar om konceptet
maritima näringar. Vi är mer osäkra på den kommunala nivån, men utifrån det arbete som
Havsförvaltning har bedrivit mot kustkommuner kring havsplaneringsfrågor är vår bedömning att
satsningen är relativt välkänd på tjänstemannanivå. Så långt vi kan bedöma är satsningen känd
nationellt och inom den maritima sektorn. Nationellt är den känd bland personer som jobbar med
maritima frågor på såväl regional som nationell nivå och lyfts fram som betydelsefull och
inspirerande. Exempelvis Region Skåne lyfter fram den stora betydelse som klustersatsningen har
som föregångare och blueprint för arbete med näringslivsutveckling, samverkan och innovation
inom de maritima näringarna. Andra aktörer lyfter Västra Götalandsregionens roll nationellt, som
inspiratör och pådrivare i utformningen av den nationella maritima strategin där regionen spelat en
central roll.
Utifrån skrivningarna i de dokument som ligger som grund för klustersatsningen lyfts ett antal
målgrupper. Företagen inom etablerade delar av den maritima sektorn är en central sådan. Möjligen
ger denna utvärdering vid handen att det finns en viss kännedom. När det gäller företag eller
idébärare inom branscher där det finns potential för ett växande intresse och vars produkter och
innovationer kan användas inom de maritima näringarna, exempelvis kemiteknisk industri, företag
med produktion/behov av finkemikalier och bioaktiva substanser, livsmedel/beredningsindustri så
förefaller – så långt empirin i denna utvärdering tillåter en sådan bedömning, nota bene –
kännedomen vara mycket låg. Bransch- och Intresseorganisationer såsom exempelvis BioInnovation
(en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa
material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara) förefaller ha en större kännedom. En
viktig målgrupp är naturligtvis forskarmiljöer, primärt i Västra Götaland, med koppling till den
maritima sektorn. Bland dessa grupper är kanske den största förflyttningen när det gäller kännedom
om maritima aktörer och ökad samverkan gjord. Flera av de intervjuade framhåller också här att
satsningen möjliggjort samarbeten som annars inte skulle kommit till stånd. Detta kan gälla
samarbeten med forskarmiljöer i andra organisationer och inom andra discipliner (inte endast
externt utan även inom den egna organisationen), med företag och i viss utsträckning med
offentliga aktörer som Västra Götalandsregionen eller kustkommuner inom regionen. Det finns en
relativt god kännedom om klustret bland kustkommuner i regionen samt regionala och statliga
myndigheter men här gäller kännedomen främst Havsförvaltning, som varit det kluster som tydligast
jobbat mot en offentlig målgrupp. När det gäller kännedom och positionering av klustret bland
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finansiärer av forskning och innovation, offentliga forskningsråd, finansiärer på EU-nivå och privata
finansiärer finns inget underlag inom ramen för utvärderingen för att peka på hur klustret har
positionerat sig själv och de maritima näringarna. Det gäller även för målgruppen massmedia och i
förlängningen allmänheten.
Kontigo har identifierat ett par framgångsfaktorer när det gäller de insatser som genomförts för att
nå ut. När det gäller det som är lyckade insatser så har vi tidigare framhållit ambassadörerna, i
synnerhet de från näringslivet, och deras nätverk som viktiga framgångsfaktorer för att
marknadsföra klustret. Detta gäller såväl informellt som i mer formella sammanhang, där
ambassadörernas personliga nätverk och trovärdighet lockat målgruppen att delta i olika typer av
nätverks- och samverkansaktiviteter. Vad vi dock tror är att det fortfarande krävs ett fördjupat
kommunikativt arbete när det gäller att beskriva den samlade satsningen; detta inte minst utifrån
hur den hänger ihop och samspelar med andra delar av exempelvis Västra Götalands näringsliv och
innovationssystem.

4.2.3

Inriktning och prioriteringar
I vilken utsträckning är de nu aktuella delklustren relevanta för de framväxande behov och
prioriteringar (styrdokument och nationella maritima strategin) man kan identifiera? Utifrån vår
bedömning av tillgänglig empiri så saknas inte något prioriterat område som borde vara med i
satsningen. De maritima forskningsområden och näringar som inte finns representerade – men som
lyfts fram i exempelvis EU och den nationella strategin – handlar bland annat om mineralutvinning.
När det gäller den nationella maritima strategin har Västra Götalandsregionen spelat en viktig roll
som föregångare samtidigt som man varit en viktig part i processen i att formulera strategin.
Kontigos bedömning är att en tydlig finansieringsmodell för en klustersatsning är kritisk för att
säkerställa att samtliga aktörer deltar i klustret på samma villkor och säkra långsiktigheten i arbetet.
Här har en tydlig förflyttning skett där ambassadörer kan få finansiering på upp till 20 % av en heltid
för sitt arbete inom ramen för klustret, snarare än att vara beroende av finansiering från sin
moderorganisation. Vidare menar vi att empirin och resultaten hittills visar på behovet av en
tydligare triple helix-prioritering, där framförallt prioriteringen av näringslivet behöver bli tydligare.
Detta innebär att klustrets verktygslåda måste omformuleras och inrikta sig mycket mer på
aktiviteter som intresserar företagen. Här tycker vi dock att livsmedelsklustret lyckats. Vi tror också
att satsningen nu kommit till någon form av brytpunkt som kännetecknas av en helt annan lösning
när det gäller ägarskap; i synnerhet gäller detta marin bioteknik samt marin energi.
Vi tror också på sikt det är nödvändigt att hitta en annan lösning organisatoriskt, där det finns ett
värde i att värdmiljöerna inte består av renodlat akademiska miljöer. Kontigos bedömning är att det
är ofrånkomligt att värdorganisationerna har ett inflytande över inriktningen i klusterarbetet och att
de delkluster som har värdorganisationer inom akademin får en mer akademisk profil. Detta är
naturligtvis nära kopplat till de nätverk som ambassadörer och samordnare är en del av, men den
naturliga näringslivskoppling som finns bland medarbetare på forskningsinstitut och andra mer
avnämarorienterade organisationer indikerar generellt ett starkare näringslivsnätverk.

4.2.4

Programlogik och måluppfyllelse
I utredningen Maritima kluster i Västra Götaland som presenterades 2012 klargjordes att det kan
dröja flera år innan enskilda utvecklingsaktiviteter som initieras i projektet leder till innovationer,
nya företag eller ökad sysselsättning. Denna utvärdering vederlägger inte detta. Vi har i intervjuerna
och i annat material inte heller identifierat några mer genomgripande resultat när det gäller
företagen och näringslivet.
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I vilken utsträckning har då den övergripande målsättningen samt inriktning varit relevanta och
optimala utifrån de behov och utmaningar som anges i den maritima strategin för Västra Götaland,
klusterstudiens rekommendationer från 2012 och den maritima samarbetsöverenskommelsen?
VG 2020 utgör ramverk för den maritima strategi som regionen utarbetade 2008 som låg som grund
för det maritima klustret, tillsammans med den utredning som regionen publicerade 2012 och som
pekar ut inriktning, mål och organisation för klusterbildningen. Målet som följer av strategins vision
är ”att stärka det maritima klustret i Västra Götaland genom att öka möjligheterna för innovationer
och kunskapsbaserad tillväxt inom den maritima sektorn”. Nedan rekapitulerar vi dessa:



Hållbar tillväxt genom satsning på sjöfart och logistik
Bevara marinbiologisk mångfald och de marina ekosystemens status



Bevaka och analysera tillståndet i havsmiljön samt initiera åtgärder för förbättring



Rekrytering av nya generationer arbetskraft till den maritima sektorn



Utnyttja den miljö- och säkerhetsmässiga potentialen i maritima transporter



Stärk utvecklingen av den marintekniska industrin och fritidsbåtvarven i Västra Götaland.



Uthållig fiskerinäring genom satsning på kvalitet, miljöanpassning och samverkan



Förbättra kunskapen om havet, förstärk forskningen och överför de maritima möjligheterna till
hållbar tillväxt och utveckling



Realisera möjligheterna till offshoreproduktion av förnyelsebar energi



Möt klimateffekterna i maritim och kustnära miljö



Utveckla hållbar kustturism och maritim upplevelseindustri




Effektivitet och samverkan i fritidsbåtsnäringen
Bevara och utveckla Västra Götalands maritima identitet

Den kanske allra största utmaningen i arbetet med att utforma en insats är att bestämma sig för det
övergripande målet för verksamheten. Kontigo menar att man här bör utgå från vad det är man
önskar ändra på genom insatsen ifråga. Detta förhållande bör bilda utgångspunkt för formuleringen
av insatslogik. Annorlunda uttryckt så börjar vi formulerandet av en logisk insatslogik i det
förhållande som motiverar själva insatsen ifråga. Detta förhållande bör lägga grunden för att
formulera ett övergripande mål för verksamheten. Det finns i detta fall, menar Kontigo, några
grundläggande krav man kan ställa på formuleringen av detta övergripande mål, för att det ska
möjliggöra en logisk insatslogik. Dessa är:


Målet skall vara relevant – dvs. det skall vara ett uttryck för den förändring som vi önskar
åstadkomma



Målet skall vara realistiskt för verksamheten att påverka – även om många övergripande mål
också påverkas av andra förhållanden än den aktuella verksamheten så är det väsentligt att den
aktuella verksamheten skall kunna påverka målvariabeln.
Målet bör vara ”mätbart” – det bör vara möjligt att ”opartiskt” kunna avgöra huruvida målet är
uppnått eller inte.
Mål bör även kunna uttrycka effekter i ett längre perspektiv (det vill säga att de insatser som
görs faktiskt leder till exempelvis tillväxteffekter eller innovationseffekter)




Nästa steg i utformandet av insatslogiken handlar om att utforma insatsen i dess olika delar, så att
största möjliga påverkan på målet (i förhållande till budget) kan uppnås. Detta involverar i grunden
tre olika led: att avsätta tillräckliga och väl anpassade resurser, att utforma effektiva aktiviteter samt
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att skapa resultat som har potential att påverka det förhållande man önskar att påverka, dvs. att
bidra till att det övergripande målet kan nås. I den meningen så är den målstruktur som formulerats
för den maritima klustersatsningen mycket mer omfattande än de resurser som hittills satts in, när
det gäller insatser och vad som prioriterats. En stor utmaning de kommande åren för den maritima
klustersatsningen är att säkerställa att den logiska kopplingen mellan de valda aktiviteterna och de
önskade resultaten är stark liksom kopplingen mellan önskade resultat och påverkan på det
övergripande målet.
I detta skede finns två hot. Vi kallar dem målläckage respektive målgap. Principen för dem illustreras
i figuren nedan, med exempel i relationen mellan aktivitet och resultat, men kan även gälla för
relationen resultat och övergripande målpåverkan. I fallet med målläckage finns aktiviteter som vi
inte tydligt kan se kommer att bidra till det önskade resultatet, man genomför alltså aktiviteter som
inte bidrar till att de uppsatta målen nås (målläckage). I det andra fallet är förhållandet det
omvända, det finnas uppställda resultat (mål) som inte har någon aktivitet som adresserar just detta
resultat (mål), dvs. ett målgap. Kontigo bedömer att nuvarande insatslogik för klustret riskerar att
skapa sådana gap.
Figur 4. Målläckage och målgap

Utöver farorna med målgap och läckage kan man även i övrigt ställa många olika krav på
utformningen av denna del i den logiska kedjan.
Med resultat i figuren åsyftas de omedelbara resultaten av de genomförda aktiviteterna. Med
omedelbara menas att de skall vara helt och fullt kontrollerbara av insatsen ifråga, dvs. de ska inte
påverkas av andra externa faktorer (såsom var fallet med det övergripande målet). Däremot kan
även resultat uppnås på kort eller lång sikt, även om det vanligaste i detta fall torde vara det kortare
perspektivet. Även här kan vissa allmänna krav ställas på hur sådana mål kan utformas. Vi menar att
resultatmålen bör vara:


Relevanta – dvs. de bör ha en dokumenterad möjlighet att bidra till att uppnå de övergripande
målen
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Realistiska – dvs. de bör vara möjliga att uppnå mot bakgrund av vilka aktiviteter som planeras
genomföras, både i förhållande till aktiviteternas kvalitet och kvantitet.
 ”Mätbara” – det bör vara möjligt att ”opartiskt” kunna avgöra huruvida målet är uppnått eller
inte.
Aktiviteter i figuren ovan utgör den konkreta verksamhet som bedrivs inom ramen för insatsen. Det
kan till exempel handla om att genomföra aktiviteter i en klusterutveckling såsom aktiviteter kopplat
till export, kompetensförsörjning, varumärkesbyggande och så vidare. I många fall vill man också
sätta mål för aktiviteterna. Dessa kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Det kan t ex handla om
mål kring hur många företag eller aktörer som ska medverka på en aktivitet eller vilket värde som
aktiviteten ska uppfattas ha av aktörerna. Resurserna, slutligen, är de resurser man förfogar över för
att genomföra aktiviteterna ifråga. Även om detta ofta är en mycket viktig del i en insatslogik
kommer vi inte att behandla dem närmare här. Men de är viktiga för att de på många sätt avgör
vilka aktiviteter som kan genomföras och därmed också påverkar resultaten och framför allt
realismen i aktiviteternas förväntade påverkan på de övergripande målet. Ett mycket vanligt
problem är att man identifierar olika typer av (miss)förhållanden som man önskar påverka, men att
de resurser man avsätter ofta är helt otillräckliga för att skapa någon mätbar påverkan på
förhållandet ifråga. Det vill säga, vi kan ha högt uppställda mål om långsiktiga effekter, i detta fall
kopplat till regional tillväxt, internationalisering eller innovation och uppfyllelsen av dessa mål
kommer att påverkas av hur mycket resurser som sätts in i den maritima klusterutvecklingen
framöver.
När det gäller måluppfyllelse så kan konstateras att det i verksamhetsplanen för 2015-2018 slås fast
att tre övergripande aktiviteter ska genomföras. Dessa är Swedish Maritime Day (SMD), en intern
höstkonferens samt klusterkonferensen. Utöver detta ingår också deltagande i externa aktiviteter.
Detta handlar om att ta en aktiv roll vid planering och genomförande av SMD, att verka för att
klustret deltar vid minst ett arrangemang under European Maritime Day (EMD), att verka för att
klustret synliggörs under Almedalsveckan samt att identifiera och delta i möten och konferenser av
intresse för förankring och marknadsföring av klustret. Dessa aktiviteter har genomförts och ligger
mycket nära de verksamhetsmål som stipuleras i verksamhetsplanen, samtidigt är kopplingen till de
övergripande målen om öka möjligheterna för innovation och kunskapsbaserad tillväxt mycket svag.
Även om flera av klustrets aktiviteter kan sägas bidra till att öka möjligheterna för innovation och
kunskapsbaserad tillväxt är dessa övergripande mål inte mätbara på indikatornivå och kan även i viss
utsträckning vara orealistiska givet de resurser och den finansiering som finns för klustret. Kontigo
ser också att det finns ett behov av att överbrygga gapet mellan aktivitets- och verksamhetsmål och
övergripande effektmål. Effektmålen bör brytas ned och indikatorer behöver formuleras för att man
ska kunna mäta resultat och effekter, se mer om detta i Bilaga 1.
I verksamhetsplanen fram tom 2018 formuleras målområden som sedan bryts ned i arbetssätt och
verksamhetsbeskrivning samt en tid- och aktivitetsplan för att uppnå målen. Att följa upp vart och
ett av dessa målområden för respektive delkluster ligger utanför ramen för denna utvärdering men
Kontigo kan konstatera att det i vissa fall finns ett tydligt både strategiskt och operativt arbete för att
uppnå målen där målen är förankrade i verksamheten, medan denna koppling i andra fall är mycket
svag eller obefintlig. Havsförvaltning är ett exempel där verksamheten i viss utsträckning är väl i linje
med målen, till exempel där man vill etablera en arena för utbyte av forskningsresultat och
erfarenheter från havsförvaltningen, vilket man i viss utsträckning redan har gjort och fortsätter att
utveckla. Samtidigt kan delklustret i sin nuvarande utformning inte förväntas leda till att man
utvecklar samverkan mellan privata och offentliga aktörer kring havsförvaltning då man i sin
nuvarande verksamhet i princip inte arbetar mot privata aktörer.
När det gäller mer specificerade mål för ledning och samordningsfunktion har aktivitetsmål, i form
av kvantitativa mål för antal möten etc. uppfyllts. Möten och konferenser samt deltagande i externa
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aktiviteter har också följt plan. När det gäller såväl strategisk kommunikation som
omvärldsbevakning samt intern och extern informationsspridning är vår bedömning att
klustersatsningen inte fungerat (förutom att bedriva omvärldsbevakning nationellt och på EU-nivå).
Det löpande arbetet med att informera och kommunicera klustret strategiskt – marknadsföra det
och positionera det, i synnerhet internationellt – har inte nått fram till målet eller de interna
förväntningar som funnits. Detta beror i stor utsträckning på att delkluster och värdorganisationer
arbetat självständigt med kommunikation och att något egentligt samordningsarbete inte bedrivits.
Eftersom en central del av syftet med klustersatsningen är att hitta synergier mellan olika maritima
aktörer och kommunicera det maritima klustret som en samlande plattform/aktör för de maritima
näringarna och den maritima forskningen är det centralt att kommunikationen inom klustret
samordnas. Det finns naturligtvis även fördelar ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv med en sådan
samordning. Kontigos bedömning är att den nyligen anställda klusterkommunikatören är en viktig
prioritering för att adressera dessa utmaningar.

