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1 Inledning 
Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet (ÖKS-programmet) finansieras via Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden (ERUF) och är en del av EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI). Programmet 

ingår i arbetet för att öka det territoriella samarbetet och syftar specifikt till att uppnå målen för 

sammanhållningspolitiken genom ett starkare gränsregionalt samarbete.  

ÖKS skall, som alla ESI-program, bidra till att nå målen om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt 

i EU2020 strategin. I denna programperiod är kraven att fokusera insatserna tydligare än tidigare. 

För ÖKS innebär det bl.a. att man valt fyra insatsområden med sammanlagt tio ”specifika mål”, 

såsom illustreras i figuren nedan (formuleringarna något förenklade). Innovation är det 

budgetmässigt största insatsområdet med cirka 35 procent av budgeten, följt av Grön ekonomi (27), 

Sysselsättning (20) och Transport (18). 

Figur 1 Insatsområden och Specifika mål i Öresund-Kattegat Skagerrak-programmet 2014 - 2020 

 

 

Programområdet innefattar 4 regioner i Danmark, 3 i Sverige samt 8 i Norge (se tabell och skiss i 

figuren nedan). Norge deltar i det gränsregionala samarbetet i flera program – ÖKS, Sverige-Norge-

programmet, Botnia-Atlantica-programmet och Nord-programmet. Som icke-EU medlem  

finansieras dock Norges deltagande i programmet i sin helhet av norska myndigheter, där norska 

staten finansierar den del som motsvarar ERUF-medlen i Danmark och Sverige, medan den övriga 

medfinansieringen (precis som i Danmark och Sverige) främst kommer från regionala medel, men 

kan också komma från andra offentliga eller privata aktörer. Den statliga norska finansieringen kallas 

för IR-midler. 

Programmet är geografiskt uppdelat på tre geografier. Öresund, Kattegat-Skagerrak och den 

övergripande ÖKS-geografin. Projekt kan antingen omfatta aktörer i en delregion eller avse hela 

programområdet. I samtliga fall gäller att projekten måste omfatta parter i minst två länder. Projekt 

inom delområdena Öresund och Kattegat-Skagerrak prioriteras av respektive delområdes 

Styrkommitté. Projekt inom den övergripande ÖKS-geografin prioriteras av programmets 

Övervakningskommitté. 

Genomförandet sker i en flernivåsamverkan, på tvärs över landsgränserna. Förvaltningsmyndighet 

(FM) för programmet är Tillväxtverket (med kontor i Malmö), som har det övergripande ansvaret för 

programmets genomförande. Den norska delen av programmet har en särskild 

förvaltningsorganisation (NFO), i form av Östfold fylke. Operativt genomförs programmet genom ett 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
  

      

  5 (34) 

 

Programsekretariat (PS), med kontor i Köpenhamn och Göteborg. Beslut om stöd till enskilda projekt 

fattas dels i programmets två Styrkommittéer (SK), dels i Övervakningskommittén (ÖK). ÖK fattar 

beslut i projekt som rör hela ÖKS-geografin. Det praktiska genomförandet sker i nära samverkan 

med regionalt tillväxt- och utvecklingsansvariga myndigheter (RTA) i respektive land. Förutom 

projektbeslut har ÖK också en övervakande uppgift som rör programmets samlade genomförande. 

ÖK, som också utser en referensgrupp inom sig, har bl.a. till uppgift att styra utvärderingsarbetet 

kopplat till programmet. 

Tabell 1 Programområdets regionala utbredning 

Land Region, Län, Fylke 

Danmark Hovedstaden –  Sjaelland – Midtjylland –Nordjylland 

Sverige Skåne – Halland - Västra Götaland    

Norge Oslo – Akershus – Östfold – Buskerud – Vestfold – 

Telemark – Aust-Agder – Vest-Agder 

 

. 

 

Figur 2 Schematisk karta över programområdet 
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1.1 Dubbla syften i en lärande utvärdering  
Den löpande utvärderingen (ibland även kallad följeforskning eller lärande utvärdering) skiljer sig 

från traditionella utvärderingar på två sätt; för det första genom att den genomförs parallellt med 

den insats som ska utvärderas, och för det andra genom att den vid sidan av det traditionella 

utvärderande syftet också har ett uttalat syfte bidra till den överordnade måluppfyllelsen för den 

insats som utvärderas. 

I detta uppdrag är syftet därför att med en utvärdering av resultatutvecklingen i programmet som 

bas bidra till en förbättrad övergripande måluppfyllelse. Ett uttalat syfte är också att i detta arbete 

nära involvera aktörer och intressenter som tillsammans skapar programgenomförandet. Även om 

resultatutvecklingen är i fokus, så är också frågan om programmets organisation och genomförande 

viktiga att analysera, då dessa skapar grundförutsättningarna för resultat och måluppfyllelse. I 

synnerhet i de tidiga skedena av uppdraget står därför även frågan om organisation och 

genomförande i fokus för utvärderingen. 

Här bör nämnas att flera av projekten också har särskilda projektutvärderare knutna till sig. Alla 

projekt med en ERUF-budget som överstiger 2 MEUR har som beslutsvillkor att använda en extern 

utvärderare. Det är viktigt att notera att vårt uppdrag därför inte handlar om att utvärdera de 

enskilda projekten.  Projekten och deras resultat sätts i denna utvärdering i sammanhanget av deras 

bidrag till programmålen.  

Ett ytterligare syfte är att bidra med kunskaper och erfarenheter från andra internationella 

samverkansprogram. 

Den löpande utvärderingen inleddes sommaren 2016 och skall pågå fram till och med hösten 2018. 

Denna rapport utgör en första skriftlig delrapport från uppdraget. Rapportens huvudsakliga innehåll 

har bl.a. också presenterats i samband med Övervakningskommitténs möte i Ålborg i december 

2016. 

Nedanstående utvärderingsfrågor utgör de mer detaljerade frågeställningarna för uppdraget: 

• Hur bidrar programmet till att hantera de utmaningar som länderna står inför?  

• Hur samspelar de fyra insatsområdena för att nå det övergripande syftet?  

• Behöver justeringar göras?  

• Vilken utveckling har skett i jämförelse med programperioden 2007- 2013?  

• Har de horisontella kriterierna integrerats i genomförandet och hur har i så fall de horisontella 

kriterierna använts för att nå bättre resultat i projekt och program?  

 

Dessa frågor ska belysas och besvaras både för respektive insatsområde och för programmet i sin 

helhet. 

1.2 Metoder i utvärderingen 
Utvärderingskonsortiet (som består av Kontigo AB, Teknologisk institut Danmark och Norges Institut 

för by og regionsforsking, hädanefter kallat utvärderarna) har utformat en utvärderingsprocess som 

kan beskrivas med hjälp av nedanstående figur. 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
  

      

  7 (34) 

 

Figur 3 Utvärderingsmodell för ÖKS-programmet 

 

Utvärderingen fokuserar fyra olika aspekter av programmet: Genomförandet, Projekten, Resultaten 

och Måluppfyllelsen. Logiken är att för att nå de övergripande programmålen så behöver projekten 

leverera resultat och genomförandeorganisationen behöver säkerställa att rätt projekt får stöd och 

får förutsättningar att leverera. En förutsättning för framgång är att hela den logiska kedjan – 

programlogiken – fungerar. 

Utvärderingen handlar därför om att särskilt analysera länkarna i den logiska kedjan. Vi gör detta i 

tre olika typer av analyser: 

1. Genomförandeanalys: Har vi ett genomförande som fungerar ändamålsenligt och som gör 

att vi får ”rätt projekt” i programmet? 

2. Projektresultatanalys: Levererar projekten verkligen resultat? 

3. Programmålsanalys: Bidrar projektresultaten dessutom till att programmålen(se figur 1) kan 

nås? 

1.2.1 Genomförandeanalysen 

Genomförandeanalysen grundar sig på två huvudsakliga delar: dels en portföljanalys, där 

projektportföljen redovisas och analyseras, dels en dokument- och intervjustudie där 

programgenomförandets grunder och praktik analyseras. Syftet är att besvara den övergripande 

frågan har programmets genomförande hittills varit ändamålsenligt, dvs. har man skapat 

förutsättningar för projekt som kan bidra till programmålens uppfyllelse? 

De granskade dokumenten är programmet och de förarbeten (t.ex. exante-rapport) som föregick 

programmet både på regional och nationell nivå, samt ett urval regionala utvecklingsstrategier. 

Dessutom har ett större antal intervjuer genomförts i genomförandeorganisationen. Här har bl.a. ett 

urval representanter för förvaltande myndighet och programsekretariat, för 

Övervakningskommittén, styrkommittéer och för regionalt utvecklingsansvariga myndigheter i de 

tre länderna genomförts. En fullständig lista över intervjuade personer finns i bilaga 1. 

Intervjuerna har genomförts både som besöksintervjuer och som telefonintervjuer.  

Utöver intervjuerna har de preliminära slutsatserna från denna del i analysen presenterats för och 

diskuterats tillsammans med förvaltande myndighet och Övervakningskommitténs referensgrupp 

för utvärderingen. 
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Portföljdatabasen har sammanställts med utgångspunkt i det material som ställts till utvärderarnas 

förfogande från förvaltande myndighet. De siffror som presenteras i denna rapport är uppdaterade 

till och med december 2016. Genom ett kvalitetssäkringsarbete för projektens förväntade 

aktivitetsindikatorer som genomförts av programansvariga under hösten har flera projekt låtit 

revidera sina förväntade mål vad gäller aktivitetsindikatorerna. Vi har i denna rapport tagit hänsyn 

till dessa revideringar och kompletterat siffrorna från december med dessa uppgifter. 

1.2.2 Projektresultatanalys 

Projektresultatanalysen i denna rapport grundar sig på tre huvudsakliga källor. För det första 

används data hämtade från vår projektdatabas. För det andra används information från den enkät 

som skickades till projektledarna i oktober 2016, och som besvarades av 91 procent av projekten. 

