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Sammanfattning 

Oxford Research är upphandlade av Tillväxtverket för att genomföra en 

utvärdering av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS). Denna delrapport är 

den andra inom utvärderingsuppdraget. Delrapporten omfattar tidperioden juni 

2020 till november 2021. Utvärderingsuppdraget pågår till och med februari 2023. 

Utöver denna delrapport har utvärderingen levererat en tidigare delrapport i 

januari 2021. Utvärderingen kommer leverera en slutrapport för uppdraget i 

november 2022.  

Inom ramen för den här delrapporten har 42 av 88 inskrivna projekten i Interreg 

ÖKS 2014–2020 granskats. Urvalet är baserat på avslutade projekt. Metoder och 

data som använts i utvärderingen är intervjuer med projektrepresentanter, en enkät 

riktad mot projektens målgrupper,  dokumentstudier, samt intervjuer med 

regionala företrädare.  

Rapporten bekräftar den tidigare delrapportens indikativa slutsatser på 

insatsområdesnivå. Utöver dessa bekräftade slutsatser kan vi dra preliminära 

slutsatser på programövergripande nivå. Delrapportens slutsatser är därmed:  

Programmet samlade resultat är mjuka till sin karaktär 

Programmet bidrar i all väsentlighet till innovationskraft, grön ekonomi, 

sysselsättning och satsningar på framtida transportplaner i programgeografin. 

Gällande de resultat som uppnåtts inom insatsområdena pekar delutvärderingen på 

en ökad gemensam kunskap, nya och stärkta nätverk samt ökat utbyte med nya 

kontakter och andra aktörer bland aktörerna i Öresund-Kattegat-Skagerrak 

geografin. 

De former av vad vi kallar mjuka resultat i termer av kunskap, nätverk och 

samverkan som Interreg ÖKS uppvisar är återkommande i regionalfondens 

program. Resultaten är viktiga men att betrakta som grundläggande mål för att på 

sikt åstadkomma mer konkreta resultat. Vi vill samtidigt belysa att resultat som 

kan förväntas inom ramen för strukturfondsfinansierade projekt eventuellt i högre 

utsträckning är inriktade mot att bygga kontakter och fördjupa samverkan. 

Resultatens syfte ses i så fall främst som initierande för framtida resultat.  



Delrapport 2 inom 

utvärderingen av Interreg 

Öresund-Kattegat-Skagerrak 

2014–2020  

 

Resultatens bidrag till programmets övergripande syfte om hur 

programmets resultat bidrar till en hållbar samhällsutveckling 

via EU2020-strategin och FN:s globala mål är tydligast inom det 

miljörelaterade hållbarhetsarbetet 

Programmet bidrar primärt till den miljörelaterade delen av hållbarhetsarbetet. 

Insatser inom områdena Transport och Grön Ekonomi har varit tongivande för 

programmets bidrag till omställningsarbetet. Vad det avser inkluderande aspekter 

av hållbarhetsarbetet har insatser inom området Sysselsättning varit bärande inom 

programmet. Dock så har inkludering primärt begränsats till jämställdhetsfrågor. 

Mångfaldsaspekterna har varit nedtonade inom programmet. 

Gränsregionala mervärden viktiga, men oro om de kommer att 

kunna leva kvar på lång sikt 

Vi menar att den kunskap som utvecklats och de nätverk som initierats inom 

programmet i hög utsträckning omfattas av deltagare från flera länder inom ÖKS-

geografin. Det finns samtidigt för flera projekt en oro för hur de 

gränsöverskridande samarbetena ska finansieras och koordineras efter 

projekttidens slut. Ändå finns resultat från projekt som uppvisar prov på 

långsiktighet - antingen genom att projektets resultat införlivats i nya projekt eller 

implementeras i ordinarie verksamhet. Osäkerheten för resultatens långsiktighet 

bottnar i att projekten dröjer med att fundera kring resultatens fortlevnad.  

Förhållandet process och projekt har betydelse för att förklara 

resultatens implementering och fortlevnad därmed genomslag i 

programgeografin 

Centrala resultat från programmet för regionerna har varit att regionala behov har 

kunnat lösas genom interregionala samarbeten. Härvid har aktörer i de respektive 

regionerna fått möjlighet till att samverka med expertis i andra regioner och 

länder. Tillika har aktörerna i respektive region kunnat bidra till lösningar i andra 

regioner inom programgeografin. För de enskilda regionerna är denna 

kunskapsdelning ett signifikant resultat. För programgeografin har den samlade 

kunskapsmassan ökat geografins förmåga till att tillsammans lösa gemensamma 

gränsregionala utmaningar. 

Det finns behov av att fundera kring hur de insatser som genomförs inom 

programmet får långsiktigt genomslag i regionernas utvecklingsarbete. Vi ser 

utifrån utvärderingen att insatser inriktade mot projekt som är en del av en större 

strategisk process har bättre möjlighet att fortsätta bidra till det regionala 

utvecklingsarbetet än de projekt fristående från långsiktiga regionala 
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utvecklingsambitioner. Vissa av dessa mer strategiska projekt har även möjlighet 

att bidra till nationella politiska prioriteringar. 

Resultat som uppnåtts inom de fyra insatsområdena är i linje 

med uppsatta resultat och specifika mål 

Vi konstaterar att projekten främst genererar en kritisk massa inom 

insatsområdena. Mer precist pekar utvärderingen tydligt på en ökad gemensam 

kunskap, nya och stärkta nätverk samt ökat utbyte med nya kontakter och andra 

aktörer bland aktörerna i ÖKS-geografin. Det finns skillnader i typ av resultat 

mellan insatsområdena. Skillnaderna kan motiveras av de olika projektens 

inriktningar givet de skilda specifika målen inom respektive insatsområde. 

Generellt god måluppfyllelse, men det finns resultat som inte 

uppnåtts eller en osäkerhet i vad resultaten konkret ska bidra 

till. 

Projektens egna uppsatta resultatmål är måluppfyllelsen över lag god. Det finns 

emellertid ett antal exempel på resultat i projekten som endast delvis har uppnåtts. 