4.2.5

Potentiella synergi- och kostnadsvinster
Kontigos bedömning är att en ännu tydligare klusterorganisation bör arbetas fram, på sikt tror vi att
en sådan skulle kunna vara frikopplad från VGR organisatoriskt. Dock bör VGR fortfarande utgöra
finansiellt stöd till satsningen, vi menar utifrån erfarenhet från andra innovationssatsningar såsom
VINNOVAS VINNVÄXT-program att det är mycket viktigt att det finns en finansiell långsiktighet i
satsningen; många av resultaten och effekterna kräver år av satsning. Här menar vi – liksom några
av de aktörer som intervjuats – att ett mycket viktigt och intressant område vore att se om och i så
fall hur klustersatsningen kunde kopplas närmare exempelvis Science Parks-strukturen i regionen,
och då kanske initialt Lindholmen (observerar att detta är en refllektion). Detta skulle i så fall
tydligare knyta klustersatsningen till det regionala innovationssystemet och till en arena där
näringslivet är en central aktör.
Samtidigt kan vi se att innovationslandskapet under tidsperioden som klustret varit igång har
förändrats. Det maritima området och de maritima näringarna är som koncept och begrepp idag
mer etablerade inom regional och nationell innovations- och näringspolitik. Idag finns en nationell
maritim strategi och i såväl Region Skåne som Stockholm finns tankar om blå eller maritima
strategier och klustersatsningar. Vidare så har det i högre grad än för några år sedan uppstått en
trängsel av aktörer på innovationsområdet. Det handlar om såväl Science Parks som
forskningsinstituten inom RISE-koncernen. Den utveckling i riktning mot öppna arenor för innovation
som science parks och inkubator genomgår idag gör att dessa i vissa avseenden tenderar att uppvisa
drag som är gemensamma med VINVÄXT-initiativen. Utifrån det är det viktigt att adressera frågan
om hur ett framtida kluster bör organiseras utan att de skapar en ytterligare otydlighet i det större
främjar- och innovationssystemet.

4.2.6

Klustersatsningens positionering regionalt, nationellt och
internationellt
Västra Götalandsregionens maritima klusterprojekt bygger på initiativet som EU satte upp i sin
Blåbok 2007 om en integrerad havspolitik (IMP) med fokus på att skydda den maritima miljön samt
stärka verksamheter med anknytning till havet. Projektet har, liksom EU-initiativet, som syfte att
kombinera ett effektivt utnyttjande av det marina ekosystemets tjänster samtidigt som man vill
garantera hållbarhet i nyttjandet. Man delar också EUs uttalat holistiska syn på och definition av det
maritima området där begreppet innefattar i princip alla verksamheter som är relaterade till havet.
En rad direktiv på EU-nivå påverkar det maritima arbetet på regional nivå. Havsmiljödirektivet
stipulerar att EU:s hav och havens ekosystem ska ha uppnått god miljöstatus fram till 2020.
Sjöfarten påverkas även av EU:s svaveldirektiv som innebär att svavelhalten i fartygsbränsle i
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Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön ska sänkas till 0,1 procent från 2015. EU:s fiskeripolitik har
stor betydelse på den nationella nivån, där minimipriser på fisk, ursprungsmärkning, fiskekvoter för
att uppnå hållbara fiskbestånd samt inte minst förbudet mot utkast av fisk styr spelreglerna för
fiskarna i Västra Götaland. Utöver detta behöver man i regionen förhålla sig till Östersjöstrategin
som antogs av EU 2009, en strategi som lägger fokus på en miljömässigt hållbar region, en region i
tillväxt, en tillgänglig och attraktiv region samt en trygg och säker region. Strategin är en
makrostrategi som spänner över flera regioner och nationer. Vi menar att klustersatsningen ligger i
linje med detta.
I den utredning, Maritima kluster i Västra Götaland, som Västra Götalandsregionen gjorde 2012
stipulerades också flera mål på nationell nivå. Man vill att den maritima näringen ska betraktas som
en strategiskt viktig svensk basnäring. att konkurrenskraftiga villkor ska gälla för svensk sjöfart i
internationell trafik med konkurrensneutrala regelverk för olika trafikslag, att vattenvägar ska vara
en självklar infrastruktur för det internationella transportarbetet, att forskningsanslagen ska öka
samt att myndigheters och departements handläggning av maritima frågor ska samordnas. Ett mål
var också att det skulle tas fram en nationell maritim strategi, ett mål som delvis kan ses som en
horisontell komponent, en förutsättning för att uppnå övriga mål. En sådan strategi kom till stånd
under sommaren 2015, sju år efter att den maritima strategin i Västra Götalandsregionen antogs.
Redan 2011 skapades en samlad myndighetsstruktur kring de maritima frågorna på central nivå
genom bildandet av Havs- och vattenmyndigheten (även om denna omorganisation inte är ett
resultat av den maritima strategin i VGR). Vår bedömning när det gäller samspelet mellan nationell
och regional nivå är att VGR och klustret har en mycket betydelsefull roll att fortsätta driva denna
(se också tidigare avsnitt där vi menar att Västra Götalands strategi och inriktning egentligen är mer
offensiv än regeringens åtgärdsförslag).
Västra Götalandsregionens strategi togs fram inom ramen för ett brett partnerskap med företrädare
för forskning och utveckling, näringsliv, kommuner samt organisationer som verkar inom det
havsanknutna området. Den maritima strategin i Västra Götaland togs fram i anslutning till EU:s
arbete med blåboken för en integrerad maritim politik som publicerades 2007 och identifierade
såväl den miljömässiga hållbarhetsaspekten som tillväxtaspekten som viktiga delar i ett strategiskt
arbete med de maritima frågorna. Med detta som utgångspunkt valde Västra Götalandsregionen att
profilera sin strategi, som kom 2008, som en satsning som tar sin utgångspunkt i en bred definition
av det maritima området och de maritima näringarna. Regionen har för avsikt att arbeta med den
maritima strategin i nära samarbete med EU-kommissionen och deras arbete med den integrerade
maritima politiken. Klusterbildningar på det maritima området har funnits på andra håll i EU och
dessa har även pekats ut i den utredning som låg till grund för klusterbildningen i Västra Götaland.
Portugal och Danmark har varit tidiga med klusterbildningar på nationell nivå medan
klusterbildningar på regional nivå finns i nordtyska Schleswig-Holstein, franska Bretagne och i
Southhampton på brittiska sydkusten. Strategin tar även sin utgångspunkt i Vision Västra Götaland
2014-2020 (VG 2020) och i regionala tillväxtprogram, där maritima branscher angetts som
prioriterade verksamheter. I ett separat kapitel redogör vi för hur väl det maritima klustret
samspelar med och bidrar till VG 2020.
Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och EU-kommissionens direktorat för havsfrågor har
stärkts över åren genom aktiv medverkan från parter i regionen i kommissionens evenemang. EU:s
initiativ ”blue growth” nämner vattenbruk, kustturism, marin bioteknik, havsenergi och marin
mineralutvinning som prioriterade områden. Dessa områden ligger nära den satsning som den
maritima klustersatsningen inriktar sig på, därmed finns möjligheter för internationell samverkan för
Västra Götaland. Västra Götalandsregionen samverkar även utanför EU. Man är med i ett OECDprojekt som omfattar globalt framstående maritima nationer. Sådana här samarbeten ger regionen
möjlighet att ligga i framkant vad gäller internationella trender. Tillsammans med Västra
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Götalandsregionens regionala utvecklingsmedel samt statliga resurser för innovation och forskning
finns stora möjligheter att stimulera blå tillväxt i Västra Götaland.