För det tredje bygger projektresultatanalysen på två s.k. kollegiala lärseminarier som genomfördes i 

november 2016, inom insatsområdena Innovation och Sysselsättning.  

Mer detaljerade metodbeskrivningar återfinns i respektive kapitel nedan och i bilagor. 

1.2.3 Programmålsanalysen 

Programmålsanalysen bygger på en sammanvägning av de båda tidigare analysernas resultat. Här 

handlar det dels om att bedöma potentialen för att nå de olika insatsområdenas specifika mål, dels 

om att bedöma det samlade mervärdet av programmets insatser.  

I programmålsanalysen har utvärderarna använt en modell för att analysera och bedöma det 

gränsregionala mervärdet av insatserna. Syftet med det gränsregionala samarbetet är att det ska 

leda till tydliga mervärden av samverkan. För att det ska nås kan olika vägar att nå mervärden 

användas, men oavsett väg så är djupet av samverkan ofrånkomligen en viktig aspekt. I figuren 

nedan illustrerar vi den mervärdesmodell för gränsregional samverkan som utgjort en utgångspunkt 

för vår programmålsanalys. 

  

Källa: Kontigo AB 

I figurens bas illustrerar vi hur gränsregionala samverkansmervärden kan skapas: antingen genom 

att gränshinder överbryggas, eller att man ser gränsen som en tillgång som kan utnyttjas, eller att 

man genom gränsöverskridande samverkan kan skapa en större kritisk massa för det syfte man vill 

Figur 4 Utvärderarnas modell för gränsöverskridande mervärdesskapande 
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uppnå. I figurens övre del illustrerar vi olika grader/djup för samverkan, där vi menar att 

mervärdesskapandet underlättas i takt med att samverkan kan fördjupas (dvs. ju längre åt höger i 

figurens övre del vi befinner oss). 

1.3 Fortsatt arbete 
Detta är som nämnts den första delrapporten från utvärderingen. Skriftliga rapporter från 

utvärderarna utgör dock bara en del i återrapporteringen och lärandet från den lärande 

utvärderingen. Minst lika viktigt är den kontinuerliga återföringen och involveringen av projektets 

intressenter i de olika stegen i utvärderingsarbetet. Hittills har bl.a. närmare tjugutalet projekt 

deltagit i de kollegiala lärseminarierna.  

Under våren 2017 kommer ett ytterligare lärseminarium att arrangeras. Den här gången ligger fokus 

på FM och Programsekretariat. Senare under 2017 planeras ett bredare seminarium som vänder sig 

till flera av aktörerna i genomförandeorganisationen. Hit kommer också att bjudas in företrädare för 

en annan europeisk gränsregional samarbetsregion för att dela med sig av de internationella 

erfarenheterna. 

Därefter fortsätter utvärderingsarbetet, bl.a. med fokus på de övriga två insatsområden som ännu 

inte studerats mer fördjupat och med nytillkommande projekt inom samtliga insatsområden. 
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2 Programmets projektportfölj: Finns 
det förutsättningar att nå målen? 
 

En avgörande förutsättning för ÖKS-programmets möjligheter att nå målen är att programmet 

finansierar ”rätt projekt”. Med rätt projekt avses projektens möjligheter att leverera de resultat som 

sammantagna skapar en bra måluppfyllelse för programmet. I det här avsnittet redovisar vi 

grundläggande uppgifter om projekten i programmet. 

I vårt arbete med denna delrapport, som först presenterades för ÖK i december 2016, har vi utgått 

från de uppgifter vi fick från programsekretariatet under hösten 2016. I samband med 

kvalitetssäkringen av delrapport 1 har också programsekretariatets arbete med att kvalitetssäkra 

projektens resultatindikatorer blivit klar. Denna har lett till att några av de inrapporterade 

uppgifterna om projektens förväntade måluppfyllelse vad gäller aktivitetsindikatorerna har kommit 

att revideras. I de flesta fall har den förväntade måluppfyllelsen justerats nedåt. I några fall har dessa 

nedjusteringar varit betydande. Vi redovisar här den reviderade måluppfyllelsen. Där betydande 

nedjusteringar av måluppfyllelsen för enskilda projekt gjorts kommenterar vi också dessa särskilt i 

texten.  

2.1 Grundläggande data om projekten 
Fram till i november 2016 hade 30 sk genomförandeprojekt beviljats i programmet1. Den totala 

finansieringen via ERUF och norska statliga IR-midler uppgår till nästan 70 meur i beslutade projekt 

(hela projekten). 

I tabellen nedan redovisar vi programportföljens fördelning mellan de fyra insatsområdena. Vi ser då 

att vi har både det största antalet projekt och den största delen av resurserna inom insatsområdet 

Innovation. Här hade i december 2016 fattats beslut om totalt 14 projekt, till ett värde om 43,2 

meur. Inom området Sysselsättning hade beslutats om totalt 8 projekt till ett värde om 11,4 meur. 

Inom området Grön ekonomi hade fattats beslut om 5 projekt till ett värde om totalt 12, 5 meur. 

Och slutligen inom området Hållbara transporter hade man beslutat om 3 projekt med en total 

budget om 2,5 meur. 

Det betyder också att vi har en genomsnittlig projektstorlek för de hittills beslutade projekten om 

2,3 meur i ERUF+IR-midler. Projekten inom insatsområdet Innovation är de största med drygt 3 

meur i genomsnittlig storlek. Här ska dock noteras att ett enskilt projekt inom området - ESS Max IV: 

Cross Border Science and Community – bidrar till att väsentligen höja genomsnittsstorleken inom 

 

 

 

                                                                            
1 Utöver genomförandeprojekt finns också 6 st beviljade förprojekt. Förprojekten kan ses som en signal om 
kommande projekt (projektansökningar med goda förutsättningar att bli beviljade). Förprojekten beslutas av 
Programchefen, på delegation från ÖK. 
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insatsområdet. Men även utan detta projekt är den genomsnittliga projektstorleken störst inom 

Innovation. De budgetmässigt minsta projekten återfinns inom insatsområdet Transport. 

Tabell 2 visar också den ojämna fördelningen av beslut/ansökningar i förhållande till budgeten. I den 

ena änden ser vi att området Innovation redan har intecknat 86 procent av resurserna, medan 

området Transport i den andra änden har intecknat endast 10 procent av budgeten. 

 

Tabell 2 Fördelning mellan insatsområden (data tom 1 december 2016) 

Insatsområde Antal projekt Totalt belopp 

ERUF+IR (1000-

tal EUR) 

Genomsnittlig 

projektstorlek 

(1000-tal EUR) 

Andel av total 

budget 

(ERUF+IR) 

Innovation 14 43 241 3 090 86 

Sysselsättning 8 11 398 1 425 40 

Grön ekonomi 5 12 540 2 508 32 

Transport 3 2 480 827 10 

Hela programmet 30 69 659 2 322 49 

Källa: Data från Programsekretariatet. 

Totalt är 369 partners involverade i de beslutade projekten. Detta betyder förstås att programmet 

samlat når ut till ett betydande antal organisationer i programområdet. Flest partners (161 st) 

kommer från Sverige. Från Danmark återfinns 143 partners och från Norge 65 partners. Offentlig 

sektor dominerar bland de som är LEAD Partners. Mellan 62 och 80 procent av LEAD partners är 

offentliga. Ett undantag är Transport. Inom insatsområdena Innovation och Grön Ekonomi finns i 

genomsnitt 13-14 partners per projekt. Inom Transport och Sysselsättning är antalet partners i 

genomsnitt 8. Noteras bör att programmet inte medger att privata vinstdrivande aktörer är LEAD 

partners i programmet. 

2.2 Projektens potential 
Portföljens sammansättning är avgörande för programmets möjligheter att nå målen. Programmets 

mål ska nås genom att projekten ska generera aktiviteter vilka i sin tur ska bidra till att de specifika 

målen för respektive insatsområde (och investeringsprioritering) nås, vilket i sin tur ska bidra till att 

programmets övergripande mål nås. Detta illustreras i princip i figuren nedan. 
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Figur 5 Övergripande bild över programmets interventionslogik 

 

 

 

Nedan analyserar vi projektens potential att adressera de specifika målen för respektive 

insatsområde. Utgångspunkten för analysen är de reviderade aktivitetsindikatorer som presenterats 

som ett resultat av den kvalitetssäkring som gjorts under hösten 2016. I de fall stora justeringar har 

gjorts jämfört med situationen före kvalitetssäkringen kommenterar vi detta särskilt i texten. 

Analysen görs för vart och ett av de fyra insatsområdena. 

2.2.1 Insatsområde Innovation 

De specifika målen inom området Innovation är: 

• Öka antalet forskare verksamma gränsregionalt/internationellt, som samverkar med 

näringslivet inom ÖKS-området 

• Öka tillämpad forskning och innovation 

För projekt inom investeringsprioritering 1a gäller målet ”Öka antalet forskare verksamma 

gränsregionalt/internationellt, som samverkar med näringslivet inom ÖKS-området…” och för 

investeringsprioritering 1b gäller målet ”Öka tillämpad forskning och innovation”. I tabellen nedan 

framgår också vilka aktivitetsindikatorer som går att välja på för projekten inom de olika 

investeringsprioriteringarna. 
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Tabell 3 Specifika mål, aktivitetsindikatorer och uppgivna målvärden inom insatsområdet Innovation 

Specifikt mål Aktivitetsindikator Kvalitetssäkrad 

förväntad 

måluppfyllelse 

Programmål 

Öka antalet forskare 

verksamma 

gränsregionalt/internationellt, 

som samverkar med 

näringslivet inom ÖKS-

området 

 

Antal forskningsinstitut som 

deltar i gränsöverskridande, 

transnationella eller 

interregionala 

forskningsprojekt 

39 15 

Antal nya forskare i 
stödmottagande enheter 

62 25 

Öka tillämpad forskning och 
innovation 

Antalet företag som får stöd 229 60 

Antalet företag som får stöd 
för att introducera för 
marknaden nya produkter 

79 10 

Antal företag som får stöd för 
att introducera för företaget 
nya 
produkter 

93 50 

Antal företag som deltar i 
gränsöverskridande, 
transnationella 
eller interregionala 
forskningsprojekt 

56 100 

Antal organisationer som 
deltar i gränsöverskridande 
innovationsinriktade 
aktiviteter 

439 100 

 

Ser vi först till aktivitetsindikatorerna inom det specifika målet: ”Fler forskare verksamma 

gränsregionalt/internationellt, som samverkar med näringslivet inom ÖKS-området” så noterar vi 

först och främst att det saknas aktivitetsindikatorer för den delen av målet som just rör ”samverkar 

med näringslivet”. Detta innebär att om aktivitetsindikatorerna också är styrande för projekten så 

saknar vi styrningsmekanismer mot företagssamverkan och innovation inom projekten för denna 

investeringsprioritering. 