Det gäller framför allt vissa projekt med mer tidskrävande aktiviteter som till 

exempel framtagande av forsknings- och kunskapsintensiva tekniker. I de fall det 

framkommit mjuka resultat så som kunskap, nätverk och samverkan är det viktigt 

att beakta vad dessa ska bidra med över tid. 

Framträdande styrkeområden i insatsområdet innovation har 

begränsat genomslag i de övriga insatsområdena 

Innovationsområdets styrkeområden får visst men inget större genomslag i andra 

områden. De styrkeområden inom Innovation som flest projekt går mot är Life 

Science, Landsbygdsnäringar, Marin och maritima sektorn, Livsmedelsforskning 

och produktion. Vår bedömning är att projekten inom övriga insatsområden 

endast i begränsad utsträckning återfinns inom dessa styrkeområden.  

Kvarvarande resultat från projekten i ordinarie verksamhet eller 

fortsättningsprojekt 

Resultaten från programmet lever vidare på olika sätt. Flera projekt har fortsatt sin 

verksamhet genom nya projekt. Ett antal resultat har implementerats i ordinarie 

verksamhet. Framför allt handlar det om ny kunskap, nya metoder och nätverk 

som framarbetats under projektet. Centralt för projektverksamhetens fortsättning 

har varit att det finns en organisation som driver verksamheten vidare. 
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1. Inledning 

Utvärderingen har tidigare lämnat en första delrapport med en preliminär 

måluppfyllnadsbedömning för vart och ett av programmets insatsområden samt 

projektens bidrag till programmets måluppfyllnad. 

I denna delrapport har vi kompletterat insatsområdena med ytterligare åtta projekt. 

Fem inom insatsområde Transport, två inom Grön Ekonomi och ett inom 

Sysselsättning.  I tillägg till insamlade data från de åtta projekten har vi i 

delrapportsarbetet intervjuat representanter för regioner och fylkeskommuner, 

genomfört en fördjupad genomgång av projektens egna slutrapporter samt gått 

igenom de externa utvärderingar som vissa av projekten rapporterat. Över lag så 

har resultaten som vi presenterade i den första delrapporten inte ändrats. Istället 

har de resultat och våra preliminära slutsatser som presenterades stärkts.  

Nedan redogörs för Oxford Researchs uppdrag och syftet med den andra 

delrapporten. Därefter följer en beskrivning av utvärderingsfrågorna, metod, 

rapportens disposition samt kommande steg i utvärderingen. 

1.1 Oxford Researchs uppdrag 

Oxford Research har under perioden april 2020 till februari 2023 i uppdrag av 

Tillväxtverket (förvaltande myndighet) att utvärdera Interreg Öresund-Kattegat-

Skagerrak (ÖKS). Uppdraget består av två delar: 

1. Utvärdering: Utvärdering av Interreg ÖKS-programmet med fokus på de 

finansierade projektens resultat och bidrag till mål på olika nivåer. 

Utvärderingen genomförs i nära dialog med kontaktpersonerna vid 

programorganisationen samt med referensgruppen för utvärderingen. 

 

2. Resultatindikatorer: Uppdatering av programmets resultatindikatorer 

baserat på de definitioner som beslutades under programskrivandet1. Detta 

arbete avrapporteras separat. En första rapport om resultatindikatorerna 

levererades till programorganisationen i maj 2020. Nästa rapport lämnas 

februari 2023. 

 

Utvärderingen av Interreg ÖKS ska ytterst ge svar på följande fråga: 

 
1 Hanell & Makri. 2014. Resultatindikatorer för Interreg programmet Öresund-Kattegat-

Skagerrak (ÖKS) 2014–2020. Underlagsrapport. 
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• Hur bidrar programmets resultat till en hållbar samhällsutveckling 

via EU2020-strategin och FN:s globala mål utifrån såväl 

insatsområden/specifika mål som programmets resultatarbete? 

Utvärderingen ska även - i den utsträckning det är möjligt - bidra med 

rekommendationer för ändringar och förbättringar i program och projekt. Med 

bäring på ovanstående fråga finns ett tudelat syfte som utvärderingen ska 

uppfylla: 

1. Utvärdera resultat av samtliga genomförandeprojekt som finansierats 

av programmet, samt analysera i vilken utsträckning resultaten bidragit 

till måluppfyllelse på olika nivåer – för de fyra insatsområdena, på 

programnivå och i förhållande till FN:s globala mål.   

2. Utvärderingen ska bidra med lärande om programmets genomförande 

och resultat. Lärandet ska återföras till programorganisationen och andra 

intressenter, samt ligga till grund för programorganisationens 

återrapportering till EU-kommissionen. 

Fokus för utvärderingen i denna delrapport är att ge en uppdaterad bild av varje 

insatsområde avseende vilka resultat som uppnåtts, hur resultaten bidragit till 

måluppfyllelse, resultatens varaktighet samt vilket genomslag som 

styrkeområdena som finns inom innovationsområdet haft på övriga 

insatsområden. Fokus för den här delrapporten är också att ge en preliminär 

resultatutvärdering och måluppfyllelsebedömning för Interreg Öresund-Kattegat-

Skagerrak-programmet som helhet med utgångspunkt i utvärderingens tidigare 

beslutade analysfrågor (Avsnitt 1.3).  

Den framtida slutrapporten kommer: 

1) fortsätta att analysera resultaten från projekt som avslutas under 

programperioden. Både på insatsområdesnivå och aggregerat för 

programmet som helhet. 

2) analysera programmets bidrag till Agenda 2030. 

1.2 Om programmet 

Den europeiska sammanhållningspolitiken för programperioden 2014–2020 

vägleds av Europa 2020 strategins prioritering för smart, hållbar och inkluderande 

tillväxt för alla. I strategin formuleras de överordnade målen för samtliga 

europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder). Det europeiska 

territoriella samarbetet inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik finansieras 

genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som är en av ESI-

fonderna.  
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Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) är ett gränsregionalt 

samarbetsprogram mellan två EU-länder: Sverige och Danmark samt ett icke EU-

land: Norge. Programmet fördelar medel till projekt som utvecklar samhället inom 

fyra insatsområden: Innovation, Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning - i 

syfte att skapa samarbete över gränser för att hantera de utmaningar som länderna 

står inför. Programmet omfattar två geografiska delområden: Öresund och 

Kattegat-Skagerrak (KASK) samt det övergripande Öresund-Kattegat-Skagerrak-

området. Projekt kan söka medel för samarbete inom ett delområde eller inom 

hela programområdet. 