4.3

De sex delklustren

4.3.1

Organisation och funktioner
Delklustren är i teorin organiserade på ett liknande sätt, men rollerna har i praktiken delvis sett olika
ut i olika delkluster. De formella arbetssätten har däremot i hög grad varit liknande i de flesta
delkluster med regelbundna möten i en arbetsgrupp som bestått av samordnare, alltså
projektledare från värdorganisationen, och ambassadörer från forskning samt avnämare. Den stora
skillnaden mellan delkluster består istället i inriktningen i verksamheten och i typen av projekt man
initierat.
Gemensamt för delklustren är att ambassadörer och samordningsfunktionen tillsammans utgör en
arbetsgrupp som fungerar som en slags styrelse för delklustret. Syftet med styrelsens arbete är att
diskutera aktuella gemensamma frågor för olika aktörer, i huvudsak inom delklustret, samt föreslå
gemensamma aktiviteter och projekt för delklustret. För näringslivsambassadörerna är ett viktigt
syfte med ambassadörskapet, utöver att leda delklustrets arbete, att representera det maritima
näringslivets intressen i regionen. Här utgör delklustret ett forum för att diskutera maritima frågor
med företrädare för akademi och kommunicera de maritima näringarnas syn på sina förutsättningar
mot offentliga aktörer.
Personerna i arbetsgruppen har tillsatts baserat på i huvudsak två kriterier – ett starkt engagemang
för klusterarbetet samt att man besitter en ledande roll i kunskapsproduktion eller bland avnämare.
Kontigos bild är att det maritima klustret överlag lyckats väl i att engagera personer i ledande
ställning såväl på forsknings- som på näringslivssidan. Man har även strävat efter att tillsätta
personer med en strategisk och utåtriktad roll i sin respektive organisation. Det har däremot inte
funnits någon tydlig strategi från klusterledningen när det gäller vilken typ av område eller roll i
övrigt som personerna i arbetsgruppen borde ha i sin moderorganisation. Inriktningen i
klusterarbetet har i hög grad präglats av de individer som representerar respektive organisation och
den roll dessa har i sina organisationer. Personberoendet och de små arbetsgrupperna i respektive
delkluster gör att varje delkluster utgör en relativt sårbar struktur där ett delkluster kan bli
overksamt eller ta en ny inriktning när personer i arbetsgruppen byts ut. Det finns en risk att
strukturkapital inte skapas i delklusterorganisationerna och Kontigo ser utifrån denna risk att det är
viktigt att ytterligare tydliggöra vilken typ av organisation ambassadörer förväntas representera
samt vilka roller dessa förväntas ha i sina moderorganisationer. Samtidigt vill Kontigo framhålla att
det finns en frihet i flexibiliteten och att det är en förutsättning för att delklustren ska fungera att
personer som har ett engagemang för klusterarbetet sitter i arbetsgruppen. Centralt är dock att
representanterna för olika aktörer ser långsiktigt på sina uppdrag så att inriktningen i arbetet och att
verksamhetsplaneringen kan bedrivas på långsiktiga premisser. Vår bild utifrån intervjuerna är att så
i de flesta fall varit fallet, men att maritima operationer har haft vissa utmaningar med relativt stor
omsättning av personer i arbetsgruppen.
När klusterutredningen 2012 genomfördes var tanken att rollen som ambassadör skulle vara ett
hedersuppdrag som inte nödvändigtvis kräver ekonomisk kompensation. Även om det finns en viss
prestige i att tilldelas rollen som ambassadör har det funnits en problematik i att vissa av
samordnarna och ambassadörerna har fått avsatt resurser i form av öronmärkt arbetstid för att
arbeta med det maritima klustret medan andra inte har fått det. Detta har förstärkt tendensen att
vissa delkluster inte haft något strukturkapital utan varit fullständigt beroende av individers
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engagemang. Idag finns dock möjligheten att få 20 procent av en heltidstjänst finansierad från
regionens sida vilket underlättat engagemanget i klustret i vissa fall. Detta är emellertid inte säkert
att detta alltid kommer att vara en av finansieringslösningarna. Detta är en lärdom från
klustersatsningen: att så tidigt om möjligt hitta konkret finansiering snarare än att lita på ”god vilja”
och eldsjälar för att bygga ett strukturkapital. Det är inte samma sak som att det är negativt med
eldsjälar utan snarare att säkerställa att det finns möjlighet att vara attraktiv (kunna ge ersättning för
nedlagt arbete) också för andra aktörer.
Den generella bild som framkommer i intervjuerna är att systemet med värdorganisationer har
fungerat väl och att värdorganisationerna själva sett det som prestigefyllt att bli tilldelade rollen som
värdorganisation. Det finns dock intervjupersoner som pekar på risken att värdorganisationerna i
nuvarande klusterstruktur dominerar klusterarbetet och att värdorganisationerna utövar sitt
administrativa ansvar för att driva en egen agenda. Risken är att klusterarbetet i hög grad präglas av
värdorganisationens mål och motiv snarare än av gemensamma avvägningar i arbetsgruppen där
ambassadörerna har ett huvudansvar för det strategiska arbetet i form av att initiera aktiviteter och
skapa samverkansplattformar.
Nära kopplat till värdorganisationernas roll är rollfördelningen i arbetsgruppen. Ambassadörernas
roll är enligt verksamhetsplanen strategisk och handlar om att bygga nätverk, initiera aktiviteter och
involvera nya aktörer. Samordningsfunktionens roll i klustret är mer operativt, där man har ett
övergripande ansvar för att klustret är aktivt och administrerar klusterarbetet. Skärningen mellan
dessa roller uppfattas dock som otydlig av ett antal av de individer vi intervjuat och man uppfattar i
många fall att det inte finns någon tydlig arbetsdelning mellan ambassadörer och samordnare (vissa
har dock, som vi såg föregående stycke, lyft fram just detta som positivt; att möjligheten för
delkluster att själva skapa rollbeskrivningar effektiviserat arbetet). När de personer vi intervjuat får
beskriva sina roller och arbetsuppgifter är det också tydligt att vissa ambassadörer tagit en mer
administrativ samordnande roll medan det finns samordnare som i sitt arbete ligger närmare
ambassadörsrollen. Kontigos bild är att det i vissa delkluster finns en otydlighet i rollfördelningen
mellan samordnare och ambassadörer som gör att samordnarna, som representerar
värdorganisationen, ibland tar på sig ambassadörernas mer strategiska roll. Å andra sidan finns det
kluster som medvetet har valt att arbeta gemensamt med olika uppgifter (det vill säga,
ambassadörer och samordnare har delat på arbetsuppgifterna baserat på sina personliga
kompetenser och nätverk). Ett exempel där det förefaller har fungerat bra är livsmedelsklustret.
Kontigo ser dock ett värde i att förtydliga ambassadörers och samordnares roller för att undvika
missförstånd kring rollfördelning och säkerställa att roller och mandat är transparenta och
förutsägbara. Det är också ett sätt att bygga strukturkapital och undvika att rollbeskrivningar blir
personbundna.
Det finns en bred samsyn bland representanter och intressenter i det maritima klustret att de olika
delklustrens inriktning i huvudsak är meningsfull och väl fungerande. Marin bioteknik är dock skuren
på ett annat sätt än övriga delkluster, i bemärkelsen att delklustret inte utgör en bransch eller en
näring utan en inriktning i en forskningsdisciplin eller en så kallad enabling technology eller
disruptive technology som har möjlighet att ganska radikalt förändra exempelvis affärsmodeller etc.
i många branscher. Detta delkluster är därför att betrakta som ett horisontellt område i klustret
övergripande som skär in i främst marina livsmedel och maritima operationer. Eftersom
avnämarkopplingen är central i klusterarbetet menar Kontigo att marin biotekniks verksamhet
istället bör ha delvis andra utvecklingsmål än de andra delklustren. I dag ser vi att tillämpningen av
marin bioteknik sker i andra forskningsområden med bäring på det maritima området och de
maritima näringarna såsom livsmedel. Man kan i en sådan modell tänka sig att man tillsätter
ytterligare en forskningsambassadör som representerar marin bioteknik i den eller de delkluster
som man bedömer att delklustrets nuvarande arbete ska bli en del av. Kontigo tänker sig då att man
i exempelvis marina livsmedel, som utgör ett viktigt tillämpningsområde för marin bioteknik, har två
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forskningsambassadörer där en ambassadör representerar tillämpad livsmedelsforskning och en
ambassadör representerar bioteknisk forskning. En fördel med denna modell är att arbetet i
delklustret på ett naturligt sätt får ett avnämarperspektiv när forskningen kopplas direkt mot
tillämpningsområdet. På sikt så torde det dock finnas stora möjligheter att detta delkluster i sig själv
kan få en stark avnämarkoppling.
En utmaning som identifierats bland vissa av Kontigos intervjupersoner på delklusternivå är bristen
på samordning i kommunikationsarbetet som i vissa fall resulterat i att värdorganisationerna
uppfattas som avsändare i intern och extern kommunikation. I intervjuerna lyfts att det finns en risk
att delklustren uppfattas som en del av värdorganisationen snarare än som en del av det maritima
klustret. Generellt menar de personer som intervjuats att det saknats gemensamma
kommunikationsplattformar och att den kommunikationsplattform som finns, klustrets hemsida,
har varit eftersatt och inte uppdaterats. Intervjupersonerna menar dock att den nyligen rekryterade
kommunikatören för klustret kommer att vara ett viktigt stöd för att skapa gemensamma
kommunikationsplattformar för delklustren såväl i övergripande arbete med att uppdatera
hemsidan som i att utgöra ett stöd för delklustren i de events och temadagar som arrangeras där
samordning och kommunikation är centrala uppgifter. Kontigos uppfattning är att – eftersom
samordning och kommunikation är så centrala uppgifter i arbetet med att skapa
samverkansplattformar och att det finns tydliga synergier i att samordna detta arbete för samtliga
delkluster – kommunikationsarbetet och samordningen i kommunikationen bör vara prioriterat
resursmässigt. Vi tror också att det finns en ytterligare central roll för kommunikationsarbetet i att
visualisera klustret externt utifrån vilka aktörer som ingår och vilka funktioner som finns. I korthet att kommunicera regionens maritima innovationssystem.
Det finns en uppfattning hos vissa av de individer som intervjuats att arbetet på delklusternivå
ibland saknar konkretion och att man inte arbetar tillräckligt resultatinriktat på kort sikt. Skillnaden
mellan olika delkluster är dock stor, där i synnerhet marina livsmedel har lyckats mycket väl med att
arbeta resultatinriktat och skapa resultat emedan det finns en uppfattning om att marin turism och
maritima operationer – trots en gedigen organisation – inte haft ett lika resultatinriktat arbetssätt.
Vissa av intervjupersonerna pekar på att en projektifiering av det operativa arbetet skulle kunna
vara ett sätt att resultatmässigt konkretisera, paketera och tidsbegränsa det löpande arbetet.
Kontigos uppfattning är att projektifiering av arbetet även skulle kunna utgöra en strategi för att på
ett attraktivt sätt tydliggöra och kommunicera det arbete som bedrivs, inte minst mot näringslivet.
Det bör även finnas en tydlighet i hur man tar frågor vidare. En representant lyfter att man inom
maritima operationer behöver säkerställa att man identifierar när ett synsätt i en fråga eller
betydelsen av ett projekt är förankrat i arbetsgruppen och då ta dem vidare för att initiera ett
projekt för att, exempelvis, söka gemensam forskningsfinansiering eller bedriva påverkansarbete.
Projektformen är dessutom ett sätt att undvika att skapa nya organisationer. Delklustrens centrala
uppgift är att skapa mötesplatser och nätverk som ger goda förutsättningar för relevanta aktörer att
mötas och initiera projekt. Dessa genomförs idag i huvudsak inte inom ramen för klusterstrukturen
men idéerna och projekten initieras i arbetsgruppen och på de samverkansplattformar som man
skapar. Här kan projektformen vara ett effektivt sätt att säkerställa att uppgifter blir genomförda
utan att parallella organisationer behöver skapas. Delklustrens begränsade finansiering ger inte
heller förutsättningar för att finansiera projekt inom ramen för klustret.
Klustret har också gett upphov till en ny samverkansfunktion inom ramen för Chalmers. Denna
bygger inte på samverkan mellan olika aktörer utan är en intern funktion för forskare som jobbar
med maritima frågor på Chalmers, i synnerhet energi, maritima operationer och bioteknik. Flera av
de intervjuade framhåller att denna samverkansfunktion är ett resultat av arbetet inom ramen för
det maritima klustret. Kontigos menar är att denna samverkansfunktion är ett exempel på hur det
maritima klustret lyckats etablera ”det maritima” som ett koncept och begrepp i regionen.
Samverkansfunktionen på Chalmers är dessutom ett exempel på hur samverkan kan initieras även
mellan samma typ av aktörer (akademi) inom en och samma organisation.
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4.3.2

Målgrupper och inriktning
Målgrupperna för delklustrens arbete skiljer sig på en rad punkter mellan olika delkluster, ett faktum
som speglar de olika utmaningar som respektive delkluster vill adressera samt de olika
mognadsfaser som respektive bransch befinner sig i. Marin bioteknik och marin energi är de mest
forskningstunga ”branscherna” och ligger relativt tidigt i en innovations- och
produktutvecklingsprocess medan maritima livsmedel, marin turism och maritima operationer är
etablerade näringar med en stor mängd regionala näringslivsaktörer och potentiella avnämare i
näringslivet. Havsförvaltning har en annan roll i klustret än övriga delkluster och saknar helt direkta
avnämare i näringslivet (även om, teoretiskt, ett konsultföretagande skulle kunna växa fram baserad
på denna kompetens).
Övriga aktörer inom klustersatsningen lyfter marina livsmedel som det delkluster som tydligast
involverat näringslivsaktörer i sina projekt. Delklustret har jobbat aktivt med temadagar och
befintliga nätverk för att nå ut till små och medelstora företag inom livsmedelsproduktion och
förädling av marina livsmedel och biprodukter, främst i Bohuslän. Ett starkt fokus i projekten har
varit på produktutveckling och tillämpning av forskning i näringsverksamhet. Man har gjort ett antal
gemensamma ansökningar om projekt- och forskningsmedel och arbetar med att skapa nya
forskningskonstellationer som kan gå in med skarpa ansökningar om finansiering. Inom marina
livsmedel finns många små företag i regionen som inte har råd med egen FoU-verksamhet men som
har ett stort intresse av att använda forskning i sin verksamhet. Här lyfts särskilt hälsoaspekter på
marina livsmedel (att påvisa näringsmässiga fördelar med livsmedlen) samt produktutveckling för att
öka förädlingsvärdet samt hitta nya användningsområden för restprodukter som viktiga
kunskapsområden företagen är intresserade av. Kontigos bedömning är att marina livsmedel ur ett
näringslivsutvecklingsperspektiv är det mest aktiva delklustret. Det finns dock potentiella
målgrupper som man inte i samma utsträckning når ut till idag. Särskilt gäller detta myndigheter,
som Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, som är en målgrupp där vissa
intervjupersoner menar att delklustret bör lägga mer fokus. Dels utgör myndigheter en stödfunktion
och en möjlig mottagare för påverkansarbete kring relevanta lagstiftningsfrågor, i synnerhet för
vattenbruket, och dels en viktig part när det gäller forsknings- och innovationsfinansiering. Det finns
också en relativt utbredd uppfattning att delklustret behöver fokusera ännu starkare på att nyttja
synergier inom det maritima klustret övergripande, framförallt då mot bioteknik och turism.
Marin bioteknik har i stor utsträckning fokuserat på forskningsaktörer och akademi i sitt arbete. En
central målgrupp är forskare och indirekt företag inom marina livsmedel som kan använda sig av
kunskap inom marin bioteknik i sin produktutveckling. Även inom Life Science finns tillämpningar av
den forskning som bedrivs inom marin bioteknik. Samtidigt finns ett intresse för arbetet inom
delklustret bland näringslivet och det finns idéer inom delklustret om samarbeten mellan studenter
och forskare för att genom akademiskt entreprenörskap kommersialisera forskningsresultat. Hittills
har dock marin bioteknik haft ett relativt begränsat näringslivsperspektiv med få kontakter bland
företagen. Detta trots att man bedömer att det finns tänkbara avnämare till forskningsresultaten
bland befintligt näringsliv i regionen. Kontigos uppfattning är att det är viktigt att involvera ett
näringslivsperspektiv i marin bioteknik även om forskningsfältet befinner sig relativt tidigt i en
kommersialiseringsprocess. Ett sätt att få ett avnämarperspektiv är att låta olika delar av delklustret
bli en del av andra delkluster, se mer om detta i föregående avsnitt. Om man väljer att behålla
delklustret i sin nuvarande form menar Kontigo att man bör tillsätta en näringslivsambassadör för
att redan i detta tidiga skede få en tydligare avnämarkoppling och aktivt arbeta med
näringslivskopplingen och det tillämpade perspektivet i delklustrets arbete.
Delklustret havsförvaltning har en nyckelroll i den klusterstruktur som fastställdes i
klusterutredningen 2012. Delklustret har en sammanhållande funktion i klusterstrukturen och
tanken är att olika delkluster ska kunna mötas kring lagstiftnings- och planeringsfrågor som på olika
sätt berör i stort sett alla delar av de maritima näringarna. Målgrupperna för Havsförvaltningens
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arbete har hittills främst varit myndigheter och kommuner som behöver stöd i implementering av
lagstiftning i sina tillståndsprocesser och i sitt planeringsarbete. Flera delkluster lyfter dock dessa
frågor som centrala även ur ett näringslivsutvecklingsperspektiv samtidigt som den juridiska
kompetensen ofta saknas hos företagen och forskarna i övriga delkluster. Särskilt viktiga anses
lagstiftningsfrågorna vara för sjöfarts- och hamnnäringarna (delkluster maritima operationer),
utbyggnaden av vindkraft och vågkraft till havs (marin energi) och vattenbruket (delkluster marina
livsmedel). Här skulle Havsförvaltning kunna utgöra en stödfunktion, både när det gäller tolkning av
befintliga regelverk och påverkansarbete i lagstiftningsfrågor. Utifrån Kontigos intervjuer är det dock
tydligt att övriga delkluster i mycket liten utsträckning använt sig av delklustret havsförvaltning som
en stödfunktion. Det förefaller även finnas ett relativt lågt medvetande bland övriga delkluster kring
Havsförvaltningens arbete samt vilken typ av kompetenser de kan bistå med. Samtidigt finns en bild
hos delklustret havsförvaltning att övriga delkluster inte intresserar sig för deras arbete, samtidigt
som man inte ser dem som en central målgrupp. Kontigos bild är att dessa diskrepanser delvis kan
förklaras av att delklustret havsförvaltning inte har kommit igång så snabbt som man kunnat önska,
inte minst därför att det tog lång tid att tillsätta professuren i havsförvaltningsrätt. Detta framhålls
som ett viktigt skäl till att delklustret ännu inte tagit den roll som sammanhållande funktion som var
tänkt från början. Vår uppfattning är dock att Havsförvaltning är en intressant innovation i
klustersammanhang och att de, rätt organiserade i en kluster- och innovationssystemsstruktur, kan
utgöra en viktig del av klustersatsningen som en stödjande och sammanhållande funktion.
Marin energi har trots sin relativt forskningstunga verksamhet haft flera projekt där man involverat
näringslivet. Själva projekten har dock i huvudsak bedrivits inom ramen för konsortiet offshore Väst,
en plattform för innovation och näringslivsutveckling inom offshore som drivs av myndigheter,
företag, forskningsinstitut och universitet och delfinansieras av VINNOVA och Västra
Götalandsregionen. Inom marin energi ser man klustret uteslutande som en plattform för strategisk
samverkan och nätverkande medan det operativa arbetet och projekten genomförs inom ramen för
Offshore Väst. Kontigos bild är att delklustret marin energi strävar efter fler delklusterövergripande
samarbeten, särskilt med havsförvaltning, och att det är i dessa synergier mellan olika maritima
näringar samt kopplingen till havsförvaltning som marin energi kan hitta sin roll. Själva
innovationsarbetet och näringslivsutvecklingen bedrivs redan i en annan plattform och arbetet inom
det maritima klustret betraktas i hög grad som ett sidospår av aktörerna inom marin energi.
Kontigos bedömning är att delklustrets verksamhet inte tydligt kompletterar Offshore Väst och att
det finns skäl att tro att en sammanslagning av delklustret för marin energi och Offshore Väst på sikt
skulle leda till effektivitetsvinster och ett mer fokuserat arbete. En arbetsgrupp för samverkan,
motsvarande den som finns inom marin energi och med samma inriktning, skulle kunna inrättas inom
ramen för Offshore Väst. På så vis skulle man kunna behålla kopplingen till det maritima klustret och
bygga synergier mellan de maritima näringarna och förändringen skulle vara av organisatorisk
karaktär för att undvika att bygga upp parallella organisationer samt utnyttja synergier inom Offshore
Väst.
Inom maritima operationer lyfts myndigheter fram som en viktig målgrupp. Detta särskilt för att lyfta
prioriteringen av havsplanering som ett viktigt område för att ge företag med ett beroende av
maritima resurser långsiktiga villkor och tillväxtmöjligheter. Här lyfts havsförvaltningsklustret fram
samtidigt som delklustrets aktörers medvetande om havsförvaltningens arbete är litet och kontakten
med dem är ännu mindre. Kontigos bild, utifrån intervjuerna, är att ett viktigt område för maritima
operationer rör påverkansarbete kring lagstiftnings- och planeringsfrågor och att offentliga aktörer
som utfärdar och tolkar lagar, förordningar och föreskrifter bör vara en central målgrupp. I
intervjuerna lyfts även studenter och unga akademiker som en viktig målgrupp - en målgrupp där
sjöfarten inte lyckats bli en lika självklar del av studenternas medvetande som andra viktiga branscher
i regionen, som fordonsindustrin.
Påverkansarbete mot offentliga aktörer, främst kring lagstiftningsfrågor, är särskilt viktigt för
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vattenbruket och sjöfarten. Här finns en aktiv diskussion, främst inom maritima operationer, kring
möjligheten att bedriva påverkansarbete inom ramen för klustret där klustret kan ”tala med en
röst” och vara en starkare aktör än de ingående aktörerna var för sig. En stor utmaning för
påverkansarbetet inom maritima operationer är att bidra till en ökad förståelse hos lagstiftaren
för sjöfartens internationella förutsättningar och behovet av nationell lagstiftning som tar hänsyn
till lagstiftning på den europeiska nivån samtidigt som man behöver betona sjöfartens
samhällsekonomiska betydelse för Sverige. Kontigos bild är att maritima operationer borde kunna
dra ännu större nytta av den kompetens som finns och kan utvecklas inom delklustret
havsförvaltning, bland annat för att växla upp det gemensamma påverkansarbetet.
Maritim turism har i hög utsträckning riktat sig mot offentliga aktörer som kommuner, västsvenska
turistrådet och projektorganisationen Tillväxt Norra Bohuslän. Maritim turism har även en relativt
stor potentiell målgrupp inom näringslivet och inom turismen finns ett stort näringslivsunderlag,
främst i form av små och i viss utsträckning medelstora företag. Trots detta har delklustret i relativt
låg utsträckning involverat näringslivet i sina aktiviteter. En delförklaring till detta är att maritim
turism, troligen mer än något annat delkluster, har en relativt svag forskningskoppling i bemärkelsen
att många av företagen har liten erfarenhet av att samarbeta med akademin och att mervärden i
samarbeten med akademin upplevs vara otydligare och svårare att identifiera. Kontigo bedömer
utifrån detta att delklustret – förutom självklart att fortsätta att försöka stärka kopplingen mellan
turismföretagen och forskningen – bör fokusera sitt arbete på samarbeten näringsliv-näringsliv och
näringsliv-offentliga aktörer i form av regionala organisationer som arbetar med turismfrämjande.
Kontigo menar vidare att delklustret bör stärka sitt arbete med att utveckla samverkan mellan
näringslivsaktörer inom maritim turism och marina livsmedel för att hitta gemensamma projekt för
produktutveckling inom matturism och maritim upplevelseturism.