Ser vi till värdena för aktivitetsindikatorerna med avseende på de hittills beslutade projekten så 

noterar vi att antalet nya forskare i de deltagande instituten beräknas uppgå till 62. Vi ser också att 

ett 40-tal forskningsinstitut förväntas delta i gränsöverskridande samverkan genom de hittills 14 

beslutade projekten. Det innebär att man förväntar sig att nå och till och med överträffa 

programmålen för aktivitetsindikatorerna. Det är främst projekten  Reprounion, BREATHE och 

ScandTick Innovation som förväntas svara för måluppfyllelsen vad gäller nya forskare, av de hittills 

beslutade projekten. 

Ser vi till de indikatorer som i första hand adresserar målet om en ökad tillämpning och ökad 

innovation så ser vi att knappt 230 företag förväntas få stöd genom de hittills beslutade projekten. 
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De projekt som främst förväntas svara för måluppfyllelsen här är Lighting Metropolis och 

TechNordic 

Totalt förväntas omkring 80 företag få stöd för att introducera för marknaden nya 

produkter/tjänster. Ett 90-tal företag väntas få stöd för att introducera för företagen nya produkter. 

Och ett 50-tal företag förväntas komma att ingå i forskningsprojekt som är gränsöverskridande, 

transnationella eller internationella. 

Utvärderarna noterar att det uttryckt i aktivitetsindikatorerna finns höga ambitioner om att bidra till 

att skapa aktiviteter som i sin tur kan bidra till måluppfyllelse vad gäller de specifika målen inom 

detta insatsområde. De flesta målen för aktivitetsindikatorerna kommer att nås med de hittills 

beslutade projekten, vilket också är rimligt mot bakgrund av att en stor andel av medlen redan 

allokerats i beslutade projekt. 

Utvärderarna noterar dock att det saknas aktivitetsindikatorer för den delen av det specifika målet 

”Öka antalet forskare verksamma gränsregionalt/internationellt, som samverkar med näringslivet 

inom ÖKS-området”, som rör just samverkan med näringslivet. Vi har inte tolkat de två specifika 

målen som att det är möjligt att välja bort samverkan med näringslivet eller annat 

innovationsfrämjande arbete. Detta gör att aktivitetsindikatorerna ensamma inte kan antas visa på 

projektens förväntade bidrag till uppfyllandet av de specifika målen. Vi ska återkomma till denna 

diskussion senare i rapporten. 

2.2.2 Insatsområde Grön ekonomi 

De specifika målen inom området Grön ekonomi är: 

• Öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik etc. för att främja produktionen av 

förnybar energi 

• Öka användningen av förnybar energi 

• Minska energiförbrukningen i offentlig sektor 

För projekten med något av de två första specifika målen så finns två olika aktivitetsindikatorer att 

välja på. För projekt med det specifika målet att minska energiförbrukningen inom offentlig sektor 

finns sammanlagt tre aktivitetsindikatorer att välja på. 

 

Tabell 4 Aktivitetsindikatorer och angivna målvärden insatsområdet Grön ekonomi 

Specifikt mål Aktivitetsindikator Kvalitetssäkrad 

förväntad 

måluppfyllelse 

Programmål 

Öka antalet 

samarbeten för 

utveckling av ny teknik 

etc. för att främja 

Antal forskningsinstitut som deltar 
i gränsöverskridande, 
transnationella eller interregionala 
forskningsprojekt 

18 15 

Antal samarbeten, verktyg, piloter 
och tester 
 

196 30 
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produktionen av 

förnybar energi 

Öka användningen av 

förnybar energi 

 

Minskad 
energiförbrukning i 
offentlig sektor 

Antal kompetenshöjande åtgärder 
för minskning i offentlig 
infrastruktur 
 

39 40 

Antal deltagande organisationer i 
kompetenshöjande åtgärder 

50 200 

Energiförbrukning i offentlig 
verksamhet (procents minskning) 

-35 -6 

 

Utvärderarna ser inget i projektportföljen som tyder på att de specifika målen inte skulle adresseras 

av projekten i programmet. I relation till målen för aktiviteterna inom insatsområden bidrar 

beslutade projekt i relativt hög grad till att nå eller överträffa målen.   

En viss sårbarhet kan dock finnas när det gäller måluppfyllelsen då några få projekt förväntas svara 

för hela eller stora delar av måluppfyllelsen. Det gäller t.ex. för projektet Biogas 2020 som svarar för 

150 av de totalt förväntade 196 samarbeten, verktyg eller piloter som inrapporterats. Eller för 

projektet Green Buildings A-Z som förväntas svara för samtliga hittills inrapporterade antal 

deltagande organisationer i kompetenshöjande åtgärder. 

2.2.3 Insatsområde Sysselsättning 

De specifika målen inom sysselsättningsområdet är: 

• Främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nya företag 

• Öka antalet gränsarbetspendlare 

Projekten med målet om att främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nya företag 

har sammanlagt 5 olika indikatorer att välja på. Den sista av indikatorerna (Antal samarbeten, 

nätverk, avtal, planer, strategier) delar man med projekten med målet om att Öka antalet 

gränspendlare. Projekten med det senare målet har också ytterligare en indikator att välja.  

De hittillsvarande 8 projekten har rapporterat en förväntad måluppfyllelse för sammanlagt 6 

aktivitetsindikatorer, enligt tabellen nedan.  

Tabell 5 Aktivitetsindikatorer och angivna målvärden insatsområdet Sysselsättning 

Specifika mål Indikator Kvalitetssäkrad 

förväntad 

måluppfyllelse 

Programmål 

Främja ökad sysselsättning 
i egenföretag, 

Antal företag som får stöd 
 

363 100 
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mikroföretag och nya 
företag 

Antal nya företag som får stöd 
 

281 100 

Sysselsättningsökning i företag 
som får stöd 
 

1 138 25 

Antal deltagande företag 
 

858 250 

Främja ökad sysselsättning 

i egenföretag, 

mikroföretag och nya 

företag, Öka antalet 

gränsarbetspendlare 

Antal samarbeten, nätverk, 
avtal, planer, strategier 

183 19 

 

 

Antal deltagare i 
gränsöverskridande 
rörlighetsinitiativ 
 

1 137 2 000 

 

Vi noterar att de beslutade projekten förväntas bidra till att aktivitetsindikatorerna med något 

undantag uppnås och till och med överträffas med god marginal. I vissa fall – t.ex. för indikatorn 

sysselsättningsökningen i företag som får stöd – är skillnaden mellan målvärde och förväntat värde 

mycket stor. 

När det gäller indikatorn sysselsättningsökningen i företag som får stöd är det två företag som svarar 

för måluppfyllelsen i indikatorn, det är projekten New Industry Accelerator och Game Hub 

Scandinavia. Den förväntade måluppfyllelsen för denna aktivitetsindikator överskrider många gånger 

det samlade målet för programmet.  

När det gäller indikatorn om deltagare i gränsöverskridande rörlighetsinitiativ kommer merparten av 

den förväntade måluppfyllelsen från två projekt: Pendlerbroen och Nordic Jobstart +. För denna 

indikator uppnår de beslutade projekten lite mer än hälften av programmets mål. 

Utvärderarna bedömer att det enligt planerna finns projekt som kommer att leda till aktiviteter som 

har förmåga att påverka de programspecifika målen i gynnsam riktning, även om en viss  sårbarhet i 

form av beroende av ett fåtal projekt ännu så länge råder. De flesta av målen för 

aktivitetsindikatorerna är uppnådda eller överträffade genom hittills beslutade projekt. Ett undantag 

är aktivitetsindikatorn för antalet deltagare i gränsöverskridanad rörlighetsinitiativ som ännu så 

länge uppnår lite drygt hälften av målet. Vi ser också att få projekt adresserar denna indikator. 

 

2.2.4 Insatsområde Transport 

De specifika målen inom insatsområde Transport är: 

• Förbättra tillgängligheten till och genom ÖKS-området 

• Minska transporttiden (med miljövänliga transporter till närmaste TEN-T-nod 

• Öka det miljövänliga transportarbetet 
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Inom insatsområdet Transport finns bara en aktivitetsindikator för projekten att välja på, oavsett 

vilka specifika mål man adresserar. Före  kvalitetssäkringen förväntades de tre projekten generera 

totalt 171 samarbeten/nätverk/avtal/planer/strategier.  

 

Tabell 6 Aktivitetsindikatorer och angivna målvärden insatsområdet Transport 

Specifikt mål Indikator Kvalitetssäkrad 

förväntad 

måluppfyllelse 

Programmål 

Förbättra tillgängligheten 

till och genom ÖKS-

området 

 

Antal samarbeten, 
nätverk, avtal, planer, 
strategier 

0 3 

Minska transporttiden 

(med miljövänliga 

transporter till närmaste 

TEN-T-nod 

 

Antal samarbeten, 
nätverk, avtal, planer, 
strategier 

3 4 

Öka det miljövänliga 

transportarbetet 

Antal samarbeten, 
nätverk, avtal, planer, 
strategier 

112 8 

 

För indikatorn Antal samarbeten, nätverk, avtal, planer, strategier svarar projektet Fællesnordisk 
sekretariat for E-mobilitet i ÖKS-regionen för 102 av 112 sådana samarbeten. Även när det gäller 
denna indikator så ser vi att det hittills förväntade värdet många gånger överskrider det som var det 
ursprungliga målet för programmet. 