Programområdet innefattar 11 regioner och fylken: de danska regionerna 

Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland och Sjælland, de svenska regionerna 

Halland, Skåne och Västra Götaland samt de norska fylkena Agder, Oslo, 

Vestfold och Telemark och Viken. Flertalet storstadsregioner finns med inom 

geografin, inklusive två huvudstäder (Oslo, Köpenhamn) och Sveriges andra och 

tredje största stad (Göteborg, Malmö). 

Programmet är indelat i fyra insatsområden som tar avstamp i fyra tematiska mål 

som formulerats för den europeiska sammanhållningspolitiken. Målen, som ligger 

i linje med de prioriterade områden som lyfts fram i 

partnerskapsöverenskommelserna för Sverige och Danmark liksom målen för 

Europa 2020 och delar av Östersjöstrategin. 

En fördjupad beskrivning av programmet, dess insatsområden och projekten i 

portföljen återfinns i Bilaga 2. 

1.3 Analysram med utvärderingsfrågor 

Som grund för utvärderingens bedömning av resultat och måluppfyllelse används 

en tidigare beslutad analysram. För varje insatsområde ska utvärderingen besvara 

vilka resultat som uppnåtts, hur resultaten bidragit till måluppfyllelse, resultatens 

varaktighet samt innovationsprojektens genomslag i övriga insatsområden. 

Frågorna, som är formulerade av uppdragsgivaren, men med vissa tillägg från 

Oxford Research, är av både summativ och formativ karaktär. En analysram med 

utvärderingsfrågor samt tillhörande metoder och datakällor för insatsområdesnivå 

presenteras i Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Mål och utvärderingsfrågor samt metoder och material på insatsområdesnivå. 

Specifika Utvärderingsfrågor Metoder och material 

Innovation 

1.1 Öka antalet forskare som är 
verksamma 
gränsregionalt/internationellt, 
samverkar med näringslivet och 
arbetar inom ÖKS styrkeområden 

1.2 Öka tillämpad forskning och 
innovationsinriktad aktivitet inom 
ÖKS-området 

 

Grön ekonomi 

2.1 Ökat antal samarbeten för 
utveckling av ny teknik, nya 
styrinstrument och metoder för att 
främja ökad produktion av förnybar 
energi 

2.2 Öka andelen användning av 
förnybar energi (i förhållande till total 
energianvändning) 

2.3 Minskad energiförbrukning i 
offentlig verksamhet 

 

Transport 

3.1 Förbättra tillgängligheten till och 
genom ÖKS-regionen  

3.2 Minska transporttiden med 
miljövänliga transportformer för 
personer och gods till närmaste 
knutpunkt i TENT-T  

3.3 Öka det miljövänliga 
transportarbetet i utvalda korridorer, 
inklusive kärnnätverket TEN-T samt i 
och omkring tätorter 

 

Sysselsättning 

4.1 Främja ökad sysselsättning i 
egenföretag, mikroföretag och 
nystartade företag 

4.2 Öka antalet gränspendlare 

Vilka resultat har uppnåtts inom 
insatsområdet?2 

Uppföljning 
aktivitetsindikatorer, 
dokumentstudier 
(slutrapporter, externa 
utvärderingar), intervjuer 
(projektledning), enkäter 
(målgrupper) 

Hur har den gränsregionala 
dimensionen bidragit till 
resultatet? 

Intervjuer (projektledning), 
dokumentstudier 
(slutrapporter, externa 
utvärderingsrapporter), 
fallstudier 

Är ”pärlbandsprojekten” mer 
eller mindre resultatskapande 
och nydanande än andra 
projekt? [Undersöks inte i 
denna rapport] 

Fallstudier 

Finns det önskade resultat som 
inte har uppnåtts - varför?  

Vilka lärdomar finns att dra i 
förhållande till uppnådda och 
ouppnådda resultat?  

Dokumentstudier 
(slutrapporter, externa 
utvärderingar), intervjuer 
(projektledning) 

I vilken utsträckning har 
resultaten bidragit till att 
uppfylla insatsområdets 
specifika mål? 

Analys av uppnådda och 
ouppnådda resultat i 
förhållande till specifika mål 

Vad har hänt med kunskap, 
resultat och upparbetade 
(gränsregionala) nätverk i de 
avslutade projekten?  

Varför lever vissa projekt vidare 
och inte andra? [Undersöks inte 
i denna rapport] 

Dokumentstudier 
(slutrapporter, externa 
utvärderingar), intervjuer 
(projektledning), enkäter 
(målgrupper), fallstudier 

Får de styrkeområden som har 
pekats ut för Innovation även 
genomslag inom de andra 
insatsområdena?3 

Portföljanalys av 
innovationsprojekt med fokus 
på branscher och tekniker. 

 

För programmet som helhet ska utvärderingen besvara vilka samlade resultat som 

programmet uppnått, i vilken utsträckning resultaten bidragit till programmets 

övergripande syfte, vilken genomslagskraft programmet fått på programregionen 

 
2 Med resultat avses resultat på genomförandeorganisationerna, målgrupper och andra aktörer som 

varit mottagare av projektets aktiviteter och leveranser. 
3 Utvärderingsfråga specifikt definierad av programorganisationen för Interreg Öresund-Kattegat-

Skagerrak. 



Delrapport 2 inom utvärderingen av Interreg Öresund-Kattegat-

Skagerrak 2014–2020  

5 
 

som helhet och regionerna var för sig, samt hur programmets resultat står sig mot 

andra Interregprogram. En analysram med analysfrågor samt tillhörande metoder 

och datakällor för programnivån presenteras i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Analysfrågor samt metoder och material för programövergripande nivå. 

Programsyfte Analysfrågor Metoder och material 

Gränsregionalt samarbete för 

att lösa gemensamma 

utmaningar 

 

Vilka samlade resultat har 

programmet uppnått? 

Aggregerad analys av resultat 

inom insatsområden 

I vilken utsträckning har 

resultaten bidragit till 

programmets övergripande syfte? 

Analys av resultat i förhållande 

till programmets syfte 

Vilket genomslag har 

programmet fått på 

programregionen som helhet och 

på regionerna var för sig? 