4.3.3

Delklustersamverkan och synergier
Det finns en stor samsyn kring att det maritima klustret har skapat en plattform för de maritima
näringarna som är meningsfull både för att utveckla forskning och näringsliv. Det maritima klustret
har bidragit till att få engagerade forskare och näringslivsaktörer att tänka utanför sina respektive
stuprör. Det finns tydliga beröringspunkter mellan flera delkluster - biotekniska verktyg är viktiga i
livsmedelsforskningen, fiske och musselodling är potentiella komponenter i den maritima
upplevelseturismen och så vidare. Vattenbruket och utbyggnaden av den marina energin till havs
liksom sjöfartens förutsättningar är starkt beroende av lagstiftning och havsplanering. Särskilt när
det gäller kopplingen mellan marin bioteknik och livsmedel har klustret utvecklat samverkan och lett
till gemensamma projekt, inte minst en större ansökan om projektmedel för en gemensam
testbädd.
Det löpande arbetet i delklustren har i hög grad bedrivits på ett liknande sätt, med löpande
arbetsmöten i arbetsgruppen där olika typer av aktiviteter har genomförts, nämligen:




Generellt kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna i arbetsgruppen
Planering och genomförande av mötesplatser och samverkansplattformar för forsknings- och
näringslivsaktörer såsom workshops och temadagar
Identifiering, initiering och genomförande av gemensamma projekt, ofta
produktutvecklingsprojekt såsom testbäddar, gemensamma ansökningar om projektmedel eller
projekt kring påverkansarbete.

En vanlig synpunkt bland representanter för delkluster är att samarbetet mellan delkluster behöver
spetsas. En stor del av klustrets arbete bedrivs inom delklustren - livsmedel och bioteknik är de enda
delkluster som bedrivit större delklusterövergripande samverkansprojekt. På delklusterövergripande
nivå arrangeras temadagar och klusterkonferensen men en utbredd uppfattning bland Kontigos
respondenter är att dessa karakteriseras av generellt informationsutbyte mellan delklustren i
allmänhet. Intervjupersoner menar att klustret behöver hitta spetsen i bredden och skapa riktade
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samverkansplattformar där två eller tre delkluster medverkar. Här menar Kontigo att det är centralt
att identifiera de delkluster där man kan se tydligast beröringspunkter och synergier och skapa
resultatinriktade samverkansplattformar för dessa. Delklusterövergripande samverkan är en central
del av förverkligandet av grundtanken med det maritima klustret, som bygger på att hitta
samverkansformer och synergier mellan olika fält inom den maritima forskningen och de maritima
näringarna.
Havsförvaltning har i klusterutredningen tilldelats en särskild roll som sammanhållande funktion i
klustret för att man inom lagstiftningen ser tydliga gemensamma utmaningar för olika delkluster.
Man behöver dock identifiera gemensamma delklusterövergripande projekt och workshops som
syftar till att adressera dessa utmaningar för att på allvar bli en sammanhållande plattform för
delklustren. En möjlig strategi för att bli mer relevant som stödfunktion – och som lyfts fram i
intervjuerna – är att knyta till sig kompetens från någon aktör som arbetar praktiskt med juridisk
sakprövning. Dessa skulle kunna stötta projekt och aktörer i övriga delkluster med vägledning och
rådgivning i enskilda case som är relevanta i ett näringsutvecklingsarbete. En sådan
rådgivningsfunktion skulle dock sannolikt kräva ytterligare finansiering. Risken med nuvarande
struktur är att den juridiska kompetensen blir forskningstung och stannar på policynivå, en
kompetens som är central för att utgöra stödfunktion mot offentliga aktörer – och som naturligtvis
inte är oväsentlig – men som har mindre bäring på näringslivet.
Bland representanter för forskning och akademi finns en relativt utbredd uppfattning att företagen i
den maritima näringen är svåra att nå och att det är svårt att motivera näringslivsrepresentanter att
delta i klusterarbetet. Skälet till detta, som framhålls av intervjupersoner från akademin, är att
näringslivet inte upplever att det finns en tydlig avkastning av klusterarbetet på kort eller medellång
sikt. Därför upplever man att det är svårt att engagera företag i den mer långsiktigt strategiska
samverkan som det maritima klustret syftar till att skapa. Kontigos uppfattning är dock att
delklusterstrukturen med en näringslivsambassadör förefaller ha varit ett effektivt sätt att identifiera
utmaningar tillsammans med företagen och förankra klusterarbetet i det regionala näringslivet (i alla
fall i vissa av delklustren). Dock finns en relativt utbredd uppfattning bland våra intervjupersoner att
särskilt maritim turism – men även maritima operationer – behöver ha ett tydligare
näringslivsperspektiv när man identifierar utmaningar som projekten ska lösa.
Meningsfull samverkan handlar givetvis inte endast om samverkan mellan forskning och näringsliv,
utan även om samverkan mellan forskare och forskare eller mellan företag och företag. Inom
maritim turism och marina livsmedel finns som tidigare nämnts tydliga överlappningar där företag
kan hitta gemensamma möjligheter att utveckla sin verksamhet. Inom maritima operationer finns en
konfliktyta mellan lagstiftarens hållbarhetsperspektiv och näringslivets behov av att utveckla sina
verksamheter, där näringslivet efterfrågar kommunikationsvägar och möjligheter till
påverkansarbete mot myndigheter och kommuner. Kontigos bild är att det generellt finns ett stort
fokus bland delklustren på samverkan mellan forskning och näringsliv, något som gör att man
riskerar att missa andra möjligheter att skapa synergier (till exempel insatser för att minska gap
mellan företagen i ett kluster).
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5

Analys utifrån Kontigos
klusterutvärderingsmodell

5.1

Inledning
I kapitel två redogjorde vi för en modell baserad på Sölvells gapanalys av klustersatsningar för att
förklara deras innovationskraft. Ett antal gap som hindrar klustrets utveckling. Sammantaget innebär
dessa brister att exempelvis forskning inte sprids till näringslivet och omsätt i nya varor eller tjänster.
Företagen i regionen kanske inte har de vägar och verktyg som krävs för att attrahera nytt
ägarkapital. Det politiska styret kanske inte har den kunskap som krävs för att förstå vad ett
internationellt kunskapsföretag kräver om det vill lokalisera sig till regionen. Sammantaget innebär
dessa gap att ett kluster kanske endast utnyttjar en liten del av sin potential. Sölvell talar i detta
sammanhang om att dessa gap kännetecknas av ”kunskapsmisslyckanden, samarbetsmisslyckanden
och samordningsmisslyckanden.” Det samlade resultatet av dessa misslyckanden är ett misslyckande
när det gäller klustrets innovationskraft – något som på sikt kommer att försvaga klustret radikalt. I
detta kapitel presenterar vi våra slutsatser för det maritima klustret.

5.2

Analys
Om ett embryonalt kluster initiativ ska gå från den tidiga fasen till ett mer öppet, komplett kluster
måste naturligtvis dessa gap överbryggas. Vår utgångspunkt är vidare att dessa gap ser olika ut i
olika beroende på vilken utvecklingsfas klustret befinner sig i. Här fokuserar vi på de gap som vi
menar hindrar det maritima klustret (utifrån dagens förutsättningar). I matrisen nedan så har vi
försökt att lyfta fram vad gapen innebär i ett perspektiv där vi tänker oss att det maritima klustret i
Västra Götaland ska gå från det läge det befinner sig idag till ett läge där det är ett mer komplett,
öppet kluster med stark samverkan mellan de olika delarna i triple helix. Detta ska också ses som ett
inspel till denna rapports avslutande förslagsdel rörande vad som bör vara klusterprogrammets
inriktning (se kapitlet om slutsatser och rekommendationer).
Om vi börjar med forskningsgapet, så kan det konstateras att insatserna här framförallt bör fokusera
på de internationella länkningarna samt på att säkerställa att klustrets regionala miljö är attraktiv.
Detta är naturligtvis ett område som är mycket större än vad det enskilda klustret har mandat att
arbeta med, men vi menar att det är viktigt att klusterledningen verkligen är bärare av betydelsen av
dessa internationaliseringslänkar. När det gäller utbildningsgapet handlar detta också om att så att
säga internationalisera lösningarna i den bemärkelsen att klustret arbetar med aktörer utanför
regionen och nationen (exempelvis för att skapa attraktivitet). Här finns menar vi idag en mycket
god plattform. Utmaning handlar framförallt om samspelet mellan näringslivet och forskningen, i
synnerhet inom vissa delar av klustret. Livsmedelsklustret har en tydlig företagsinriktning men har
problem att få med företagen. De som har störst utmaningar är bioteknik i och med att det finns en
stark forskning på området men få företag att samverka med. Gapet är också väldigt stort inom
marin turism, små företag, svårt få medel för turismforskning, säsongsbetonad turism som gör det
svårt att samverka med företagen. Finns inga naturliga länkar till det akademiska. Maritima
operationer och marina livsmedel har en tradition av samverkan mellan akademi och näringsliv. Det
går dock inte att förvänta sig att länkarna ska vara lika starka inom alla delkluster. Det finns ganska
stora gap överlag ändå. Turismen står för det stora gapet inom klustret. Det saknas också en
utbildning för att jobba med havsförvaltningsfrågor. Det är dock positivt att de gick på innovation
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där. Det är tydligt att en analys gentemot samverkan med företag inte har gjorts, att detta inte har
varit fokus. Marin energi är oväntat liten. Här menar vi dock att detta antagligen beror på att de
arbetar med ett annat kluster också, Offshore väst. Det arbetar mer med överbryggande av olika
klusterverksamheter då än att samverka med företag.
Kapitalgapet handlar framförallt om att rusta klustret för att bli attraktivt för internationell
finansiering. Insatser i detta sammanhang bör riktas mot exempelvis att bli attraktivt i ett
strukturfondsperspektiv. Här har klustret påbörjat ett arbete och i viss mån lämnat det embryonala
stadiet i den bemärkelsen att det förefaller finnas en starkare struktur idag att arbeta med olika
typer av ansökningar. I synnerhet den relationella dimensionen i akademin har förbättrats (fler och
nya nätverk etc.). Huruvida gapet för företagen har minskat återstår dock att se.
Myndighetsgapet kräver, menar vi, olika lösningar som är inriktade mot att stärka förståelsen för
klustrets förutsättningar på nationell nivå, samt att finna vägar för internationella
samverkansprojekt, till exempel inom en viss bransch där – i ett globalt perspektiv – kanske
överstatliga lösningar är nödvändiga (Miljö- och energiteknik kan vara ett sådant exempel, men
också Life Science). Havsförvaltning en satsning som överbygger detta. Vad gäller företagoffentlighet har gapet börjat att överbryggas bra. Sen saknas det en kritisk massa företag inom vissa
delar av satsningen, vissa av delklustren.
Gapet mellan företag handlar om företagens positioner i olika globala värdekedjor samt om
klusterregionens attraktivitet för utländska etableringar. På en regional nivå handlar det om
företagssamverkan i nätverk etc. (leverantörsrelationer, utvecklingsrelationer etc.) I detta
sammanhang handlar det särskilt om att vara attraktiv för strategiska verksamheter i de större
företagen samt att ha en attraktiv kompetens- och kapitalförsörjningsprofil som lockar små- och
medelstora tillväxtföretag. När det gäller gapet företag-företag är det rimligt att lyfta att det finns
problem. Sett till företagsintervjuerna är det tydligt att satsningen inte har gått ut ordentligt till
företagen, de vet inte vad klustret är till för och har inte känt någon anledning till att engagera sig i
det hela. Det vi kan säga är att klustret inte har synliggjort systemet och därför kan de inte riktigt se
vilka gap de behöver överbrygga.
Beträffande de två sista gapen – gapen mellan kluster och det globala marknadsgapet – så är dessa
två gap de kanske viktigaste att försöka överbygga i ett långsiktigt perspektiv. Det handlar om
internationell klustersamverkan, gärna med utgångspunkt att skapa cross-clustering (det vill säga
samverkan mellan kluster med olika fokus och bransch), samt om – vilket finns med som aspekter i
de andra gapen – att skapa attraktivitet att locka till sig eller skapa olika typer av resurser. Vad gäller
gap mellan kluster finns problemet att klustret är väldigt introvert om en ser till ett utifrånperspektiv.
Man jobbar mycket som stuprör mellan delklustren, sedan – lite tillspetsas - träffas man på olika
temadagar, där det är väldigt stort fokus på information. En utmaning är att havsförvaltning var
tänkt att fungera som en sammanförande länk, men detta delkluster har inte kommit igång så som
man önskat. De har inte hittat sin egen roll och då blir det svårt att skapa samverkan mellan övriga
delkluster. Det finns embryonal samverkan mellan delklustren och en vilja att samverka, men det har
inte kommit igång ordentligt. När det gäller kluster-globala marknaden har man jobbat väldigt lite
med att överbrygga eventuella gap. Det finns dock finns indikationer på att själva klustersatsningen
kan vara känd internationellt. De bägge internationella intervjuer som genomförts inom ramen
utvärderingen pekar på detta. Inom vissa delkluster finns dock många internationella företag som är
med och lyfter dessa delkluster till en internationell nivå, det är viktigt att framhålla.
I tabellen nedan har vi på ett rimligt förenklat sätt försökt att sammanfatta vilka utmaningarna är för
klustersatsningen. Utmaningarna baseras på vad som framkommit i intervjuer samt också våra
erfarenheter från kartläggningar och analyser av andra klustersatsningar.
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Tabell 6. Att gå från embryonal till öppet – vilka är de stora utmaningarna inom respektive gap? Källa:
Kontigo
Innovationsgapen

Utmaningar (i ett lite längre perspektiv)

1. Forskningsgapet, som
begränsar samspelet mellan
företag och
forskningsorganisationer



Att attrahera välutbildade internationella forskare



Att attrahera internationell forskning vars resultat kan
nyttiggöras av företag i klustret (och
forskningsmiljöer)
Att fortsätta förstärka och utveckla samarbeten i
konkreta innovationsprojekt med internationellt fokus



2. Utbildningsgapet, som
begränsar samspelet mellan
företag och
utbildningsorganisationer



Att skapa nationellt och internationellt attraktiva
testmiljöer som kan överföras till näringslivet och
locka investeringar (företag etc.) till regionen



Att skapa internationellt kända forskningsmiljöer som
möjliggör att företag, baserade på forskningsresultat
från hela världen, startas i regionen



Att identifiera och tillskapa långsiktiga, specialiserade
utbildningar rörande internationalisering/innovation
till i synnerhet de små och medelstora företagen
(kompetensuppgradering som har spets, men som
inte är för långt från deras reella verklighet).
Att skapa en tillräckligt attraktiv miljö för att locka
kompetens från utanför regionen till att investera i
regionen



3. Kapitalgapet, som begränsar
samspelet mellan företag och
finansiella aktörer

4. Myndighetsgapet, som
begränsar samspelet mellan
företag och offentliga organ

5. Gapet mellan företag, som
begränsar samspelet mellan
företag



Att attrahera nationellt riskkapital och internationellt
(även annan typ av finansiering) – hitta strukturer för
detta



Att hitta en struktur för att skapa långsiktig och
strategisk kunskap rörande finansieringsmöjligheter
(framförallt internationellt) samt resurser för att
hämta hem detta kapital till Västra Götaland.