 

Jämför vi med målen för programmet så ser vi sammanfattningsvis att målen är på väg att nås eller 

redan i hög grad har överträffats. 

2.3 Utvärderarnas bedömning 
I detta avsnitt avser bedömningen endast sammansättningen av programmets projektportfölj och 

de hittills förväntade aktiviteterna och bidragen till programmålen. Genomförandet hittills liksom de 

tentativa resultaten från projekten värderas i senare delar av analysen. 

I förhållande till programmets projektportfölj så ser vi en obalans, främst i form av att något område 

(innovation) redan intecknat merparten av budgeten i beslutade projekt och att något annat 

område (Transport) endast intecknat en mindre del av projekten. Är detta ett problem för 

programmet? Frågan är svår att besvara utifrån enbart en analys av projektportföljen, så vi ska 

därför också återkomma till den i vår samlade bedömning av programmet i kapitel 5 

Men obalansen rymmer två möjliga problem. Det första handlar om att den låga inteckningen av 

budgeten för området Transporter kan vara en indikation på en bristande efterfrågan, krångliga 
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förutsättningar för medfinansiering eller ett regelverk som inte gör att efterfrågan kan mötas. Detta 

kan då i sin tur indikera att analysen inför programskrivningen var felaktig och att resurserna borde 

allokeras till andra områden. Eller så kan insatser behöva göras som möjliggör för efterfrågade 

projekt att få finansiering från programmet eller från medfinansiärer.  

Det andra möjliga problemet handlar om att den stora andelen intecknade resurser inom området 

Innovation skulle kunna vara ett tecken på att programmet beviljar projekt som i något avseende 

inte håller tillräcklig eller rätt kvalitet. Detta kommer i huvudsak att behandlas i senare kapitel. Men 

vi kan redan i portföljanalysen notera att vi saknar aktivitetsindikatorer för viktiga delar av de 

programspecifika målen för insatsområdet.  

Vidare noterar vi att portföljanalysen visar att de hittills beslutade projekten redan är på god väg att 

nå målen för de valda aktivitetsindikatorerna, med några få undantag och trots att några av 

projekten väsentligt reviderat ned sina indikatorer i samband med kvalitetssäkringen. Detta tyder 

således på att den generella förväntade måluppfyllelsen för projekten och för insatsområdena är 

god. Utvärderarna ser emellertid två utmaningar i denna bild. Dels är sannolikt några av 

aktivitetsmålen lågt satta (alternativt felaktigt definierade). För detta talar det faktum att det inom 

vissa insatsområden är så att redan några få projekt ser ut att mäkta med att bara en kort tid in i 

programmet nå hela målet för indikatorn. Dels menar vi att det saknas aktivitetsindikatorer för att 

mäta den förväntade måluppfyllelsen för några av de specifika målen – inte minst för den delen av 

det specifika målet för investeringsprioritering 1a.  

Ytterligare en utmaning kring programmet och därmed också kring projektportföljen är svårigheten 

att sätta specifika mål och aktivitetsindikatorer som verkligen mäter projektens bidrag i form av 

gränsöverskridande mervärden (se figur 4 ovan). Projekten kan både visa god måluppfyllelse för 

aktivitetsindikatorerna och ses bidra till de flesta av de specifika målen i hög grad, utan att för den 

skulle bidra med ett tydligt gränsöverskridande mervärde. 

Sammantaget betyder detta att utvärderarna ser att programgenomförandet har skapat en god 

utveckling i projektportföljen men att den rymmer flera sårbara delar. Det finns därför anledning att 

fortsatt bevaka såväl programmets portföljutveckling som projektens resultatutveckling. Vi menar 

också att det kan finnas anledning att se över hur programmets genomförandeorganisation tolkar 

aktivitetsindikatorerna: dvs. vilken tyngd har aktivitetsindikatorerna i bedömningen av 

projektansökningarna och hur ser relationen mellan aktivitetsindikatorer och specifika mål ser ut, i 

synnerhet för insatsområdet Innovation. Vidare bör man se över hur man kan tydliggöra 

programmets förväntan på projektens bidrag till ett tydligt gränsöverskridande mervärde. 
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3 Genomförandet: Tar vi tillvara 
potentialen? 
 

Detta kapitel handlar om genomförandets betydelse för förutsättningarna att nå resultat i projekt 

och i programmet samlat. Vi har lite förenklat valt att uttrycka detta som ”Tar vi tillvara potentialen i 

programmet”? Denna del bygger som nämnts främst på intervjuer med representanter för 

genomförandeorganisationen och i viss mån på resultaten från de kollegiala lärseminarierna inom 

områdena Innovation respektive Sysselsättning. 

3.1 Gränsregionalt mervärde och regionernas 
prioriteringar 
I våra intervjuer framkommer generellt att det finns ett relativt stort mått av överensstämmelse 

mellan regionernas egna prioriteringar och prioriteringarna inom ÖKS-programmet. 

Behovet av investeringar i forskning och utveckling är gemensamt för de olika regionerna, men ser 

ändå olika ut utifrån de skilda förutsättningar som finns i och till viss del inom de olika regionerna. 

I exempelvis Hovedstaden och Region  Skåne handlar de identifierade behoven i hög grad om att 

öka utväxlingen av de jämförelsevis starka forskningsresurser som finns knutna till de stora 

forskningsuniversiteten här (Köbenhavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet och Lunds 

universitet). 

Region Skåne lyfter fram behovet av att koppla samman forskningsaktörerna dels med varandra dels 

med andra stora innovationsaktörer. Region Skåne är genom sitt hälso- och sjukvårdsansvar en viktig 

aktör både för att driva innovationsprocesser och för att själv få del av forskningsresultat och 

tillämpbara innovationer. Region Hovedstaden har en liknande syn på utmaningarna: ”Vi går in med 

mycket pengar, men mycket av forskningen omvandlas aldrig till innovationer”. Som utvärderare 

noterar vi också att flera av projekten inom området Innovation har en koppling till hälso- och 

sjukvården än vad som varit vanligt i tidigare programperioder eller i andra program. 

I stora delar av det övriga programområdet – t.ex. Västra Götalandsregionen utanför Göteborg, 

Halland, på Sörlandet och i Nordjylland – ser problematiken delvis annorlunda ut. Här står 

innovation och tillämpning ofta redan centralt. Delvis som ett resultat av att de mindre universiteten 

och högskolorna ofta har en tillämpad forskning mer centralt på agendan. Det som däremot ofta 

saknas inom dessa akademiska miljöer är istället styrkan att samverka internationellt och här ser 

man att programmet i någon mån kan stärka ett internationaliseringsarbete och skapa ökade 

möjligheter för annan internationell finansiering. 

Även när det gäller sysselsättning så är skillnaderna stora mellan regionernas olika behov, 

utmaningar och prioriteringar. I de svenska regionerna ligger tonvikten för närvarande mycket starkt 

på etablering och integrering av utlandsfödda, och då i synnerhet nyanlända, på arbetsmarknaden.  

Detta gör att programmet inte upplevs som helt relevant för de utmaningar regionerna står inför 
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inom detta område. Detta gäller både Västra Götaland och Region Skåne. Vi noterar dock att 

programsekretariatet inför ansökningsomgång 1/2016 även tydliggjorde vilka möjligheter som finns 

att nyttja programmet just inom områdena etablering och integrering av nyanlända på 

arbetsmarknaderna. 

De danska regionerna delar i princip integrationsutmaningen med de svenska. Men Region 

Hovedstaden och i viss mån för Region Själland lyfter även fram 

kompetensförsörjningsproblematiken och i synnerhet utmaningen att få praktikplatser till 

högutbildade som en viktig flaskhals vad gäller kompetensförsörjning i många nyckelbranscher. 

Dessa regioner ser att programmet skapar möjligheter att erbjuda nya praktikplatser. 

I de norska regionerna är en av utmaningarna att få tillväxt i näringslivet utanför Osloregionen. Det 

finns mycket kompetens i de Oslonära regionerna i programområdet, men väldigt många väljer att 

arbeta inne i Oslo men bo i exempelvis Sörlandsfylkena eller i Östfold. Detta innebär att det blir svårt 

att driva innovativ verksamhet i dessa regioner. 

De jylländska regionerna och Västra Götalandsregionen delar och kompletterar styrkepositioner när 

det gäller området Grön Ekonomi. Samtidigt har det över hela programområdet varit svårt att 

identifiera nyckelprojekt inom detta insatsområde. En av de intervjuade förklarar detta med att 

programmets aktörer (i Sverige) inte har energifrågorna som sitt ordinarie ansvarsområde, vilket gör 

att man heller inte har kontakterna upparbetade med de aktörer som kan driva utvecklingen av 

projekt i detta insatsområde.  

Inom området Transport har också den initiala utvecklingen av projektansökningar varit relativt 

svag. Detta ska dock inte tolkas som att transportfrågor inte prioriteras av programmets aktörer. I 

andra nordiska samarbeten – t.ex. i det gränsregionala Sverige – Norgeprogrammet eller Botnia – 

Atlantica-programmet – har vi sett att de gränsregionala transportlänkarna ofta prioriteras ned av 

regionerna själva när dessa kommer att ställas mot nationella transportlänkar. I ÖKS-programmet 

finns inte samma motsättningar mellan nationella och gränsregionala transportlänkar. Länkarna 

över Öresund, längs den svenska Västkusten eller mellan Sörlandet och Nordjylland är alla viktiga 

delar i respektive regions hållning också i förhållande till den nationella transportpolitiken. Istället 

menar flera intervjuade att man redan genomfört många av de förstudier och planeringsinsatser 

som är det som kan finansieras via programmet och att man nu behöver koordinerade nationella 

beslut för att kunna ta nästa steg och att programmets finansiering och insatser här inte är 

tillämpliga. Samtidigt menar flera att flera projektansökningar också är på gång inom detta område, 

men att de tar längre tid att utveckla.  