Analys av samlade resultat och 

intervjuer med regionala 

intressenter 

Hur står sig programmets resultat 

– både övergripande och inom 

enskilda områden - mot andra 

Interreg-program? 

Benchmarking mot andra 

Interreg-program, 

expertintervjuer 

1.4 Metod  

Utvärderingen har i den andra delrapporten i syfte att preliminärt besvara 

utvärderingsfrågorna samt analysfrågorna i Tabell 1 och Tabell 2. Svaren på 

frågorna baseras på data från ansökningar och återrapporteringar från 42 avslutade 

projekt, strukturerad dokumentanalys av program- och projektdokumentation, 

intervjuer med projektledare, enkätsvar från projektens målgrupper4, fördjupad 

genomgång av de 16 externa utvärderingar som genomförts av projekten samt 

intervjuer med regionala och fylkeskommunala representanter från 9 av 11 

ingående regioner och fylkeskommuner. En utförlig beskrivning av metoden finns 

i Bilaga A. 

1.5 Disposition  

I kapitel 2 presenterar vi resultat och bidrag från projektportföljen till 

programmets specifika- och tematiska mål inom varje respektive insatsområde. I 

 
4 Med projektens målgrupper avses avnämare av projektets aktiviteter och leveranser. Det kan till 

exempel handla om externa målgrupper så som privata företag, offentliga organisationer och 

utbildningsanordnare som tagit del av projektens aktiviteter eller resultat, eller så kan det vara 

partners i projektet som i och med projektet ska utveckla sin verksamhet på olika sätt genom 

projektets aktiviteter och leveranser. Trots att vissa projekt riktar sig till privatpersoner, har dessa 

inte inkluderats i den population som mottagit enkäten. 
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Kapitel 3 lyfter vi projektens bidrag till programmets mål ur ett program- och 

kontextperspektiv. Och i det fjärde och sista kapitlet återfinns våra preliminära 

slutsatser.  

1.6 Utvärderingens kommande moment 

Under 2022 planerar utvärderingen att genomföra fallstudier på urval av de 

avslutade projekten, samt genomföra datainsamling från de 34 projekt som 

avslutas mellan tidpunkten för denna rapport och våren 2023. Nästa 

utvärderingsrapport är slutrapporten, denna levereras i november 2022 och 

presenteras för övervakningskommittén i december samma år. 

 

2. Projektportföljens resultat utifrån 
insatsområden 

Till denna delrapport har vi kompletterat insatsområdena med all data för 

ytterligare åtta projekt. Fem inom insatsområde Transport, två inom Grön 

Ekonomi och ett inom Sysselsättning. Inget ytterligare projekt har tillkommit 

inom insatsområde innovation. I tillägg till insamlade data från de åtta projekten 

har vi i genomfört en fördjupad genomgång av de löpande utvärderingar som 

vissa av projekten rapporterat. Överlag så har resultaten som vi presenterade i den 

första delrapporten inte ändrats. Istället har de resultat och våra preliminära 

slutsatser som presenterades stärkts, varav vi kan konstatera att de slutsatser vi 

överlag ser i projektportföljen kan ses som robusta. 

Nedan presenterar vi centrala resultat och bidrag från projektportföljen till 

programmets specifika- och tematiska mål inom varje respektive insatsområde. 

Innehållet baseras på ansökningar och återrapporteringar från 42 avslutade 

projekt, intervjuer med projektledare, enkätsvar från projektens målgrupper och 

den fördjupade genomgången av projektens slutrapporter sam de 16 externa 

projektutvärderingarna. Varje insatsområde presenteras i ett eget avsnitt.  

2.1 Innovation 

Under denna rubrik presenterar vi inledningsvis insatsområdet innovation. 

Därefter fördjupar vi oss i projektportföljens resultat och bidrag inom de två 

specifika målen samt det tematiska målet inom området. Avslutningsvis redogör 

vi för de resultat och bidrag som återfinns i projektens slutrapportering samt vad 

de externa utvärderarna anser att projekten har uppnått.  

 



Delrapport 2 inom utvärderingen av Interreg Öresund-Kattegat-

Skagerrak 2014–2020  

7 
 

Det ska här nämnas att det inte har tillkommit något projekt inom insatsområdet 

sedan första delrapporten. Däremot så har det genomförts en fördjupad 

genomgång av de externa utvärderingarna och projektens egna slutrapporter inom 

insatsområdet. Fördjupningen presenteras sist i detta avsnitt. I övriga avsnitt 

återges samma information som i delrapport 1 då inga nya data tillkommit. 

 

Insatsområdet Innovation är ÖKS-programmets största insatsområde. Sett till 

beslutade medel och projekt. Programmet har inom insatsområdet till och med 

november 2021 tagit beslut om 60,0 miljoner euro fördelat på 29 projekt. Bland 

dessa 29 projekt ingår 14 projekt i vår rapportering. De 14 projekten har 

tillsammans beviljats 39,5 miljoner euro från programmet.  

 

Projekt inom insatsområdet förväntas bidra mot ett av insatsområdets två specifika 

mål: 

a. att öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/internationellt, 

samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-

Skagerrak-områdets styrkeområden eller 

 

b. att öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom 

Öresund-Kattegat-Skagerrak-området. 

Bidraget till de specifika målen antas ge resultat för insatsområdets tematiska mål: 

Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Tabell 3 illustrerar 

projekt i delrapporten per specifikt mål. 