Att skapa kunskap samt incitament för att skapa
stödinsatser för klustret på nationell nivå,
internationell nivå som stärker klustret.



Att regionen har kraft och resurser att vara motor för
den maritima utvecklingen i hela landet.



Att stärka klusterföretagens position i de globala
värdekedjorna inom de olika delklustren
Att sträva efter att attrahera strategiska funktioner till
regionen (FoI-enheter, design etc.)




Att skapa förutsättningar för reindustrialisering och
att exempelvis den starka underleverantörsstrukturen
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i maritima operationer kan växlas upp i ännu större
utsträckning.

6. Gapet mellan kluster, som
begränsar kopplingarna mellan
olika kluster



Att hitta stabila, internationella samarbeten med rätt
typ av klusterinitiativ/innovativa miljöer för att skapa
förutsättningar för cross-clustering. Här viktigt att
fortsätta det interna arbetet med cross-clustering
mellan delklustren också

7. Det globala marknadsgapet,
som begränsar kopplingarna
mellan ett kluster och de globala
marknaderna.



Att skapa ett starkt och trovärdigt varumärke i
samspel med klusterföretag, region etc. som fungerar
globalt och ytterligare positionerar regionen som en
hot-spot för företagande och FoI.
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6

Analys av klustersatsningen i
förhållande till VG2020

6.1

Inledning
En ytterligare frågeställning för utvärderingen är att bedöma hur klustersatsningen förhåller sig till
den regionala utvecklingsstrategin. Vi har utifrån utvärderingens resultat (och de mål etc. som finns
för klustersatsningen) gått igenom de 32 målområden som tas upp. Vi kan konstatera att den
samlade klustersatsningen och de olika delklustren direkt knyter an till flertalet av de utpekade
områdena. I synnerhet om vi utgår från de övergripande mål som finns för satsningen. Vi har
sammanfattat detta I fyra matriser för respektive huvudområde i VG2020.
Förutom VG2020 så kommer vi också i detta avsnitt att reflektera lite över hur det maritima klustret
förhåller sig till andra strategier med bäring på frågor som internationalisering, nyindustrialisering
och innovation. Även här gör vi också en kort reflektion över hur klustret förhåller sig till den
nationella strategin för de maritima näringarna.

6.2

De fyra huvudområdena i VG2020

6.2.1

En ledande kunskapsregion
När det gäller det första området så ligger den maritima klustersatsningen i linje med bägge
huvudområdena. Däremot så har ingen av delklustren egentligen ännu påbörjat ett konkret mer
genomgripande arbete inom det första området (Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och
företagande). Inom det andra området så har klustret i större utsträckning visat resultat. Det är,
menar, vi delvis också ett resultat av att klustret haft det fokus det haft med värdmiljöer inom
akademin (i stor utsträckning) samt att ganska stor andel av resurserna lagts på olika typer av
ansökningar.
Tabell 7. En ledande kunskapsregion
Områden i VG2020

Kommentarer

Ett gott klimat för kreativitet,
entreprenörskap och
företagande
1. Stimulera ökat
entreprenörskap och
intraprenörskap
2. Skapa starka
förutsättningar för att
förverkliga idéer och starta
företag
3. Främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små och
medelstora företag

Det Maritima Klustret ligger i linje med i synnerhet punkt 3, i
Där har också fokus lagts, men självklart är också punkt 1 och
punkt 2 relevanta. Här bör det dock tilläggas att ingen av
delklustren egentligen – förutom möjligen livsmedel och
maritima operationer – har involverat företagen. Klustret är
utifrån ett företagsperspektiv fortfarande för embryonalt.
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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
5. Stärka den stödjande
infrastrukturen för en
ledande kunskapsregion

6.2.2

Det Maritima Klustret ligger i linje med hela området,
egentligen alla områdena, men i synnerhet punkt 3 och punkt
4. I viss mån också punkt 2 . Sammantaget är dock detta
område enligt vår bedömning där klustret och delklustren
kommit längst och där flest resultat kan skönjas. Delvis
beroende på att det är ett område som ligger i linje med
klustrets och delklustrens arbete de senaste åren.

En region för alla
När det gäller området ”En region för alla” så ligger klustrets arbete framförallt inom insatser
rörande miljö och i viss mån inom kompetensförsörjning. Vi ser inte egentligen – i alla fall inte i
arbetet hittills – att klustret genomfört några insatser för att bryta utanförskap och segregation.
Tabell 8. En region för alla
Områden i VG2020

Kommentarer

Bryta utanförskap och
segregation och stärka
kopplingarna mellan utbildning
och arbetsliv
1. Skapa en sammanhållen
arena för ungas möjligheter till
praktik, ferieplatser, mentorer
2. Kraftsamling på ökad
samverkan mellan
eftergymnasial utbildning och
arbetslivet
3. Främja ett arbetsliv som
aktivt engagerar sig för barn
och ungdom
4. Lösa urbana utmaningar i de
större städerna

Inte ett område som ligger direkt i linje med klustret även om
punkt 2 möjligen kan sägas vara en del av klustrets aktiviteter
då exempelvis utbildning inom havsförvaltning diskuteras,
delvis ett resultat av klustret. Också en del andra av
delklustren för diskussioner om kompetensutveckling.
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6.2.3

Livslångt lärande för ökad
delaktighet och konkurrenskraft
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
4. Utveckla samordning inom
utbildningssystemet för att
möta framtidens
kompetensbehov

Inte ett område som ligger direkt i linje med klustret även om
punkt 3 möjligen kan sägas vara en del av klustrets
verksamhet i den bemärkelsen att kunskapsuppbyggnad är
en del av satsningen. Exempelvis inom livsmedelsklustret så
har en del insatser för uppgradering av kunskap rörande
lagstiftning etc. genomförts.

Tillgång till kommunikation för
arbete, utbildning och
livskvalitet
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

Det Maritima klustret till punkt 4 i och med att
miljödimensionen är så pass viktig för flera av delklustren.
Möjligen driver klustret på vissa typer av planeringsfrågor
som har bäring på punkt 1.

En ledande kunskapsregion
När det gäller detta område i VG2020 så finns det helt klart en stark koppling mellan klustrets syfte
och mål och de som finns i VG2020, i synnerhet när det gäller olika dimensioner av miljömässig
hållbarhet.
Tabell 9. En ledande kunskapsregion
Områden i VG2020

Kommentarer
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6.2.4

Ett resurseffektivt samhälle med
minskad klimatpåverkan
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

Maritima klustrets inriktning och aktiviteter ligger i linje
med detta. Framförallt punkt 2 och punkt 3. Punkt 1 och
punkt 4, kanske i synnerhet punkt 4,

Hållbar konsumtion som driver
ansvar, utveckling och innovationer
1. Driva frågan om resurseffektiv
konsumtion och kommunicera
hållbara värderingar
2. Samverka kring inköp som driver
hållbar utveckling, innovation och
lokal utveckling

Maritima klustret ligger i linje med området i viss mån,
men det är kanske inte något som lyfts fram. Visst kan
man säga att bägge punkterna finns med i hur vissa av
delklustren tänker kring utveckling (livsmedel, turism
etc.)

En region som syns och engagerar
Beträffande området ”En region som syns och engagerar” så är det framförallt inom de delområden
som rör besöksnäringen som klustret kan och kommer att ha en påverkan.
Tabell 10. En region som syns och engagerar
Områden i VG2020

Kommentarer

En ledande kulturregion och ett
rikt kulturliv med fokus på barn,
unga och delaktighet
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.

Vi bedömer inte att det maritima klustret bidrar till detta
delområde. Det är inte egentligen något konstigt eftersom
det inte finns med överhuvudtaget i klustrets mål.
Möjligen kan arbetet – som nu skjutits upp – med att göra
delar av regionen till ett världsarv sägas vara i linje med
detta område.
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Ökat utbyte med och påverkan på
omvärlden
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
4. Driva offensiva insatser för att
etablera nya arbetsplatser i Västra
Götaland

Det Maritima klustret ligger i linje med alla punkter,
förutom nummer fyra, som möjligen indirekt kan bli ett
resultat av klustrets arbete.
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7

Slutsatser och rekommendationer

7.1

Inledning
I detta avslutande kapitel redogör vi för våra slutsatser samt våra rekommendationer.
Utgångspunkten är att klustret under de senaste åren arbetat väl, men att det kommer att vara
nödvändigt att genomföra vissa förändringar. Innan vi gör detta, låt oss presentera de mycket
övergripande samlade slutsatserna.

7.2

Slutsatser
Inriktningen på att utveckla regionala styrkeområden och ta tillvara den potential till innovation och
förnyelse som finns inom områdena var en central utgångspunkt för klustersatsningen och varför
den sjösattes. Utvärderingen visar på en rad exempel på hur delklustren bidragit till att flytta fram
positionerna för sina respektive områden. Eller i alla fall bidragit till att kratta manegen för den
fortsatta satsningen. Förutom att satsningen ligger i linje med EU:s strategier när det gäller den
maritima sektorn så liknar också satsningen det arbete kring smart specialisering som nu med kraft
drivs inom EU och som i mångt och mycket präglar tillväxtarbetet på regional nivå. I det maritima
klustret är i synnerhet Havsförvaltning ett exempel på detta, men också kanske maritim bioteknik.
Satsningen på det maritima klustret har således inneburit en konkretisering och en gemensam
plattform för att förverkliga den maritima strategin i Västra Götaland. Mycket som ett resultat av det
maritima klustret är nu de maritima näringarna och den maritima forskningen som begrepp och
koncept etablerat i forskarmiljöer och bland regionala politiker i högre grad än 2012. Klustret har
resulterat i gemensamma projekt och samverkansfunktioner, mellan aktörer i Triple Helix.
Klustersatsningen har skapat möten mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan
näringslivsaktörer i olika branscher.
Det finns flera exempel på gemensamma projekt som initierats genom aktiviteter inom ramen för
det maritima klustret, det finns också enstaka exempel på delklusterövergripande samarbeten inom
ramen för klustersatsningen. Dock menar Kontigo att en slutsats av utvärderingen är att vissa delar
av klustret både organisatoriskt och i inriktning behöver prioritera näringslivets behov. Vissa av
delklustren har dock lyckats väl. Här kan delklustret marina livsmedel lyftas fram och synliggöras för
att visa på framgångsfaktorer och goda exempel när det gäller näringslivsdriven verksamhet.
Det maritima klustret bör generellt satsa mer på att hitta synergier över delklustergränserna, dessa
synergier utgör en central del av syftet med satsningen och det på ett maritimt kluster med
delkluster snarare än sex separata kluster. Kontigo ser här att delklustret Havsförvaltning är en
mycket intressant innovation i klustersammanhang som potentiellt kan fylla en viktig roll som
stödfunktion och sammanhållande funktion i relation till övriga delkluster.
Den övergripande strukturen i klustersatsningen, med ledningsgrupp, samordningsgrupp och en
delklusterstruktur med ambassadörer och värdorganisationer har i huvudsak fungerat väl. Även
skärningen av delkluster har varit relevant, men Kontigo ser ett behov av att omformulera rollerna
för marin energi och marin bioteknik. För marin energi behöver man anpassa rollen efter ett
innovationssystem som i stor utsträckning domineras av konsortiet Offshore Väst. Marin bioteknik
menar vi bör ses som en ”enabling technology” eller ”disruptive technology” som skär in i flera
delkluster – kanske i synnerhet livsmedel – snarare än att idag vara ett komplett delkluster (i en
framtid kan man definitivt tänka sig detta som ett självständigt delkluster naturligtvis, men i
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dagsläget förefaller det att vara för embryonalt vad gäller befintliga företag!). I en framtid är det
inte omöjligt att detta delkluster på olika sätt helt förändrat förutsättningarna i ett antal olika
branscher. Med detta menar vi inte delklustret bör läggas ned utan att det bör betraktas och
bedömas utifrån lite andra kriterier. Kanske det också bör arbeta med lite andra aktiviteter jämfört
med de andra delkustren.
På övergripande nivå har klustersatsningen haft en relativt svag koppling till det regionala
innovationssystemet, en koppling som Kontigo menar bör stärkas för att hitta synergier utanför det
maritima klustret. Det finns i klustersatsningen tydliga aktivitets- och verksamhetsmål liksom
långsiktiga regionala tillväxtmål men de strategiska målen saknar konkretisering och
uppföljningsbarhet i form av uppföljningsindikatorer, något som utvecklas i rekommendationer samt
i Bilaga 1.
Det finns organisatoriska utmaningar i klustersatsningen. Implementeringen av de olika
rollbeskrivningarna i delklustrens verksamhet är central för transparens och för att bygga ett
strukturkapital i arbetsgrupperna. Värdorganisationerna och dess representanter har ibland tagit en
roll som legat utanför deras mandat och arbetsfördelningen mellan samordnare/projektledare på
värdorganisationerna har varit otydlig. Det har lett till att roller har anpassats efter person, vilket i
vissa fall fungerat väl men riskerar att leda till att strukturkapital inte skapas i klustersatsningen.
Samordningsgruppen centralt fyller en viktig funktion men har samtidigt inte haft resurser att
prioritera kommunikationsarbete och kommunikationssamordning.
Delklustren har lyckats väl med att attrahera kompetenta och framstående personer som
ambassadörer och samordnare i sina respektive arbetsgrupper, både inom kunskapsproduktionen
och på avnämarsidan. Trots viss initial ojämlikhet i finansieringen för olika roller i olika delkluster har
samtliga delkluster varit aktiva. Förutsättningarna för en långsiktig och förutsägbar finansiering har
förbättrats, och Kontigo menar att långsiktigheten och förutsägbarheten i finansieringen är en viktig
framgångsfaktor för att klustret ska kunna utvecklas och på allvar bli en motor i det regionala
tillväxtarbetet.