Utvärderarna menar att det till viss del finns en otydlighet kring varför man ska söka 

gränsöverskridande samverkan inom de fyra insatsområdena. Vilka är de gränsregionala mervärdena 

av en samverkan inom de fyra områdena? Vi har sett att regionernas prioriteringar av de egna 

behoven delvis kan vara mycket skiftande regionerna emellan. Vi ser också att programmets 

beskrivningar av insatsområdena och valet av specifika mål inte alltid tydligt visar på vilket detta 

mervärde är. Detta gör, menar vi, att tolkningsutrymmet för vilka projekt man kan stödja inom 

programmet blir relativt stort. Detta bidrar förstås till en flexibilitet i genomförandet, men det kan 

också innebära att själva samverkan i projekten inte alltid framstår som varken självklar eller 

nödvändig. 

Det finns också en viss konkurrens om utvecklingsprojekten. De ”nationella EU-programmen” och 

andra former av nationella insatser erbjuder omfattande resurser inom åtminstone tre av 

områdena. Stora regionalfondsprogram finns för t.ex. Västra Götalandsregionen och för de 
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jylländska regionerna. Socialfonden tillhandahåller relativt stora resurser för att främja 

sysselsättningen i programområdet.  

Dessa resurser kommer, menar flera intervjuade, att nyttjas i första hand. En ytterligare anledning 

till detta, som kommer fram i intervjuerna med såväl regionalt tillväxtansvariga som med 

representanter i styrkommittéerna är att det också är relativt komplicerat att äga interregprojekt 

jämfört med andra projekt. När regionerna har knappa resurser för att medfinansiera olika 

utvecklingsprojekt finns en risk att man kommer att prioritera de utvecklingsresurser som är lättare 

att komma åt och att skapa ”verkstad” i. Vi befarar att de gränsregionala medlen inte kommer i 

första hand här, i synnerhet om man inte tydligt kan se mervärdet av en gränsöverskridande 

samverkan för att möta behoven.  

3.2 Aktivt ansvar för att skapa projekt  
Arbetet med att ”skapa” projekt vilar på flera parter i genomförandeorganisationen. I slutänden är 

det förstås de potentiella projektägarna i programmets målgrupper som måste utveckla de projekt 

som ska genomföra programmet och bidra till att nå målen för programmet. Men såväl 

programsekretariatet som de regionalt tillväxtansvariga myndigheterna har också ett ansvar.  

De programansvariga har hittills främst arbetat med att skapa kännedom om programmet och dess 

möjligheter. Programsekretariatet inledde det arbetet med att identifiera ett antal 

programintressenter (stakeholders). Detta har sedan legat till grund för hur sekretariatet arbetat 

med att skapa intresse kring programmet. Förutom att tillgängliggöra information på webben och 

har man fört en aktiv dialog med både de regionalt tillväxtansvariga och med potentiella 

projektägare bland identifierade stakeholders. Konferenser och andra evenemang med anknytning 

till relevanta stakeholders har också nyttjats för att nå ut med information om programmets 

möjligheter till potentiella projektägare. 

Utifrån våra intervjuer, främst med regionala aktörer, ser vi samtidigt flera exempel på den 

”konkurrens” som finns mellan olika finansieringskällor för regionalt utvecklings- och tillväxtarbete. 

Många av aktörerna är sen tidigare bekanta med regional- och socialfonden inom respektive land (i 

Sverige och Danmark), men har betydligt sämre kunskaper om de gränsregionala 

samarbetsprogrammen.  

I praktiken innebär detta att det finns en risk för att vi får en slags ”inre kärna” av projektägare inom 

de gränsregionala samarbetsprogrammen där vi har en mindre krets aktörer som sedan tidigare 

programperioder har sökt och drivit projekt med stöd från interregprogrammen och som nu är 

beredda att göra det igen. Detta betyder att man har en utmaning att nå ut till nya aktörer. Detta 

kan också vara en förklaring till varför det är svårare att nå ut med information inom det 

jämförelsevis nya området för ÖKS – Grön ekonomi. Men programsekretariatets systematiska arbete 

har också delvis fungerat för att komma runt denna problematik. 

Det finns också en politisk aspekt i prioriteringen av ÖKS-programmet. I synnerhet i 

Öresundsregionen är det gränsregionala samarbetet sedan länge en politiskt prioriterad fråga både i 

Danmark och i Sverige. Såväl för Region Skåne som för Region Hovedstaden och Region Själland 

lyfter man politiskt fram Öresundssamarbetet. Detta skapar också en viss dynamik i förhållande till 

hela programområdet, där den politiska prioriteringen inte kommer till lika tydligt uttryck i KASK-

området som i Öresundsområdet. Kopplat till denna fråga har vi ytterligare en aspekt som lyfts fram 

i flera intervjuer - nämligen omorganiseringen av Öresundsarbetet, där den tidigare 

Öresundskommittén har lagts ned och ersatts av Greater Copenhagen. I den processen har 
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Öresundsarbetet under en tid hamnat i något av ett vakuum, ett läge som också förstärkts av 

debatten kring gränskontrollernas införande i samband med migrationskrisen i slutet av 2015. 

Det är utvärderarnas bedömning att man från i första hand de regionalt tillväxtansvariga 

myndigheter hittills främst har intagit en informerande och stödjande hållning i förhållande till de 

aktörer som själva aktivt agerar och söker information. Programsekretariatet har som nämnts 

arbetat med utgångspunkt i den intressentanalys som genomförts och har sökt att nå ut med 

information och föra dialog om programmets möjligheter utifrån denna. Det är utvärderarnas 

bedömning att bra projekt inom området Transporter är avhängig en tät dialog mellan 

programsekretariatet och de regionalt tillväxtansvariga myndigheterna i programområdet. Just när 

det gäller området Transport är också beroendet av nationella aktörer stort. Programsekretariatets 

utmaning blir att via staternas representanter i programmets Övervakningskommitté påminna 

programmets parter (regeringarna i Sverige, Norge och Danmark) om deras ansvar i att genomföra 

programmets olika delar. 

3.3 Prioriteringsarbetet kännetecknas av få projekt  
Styrkommittérepresentanterna, i likhet med ÖK-representanterna, menar att arbetet med att välja 

ut projekten i stor utsträckning ligger på förvaltande myndighet,  det är i deras beredningsarbete 

som de avgörande bedömningarna görs. Styrkommittéernas och ÖK:s uppgifter är främst att 

prioritera bland de projekt som förvaltande myndighet godkänner. 

De intervjuade ledamöterna i de två SK:na och i ÖK ger en relativt samstämmig bild av att det inte 

varit ett särskilt svårt arbete så här långt. Det enda område där det varit en relativt stor tillströmning 

av projektansökningar har varit innovationsområdet. Detta förklaras, menar intervjuade aktörer i 

genomförandeorganisationen, av att programmet uppfattas öppna för mer ”renodlade” 

forskningsinsatser, inte minst i en jämförelse med tidigare programperioder. Bland både SK:s och 

ÖK:s ledamöter finns flera som reser frågetecken för hur programmet ska tolkas i detta avseende. 

Tolkningsutmaningen handlar om hur investeringsprioriteringen 1 a ska tolkas (jmf diskussionen i 

kapitel 2 ovan). Detta är en betydande skillnad, menar flera av de intervjuade, från föregående 

programperiod och det finns en åtminstone implicit kritik mot detta i denna programperiod. 

En utmaning för de beslutande kommittéerna, som lyfts fram av några av ledamöterna, är bristen på 

lärande inför beslutsfattandet. Det vill säga man har projektansökningarna att bedöma, men menar 

att man sedan vanligen får en mycket begränsad återkoppling från projekten. Detta gör det svårt att 

lära inför framtida bedömningar: Vilka är riskfaktorerna i ett projekt, vad vet vi om hittills 

framgångsrika respektive mindre framgångsrika projekt? 

Utvärderarna menar här att såväl SK:na som ÖK borde ha kunnat inta en mer restriktiv bedömning i 

prioriteringen av projekten inom insatsområdet Innovation. Enligt intervjuerna med FM och PS 

avfärdade också de beslutande kommittéerna förslag om att tillfälligt undanta området innovation 

från någon utlysning. Vissa av projektens svaga anknytning till de innovationsbefrämjande delarna av 

de specifika målen inom området hade här kunnat motivera en mer restriktiv bedömning menar vi. 

3.4 Osäkerhet om norsk medverkan 
Under vårt arbete med utvärderingen under hösten 2016 uppstår utan tydlig förvarning plötsligt en 

osäkerhet omkring Norges fortsatta medverkan i programmet. Osäkerheten har sin upprinnelse i att 

den norska regeringen i budgetpropositionen strukit finansieringen av IR-midler till ÖKS-
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programmet för 2017. Under en stor del av hösten råder därmed en osäkerhet bland programmets 

aktörer om vad detta ska betyda och det beslutas att norska aktörer inte kan ansöka om medel i den 

första finansieringsomgången 2017.  

I februari 2017 beslutas så om att skjuta till motsvarande 3 mnok, och där förvaltande myndighet 

och NFO då i samråd beslutade att endast nyttja dessa medel för att möjliggöra norskt deltagande i 

förprojekt. Men en osäkerhet finns fortsatt om huruvida norska aktörer kommer kunna ingå i 

ansökningar som ska beslutas senare under 2017. 

Bland de intervjuade styrkommittéledamöterna finns också en tydlig uppfattning om det olyckliga i 

det beslut som fattats av den norska regeringen. De intervjuade norska ledamöterna ser åtminstone 

tre tydliga risker: för det första att Norge riskerar att framstå som en opålitlig part i internationella 

sammanhang, för det andra att det blir väldigt svårt för norska aktörer att delta i programmet utan 

tillskottet av norska IR-midler och för det tredje att svenska och danska projektägare kommer att 

tänka sig för en gång extra innan man inkluderar norska partners i projekten. 