Tabell 3. Projekt i delrapporten per specifikt mål.  
Insatsområde Projekt  Specifikt mål Tematiskt mål 

Innovation MarGen  
ReproUnion 
ScandTick Innovation 
BREATHE 
ESS & Max IV 

Öka antalet forskare som är 
verksamma 
gränsregionalt/internationellt, 
samverkar med näringslivet 
och arbetar inom Öresund-
Kattegat-Skagerrak-
områdets styrkeområden 

Stärka forskning, 
teknisk utveckling 
och innovation 

Innovation Cleantech TIPP 
Efterfrågedriven 
innovation för högre 
kvalitet på nöt- och 
lammkött 
FoodNexus Nordic 
Innovationer för hållbar 
växtodling 
Ren kustlinje 
Science for society 
Technordic 
Urban Tranquility 
Lighting Metropolis 
 

Öka tillämpad forskning och 
innovationsinriktad aktivitet 
inom Öresund-Kattegat-
Skagerrak-området 

Stärka forskning, 
teknisk utveckling 
och innovation 
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2.1.1 Öka antalet forskare verksamma gränsregionalt och 
internationellt 

 

Spridning av kunskap ses som ett centralt bidrag från programmet  

Såväl svar från målgrupper som projektledare visar att det centrala bidraget från 

programmet har varit en ökad kunskap i ÖKS-geografin om de verksamheter 

projekten bedriver forskning inom. Den ökade kunskapen är dels i form av utbyte 

av metoder och tekniker mellan forskningsmiljöer. Dels genom att forskningens 

inriktning inom de olika projekten kommuniceras mer paketerat mot aktörer inom 

offentlig och privat sektor.  

Programmet har bidragit till fler forskare och fler samarbeten mellan 

forskningsmiljöer 

Projekt riktade mot det specifika målet ”Öka antalet forskare som är verksamma 

gränsregionalt/internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom ÖKS-

områdens styrkeområden” har verkat mot styrkeområdena: Life Science 

(ReproUnion, ScandTick Innovation, ESS & Max IV, BREATHE), 

Livsmedelsforskning och -produktion (MarGen) och Den marina och 

maritima sektorn (MarGen). Samtliga projekt har uppnått, eller mer än uppnått, 

ambitionen med att öka antalet forskare och forskningsinstitut som medverkat i 

gränsregionala samarbeten.   

Positionerna inom styrkeområdena har flyttats fram genom programmet 

Informanterna anser att utveckla forskningen varit ett minst lika viktigt bidrag 

från programmet, som att stärka samverkan mellan akademin och näringslivet. 

Genom att projekten möjliggjort anställning av fler forskare i termer av bland 

annat doktorander och post-doktorander har programmet stärkt den kritiska 

massan av forskare inom projektens vetenskapliga områden. Ansvariga för 

projekten menar att de möjligheter som projekten skapat definitivt medverkat till 

att flytta fram positionerna för ÖKS-geografin inom life-science, 

livsmedelsforskning- och produktion samt inom den marina och maritima sektorn.  

2.1.2 Öka tillämpad forskning och innovationsinriktade aktiviteter 
inom programgeografin 

 

Den tillämpade forskningen och antalet innovationsinriktade aktiviteter i 

programgeografin har ökat 

Projekt riktade mot det specifika målet ” Öka tillämpad forskning och 

innovationsinriktad aktivitet inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-område” har 

verkat mot styrkeområdena: Livsmedelsforskning och -produktion (FoodNexus 

Nordic, Innovationer för hållbar växtodling, Efterfrågedriven innovation för högre 

kvalitet på nöt- och lammkött), Den marina och maritima sektorn (Ren 

kustlinje) och Landsbygdsnäringar (FoodNexus Nordic, Innovationer för hållbar 
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växtodling, Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på lammkött). Projekten 

har delvis nått sina uppsatta resultatmål i linje med det specifika målet. Mål för 

projekten inom områden som nätverkande, samarbete, spridning av kunskap och 

testning har nåtts i hög grad. Medan mål länkade till kommunikation, 

implementering, utveckling och upprättande av plattformar har nåtts i lägre grad. 

Den tillämpade forskningen och innovationsinriktad forskning i programgeografin 

har ökat. Men det är svårt för utvärderingen i dagsläget att peka på vilka områden 

som driver utvecklingen. 

Partnerskap och nätverk är återkommande bidrag från programmet  

Projektledarna återkommer i samtalen till de möjligheter för utökade partnerskap 

som projekten bidragit till. Projektledarnas reflektioner handlar både om fler 

forum mellan forskningsmiljöer som forum mellan forskningsmiljöer och 

offentliga samt privata aktörer. Flera av projektrepresentanterna pekar på att den 

korsbefruktning av kunskap som projekten medverkat till är viktig för den 

fortsatta utvecklingen av ÖKS-geografin. På de sätt som projekten har samlat 

aktörer inom för regionen viktiga styrkeområden hade inte enligt informanterna 

skett utan programmet. Projektledarna menar att programmet förmått aktörer som 

inte tidigare arbetat tillsammans att börja söka gemensamma vägar framåt för ett 

innovationsdrivande arbete inom styrkeområdena. Projektledarna anser vidare att 

projekten inte endast stärkt samverkan mellan forskningsmiljöer och offentliga- 

samt privata aktörer. Utan att projekten också stärkt samtalen mellan aktörer inom 

och mellan offentlig respektive privat sektor.  

Partnerskapens långsiktighet bedöms osäker  

Flera projektrepresentanter känner sig osäkra kring i vilken grad de forum som 

projekten upparbetat kommer fortsätta efter projekttidens slut. Projektledarna 

menar att forumens beständighet kräver finansiering och att en eller flera parter tar 

ansvar för den fortsatta koordineringen. Något som informanterna upplever som 

osäkert att det kommer ske.  

2.1.3 Bidraget till forskning, teknisk utveckling och innovation 

 

Ökad kunskap, stärkta nätverk och mer utbyten kännetecknar programmets 

roll på innovationsområdet  

Målgruppernas upplevelse av projekten verifierar den bild som ges i 

slutrapporteringarna och projektledarnas syn på projektens resultat. Ökad 

kunskap, stärkta nätverk samt ökade kontakter och utbyten med andra aktörer 

återkommer frekvent bland målgruppernas beskrivningar av hur de upplever 

värdet av projekten för deras verksamheter. Andra vanligt förekommande resultat 

bland målgrupperna är affärs- och verksamhetsutveckling, ökad forskning- och 

innovationsverksamhet samt innovation, samt ökad konkurrenskraft, tillväxt, 

produktion och försäljning. Figur 1 illustrerar i vilken utsträckning som 

deltagande i projektens aktiviteter har bidragit till resultat för de medverkande 
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organisationerna. En beskrivning av vilka som ingår i målgruppen för enkäten 

finns i avsnitt 1.4. 

 

Figur 1. I vilken utsträckning som deltagande i projektets aktiviteter har bidragit till resultat för de 

medverkande organisationerna. 