7.3

Rekommendationer
Utifrån denna utvärdering och de slutsatser som kan dras, har vi följande rekommendationer.

7.3.1

Marknadsför klustersatsningen internt och externt
Idag finns en relativt låg kännedom bland företagen i Västra Götalandsregionen kring klustret och
vad klustret kan erbjuda dem. Utifrån enkäten så förefaller klustret känt, men om vi ser till
företagsintervjuerna så är kännedomen låg (i alla fall i bemärkelsen kännedom om vad klustret gör
och kan erbjuda). En del handlar om att näringslivets behov bör prioriteras mer rent
innehållsmässigt i klustrets arbete men även själva marknadsföringen av klustret bland
näringslivsaktörer behöver stärkas. I detta sammanhang menar Kontigo att det här är viktigt att
visualisera klustret och hur dess olika delar arbetar tillsammans för att uppnå synergier som är
värdefulla ur ett företagarperspektiv, innovationsperspektiv etc. och presentera och kommunicera
de projekt som bedrivs på ett attraktivt sätt för att visa att klustret är mer än en ”diskussionsklubb”.
Vi tror också att det i detta sammanhang är viktigt att lyfta de kompetenser som finns och behövs i
de olika delklustren utifrån ett smart specialiseringsperspektiv. Det vill säga, lyfta fram bredden i de
kompetenser som är förutsättningen för respektive delklusters kärnområden. Viktigt för att visa på
såväl branschbredd som forskningsbredd.
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7.3.2

Prioritera klustersatsningens kommunikationsarbete
Kopplade till punkten ovan För ett kluster som utgör en plattform för samverkan och nätverkande
kring relevanta idéer och projekt mellan olika typer av aktörer och olika discipliner och branscher är
kommunikationsarbetet centralt. Att säkerställa uppdaterade kommunikations- och
marknadsföringsplattformar och samordna kommunikationsarbetet så att klustret kommunicerar
som en aktör är framgångsfaktorer. Samtidigt finns effektivitetsvinster i att samordna
kommunikationsarbetet. Kontigo menar att den nyligen tillsatta kommunikatörstjänsten på central
nivå är en viktig och efterlängtad funktion och att kommunikationsarbetet även fortsatt bör
prioriteras.

7.3.3

Tydliggör och implementera rollfördelningen
samordnare/ambassadörer
Det finns idag en otydlighet kring vilken roll ambassadörer respektive samordnare/projektledare
från värdorganisationerna har. I vissa fall har detta lett till att värdorganisationerna och
samordnarna tagit en strategisk roll i delklustret medan ambassadörer upplever att deras
ambassadörskap övertagits av värdorganisationen. Risken är att otydligheten skapar konflikter när
transparensen i rollerna inom delklustret försvinner och att ett långsiktigt strukturkapital inte byggs
upp då rollerna helt anpassas efter vilka personer som är aktiva i arbetsgruppen. Kontigo menar att
rollbeskrivningarna inte bara bör vara tydliga i strategidokument utan även bör implementeras i
verksamheten.

7.3.4

Säkerställ att värdorganisationer har ett avnämarperspektiv
Värdorganisationerna har främst en administrativ och samordnande funktion men värdskapet har
även betydelse för inriktningen i klusterarbetet och har därför betydelse för näringslivskopplingen i
delklustrens arbete. För att säkerställa att det finns ett näringslivsperspektiv och nätverk inom det
regionala företagandet i värdorganisationen bör värdorganisationerna ha en tydlig
näringslivskoppling. Detta kan uppnås genom att tilldela forskningsinstitut eller Science Parks ett
värdskap för ett delkluster. Alternativt tillskapa en specifik klusterorganisation, till exempel en
stiftelse som äger ett aktiebolag, men också andra lösningar är möjliga. Då värdorganisationer finns
i renodlat akademiska miljöer bör VGR säkerställa att dessa har de nätverk och den vana av
samarbeten med avnämare i näringslivet som krävs för att skapa tillväxt och innovation hos de
företag och idébärare som är relevanta.

7.3.5

Formulera uppföljningsbara mål för klustret
Idag finns långsiktiga regionala tillväxtmål samt aktivitetsmål och i vissa fall verksamhetsmål för det
maritima klustret men uppföljningsbara mål på en mer strategisk nivå saknas. För att säkerställa en
kedja där mållogiken går hela vägen från kortsiktiga operativa mål till långsiktiga strategiska mål bör
VGR utforma relevanta, realistiska och mätbara mål med tydliga uppföljningsindikatorer. Dessa bör
vara formulerade på ett sätt så att de mäter klustrets betydelse för tillväxten i deltagande företag
samt hur klustret påverkar tillväxten i de maritima näringarna utifrån ett regionalt tillväxtperspektiv.
Se mer om detta under Bilaga 1, Uppföljningssystem.

7.3.6

Marin energi och marin bioteknik bör bedömas enligt särskilda
kriterier
Marin energi bedriver huvuddelen av sin projektverksamhet inom ramen för konsortiet Offshore
Väst och arbetet inom det maritima klustret anses inom delklustret uteslutande vara en plattform
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för nätverkande. Kontigo ser att delklustret i hög utsträckning ser det maritima klustret som ett
perifert sidospår till arbetet i det betydligt större och mer resursstarka Offshore Väst. Marin energi
bör behålla sin koppling till det maritima klustret för att hitta synergier och samverkanspotential
med andra maritima områden (inte minst havsförvaltning). Men för att säkerställa att delklustret
inte blir negligerat av centrala aktörer och att arbetet integreras i övrigt innovationsarbete bör
delklustret på sikt avvecklas i sin nuvarande organisatoriska form men behållas som en del av
Offshore Väst, förslagsvis i form av att delklustret organiseras som en arbetsgrupp inom Offshore
Väst.
Kontigo ser marin bioteknik som en i hög grad ”enabling technology” inom exempelvis livsmedel.
Mot bakgrund av att det maritima klustret finns till för att främja regional tillväxt i allmänhet och
innovation i synnerhet bör avnämarperspektivet vara centralt i varje delkluster. Därför menar
Kontigo att marin bioteknik bör ses som ett horisontellt område i klusterarbetet och på sikt bör
integreras i övriga delkluster. Till exempel kan man tänka sig en modell där marina livsmedel har två
forskningsambassadörer – en från den tillämpade livsmedelsforskningen och en från
grundforskningen.

7.3.7

Havsförvaltning bör fungera som stödfunktion och
sammanhållande funktion i klusterarbetet men bör också ha fokus
på företagande och entreprenörskap
Delklustret havsförvaltning är en mycket intressant innovation – också i ett vidare
klustersammanhang – och det finns en stor efterfrågan i övriga delkluster på delklustrets stöd i
lagstiftnings- och planeringsfrågor, kanske allra främst inom sjöfart och vattenbruk. Samtidigt har
delklustret i hög grad riktat sig mot offentliga aktörer snarare än övriga delkluster och
näringslivsaktörer i regionen. Kontigo menar att delklustret bör identifiera övriga delkluster och
myndigheter som centrala målgrupper och – för att säkerställa att man utnyttjar
delklusterövergripande synergier – prioritera sin roll som sammanhållande funktion i klusterarbetet.
Samtidigt så menar vi att klustret också borde kunna generera ett tjänsteföretagande. Alternativt
stödja det befintliga näringslivet med inriktning mot exempelvis planeringsfrågor (exempelvis de
stora teknikkonsultföretagen).

7.3.8

Genomför en kartläggning och analys av de maritima näringarnas
potential och betydelse
Ett uttalat och centralt syfte med klustersatsningen är att visa på den ekonomiska betydelse som de
maritima näringarna har. Trots det kan Kontigo inte se att några konkreta åtgärder vidtagits för att
belysa näringens ekonomiska betydelse. Här menar vi att man – för att uppnå sina mål och för att
skapa underlag för de maritima näringarna att bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete där man
kan visa på sin samhällsekonomiska betydelse – bör genomföra en analys av de maritima
näringarnas betydelse för regionen (för sysselsättning, skattekraft, innovation etc.). Vi menar att
man, som en del i denna analys och för att kunna prioritera insatser, bör kartlägga de
underleverantörer som finns till de maritima näringarna i regionen. Särskilt gäller detta för maritima
operationer, som vi bedömer har ett stort underleverantörsnätverk regionalt. En jämförelse kan
göras med underleverantörerna i den svenska fordonsindustrin som i sig själva – genom bland annat
Fordonskomponentgruppen (http://www.fkg.se/om-fkg/) – lyft sig om en konkurrenskraftig del av
svensk tillverkningsindustri.
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7.3.9

Prioritera spetsen i övergripande klusteraktiviteter
Hittills har det maritima klustret bara delvis lyckats med att hitta synergier mellan maritima
forskningsområden och branscher, i stor utsträckning har klusterarbetet skett inom ramen för
respektive delkluster. De övergripande aktiviteter som genomförts har i stor utsträckning handlat
om ömsesidigt informationsutbyte. Kontigo menar att man på central klusternivå bör satsa på mer
spetsiga aktiviteter kring konkreta teman, där man ser synergier och möjligheter för samverkan och
gemensamma projekt, mellan två-tre delkluster. Exempel skulle kunna vara matturism (livsmedel
och turism) eller processhygien i livsmedelsproduktion (livsmedel och bioteknik). Sedan menar vi att
det förmodligen i maritima operationer finns en stor andel företag i regionen och i Sverige inom
underleverantörerna som skulle kunna vara en spets. Företag som kanske inte i förta hand ser sig
som en del av de maritima näringarna. Här tänker vi exempelvis på företag vars affärsmodell baseras
på digitalisering (se föregående punkt också).

7.3.10 Ge samordningsfunktionen ett tydligare mandat att arbeta med
omvärldsanalys och benchmarking
Kontigos bedömning utifrån de intervjuer vi genomfört med aktörer inom klustret och utanför
klustret är att det maritima klustret skulle vinna på att stärka sina kopplingar till övrigt innovationsoch klusterarbete regionalt, nationellt och internationellt. Här behöver klustret arbeta mer med
omvärldsbevakning, dels för att bedriva benchmarking mot andra kluster och maritima satsningar,
och dels för att hitta samverkansmöjligheter utanför det maritima området och utanför Västra
Götalandsregionen. Inom vissa delkluster finns ett aktivt sådant arbete, men här menar Kontigo att
det finns vinster i att omvärldsbevakning bedrivs på central nivå. Samordningsgruppen har redan
omvärldsbevakning och benchmarking som en av sina arbetsuppgifter men Kontigo menar att denna
del av samordningsfunktionens uppdrag bör få högre prioritet. I detta sammanhang menar vi också
att det är viktigt att VGR och klustret fortsätter att vara den inspirerande nationella kraft som driver
de maritima frågornas betydelse i Sverige, det vill säga att klustret och regionen – i och med att det
nu finns en betydande erfarenhet av att arbeta med att utveckla den blå tillväxten i regionen – lyfter
områdets betydelse och visar på betydelsen av att arbeta fokuserat med klusterutveckling.

7.3.11 Överväg en samlad ny organisering av klustersatsningen – det
maritima klustret 2.0
Mot bakgrund av flera av de punkter som lyfts ovan, tror vi att det finns ett värde av att VGR i
samspel med delklustren och andra relevanta aktörer diskuterar en ny modell för organisation och
organisering av klustret. Figuren nedan försöker sammanfatta några av de föregående punkterna, till
exempel att marin bioteknik idag kanske ska ses som en möjliggörare för exempelvis
livsmedelsklustret (och att detta delkluster jämfört med de andra i dagsläget är mer embryonalt, till
exempel vad gäller befintligt näringsliv. Däremot torde potentialen utifrån ett innovationsperspektiv
vara mycket stor, också mot andra branscher än de maritima) och att marin energi kanske bör få en
lite annan roll inom ramen för en annan struktur. I detta sammanhang – vilket också lyftes fram ovan
– ser vi att havsförvaltning också har en möjlighet att få en företagsutvecklande roll.

60 (79)

Figur 5. Ny organisationsmodell
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9

Bilaga 1: Förslag på
uppföljningssystem

9.1

Inledning
Anna Yström, civilingenjör i Teknisk Design och teknologie doktor i Teknikens ekonomi och
organisation, presenterar i sin rapport Organizing in the maritime cluster in West Sweden (2015) ett
antal slutsatser om arbetet som varit samt rekommendationer för det fortsatta arbetet med
klustersatsningen. Undersökningen är uppbyggd av en fallstudie som gjorts under året 2014-2015.
Kvalitativ data har samlats in via semistrukturerade intervjuer med olika aktörer verksamma inom
klustersatsningen. Utöver detta har också observationer gjorts genom deltagande i olika möten
kopplade till satsningen. Yström rekommenderar att uppföljningen fokuserar på de värden som
skapas genom satsningen. Här kan det bli nödvändigt att använda sig av kvalitativa mätmetoder i
kombination med de kvantitativa KPI-mätningarna som görs idag. Vidare visar Yströms undersökning
på att framgångsgraden på samarbetet inom klustret starkt beror av variabler kopplade till
relationer. Detta innebär att fokus bör läggas på att få de medverkande aktörerna inom klustret att
ta till sig och uppskatta värdet av samarbete för att samarbetet verkligen ska fungera, något som
sker genom dialog och interaktion. Yström rekommenderar också att de formella rollerna tydliggörs;
att ledarskap i klusterkontexten diskuteras via seminarium och workshops med aktörer som innehar
ledande roller; att fler sätt att stötta delklustersamarbeten utvecklas; att konsekvenser för
klustersatsningen om en aktör med ledande position försvinner diskuteras samt att realistiska
förväntningar sätts upp på både partnerorganisationer och klustret.

9.2

Kontigos förslag på utvärderingsmodell för det
maritima klustret

9.2.1

Utveckla en insatslogik
En logisk insatslogik är viktig grund i att skapa goda resultat och en påverkan på de förhållanden
man vill förändra. Men den är också en förutsättning för att kunna utvärdera insatsernas
måluppfyllelse och effekter, och därmed också för en lärande verksamhet. I figuren nedan har vi
illustrerat hur olika typer av utvärderingar relaterar till insatslogikens olika delar och till dess mål. I
dagsläget menar vi att det finns ett glapp i insatslogiken i den bemärkelsen att många av de mål som
finns för satsningen inte har riktigt tydliga insatser kopplade till sig. Inte heller finns det egentligen
resurser – med nuvarande utformning – att lyfta klustret.
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Figur 6. Utvärdering av process, mål, resultat och effekt

Det maritima klustret i Västra Götaland har utvecklats över tid, och så även strategierna. Ett antal
lärdomar har skapats hos aktörerna och även genom denna utvärdering. Klusterutveckling innebär
en gemensam utvecklingsprocess där strategier och mål bör revideras kontinuerligt. Detta är ett bra
tillfälle för att ta ytterligare steg i ”klusterutvecklingstrappan”. Viktiga frågeställningar i denna fas
kan vara: Behöver målen utvecklas? Behöver vi göra mer av något för att uppnå målen? Hur ska vi
utforma våra strategier för att få ännu mer måluppfyllelse? Behöver vi samverka på nya sätt?
Behöver vi göra andra saker för att nå företag? Ett sätt att bedriva ett gemensamt strategiarbete i
en klustersamverkan är att gemensamt arbeta igenom och definiera insatslogiken. Detta skapar ofta
en samsyn kring strategin, ger ökad implementeringskraft och ger även bättre förutsättningar för
utvärdering och uppföljning. Kontigo föreslår att den maritima satsningen utvecklar insatslogik både
för satsningen som helhet och för de olika delklustren. I utvecklingen av insatslogiken bör aktörer
medverka som sedan har påverkan på genomförandet. Insatslogikerna blir även viktiga för
styrgrupp, ledningsgrupp och samordnare för att leda i rätt riktning. Insatslogiken bör fokusera på
att förändra och förflytta själva innovationssystemet, men också företagen – de befintliga och de
nya. Med nya menar vi då såväl företag som startats i regionen som företag som lockats att etablera
sig i regionen. Vi tror också att det är viktigt att utvärderingsmodellen sedan baseras på denna logik.
I fokus i denna logik ligger utvecklandet av en internationellt konkurrenskraftig, maritim sektor som
är innovationsdriven och vars effekter handlar om en ökad attraktivitet och en ökad hållbar regional
tillväxt.
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Figur 7. Förslag på insatslogik

9.2.2

Utveckla en utvärderingsmodell
En utvärderingsmodell på tre till fem år skulle då innehålla följande aktiviteter och insatser.