Det är utvärderarnas bedömning att denna osäkerhet riskerar att missgynna programmets framdrift, 

inte minst inom området Transporter där flera projekt med norska partners och initiativtagare har 

planlagts. Det riskerar också att skada möjligheterna att tydligare lyfta fram de grundläggande idéer 

om gränsöverskridande samverkan som programmet vilar på, särskilt i KASK-delen av programmet. 

Det finns därför anledning för programmets genomförandeansvariga att noga följa och analysera 

betydelsen av detta i närtid. 

3.5 Ingen tydlig jämställdhetsintegrering 
Genomförandet av ÖKS-programmet ska, liksom andra program finansierade via de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna, integrera ett antal övergripande (eller horisontella) perspektiv. 

De tre aktuella perspektiven är hållbar utveckling, lika möjligheter och likabehandling samt 

jämställdhet mellan män och kvinnor. I programmet (kapitel 8) finns exempel på hur man kan 

integrera horisontella perspektiv i projektens planering och genomförande. Det kan t.ex. handla om 

hur man analyserar projektets mål och utmaningar utifrån ett perspektiv av jämställdhet, lika 

möjligheter eller ekologisk hållbarhet, hur man väljer och når ut till sina målgrupper och hur man 

anpassar och utvecklar sina metoder i projektarbetet för att skapa just lika möjligheter eller för att 

främja en hållbar utveckling också i genomförandet. 

I arbetet med den första delrapporten har vi sett att dessa frågor inte lyfts i någon större 

utsträckning av aktörerna i genomförandeorganisationen. Från programsekretariatets sida menar 

man att det har varit svårt att få gehör för de här perspektiven från såväl de regionalt 

tillväxtansvariga myndigheterna som från styrkommittéledamöterna. Många av de vi som 

utvärderare har intervjuat har också uppfattningen att de nordiska ländernas lagstiftning inom t.ex. 

jämställdhet, icke-diskriminering eller på miljöområdet täcker upp de behov man ser och att det 

därför är irrelevant för projekten inom detta program att fokusera på dessa frågor. Man menar att 

fokus riskerar att hamna vid sidan av det som är ”huvudfrågan” för projektet och för programmet 

om man ger dessa övergripande principer en mer framträdande roll.  

Det är utvärderarnas bedömning att de programansvariga myndigheterna hittills har misslyckats 

med att lyfta fram betydelsen av att integrera de tre övergripande perspektiven i de projekt som fått 

stöd i programmet. Den främsta anledningen till detta är att det saknas en samsyn hos 

genomförandeaktörerna om värdet och nyttan av övergripande perspektiv i ÖKS-programmet. 
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3.6 Utvärderarnas bedömning 
Vår övergripande bedömning är att det finns en kompetent och engagerad 

genomförandeorganisation på plats, med en i allt väsentligt tydlig fördelning av roller och uppgifter 

aktörerna emellan. Det är programsekretariat och förvaltande myndighet som har det samlade 

operativa ansvaret för programgenomförandet och det är vår bedömning att dessa fyller sina roller 

väl i detta avseende. Styrkommittéernas och Övervakningskommitténs huvudsakliga uppgifter är att 

prioritera bland projekten efter det att förvaltande myndighet godkänt projektansökningarna. 

Det finns dock, enligt vår bedömning, ett antal utmaningar som programmets genomförande har att 

möta: 

1. För det första, finns en utmaning i att allt för få projekt verkligen kännetecknas av ett 

tydligt gränsöverskridande mervärdesperspektiv. Vi menar att detta delvis beror 

programmets otydlighet i detta avseende, t.ex. genom att både specifika mål och 

aktivitetsindikatorer bara delvis adresserar det gränsöverskridande mervärdet. Men detta 

betyder också att kraven ökar på att lyfta fram betydelsen av det gränsöverskridande i 

projektutformning i kommunikationen med programmets intressenter. 

2. För det andra, är utvecklingen av projektportföljen något obalanserad och det kan komma 

att finnas anledning för genomförandeorganisationen att inta en än mer aktiv hållning i 

förhållande till att bistå aktörerna i att skapa bra projekt – i synnerhet inom området 

Transporter, men kanske också inom delar av de övriga insatsområdena. Utvärderarna 

menar här att det inte enbart kan vara programsekretariatets ansvar att driva detta 

utvecklingsarbete. En nära samverkan krävs mellan sekretariatet, förvaltande myndighet, 

lokala och regionala parter i programområdet samt när det gäller insatsområdet 

Transporter även nationella aktörer i Övervakningskommittén. Det som är 

programsekretariatets uppgift är att driva de övriga programintressenterna framför sig i 

denna process – detta gäller både regionalt tillväxtansvariga och nationella representanter i 

ÖK. 

3. För det tredje, uttrycker vissa i Styrkommittéerna en osäkerhet och möjligen också kritik 

kring hur Investeringsprioritering 1a ska tolkas med avseende på vad som kanske kan 

beskrivas som innovationsinnehållet i programmets projekt. Det är också utvärderarnas 

slutsats att styrkommittéerna liksom ÖK kunde ha prövat en något mer restriktiv 

prioritering här. Att man möter aktivitetsindikatorerna innebär inte per automatik att 

projektets bidrag till det specifika målet är säkerställt. 

4. För det fjärde, så har tveksamheten kring den norska programfinansieringen (IR-midler) 

skapat en osäkerhet i genomförandet, vilket i förlängningen hotar den grundläggande 

programidén – åtminstone i KASK-området. 

5. För det femte har de övergripande principerna kring i första hand jämställdhet och 

likabehandling inte hanterats systematiskt i genomförandeorganisationens arbete. 

 
Programgenomförandet behöver hitta vägar att möta dessa utmaningar för att fullt ut tillvarata 
programmets resurser och skapa förutsättningar för att nå programmålen.  
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4 Resultaten: Tidiga indikationer på 
måluppfyllelse 
Nästa led i att utvärdera ÖKS-programmet är att se till hur de projekt som vi faktiskt har i 

projektportföljen förmår att leverera de resultat som förväntas av dem. Här finns också en slags 

dubbel frågeställning inom denna fråga: 

• Levererar projekten de resultat som de själva säger att de vill uppnå? 

• Levererar projekten de resultat som krävs för att de sammantagna ska uppnå programmets 

mål? 

Att utvärdera den förväntade måluppfyllelsen – i dessa två dimensioner – innebär en relativt stor 

teoretisk och metodologisk utmaning.  

Trots vad som lyfts fram som ett tydligt ”resultatfokus” i denna programperiod för ESI-fonderna så 

är det fortsatt så att programmålen – uttryckta främst i programmets övergripande mål och i de 

specifika målen för de olika investeringsprioriteringarna och insatsområdena – inte är alldeles 

entydigt mätbara. De resultatindikatorer som är tänkta att användas för att utvärdera de specifika 

målen kan inte nyttjas förrän i efterhand. Aktivitetsindikatorerna är inte alltigenom relevanta för att 

bedöma huruvida de specifika målen kommer att nås. I nuläget finns främst projektägarnas 

bedömningar från ansökningarna om i vilken utsträckning man kommer att kunna svara upp mot 

aktivitetsindikatorerna.  

Därmed är vi inne på den andra utmaningen i sammanhanget, nämligen att vi befinner oss i ett tidigt 

skede i projekten. Många projekt har relativt nyligen startats och kan knappast ännu ha hunnit att 

skapa några tydliga resultat, vare sig i relation till projektens mål eller i relation till programmålen. 

4.1 Metoder för projektresultatutvärderingen  
Vi har i arbetet med den inledande rapporten grundat vår resultatanalys på i första hand två olika 

källor. För det första har vi ställt en enkät till projektledare för de projekt som beviljats stöd i 

programmet i någon av de två första ansökningsomgångarna för programmet. Totalt betyder detta 

att 24 projektledare har fått enkäten. Av dessa svarade 22 projektledare (i helhet eller i delar) på 

enkäten. Detta betyder att svarsfrekvensen uppgick till cirka 90 procent. Enkäten genomfördes i 

huvudsak under november 2016. Projektledarna fick enkäten med e-post och svaren samlades in 

genom en elektronisk survey. Två påminnelser gick ut. 

Frågorna i enkäten fokuserade faktiska resultat och förutsättningarna för att skapa faktiska resultat.  

För det andra har vi genomfört två stycken s.k. lärseminarier. Lärseminarierna har haft flera syften. 

Ett viktigt syfte var att inhämta information om projektgenomförande och resultat. Genom att låta 

andra projekt delta i projektens resultatdiskussion försökte vi också möta ett syfte om att skapa ett 

kollegialt lärande mellan de olika projekten.  
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Lärseminarierna i denna delrapport fokuserade på två av insatsområdena i programmet: Innovation 

och Sysselsättning. Även i detta fall valde vi att fokusera projekt som varit i gång en lite längre tid. Vi 

bjöd därför in projekt inom dessa två insatsområden som beslutats i någon av de två första 

beslutsomgångarna. 

Lärseminarierna genomfördes i slutet av november 2016, i form av två heldagsmöten (10 – 16). Till 

seminariet i Århus inbjöds projekt inom Sysselsättning och till seminariet i Malmö inbjöds projekt 

inom området Innovation. I modellen för lärseminarierna ingick också att representanter för bl.a. 

projektägare, övriga partners, utvärderare och målgrupper skulle bjudas in för att delta i 

diskussionerna och bidra till utvärderingsunderlaget. I slutändan var det endast ett mindre antal av 

de inbjudna projekten där representanter för projektägare och/eller målgrupper deltog i 

seminarierna. I de flesta fallen representerades projekten därmed av projektledaren och någon 

annan i den operativa projektledningen.  