 

FoI-kapacitet och innovation upplevs ha ökat som följd av programmet 

Många av de aktörer som svarat på enkäten bedömer att de genom medverkan i 

projekten erhållit ökad FoI-kapacitet och innovation i den egna organisationen (83 

procent). Resultaten ger en indikation på att programmet i hög utsträckning 

bidragit till ökad innovationskapacitet bland aktörerna i Öresund-Kattegat-

Skagerrak.5 Det är emellertid svårt att från enkätsvaren avgöra vad informanterna 

 
5 Resultaten som refereras till i avsnitt 1.4.2 illustreras i Figur 1.  
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avser har ökat i FoI och innovationshänseende. Sannolikt varierar svaren beroende 

på vilken typ av organisation informanten representerar. En gemensam nämnare 

vi anser går att spåra då enkätens svar kombineras med svar från dokumentstudien 

och intervjuer med projektledare är att offentliga och privata aktörers 

tillgänglighet till kunskap från innovationsmiljöer ökat. Något som i sig kan anses 

vara FoI-kapacitet och innovationshöjande bland många organisationer.  

Ökad konkurrenskraft, tillväxt, produktion och försäljning återfinns som 

resultat för deltagarna i programmet 

Bland de svarande på enkäten anser sammanlagt 63 procent att deras organisation 

i något avseende ökat konkurrenskraften och tillväxten från att ha medverkat i 

projekten. 37 procent av de svarande bedömer att deras produktion och försäljning 

i liten, viss eller stor utsträckning ökat genom projektet. De positiva svaren för 

ökad produktion och försäljning har en övervikt bland privata företag. Men det 

finns inte någon större skillnad mellan olika typer av målgrupper i frågan om ökad 

konkurrenskraft och tillväxt. Den stora andelen positiva svar är överraskande. Det 

är sällan som projekt så relativt kort tid efter projektslut kan uppvisa utveckling 

mot konkreta tillväxtrelaterade mål som konkurrenskraft och försäljning. En 

förklaring till resultaten kan vara att projekten varit relativt avgränsade sett till 

målgrupp och inriktning. Samtidigt motsäger svaren från enkäten i viss 

utsträckning projektledarnas bedömningar. Utifrån intervjuer med projektledarna 

är vår tolkning att projektledarna i hög utsträckning framhåller sina projekt som 

förutsättningsskapande. Att konkurrenskraft och tillväxt kommer implementeras i 

organisationerna först senare utifrån den kunskap som projekten förmedlat.  

Forsknings- och innovationsinriktade aktiviteter har ökat som följd av 

programmet 

Enkätsvaren stärker bilden som ges från projektens slutrapporteringar och av 

projektledarna. Forsknings- och innovationsinriktad aktivitet upplevs ha ökat i 

programgeografin till följd av programmet. Värt att notera är att forsknings- och 

innovationsinriktade insatser inte endast finns inom insatsområdet Innovation utan 

även inom andra insatsområden.  
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Figur 2. Innovationsgrad bland samtliga svarande av enkäten uppdelat på insatsområde. 

 

Bland de informanter som medverkat inom insatsområdet Innovation har 77 

procent svarat att de genomför någon form av innovationsutveckling. 

Motsvarande andelar för svaranden inom områdena Grön ekonomi, Transport och 

Sysselsättning är 86 procent, 83 procent respektive 80 procent. Andelen svarande 

som anser att projekten arbetat med någon typ av innovationsutveckling är snarare 

hög inom områdena Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning än låg inom 

Innovation. Även om svarsandelarna mellan områdena är små kan en förklaring 

till att andelarna skiljer sig åt vara att projekt inom området Innovation i flera fall 

handlar om samverkan, nätverksskapande och kapacitetsbyggande. Något som de 

svarande i sig inte behöver se som innovationsutvecklande.  

Innovationsutvecklande projekt inom Grön ekonomi och Sysselsättning kan 

samtidigt av respondenterna inom dessa båda områden tolkats som framtagande 

av nya metoder, modeller och arbetssätt vilket är vanligt inom dessa båda 

områden.  

2.1.4 Externa utvärderingsrapporter och projektens egen 
bedömning av bidrag till resultat i insatsområdet 

Genomgången av externa utvärderingsrapporter och projektens egna 

slutrapporteringar visar att de allra flesta projekt har goda resultat och nått upp till 

sina indikatorer. Till exempel har en enkät visat att 81% av projektdeltagarna 

ansåg att projektet Lighting Metropolis i någon eller i stor utsträckning hade 

bidragit till ny kunskap, lösningar, metoder och processer. Ny forskning, teknik 

och innovation har skett inom ett antal områden, från MedTech till CleanTech. 

Bättre samarbete och större nätverk mellan forskningsaktörer och andra aktörer i 

regionen har varit ett viktigt resultat. Till exempel hävdar Ramboll i sin 

utvärdering av projektet BREATHE att:  

 

”flera intervjupersoner lyfter den breda samverkan mellan ett stort antal aktörer och typer av 

aktörer som projektet har inneburit. Som ett exempel identifieras det unika med att så många 

universitet medverkat samtidigt som regionala utvecklingsaktörer och även medborgare. 
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Projekt av detta slag som har förenat forskare med regionala utvecklingsaktörer och i konkreta 

aktiviteter anses vara relativt unikt.” 

 

Som vi tidigare visat i resultatet från enkäten till målgrupper, så har projekten 

också i de flesta fall lett till viktig kunskap- och kompetensuppbyggnad. 

Majoriteten av projekt har därför varit högst relevanta för programmålen inom 

detta insatsområde och väntas leda till innovativa långsiktiga effekter. Även 

deltagande företag har sett ett flertal mervärden som väntas leda till ökad 

konkurrenskraft, främst genom tillgång till nya idéer, kontakter och information 

samt bättre koordinering mellan olika aktörer.  

 

Många utvärderingar och slutrapporter har påpekat vikten av att involvera 

näringslivet i projekten. Marknadsdialog och tidigt engagemang på marknaden 

kan ge mervärde genom att tidigt inse om projektets resultat är attraktiva ur ett 

marknadsperspektiv. Till exempel noterar projektet Urban Tranquility i sin 

slutrapportering att ”projektet inom ramen för Interreg med sina ambitioner och 

ramar ger möjlighet för partners att utveckla samarbeten inom projektet men 

framför allt ger möjlighet att utveckla detta i samverkan med näringsliv på ett sätt 

som ingen annan finansiering normalt ger utrymme för.”  