9.2.2.1 Processutvärdering
Processutvärderingens uppgift är att svara på två frågor:



Har man gjort rätt saker i klustret och i delklustren?
Har man gjort sakerna på rätt sätt i klustret och i delklustren?

I huvudsak handlar det här om att värdera arbetets inre och yttre effektivitet. Denna del av
utvärderingen fokuserar på aktiviteterna, men berör förstås också frågan om resurserna. Bland de
frågor en processutvärdering bör ställa sig är:



Har insatslogiken varit logisk?
Har tillräckligt med resurser av rätt kvalitet avsatts?



Har genomförandet organiserats på ett ändamålsenligt och effektivt sätt?



Har genomförandet fungerat såsom planerat?



Har aktiviteterna nått målgrupperna såsom planerat?



Har arbetet följts upp på ett sätt som möjliggör utvärdering av resultat, måluppfyllelse och
effekt?
Vi föreslår sedan att VGR finansierar en löpande lärande utvärdering av den samlade satsningen och
de sex delklustren under hela tidsperioden. Utvärderarens huvuduppgift ska vara att värdera
arbetets inre och yttre effektivitet samt följa om det sker en förflyttning över tiden (det vill säga
fungerar insatslogiken och utvecklas klustret i denna riktning). Denna del av utvärderingen fokuserar
på aktiviteterna, men berör förstås också frågan om resurserna. Vidare är det viktigt att
utvärderaren verkligen arbetar lärande, det vill säga framförallt att Processutvärderingen bör utgå
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från den modell som presenterades inledningsvis. Det är även viktigt att involvera klusteraktörerna i
detta lärande. Bland de frågor en processutvärdering bör ställa sig är:
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Hur fungerar samverkan och utvecklas klustret i den riktning som avses?




Har tillräckligt med resurser av rätt kvalitet avsatts? Här tror vi framförallt fokus bör vara att
följa de resurser som avser samverkan
Har genomförandet organiserats på ett ändamålsenligt och effektivt sätt?



Har genomförandet fungerat såsom planerat?



Har aktiviteterna nått målgrupperna såsom planerat? Här tror vi framförallt fokus bör vara
näringslivet.
Kvalitetssäkra den framtagna utvärderingsmodellen så att den möjliggör utvärdering av resultat,
måluppfyllelse och effekt?



9.2.2.2 Resultatutvärdering
Resultatutvärderingen fokuserar på de omedelbara resultaten av insatsen ifråga. Den avgörande
frågan är om resultatmålen har uppnåtts eller inte. Resultatutvärderingar bygger ofta (men inte
alltid) på undersökningar i målgruppen, till exempel intervjuer eller enkäter med dem som har
deltagit i de aktiviteter som utgjort insatsens kärna.
En fråga som ofta kommer upp är hur man ska se på räckvidden av en insats. Om 15 företag har
deltagit i en informationsaktivitetsaktivitet om låt oss säga ny miljölagstiftning inom maritima
livsmedel är detta då ett resultat eller en del i själva aktiviteten. Vi menar att resultatet är det som
händer med målgruppen som en direkt följd av att de deltagit i aktiviteten medan antalet deltagare
(till exempel) snarare är att betrakta som ett mått på aktiviteten.
Resultatutvärderingen bör fokusera på de omedelbara resultaten av insatsen ifråga. Den avgörande
frågan är om resultatmålen har uppnåtts eller inte. Resultatutvärderingen bör inledas med en
nollbasmätning. Vidare bör satsningen säkerställa att en företagsdatabas byggs upp. En viktig fråga
för alla utvärderingar är om det övergripande målet har uppnåtts eller inte. En första viktig
dimension här är att säkerställa att målen är utvärderingsbara.
Utifrån de målsättningar som förtydligas tas indikatorer fram. Indikatorer ska mäta att målen
uppnås. Det blir därför viktigt att ta fram specifika indikatorer för det maritima klustret och
delklustren. Detta arbete blir viktigt för att både definiera indikatorer som är viktiga för att mäta alla
delar och utvecklingen i dessa men också för att identifiera specifika indikatorer som blir viktiga
exempelvis i ett delkluster. Eftersom målen med all sannolikhet kommer att behandla de olika
innovationsgapen enligt Sölvell (beroende på vad det maritima klustret anser vara viktigast) ta sedan
indikatorer fram för de gap som ska hanteras och där en utveckling bör ske. I ett klusterperspektiv
blir olika samverkansindikatorer viktiga. Vi ger här några exempel på indikatorer som kan kopplas till
de olika målen och därmed gapen.
Figur 8. Förslag på indikatorer
Företagsgapet

Antal nya företag
Skapad eller ”räddad” sysselsättning i befintliga företag
Nya produkter, processer etc.
Antal samverkansprojekt där företag och företag ingår och som initierats
av klustersamverkan
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Omsättningsförändring
Internationalisering (etablering på nya marknader etc.)
Forskningsgapet
(akademi-företag)

Antal samverkansprojekt där företag och akademi ingår och som
initierats av klustersamverkan
FoI investeringar i samverkande forsknings och innovationsmiljöer som
initierats av klustersamverkan
Ingående företag anser att samverkan skapar värde i
forsknings/innovationsutvecklingen, ny kunskap, nya nätverk, idéer för
utveckling av organisation, produkt eller tjänst osv
Ingående akademiska representanter anser att samverkan ger nya
forskningsidéer, förbättrad empiri, nya nätverk osv

Utbildningsgapet

Antal insatser inom utbildningsområdet som initierats gemensamt av
företag/utbildningsinstitutioner
Antal utbildningsplatser kopplat till yrkesutbildning som initierats genom
klustersamverkan
Antal utbildningar som utformats utifrån behov i klustret i akademiska
miljöer

Gapen mellan kluster

Samverkansprojekt mellan kluster regionalt (delkluster och andra kluster)
Samverkansprojekt mellan kluster nationellt

Globalt marknadsgap

Internationella nätverk
Internationellt samarbete mellan kluster
Internationell synlighet
Export och internationaliseringsinsatser (se också företagsgapet)

9.2.2.3 Utvärdering av måluppfyllelse
En viktig fråga för alla utvärderingar är om det övergripande målet har uppnåtts eller inte. Enligt
Kontigos modell är denna del i utvärderingen förhållandevis enkel, givetvis beroende på hur målet
har formulerats.
Att utvärdera måluppfyllelsen handlar i den mest renodlade formen om att bedöma huruvida den
önskvärda förändringen i målvariabeln har skett eller inte. I figuren ovan har vi beskrivit detta som
att jämföra det faktiska läget för målvariabeln efter insatsens genomförande med det önskade läget
(dvs. med det övergripande målet).
En måluppfyllelseutvärdering ger således en bild av hur utvecklingen av det som motiverade
insatsen ifråga har förändrats sedan insatsen inleddes. Detta är förstås en viktig information,
exempelvis om man vill fatta beslut om huruvida situationen utvecklas i rätt riktning eller ej. Men
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den ger ingen direkt information om huruvida det är insatsen ifråga som åstadkommit förändringen
eller inte.

9.2.2.4 Utvärdering av effekter
För att kunna säga något mer bestämt om huruvida det är just den aktuella insatsen som
åstadkommer förändringen i målvariabeln så behöver man genomföra vad vi kallar en
effektutvärdering. Syftet med en effektutvärdering är att bedöma vilken del i förändringen som har
orsakats av själva insatsen och vilken del som har andra orsaker. Att utvärdera effekter är i princip
helt nödvändigt för att kunna säga något mer bestämt om huruvida insatsen ifråga har skapat nytta
eller inte.
I figuren ovan beskriver vi effekten som skillnaden mellan det faktiska läget för målvariabeln och det
läge som den skulle ha haft utan insatsen ifråga. Figuren nedan beskriver detsamma, men på ett lite
annorlunda sätt. Här illustreras att effekten är den del i förändringen i målvariablen som beror av
insatsen ifråga.
Figur 9. Utvärdering av effekter

Samtidigt som effektutvärderingar i princip är nödvändiga för att kunna uttala sig om insatsernas
påverkan på målen och insatsernas nytta är detta också den största utmaningen för både
utvärdering och lärande i stort. För att ta reda på en effekt av en insats behöver vi dels veta det
faktiska läget för målvariabeln, dels det kontrafaktiska – dvs. det läge den skulle ha haft om vi inte
genomfört insatsen ifråga.
Det kontrafaktiska tillståndet är i praktiken oftast omöjligt att etablera. I princip krävs det att ett
förhållande samtidigt kan inta två olika tillstånd – både med insatsen och utan insatsen ifråga. Detta
är en omöjlighet. Därför försöker man vid effektutvärderingar att konstruera ett kontrafaktiskt
tillstånd. Detta är inte ett avsnitt som primärt skall handla om utvärdering och vi kommer därför inte
i detalj att gå in på hur detta kan göras bör tilläggas. Vi konstaterar dock att det finns flera olika mer
eller mindre avancerade metoder att tillgå för att göra detta, där de flesta handlar om att etablera
någon form av kontrollgrupp mot vilken utfallet i den grupp som målet handlar om (målgruppen)
kan jämföras. Det skall noteras att en effektutvärdering ställer stora krav på hur man utformar
insatserna och i många fall kommer det att bli svårt och dyrt att genomföra regelrätta
effektutvärderingar, och i en del fall är det sannolikt till och med omöjligt. Med detta i beaktning
återger vi nedan några saker som är viktiga att tänka på vid utformningen av en insats för att
underlätta för en effektutvärdering:


Målgruppen bör bestå av urskiljbara enheter (t.ex. individer, företag eller andra enheter som är
identifierbara och avgränsningsbara).




Målgruppen bör vara homogen
Det bör finnas god information om målgruppens karaktäristika
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Insatsen ifråga bör inte vända sig till hela målgruppen, för att möjliggöra för en del i målgruppen
att utgöra en kontrollgrupp.
 Det bör finnas en god information om i vilken grad olika individer i målgruppen har deltagit i
aktiviteterna
Baserat på de föregående generella utgångspunkterna har vi tagit fram ett förslag på en
utvärderingsmodell för det maritima klustret och delklustren. Utgångspunkten är en period på 3 år,
men modellen ska skapa förutsättningar för en effektutvärdering vid en senare tidsperiod.
Den samlade effektutvärdering av det maritima klusterprogrammet bör ligga på programmets
effekter som helhet. Effektuppföljningen bör ta reda på vilka effekter har gett upphov till kopplat till
programmets syfte och mål. Mer konkret ska utvärderingen besvara ett antal frågeställningar. Vi
menar att effektutvärderingen av det maritima klustret bör fokusera på följande tre områden:


Det maritima klustrets effekter på regional och nationell policy: detta tema rymmer till exempel
frågeställningar rörande delklustrens eventuella påverkan på ledande regionala aktörers arbete
med innovations- och tillväxtstrategier och deras genomförande när det gäller den maritima
sektorn. Vidare om klustersatsningen gett effekter avseende förnyelse beträffande hur politik
på lokal, regional och nationell nivå bedrivs samt om det maritima klustret skapat incitament för
att både engagera och på-verka politiken i regionen samt på – kanske ännu viktigare – nationellt
nivå.



Det maritima klustrets effekter på innovationssystem i regionen: detta tema rymmer till
exempel frågeställningar rörande den maritima sektorns påverkan på regionen
innovationsförmåga inom den maritima sektorn och att skapa en tätare
innovationsinfrastruktur (till exempel samspel med inkubatorer och Science Parks; andra
klusterbildningar etc.). Vidare i vilken utsträckning Den maritima klustersatsningen har stärkt
regioners förmåga att hantera snabba strukturförändringar inom dimensioner som rör den blå
tillväxten samt om klustersatsningen bidragit till effektivare och ömsesidigt utbyte mellan olika
aktörer – dels mellan akademi och näringsliv, men också i det viktiga samspelet mellan olika
offentliga aktörer (kommuner etc.)
Det maritima klustrets effekter på deltagande Triple Helix-aktörer: denna del av utvärderingen
fokuserar på resultat och effekter hos del-tagande aktörer, med fokus på deltagande företag
och forskningsaktörer. Exempel på frågeställningar här är till exempel den maritima sektorns
påverkan på näringslivets förnyelsearbete, vilka effekter på tillväxt hos deltagande företag som
kan ses samt om programmet bidragit till akademins forskningsprofil/utbildningsprofil ändrats
och har forskningsvolymen ökat inom relevanta områden. (Här bör också andra
utbildningsaktörer vara av intresse för att se om olika typer av utbildningsinsatser förändrats).
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10 Bilaga 2: Metod
10.1 Inledning
Utvärderingen baseras på ett antal olika källor som redogörs var för sig nedan. Efter uppstartmötet
med uppdragsgivaren påbörjades arbetet med inläsning av tillgängligt material. I detta steg togs
också kontakt med de aktörer som är involverade i klusterarbetet för att informera om
utvärderingen, identifiera vilka som kan vara aktuella för intervju samt boka in tid för intervjuer.
Dataunderlaget och materialinsamlingen består av två typer av data: dels deskriptiv data och dels
bedömningsdata. Deskriptiv data utgör underlag för de beskrivande delarna i utvärderingen och har
primärt hämtats från uppdragsgivaren och ansvariga för respektive delkluster, men också i viss mån
från intervjuer med olika aktörer och nyckelpersoner inom det maritima klustret. Bedömningsdata
har samlats in genom intervjuer med olika nyckelpersoner och målgrupper samt genom en
enkätundersökning. Enkäten användes primärt för att få en bred bild avseende uppnådda resultat
samt i viss mån insatsernas relevans. Intervjuerna har använts för att göra fördjupande analyser och
kvalificerade jämförelser mellan klustrens sätt att arbeta.
Materialinsamlingen i utvärderingen har övergripande bestått av fyra delar som beskrivs nedan.

10.2 Dokumentstudier
Ett viktigt underlag för att kunna beskriva organisation och insatser är skriftliga dokument,
strategier, projekthandlingar etc. Detta material har även använts för att kunna göra bedömningar
av insatsernas och målens relevans. Tillgängligt material i utvärderingen är:



Maritima kluster i Västra Götaland 2012
Maritim strategi för Västra Götaland (2008 respektive 2015)




Projekthandlingar, det vill säga de beslut inkl. övriga underlag (rapporter mm) som VGR har
kopplat till värdorganisationerna.
Samarbetsöverenskommelsen



Verksamhetsplan för 2016-2018



Den nationell maritima strategin



Genomförd studie ”Organiseringen av det maritima klusterinitiativet i Västra Götaland” av Anna
Yström och Josefin Borg, Chalmers.


Dokumentstudierna innebar att vi gjorde en så kallad substansgranskning av materialet och
sorterade och sammanställde detta utifrån vilka frågeställningar som det bidrog till att besvara i
utvärderingen.