Totalt inbjöds 17 projekt till de två seminarierna – 8 projekt inom sysselsättning och 9 projekt inom 

Innovation. Sammanlagt deltog 7 projekt i vart och ett av de två lärseminarierna. Sammanlagt deltog 

alltså minst en representant för 14 projekt. Totalt var det 3 projekt som inte kunde närvara vid 

lärseminarierna. 

 De frågor som lärseminarierna behandlade utgick från fyra huvudfrågeställningar: 

• Hur förhåller sig projekten till de programspecifika målen för respektive 

investeringsprioritering? 

• Hur bidrar det gränsöverskridande arbetet till att målen kan nås? 

• På vilket sätt svarar projektet upp emot målgruppernas behov? 

• Hur kommer projektets resultat att kunna ges en långsiktig struktur? 

Dessa fyra frågor bildade ramen för lärseminarierna, där även ett stort antal andra frågor också 

lyftes och diskuterades. 

I den följande presentationen utgår vi från dessa fyra huvudfrågor och vi hämtar informationen från 

såväl enkäten som lärseminarierna för de två insatsområdena Innovation och Sysselsättning. Vi har 

också adderat ett avsnitt som särskilt belyser de hinder och utmaningar som projekten ser 

eventuellt äventyrar förmågan för projekten att nå sina egna mål och att bidra till de 

programspecifika målen.  

4.2 Projekten och programmålen 
Ett första villkor för en tydlig mål- och resultatorientering av projekten är att den operativa 

projektledningen uppfattar att projektens mål är tydliga och lätta att styra mot, liksom att de är lätta 

att kommunicera till nyckelaktörer och målgrupper. I enkäten ställdes därför en inledande fråga till 

projektledarna om huruvida de uppfattade projektmålen som tydliga och möjliga att kommunicera 

till nyckelaktörer och målgrupper. De allra flesta uppfattade att så var fallet. 
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Figur 6 Projektledarnas inställning till det i figuren visade påståendet 

 

Not: 1. Motsvarar: Instämmer inte alls. 5. Motsvarar Instämmer i hög grad. 

Ser vi till resultaten av lärseminarierna så bekräftas bilden från enkäten. Det finns en tydlig 

uppfattning om de egna projektens inriktning och mål hos de flesta projektföreträdare. I den mån 

andra aktörer än projektledarna deltog vid lärseminarierna vittnade dessa också om en samsyn kring 

målen. Nästa fråga är dock hur de egna projektmålen relaterar till programmålen. 

4.2.1 Ibland en svag koppling till de programspecifika målen  

Inom Insatsområdet Innovation menar vi att kopplingen mot innovationsperspektivet är svagt 

utvecklat i en del av projekten – i synnerhet för de projekt som finns under investeringsprioritering 

1a och som har som specifikt mål att ”Öka antalet forskare verksamma 

gränsregionalt/internationellt, som samverkar med näringslivet inom ÖKS-området”. Enligt vår 

bedömning bör näringslivssamverkan och/eller innovationsperspektivet vara tydligt i alla projekten 

inom insatsområdet. 

I flera projekt finns exempel på hur man fokuserar tillämpad forskning men där 

innovationsperspektivet förefaller vara svagare företrätt i projektet. Några exempel på sådana 

projekt är Repro Union och ScandTick. I dessa fall är näringslivsperspektivet eller andra aspekter av 

innovationsperspektivet mycket vagt beskrivet, såvitt vi som utvärderare uppfattar det. 

En del av förklaringen till det vi ser beror på att programmet, som vi uppfattar det, öppnar för en 

otydlighet när det gäller området innovation. Å ena sidan menar vi att det i de två specifika målen 

finns en tydlig innovationsorientering, i formuleringar som ”…som samverkar med näringslivet…” 

och ”….tillämpad forskning och innovation”. Å andra sidan saknas aktivitetsindikatorer för 

investeringsprioritering 1a som knyter an till målet om samverkan med näringslivet. Detta verkar ha 

öppnat upp för en tolkning som möjliggör renodlade forskningsinsatser inom denna del av 

insatsområdet. Detta riskerar att försvaga kopplingen till de programspecifika målen, menar vi. 

Inom området Sysselsättning önskar vi se fler projekt som tydligt kan bidra till målet om att öka 

antalet gränspendlare. Även inom de projekt som syftar till att nå det andra specifika målet – stödja 

utvecklingen av företagskuvöser och investeringsstöd för egenföretagare, mikroföretag och 

nyföretagande – är kopplingen till sysselsättningskapandet inte alltid helt tydlig. Här finns snarare en 
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risk för att projekten blir till ett mer allmänt stöd för utveckling av de innovativa miljöer som utgörs 

av inkubatorer, science parks och liknande aktörer. I några projekt syns också snarast ett 

studentperspektiv dominera. Vår bedömning är att det förefaller finnas en relativt stor spännvidd 

för vilken typ av projekt som kan rymmas under detta specifika mål och det är inte alltid tydligt vilka 

de gränsöverskridande mervärdena av dem är (se vidare nedan). 

4.2.2 Stark förankring hos projektägande organisationer  

En annan viktig aspekt för projektens potentiella måluppfyllelse är förankringen hos projektägare 

och partnerorganisationer. Erfarenheterna från tidigare programperioder visar i många fall att just 

när det gäller gränsregionala program så är projekten påfallande ofta dåligt förankrade i de 

projektägandeorganisationerna. Det har funnits tendenser till att det istället är enskilda personers 

intressen som styr många av de gränsöverskridande samarbetsprojektens tillkomst. I ÖKS-

programmet ser vi dock inga sådana tendenser. Såväl projektledarenkäterna som erfarenheterna 

från lärseminarierna visar på ett stort engagemang och en god förankring hos 

projektägarorganisationerna (se figur). 

Även förankringen mellan projektägare och övriga samarbetspartners är viktig för projektens 

förmåga att leverera resultat. Här visar både enkäten och de rent konkreta erfarenheterna från 

lärseminarierna att denna förankring kan variera. Flera av projekten hade inte förmått samla 

projektpartners från fler än ett land till lärseminarierna och vi ser av enkätsvaren att döma att flera 

projektledare önskar ett större engagemang från projektpartners. 

Figur 7 Projektledarnas inställning till de i figurerna visade påståendena 

  

Not: 1. Motsvarar: Instämmer inte alls. 5. Motsvarar Instämmer i hög grad. 

Not 2: Avrundningar gör att vissa figurer inte summerar till 100 proc. 

4.2.3 Generellt goda förhoppningar om måluppfyllelse, men det finns 
utmaningar 

När det gäller projektens förmåga att nå de egna projektmålen så visar projektledarenkäten på en 

relativt stor tilltro till detta (se figur). Så gott som samtliga bedömer att möjligheterna att nå målen 

är ganska eller mycket stora. Vid lärseminarierna framkommer också att projektens måluppfyllelse 

är relativt nära kopplad till aktiviteterna i projekten. Men under lärseminarierna lyfter flera av 

projekten utmaningar som de stöter på som kan innebära att måluppfyllelsen äventyras. Detta gäller 

i högre grad sysselsättningsprojekten än innovationsprojekten. I några fall, som exempel, har man 
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haft svårigheter att rekrytera studenter för att göra sin praktik inom ramen för projektet, då många 

av studenterna inte upplever en vistelse i grannlandet som tillräckligt attraktiv och att språket 

dessutom utgör ett hinder i sammanhanget. 

Figur 8 Projektledarnas uppfattning om möjlig måluppfyllelse (vänster) och bedömning av i vilken 

utsträckning språket utgör ett hinder för projektets måluppfyllelse (höger) 

  

Not: 1 Motsvarar: I ingen utsträckning, 5 Motsvarar: I mycket stor utsträckning 

Not 2: Avrundningar gör att vissa figurer inte summerar till 100 proc. 

 

4.3 Det gränsöverskridande samarbetets betydelse för 
projektresultaten 
En på många sätt avgörande fråga för de gränsregionala samarbetsprogrammen är förstås vilken roll 

det gränsöverskridande samarbetet spelar för projekten. I vår teoretiska modell över gränsregionala 

mervärden (figur 4) pekades på några olika alternativ för hur samarbetet kan ge mervärden för 

projektet. 

I projektledarenkäten redovisar projektledarna vilka mervärden de ser från just det gränsregionala 

arbetssättet. Här toppar ”Bättre lärande och kunskapsutveckling” och ”Tillgång till ny kunskap”, som 

anges av 90 procent av projektledarna. Ett mervärde som ”Ökade möjligheter till specialisering” 

anges dock bara av färre än hälften av projektledarna. 

Under lärseminarierna utgör frågan om gränsregionala mervärden en viktig del av diskussionen. 

Flera projekt uppvisar tydliga och spännande gränsregionala mervärden, både inom Sysselsättning 

och inom Innovation. Inom Sysselsättning är det främst projekten Nordic Buzz och Game Hub 

Scandinavia som tar fasta dels på skilda specialiseringar i de olika regionerna, dels på det mervärde 

som kan skapas genom att nyttja ”det nordiska” som en del i att bygga gemensamma ”varumärken” 

kring i det här fallet design och spel. Inom området Innovation finns spännande angreppssätt bl.a. 

inom projekten Cleantech TIPP och Lighting Metropolis som båda försöker att utnyttja det faktum 

att affärer mellan offentliga och privata aktörer görs på olika sätt i Danmark och i Sverige för att öka 

utbytet av projektarbetet.  
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I en del andra projekt är det dock svårare att se vilka de gränsöverskridande mervärdena egentligen 

är. I en del projekt förefaller det istället som att projekten består av två eller flera parallella 

processer, dvs projektens olika parter arbetar med aktiviteter var och en i sin region och helheten 

ska bestå endast av summan av delarna. Och i andra projekt förefaller det som att mervärdena är 

”enkelriktade”, dvs. som att det främst är den ena parten som drar nytta av samarbetet medan den 

andra parten är den som bidrar med kunskap och erfarenhet.  