 

Dock finns det möjlighet att förenkla för näringslivet att delta i projekten. 

Ramboll noterar bland annat i sin utvärdering av BREATHE att projektet vill bli 

bättre på att involvera fler industriella partners. Det har inte alltid varit enkelt att 

involvera industrin i projektaktiviteter på grund av krav på administration och 

rapportering från Interregprogrammet.  

2.2 Grön ekonomi 

Under denna rubrik presenterar vi inledningsvis insatsområdet grön ekonomi. 

Därefter fördjupar vi oss i resultat och bidrag inom de tre specifika målen samt det 

tematiska målet inom området. Avslutningsvis redogör vi för de resultat och 

bidrag som återfinns i projektens slutrapportering samt vad de externa 

utvärderarna anser att projekten har uppnått. 

 

Sedan första delrapporteringen har två projekt tillkommit och en fördjupad 

genomgång har gjorts av projektens slutrapporter och de externa utvärderingar 

som finns att tillgå. De tillkommande projekten verifierar första delrapportens 

resultat. 

 

Insatsområdet Grön ekonomi är ÖKS-programmets näst största insatsområde sett 

till beslutade medel. Programmet har inom insatsområdet till och med november 

2021 tagit beslut om 32,0 miljoner euro fördelat på 18 projekt. Bland dessa 18 

projekt ingår 8 projekt i vår nu aktuella delrapportering. De 8 projekten har 

tillsammans beviljats 15,7 miljoner euro från programmet.  

 



Delrapport 2 inom utvärderingen av Interreg Öresund-Kattegat-

Skagerrak 2014–2020  

14 
 

Projekt inom insatsområdet förväntas bidra mot ett av insatsområdets tre specifika 

mål: 

- att öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument 

och metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi, 

 

- att öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total 

energianvändning) och 

 

- minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet. 

Bidraget till de specifika målen antas ge resultat för insatsområdets tematiska mål: 

Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Tabell 4 

illustrerar projekt i delrapporten per specifikt mål. 

Tabell 4. Projekt i delrapporten per specifikt mål.  
Insatsområde Projekt  Specifikt mål Tematiskt mål 

Grön ekonomi Biogas2020 
Samskabende Grøn 
Omstilling 
Fra Reaktiv til ProAktiv 
(ProAktiv) 

Öka antalet samarbeten 
för utveckling av ny 
teknik, nya 
styrinstrument och 
metoder för att främja 
ökad produktion av 
förnybar energi 

Att stödja övergången 
till en koldioxidsnål 
ekonomi inom alla 
sektorer 

Grön ekonomi The Blue Move for 
Green Economy 
Smart Cities 
Accelerator 
FUTURE 

Öka andelen 
användning av förnybar 
energi (i förhållande till 
total energianvändning) 

Att stödja övergången 
till en koldioxidsnål 
ekonomi inom alla 
sektorer 

Grön ekonomi Green Building A-Z 
Hållbar soil mixing 

Minskad 
energiförbrukning i 
offentlig verksamhet 

Att stödja övergången 
till en koldioxidsnål 
ekonomi inom alla 
sektorer 

 

2.2.1 Öka antalet samarbeten för utveckling 

 

Metod- och teknikutveckling inom området förnybar energi har utvecklats 

inom programmet 

Två av tre projekt som är inriktade mot det specifika målet ”Öka antalet 

samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och metoder för att 

främja ökad produktion av förnybar energi” har uppnått, eller mer än uppnått 

ambitionen att framarbeta ny teknik, nya styrinstrument och metoder. Endast ett 

projekt inom insatsområdet Grön Ekonomi har en inriktning som är relaterat mot 

prioriterade styrkeområden inom insatsområdet Innovation. Projektet Biogas 2020 
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inkluderar insatser som omfattar aktivitet inom Landsbygdsnäringar, 

Livsmedelsforskning och produktion samt Den marina och maritima sektorn. 

Grön omställning genom bred förankring kännetecknande för programmets 

genomförande 

De tre projekt som finns i urvalet för det specifika målet skiljer sig åt i storlek och 

inriktning. Projektet ”Biogas 2020” är inriktad mot att främja användandet av 

biogas i Skandinavien. Beviljade medel för projektet från ÖKS-programmet har 

varit 4,7 miljoner euro. Projektet ”Samskapande grön omställning (Samskabende 

Grøn Omstilling)” har verkat för att främja och sprida en metod för grön 

omställningen i kommuner. Från ÖKS-programmet har projektet beviljats 0,8 

miljoner euro. Projektet ”Fra Reaktiv til ProAktiv (ProAktiv)” har verkat för att 

öka andel av energin produceras från förnybara källor hos enskilda företag genom 

utveckling av demo-modeller för systematisk samverkan och screening av företag. 

Från ÖKS-programmet har projektet beviljats 0,2 miljoner euro. Även om det 

finns stora skillnader mellan de tre projekten, är omställningsarbetet mot en 

grönare ekonomi, genom en bred förankring riktat mot en mångfald aktörer något 

som förenar de båda projektens genomförande.   

2.2.2 Öka andelen användning av förnybar energi  

 

Andelen förnybar energi kan antas öka som följd av programmet  

Projekt som är inriktade mot det specifika målet ”Öka andelen användning av 

förnybar energi (i förhållande till total energianvändning)” är svårbedömda till 

vilken grad de nått sina resultat. Två av projekten som just nu ingår i 

utvärderingens bedömning har bara delvis uppnått sina resultatmål. Av de 

resultatmål som delvis uppnåtts ingår att ta fram nya metoder och sprida kunskap 

bland målgrupper.  

Programmet bidrar till utvecklad kunskap och konkreta exempel på 

lösningar för en grön omställning 

De tre projekt som utgör underlag för bedömningen av det specifika målet skiljer 

sig åt. Projektet ”FUTURE” har beviljats 4,3 miljoner euro. Projektet ”Smart 

Cities Accelerator” har en budget från ÖKS-programmet på 3,2 miljoner euro. 