10.3 Intervjuer
Den viktigaste delen i datainsamlingen är kvalitativa intervjuer med nyckelaktörer inom det maritima
klustret. Nyckelaktörerna har varit ett mycket viktigt underlag i utvärderingen för att framförallt
kunna bedöma och värdera effektivitet i genomförandet samt uppnådda resultat och förväntade
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effekter. De utvalda nyckelaktörerna som intervjuades bestämdes i samråd med uppdragsgivaren,
vilket resulterade i följande aktörer:



Ett urval av regionala politiker i ansvariga nämnder (2 personer) för att undersöka kännedom.
Ambassadörerna för respektive klusterdel (10 personer).




Representanter från respektive samverkansgrupp inklusive ansvariga för delklustren vid
respektive värdmiljö (10 personer).
Representanter från övergripande samordningsgrupp för maritima klustret (3 personer).



Ett urval av företag som deltagit i aktiviteter (10 företag).



Nationella aktörer från relevanta myndigheter och departement samt forskning (5 personer).



Internationella aktörer inom branschen (2 personer).



Ansvariga/kontaktpersoner för klustret inom Västra Götalandsregionen (1 person).

Intervjuerna genomfördes som kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer under mars och
första veckan i april och bidrog till att besvara frågeställningar kopplat till genomförande och
uppnådda resultat utifrån de svarandes perspektiv. Intervjuerna syftade också till att få
nyckelaktörerna att bedöma förväntade effekter av genomförda insatser. Intervjuformulären
stämdes på förhand av med uppdragsgivaren. I intervjuerna fick klusteraktörerna främst:



Beskriva sin roll och sina uppgifter i klustret.
Ge synpunkter på klustrets organisation.



Beskriva klustrets/delklustrets utmaningar och möjligheter.



Vilka målgrupper de riktar sig till?



Vilka aktiviteter de hittills har genomfört.



Vilka resultat de tycker sig se hittills?


Företagsintervjuerna lade fokus på vilka aktiviteter som företagen deltagit i, hur de fick kännedom
om klustret, varför de valde att engagera sig samt hur de anser att klustret har bidragit till deras
verksamhet. Intervjuerna med politiker samt de internationella och nationella aktörerna lade istället
fokus på hur väl de känner till Västra Götalandsregionens klustersatsning och hur de anser att
klustersatsningen positionerar sig i relation till strategi- och policydokument på nationell och EUnivå.

10.4 Enkät till deltagande företag
Till utvärderingen har även en enkätundersökning genomförts som riktades till företag som deltagit i
aktiviteter eller på annat sätt är involverade eller målgrupp för arbetet. Enkäten genomfördes som
webbaserad enkät mellan 10/3-4/4 och kontaktuppgifter till relevanta företag samlades in via
delklustren. Syftet med enkäten var att kartlägga kännedom om klustret bland företagen i de olika
delbranscherna samt att kartlägga vilka resultat som företagen menar att insatserna hittills har
bidragit till (se Bilaga 3: Enkätundersökningen för genomgång av svaren). Dessa frågor har enbart
ställts till dem som känner till satsningen samt varit involverade på olika sätt.
Utgångspunkten för enkäten var att den skulle vara snabb och enkel att besvara för att erhålla en så
hög svarsfrekvens som möjligt. Kontigo har tillämpat en aktiv strategi för att följa upp och säkerställa
hög svarsfrekvens.
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10.5 Interna analysmöten
En viktig del i Kontigos arbete har också utgjorts av interna analys- och avstämningsmöten i
konsultteamet för att fördjupa bilden och förståelsen av genomförandet av utvärderingen samt de
resultat och erfarenheter som redovisas. Två möten har hållits där konsultgruppen diskuterat
resultat för delklustret i stort samt för respektive delkluster. På detta sätt har konsultgruppen
gemensamt kunnat reda ut eventuella oklarheter och skilda resultat och genom detta skapat en
enad uppfattning om klusterverksamhetens situation och behov.
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11 Bilaga 3: Enkätundersökningen
11.1 Sammanfattning
En enkät formulerades och skickades ut till 142 företag inom klustrets målgrupp. Enkäten bestod av
tretton frågor som behandlade företagens delaktighet i klustret samt orsaker till icke-deltagande. 50
företag svarade på enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 35 procent. Av dessa kände 69
procent till klustersatsningen och 30 procent av det totala antalet svarande uppgav att de också
deltagit i klusteraktiviteter.
Av de som deltagit angav majoriteten att viktiga anledningar till att de deltar eller har deltagit är att
de har goda tidigare erfarenheter av samverkansprojekt, att de tycker att det är viktigt att driva
gemensamt påverkansarbete, att de vill ha tillgång till nätverket, att de gemensamt vill kunna
ansöka om pengar för FoU/innovationsprojekt, att de vill få kontakt med akademi och
kunder/leverantörer samt att de vill hitta kompetens. Som mindre viktig anledning till deltagande
angavs möjlighet att hitta finansiering. Noterbart är dock att de som mindre viktigt skäl för att
engagera sig i klustret angav möjlighet att hitta finansiering.
Samtliga företag som deltagit i klusteraktiviteter anger att de har deltagit i seminarier under ett eller
flera tillfällen, medan endast 42 procent uppger att de har deltagit i marknadsaktiviteter.
Majoriteten av de svarande har inte tagit hjälp av klustret vid individuell coachning eller rådgivning,
gemensamt sökt om pengar för FoU/innovationsprojekt, deltagit i aktiviteter som handlat om
förmedling av kontakter eller genomfört samarbetsprojekt kring påverkansarbete.
Tabell 11. Vad har företagen deltagit i för aktiviteter
Aktiviteter Andel
Seminarier/utbildningar

100 %

Marknadsaktiviteter

42 %

Individuell coachning

33 %

Förmedling kontakter

31 %

Gemensam finansiering FoU/innovationsprojekt

23 %

Samarbetsprojekt påverkansarbete

15 %

En övervägande del av företagen uppger också att klustret inte alls har hjälpt dem med att ta
fram/testa prototyper, utveckla nya produkter/tjänster, effektiviserat produktion eller processer
samt att de inte har fått hjälp med internationalisering. En majoritet av de tillfrågade uppger
däremot att det maritima klustret har bidragit till att höja personalens kompetens samt skapat nya
kontakter med forskningen. 39 procent uppger också att klustret har bidragit till att företaget satsat
mer interna resurser på innovation medan 38 procent uppger att klustret bidragit till att företaget
skapat nya kontakter med leverantörer/kunder.
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Tabell 12. Klustrets bidrag till företagens utveckling
Klustrets bidrag till företagens utveckling
Höjt personalens kompetens

61 %

Nya kontakter/samarbeten med forskning

54 %

Satsar mer interna resurser på innovation

39 %

Nya kontakter med leverantörer/kunder

38 %

Effektiviserat produktion

30 %

Tagit fram nya prototyper

24 %

Förbättrat befintliga produkter/tjänster

24 %

Utvecklat nya produkter/tjänster

23 %

Fått finansiering

23 %

Internationalisering

16 %

Av de som inte har deltagit i klustrets aktiviteter uppger 45 procent att de inte har tillräckligt med
kunskap om klustret som orsak till icke-deltagande. 25 procent angav att stödet och tjänsterna inte
tillgodoser företagets behov, medan 30 procent anger tidsbrist som orsak. Av företagen som inte
känner till klustret svarade 59 procent att de är intresserade av att veta mer om klustret medan 41
procent svarar att de inte har någon uppfattning i samma fråga.

11.2 Sammanställning per delkluster
11.2.1 I vilka delkluster finns företagen?
Av de tillfrågade företagen tillhör 46 procent delklustret marina livsmedel, 24 procent tillhör marin
turism, tolv procent tillhör maritima operationer. De resterande sexton procenten uppger att de
tillhör flera delkluster, vattenbruk, containerrederi, tankrengöring, tillverkning av segelbåtar,
förpackning/process eller marin undervattensteknologi. Endast ett företag från delklustret marin
energi har svarat på enkäten och ingen av respondenterna uppger att de tillhör delklustret marin
bioteknik.
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Figur 10. Antal i varje delkluster av de företag som svarat på enkäten
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De företag som svarat att de har deltagit i klusteraktiviteter tillhör livsmedelsklustret eller någon av
de sexton procenten i gruppen ”Annat” (se uppräknat ovan). Redogörelsen för de företag som
svarat att de deltagit i klusteraktiviteter, med följdfrågor inkluderade, som gjordes i det tidigare
avsnittet gäller således i princip bara för delklustret marina livsmedel.
Bortsett från orsaken ”att hitta finansiering” som svar på varför företagen valt att engagera sig i
klustrets aktiviteter ser svaren lika ut oberoende av vilken typ av företag som har svarat. Vad gäller
just att hitta finansiering genom klustret som anledning till att engagera sig i klusterverksamheten är
livsmedelsföretagen mer positivt inställda till detta än företagen i kolumnen ”Annat”. När det
kommer till frågan om vilka aktiviteter som företagen har deltagit i syns ingen märkbar skillnad
mellan olika typer av företag. På frågan om vad klustret har bidragit till svarar livsmedelsföretagen
generellt sett mer positivt. Livsmedelsföretagen anser således i högre grad än företagen i gruppen
”Annat” att klustret har bidragit till deras verksamhet. Specifika bidragsfaktorer som kan räknas upp
där detta gäller är att klustret bidragit till att företaget har nya/fler kontakter och samarbeten med
leverantörer och kunder, att företaget satsar mer interna resurser på innovation och utveckling av
nya produkter/tjänster samt att klustret har bidragit till att företaget höjt personalens kompetens.

11.2.2 Önskemål om aktiviteter och insatser
Samtliga företag som uppgett att de känner till klustret fick specificera vilka aktiviteter som de tycker
att klustret bör satsa på. 20 företag valde att svara på frågan, där turist- och livsmedelsföretagen
stod för flest svar. Det enda företaget från marin energi uppgav att de vill ha hjälp med
finansieringen. I och med att det bara finns en respondent att gå på blir det svårt att dra några
slutsatser. Däremot går det att koppla detta svar till de företagsintervjuer som vi har gjort, där två
företag också uppgav att finansiering är det som denna typ av företag behöver hjälp med. De sitter
inne på kunskap, teknik och nätverk men behöver kapital för att kunna gå vidare i processen.
Företagen som uppger att de tillhör maritima operationer vill å sin sida att fokus på aktiviteterna ska
ligga på den kommersiella sjöfarten, Sveriges behov av direktsjöfart, nya slussar samt modernare
lotsningsregler för att de ska vilja engagera sig i klusteraktiviteter. Utöver detta önskas också hjälp
med att sprida kännedom av olika typer av maritima operationer som görs i Västsverige till
allmänheten samt kompetensöverföring mellan icke-konkurrerande verksamheter inom maritima
operationer.
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50%

Livsmedelsföretagen vill ha fler aktiviteter riktade mot marint skräp, omhändertagande av
restprodukter av produktion för tillverkning av livsmedel som föda (och inte biogas), förädling av
avfall, rekrytering av nya yrkesfiskare samt hållbart fiske och landbaserad fiskodling i slutna system.
Utöver detta vill de ha hjälp att se över vilka faktorer som orsaker varierande vattenkvalitet på
västkusten, övervaka hälsotillstånden hos bivalver på västkusten, öka kunskapen om fler sjukdomar
än de som regleras genom EU:s regelverk och hjälpa näringen att få tillgång till stöd eller
fördelaktiga lån. Till detta finns också en önskan att Havs- och vattenmyndigheten ser över sitt
projekt om spårbarhet på fisk då detta riskerar att medföra flera konsekvenser för
livsmedelsbranschen. Dessa typer av önskemål går också igen i de intervjuer som hållits med
livsmedelsföretag som varit delaktiga i klustret, vilket kan sammanfattas som att de vill ha ett
starkare fokus på specialisering för företagens olika verksamheter.
Företagen inom turism och besöksnäring vill ha hjälp med insatser och aktiviteter på områdena
måltidsturism, det lokala småskaliga fisket, cykelleder, strandstädning, publika presentationer av
maritim forskning, färjor mellan orter samt integrering av nyanlända. Ett företag inom samma
bransch lyfter också att de skulle vilja ha hjälp med handlingar med kommunen. Slutligen uppger
företagen i gruppen ”Annat” att de skulle vilja ha ett större aktivitetsfokus gentemot vattenbruket
med fokus på näringens behov och finansieringslösningar samt mot att skapa en mötesplats och
verkstad för FoU, marknadsarbete och standardsättning.

11.2.3 Orsaker till att företagen inte deltagit
Inom marin turism, som den näst största andelen företagen tillhör, uppger hälften av de tillfrågade
att de inte känner till klustersatsningen medan resterande del uppger att de känner till klustret men
inte har deltagit i några av dess aktiviteter. Samma sak gäller för företagen inom maritima
operationer. I gruppen ”Annat” är andelen som inte känner till klustret samt andelen som känner till
klustret men inte deltagit i klusteraktiviteter också relativt jämnstora. Då endast ett företag från
marin energi har svarat på enkäten går det inte att säga någonting om den gruppen för denna fråga.
Tabell 13. Kännedom om den maritima klustersatsningen

Känner till klustret,
Känner till klustret, ej deltagit Känner inte till klustret
har deltagit
Marina livsmedel

43%

35%

22%

Marin turism

0%

50 %

50 %

Maritima operationer 0%

50 %

50 %

Marin energi

0%

100 %

0%

Annat

38%

25 %

38 %

De företag som svarat att de känner till klustret men inte har deltagit i någon av klustrets aktiviteter
fick sedan svara på en fråga om varför de inte har deltagit. Bland livsmedelsföretagen uppges den
huvudsakliga orsaken till icke-deltagande vara att de inte har tid att delta. Flera livsmedelsföretag
uppger också att de inte känner till klusterverksamheten tillräckligt väl för att kunna delta. Båda
dessa svar går igen i intervjuer som gjorts med företag som är eller har varit delaktiga i
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klusterverksamheten. De tycker att klustersatsningen är bra eller verkar bra men har inte haft tid att
medverka eller känner inte till klustret ordentligt. Vad gäller övriga företag anger alla, utom
företaget som tillhör marin energi, att de inte känner till klustret tillräckligt väl som huvudsaklig
anledning till att inte ha deltagit. Återigen har vi endast ett företag som har svarat från marin energi,
vilket gör det svårt att dra några slutsatser. Med intervjusvaren i beräkningarna kan vi dock säga att
klustrets aktiviteter inte lyckats locka dessa företag. De känner till klustrets verksamhet men önskar
istället hjälp med finansiering.
Tabell 14. Skäl till varför företagen inte engagerat sig/deltagit i klusteraktiviteter

Känner ej till
klustret tillräckligt

Ej intressant
stöd/tjänst

Hört från andra företag att
kvaliteten är dålig

Annat

Marina livsmedel

37 %

13 %

0%

50 %

Marin turism
Maritima
operationer

50 %

33 %

0%

17 %

67 %

0%

0%

33 %

Marin energi

0%

100 %

0%

0%

50 %

50 %

0%

0%

Annat

De företag som uppgav att de inte kände till det maritima klustret fick svara på frågan om huruvida
de skulle vilja ha mer information om klustret. Majoriteten av de svarande från marina livsmedel,
marin turism och maritima operationer uppger att de är intresserade av mer information. Övriga
uppger att de inte har någon uppfattning. Något som mer information om klustret möjligtvis skulle
kunna ändra.
Tabell 15. Företagens intresse av att veta mer om den maritima klustersatsningen

Vill veta mer

Inte intresserad

Ingen uppfattning

Marina livsmedel

60 %

0%

40 %

Marin turism

67 %

0%

33 %

Maritima operationer

67 %

0%

33 %

0%

0%

0%

33 %

0%

67 %

Marin energi
Annat
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Rapporten kan laddas ner från
www.vgregion.se/regionutveckling/utvardering