 

Figur 9 Projektledarnas uppgivna mervärden från det gränsregionala samarbetet i projekten 

 

 

4.4 Projekten och målgrupperna 
Som nämnts ovan har flera av projekten som vänder sig till studenter inom området Sysselsättning 

haft svårt att nå ut till målgrupperna. Vi noterar också att det ännu så länge finns utmaningar att nå 

företagen i flera av innovationsprojekten. Detta gäller både i de projekt där företagen är integrerade 

i projektarbetet genom hela projekttiden, men också i projekt där forskningsresultaten i projektens 

slutskede är tänkta att föras ut till och eventuellt tas vidare av företag. 

4.5 Hinder och utmaningar för god måluppfyllelse  
Projektledarna identifierar i projektledarenkäten flera olika tänkbara hinder för en god 

måluppfyllelse. 

Det är framför allt tre faktorer där man ser en risk för att projektens måluppfyllelse kan äventyras: 

• Geografiska avstånd hindrar och försvårar ett kontinuerligt samarbete 
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• Skilda lagar och regler hos nationella myndigheter försvårar för projekten 

• Skillnader i myndighetsstrukturen försvårar samarbetet 

När det gäller de geografiska avstånden är detta ett problem i hela programområdet, men det är 

mest tydligt artikulerat bland projekten i KASK-området. Avstånden och kommunikationerna över 

havet är ett tydligt hinder för projektsamverkan här. 

Lagar och regler, liksom olika praxis och strukturer hos myndigheter, utgör också viktiga hinder för 

projekten att nå sina mål.  

 

4.6 Projektresultatens långsiktiga effekter 
I de gränsregionala programmen är projektens långsiktiga effekter och bestående bidrag ofta en 

ännu större utmaning än i andra nationella projekt. Att skapa långsiktiga effekter handlar om att 

implementera projektens resultat i ordinarie strukturer eller om att bygga en ny struktur.  

I några av projekten finns tydligt uttryckta ambitioner om att implementera resultat i befintliga 

strukturer. Sådana projekt finns både inom Innovation och inom Sysselsättning. Med utgångspunkt i 

lärseminarierna bedömer vi att flera av projekten har relativt löst formulerade strategier för att 

åstadkomma en sådan implementering. Flera av deltagarna i seminarierna refererar till att 

implementeringen kommer i ett senare skede. Samtidigt är det vår bestämda erfarenhet att 

implementeringen i ordinarie strukturer måste ingå som en plan redan i projektets initiala faser, då 

det påverkar finansiering och genomförande. Den här frågan är en slags test på hur väl förankrade 

projekten i praktiken är hos sina respektive ägar- och partnerorganisationer.  

Några av projekten framstår också som otillräckligt förankrade i de strukturer deras resultat ska 

implementeras i. Exempel på detta är projekten Yggdrasil och KOBRA, som båda utvecklar vad som 

kan beskrivas som modeller som är tänkta att implementeras i vidare sammanhang. 

I andra projekt baserar sig det gränsregionala mervärdet som nämnts på att nyttja det nordiska 

”varumärket”. Samtidigt finns i dessa projekt varken resurser för eller ambitioner om att skapa 

sådana gränsöverskridande ”överbyggnader” som skulle kunna säkerställa att det nordiska 

varumärkets potential kan realiseras och ges en långsiktighet. 

I flera av de mer ”forskningstunga” projekten är långsiktigheten också en kritisk faktor. Även om 

projekten syftar till att bygga långsiktiga forskningssamarbeten över gränsen så kommer 

finansieringen av forskningen att vara en kritisk faktor för om långsiktigheten kan säkras.  

4.7 Utvärderarnas slutsatser 
När det gäller projektens resultat och måluppfyllelse noterar utvärderarna sammanfattningsvis 

följande slutsatser: 
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1. Projekten har en bättre förankring hos projektägarna än vad som varit fallet i tidigare 

programperioder och andra program 

2. Samtidigt är kopplingen till vissa av de specifika målen svag – det gäller främst 

innovationsmålen och målet om ett ökat antal gränsregionala pendlare 

3. Projekten har generellt förhoppningar om en god måluppfyllelse men det finns tecken på 

lägre intresse från vissa målgrupper än vad som varit förväntat 

4. Kopplingen till  de gränsregionala mervärdena är viktig för de flesta projekt, men för de 

flesta stannar det vid ”enklare” mervärden såsom kunskapsutbyten 

5. För projekt med tydliga gränsregionala mervärden saknas ibland en planering för att skapa 

bestående strukturella effekter 
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5 Slutsatser och rekommendationer 
Utvärderarna har utifrån arbetet med den första delrapporten från den löpande utvärderingen 

kommit fram till följande slutsatser och rekommendationer. 

5.1 Programportfölj och genomförande 
För det första menar vi att det finns en viss obalans i programmets projektportfölj, något som både 

kan drabba kommande goda projektidéer inom området Innovation och som kan leda till en 

sårbarhet gentemot programmålen. Samtidigt ser vi också att flera av målen för aktiviteterna i 

programmets projekt är på väg att nås redan på detta stadium, vilket tyder på att rätt projekt för 

programmet ändå verkar beslutas. Vi menar dock att det bakom detta kan dölja sig att man satt 

målen för aktivitetsindikatorerna alldeles för lågt och att det saknas aktivitetsindikatorer för 

väsentliga delar av de specifika målen – i synnerhet inom området Innovation. 

För det andra är det vår värdering att de projektbeslutande aktörerna borde fäst större vikt vid de 

specifika målens betoning av innovationsperspektiven när det gäller området Innovation, vilket 

kunde medfört striktare bedömningar och därmed också en lägre samlad resursförbrukning och 

eventuellt en tätare anknytning till det specifika målet för detta område.  

För det tredje så menar vi att genomförandeorganisationen samlat kunde ha lagt mer kraft vid att 

lyfta fram vikten av det gränsregionala mervärdet i programmet. 

För det fjärde är det vår bedömning att osäkerheten kring den norska medfinansieringen med IR-

midler har bidragit till att skapa en osäkerhet i arbetet, vilket i sin tur kan ha påverkat genereringen 

av nya projektansökningar, t.ex. inom området Transporter. 

För det femte menar vi att de övergripande principerna kring i första hand jämställdhet och 

likabehandling inte hanterats systematiskt i genomförandeorganisationens arbete. 

5.2 Projekt- och programresultat 
För det första menar vi att projekten har en bättre förankring hos projektägarna än vad som varit 

fallet i tidigare programperioder och andra program. Detta kan i hög grad förklaras av det arbete 

med att involvera flera aktörer i programskrivandet och programsekretariatets arbete med att 

identifiera och involvera stakeholders. 

För det andra menar vi att projektens koppling till vissa av de specifika målen är svag, främst 

innovationsmålen och målen om ett ökat antal gränsregionala pendlare 

För det tredje ser vi att projekten generellt visar på förhoppningar om en god måluppfyllelse vad 

gäller målen för aktivitetsindikatorerna, men det finns tecken på lägre intresse från vissa målgrupper 

än vad som varit förväntat. 

För det fjärde så är kopplingen till  de gränsregionala mervärdena  viktig för de flesta projekt, men 

för de flesta stannar det vid ”enklare” mervärden såsom kunskapsutbyten. För projekt med tydliga 

gränsregionala mervärden saknas ibland en planering för att skapa bestående strukturella effekter 
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5.3 Rekommendationer 
Med anledning av slutsatserna ovan har utvärderarna beslutat att lämna följande 

rekommendationer från arbetet med delrapport 1. 

Även om merparten av resurserna inom området Innovation redan är beslutade finns anledning att 

diskutera hur projektens koppling till de specifika målen ska tolkas och utvärderas inför beslut om 

godkännande och prioritering. Vi har uppfattat att stor vikt läggs vid projektets möjligheter att nå 

aktivitetsindikatorernas mål och att förmågan att bidra till de programspecifika målen ibland 

behandlas mer summariskt. Det kan här också finnas skäl att se över hur innebörden i en del av de 

specifika målen ska tolkas. Om möjligt bör en dialog med de största projekten sökas omkring hur ett 

tydligare samverkansperspektiv med näringslivet och/eller ett tydligare innovationsinnehåll kan 

skapas. ESS MaxIV är ett exempel på projekt där det borde finnas utrymme för en sådan dialog. 

Vi föreslår också att genomförandeorganisationen i vid mening tar en ytterligare aktiv roll i att 

främja utvecklingen av goda projekt i programmet, särskilt inom området Transport. Vi har förstått 

att den stakeholderanalys som gjorts lagt en god grund för detta och att det nu handlar om att 

tydligt involvera såväl lokala och regionala aktörer som nationella i en sådan diskussion. Samtliga 

dessa aktörer har ställt sig bakom programmets mål och inriktning och har nu också ett ansvar att så 

långt möjligt bidra till att realisera projekt inom ramen för detta. Utöver regionala aktörer menar vi 

också att de nationella aktörerna har en stor betydelse för utvecklingen av bra projekt, inte minst 

inom området Transport. Här bör, menar vi, programsekretariatet söka verka via nationella 

representanter i ÖK. Regeringarna i de tre länderna har i partnerskapsöverenskommelser och avtal 

åtagit sig att driva programmet framåt, och bör därför inom det område där den nationella 

styrningen är som mest påtaglig också kunna ta ett större ansvar för att förverkliga programmets 

intentioner. 

Vi föreslår också att initiativ snarast tas till en samlad diskussion kring hur ÖKS-programmet ska leva 

upp till kraven på att integrera de horisontella kriterierna, framför allt när det gäller jämställdhet och 

likabehandling,  i programmets mål och genomförande.  

Avslutningsvis vill vi betona vikten av att ständigt lyfta fram de gränsregionala 

samarbetsprogrammens ”rationale”, dvs. att bidra till att nå målen i EU2020, genom samverkan över 

gränserna och genom att nyttja gränsregionala mervärden. Här finns anledning för 

genomförandeorganisationen att samlat se hur man kan främja ett strukturbyggande så att skapade 

gränsregionala mervärden i projekten kan leva vidare även efter projekttidens slut. 