Projektet ”The Blue Move for Green Economy” har beviljats 0,7 miljoner euro 

från programmet. ”FUTURE” är ett paraplyprojekt med sju olika fallstudier 

inriktade på att testa och demonstrera olika tekniker, verktyg och affärsmodeller; 

fallstudierna har en bredd av inriktningar, från lagring och styrning av energi i 

byggnader till cirkulära flöden och arbete med resursanvändning. ”Smart Cities 

Accelerator” tar ett brett grepp på hållbarhetsfrågan och visar på hållbara 

energilösningar för programgeografins städer. ”The Blue Move for Green 

Economy” inriktar sin kunskapsutveckling på vätgas som drivmedel bland 

programgeografins fordon. Trots skillnader, bidrar projekten till såväl en generell 

kunskapsutveckling kring affärsmodeller, metoder och verktyg som konkreta 
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exempel på ett grönt omställningsarbete. ”The Blue Move Green Economy” bland 

annat genom etablering av flera vätgasstationer inom programgeografin. ”Smart 

Cities Accelerator” genom exempelvis digitala verktyg för styrning av 

fjärrvärmenät.  

Ökade andelar förnybar energi från programmet på sikt  

Programmets bidrag till ökade andelar förnybar energi i programgeografin är 

primärt av förutsättningsskapande karaktär. Projektens aktiviteter kännetecknas av 

bättre förståelse, ett ökat intresse, test av nya metoder, verktyg, kunskap och 

infrastruktur. Dessa insatser ger förutsättningar att bidra till en ökad andel hållbar 

energi på sikt. Det är emellertid för tidigt att generellt kunna bekräfta att 

programmet idag bidragit till ökade andelar förnybar energi i förhållande till den 

totala energianvändningen.   

2.2.3 Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet 

 

Andelen förnybar energi kan antas öka som följd av programmet  

Projekt som är inriktade mot det specifika målet ”Minskad energiförbrukning i 

offentlig verksamhet” har delvis uppfyllt målet om minskad energiförbrukning i 

offentlig verksamhet. Bland projektens resultatmål har framför allt 

kompetenshöjande åtgärder för upphandling, utveckling och testning av 

utbildningar och implementering i nya branscher kunnat mötas. Medan mer 

tekniska resultat inte kunnat uppfyllas till den grad som önskats.   

2.2.4 Bidraget till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 

 

Ökad utvinning av förnybar energi och utvecklade strategier starka bidrag 

från programmet  

I likhet med målgrupperna för insatsområdet Innovation upplever målgrupperna 

för ”Grön ekonomi” att de främsta bidragen från deltagande i programmet varit 

ökad kunskap, stärkta nätverk respektive ökade kontakter och utbyten med andra 

aktörer. Andra vanligt förekommande resultat bland målgrupperna är affärs- och 

verksamhetsutveckling, samt ökad forskning- och innovationsverksamhet samt 

innovation. Inte oväntat visar 74 procent av informanterna att de genom 

medverkan i projekten ökat användningen av miljövänlig energi i något avseende 

och 22 procent att de ökat användandet i stor utsträckning. Att fem respondenter 

(19 procent av målgruppen) anser att ökad användning av förnybar energi inte 

varit relevant för dem är noterbart i negativ bemärkelse sett till insatsernas syfte. 

77 procent av de som svarat på frågan bedömer att medverkan i projekten i någon 

mån bidragit till utvecklade strategier och styrdokument/planer för miljövänligare 

energikonsumtion eller transporter. De relativt höga positiva svarstalen indikerar 

potential att programmet på sikt kommer bidra till en omställning till en grönare 

ekonomi i programgeografin.  
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Figur 3 illustrerar i vilken utsträckning som deltagande i projektens aktiviteter har 

bidragit till resultat för de medverkande organisationerna.  

 

Figur 3. I vilken utsträckning som deltagande i projektets aktiviteter har bidragit till resultat för de 

medverkande organisationerna. 

 

Innovationsgraden inom Grön ekonomi ligger långt framme  

Relativt andra insatsområden i programmet bedömer fler deltagare inom ”Grön 

Ekonomi” att de ligger långt fram i implementeringen av innovationer. Samtidigt 
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menar tre av respondenterna att de inte alls implementerar innovationer inom sina 

organisationer.  

 

Figur 4. Innovationsgrad bland samtliga svarande av enkäten uppdelat på insatsområde. 

 

2.2.5 Externa utvärderingsrapporter och projektens egen 
bedömning av bidrag till resultat i insatsområdet 

Genomgången av externa utvärderingsrapporter och projektens egna 

slutrapporteringar visar att de allra flesta projekt har uppnått bra resultat på 

indikatorerna för detta insatsområde, även de projekt som mäter energibesparingar 

och användning av förnybar energi. Till exempel rapporterar projektet Green 

Building att de har en total måluppfyllelse på 96% för energibesparingar i 

offentliga verksamheter. Ökad kunskap om förnybar energi har varit ett viktigt 

resultat från många av projekten.  

 

Alla projekt menar att det är viktigt att få med sig näringslivet i projektarbetet för 

att kunna ta forskning och ny kunskap steget vidare, men vissa projekt har lyckats 

bättre än andra med detta. Oklarheter kring regelverk och extra administration 

med de minimisblanketter har i vissa projekt hindrat privata företags engagemang. 

Administrativa bördor har också varit ett problem även bredare, där större och 

komplexa projekt har haft vissa svårigheter med inrapportering och 

projektledning. Till exempel så rekommenderade Oxford Research i vår 

utvärdering av Biogas 2020 att Interregprogrammet ÖKS behöver bättre anpassas 

för att underlätta genomförandet av stora projekt. Flexibilitet från programmets 

sida till förändringar är viktigt för att minska den administrativa bördan för 

projekten.  

 

Däremot beröms Interregprogrammet i utvärderingen av Smart Cities Accelerator 

för att ha visat en hög grad av flexibilitet genom hela projektet, bl.a. genom att 

godkänna de ändringar som projektledningen har ansökt om på vägen. Speciellt 

för innovativa projekt är denna flexibilitet viktig, när större delar av projektets 
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upplägg kan ändras under projektets gång. En annan lärdom har varit vikten av en 

tydlig och tidig kommunikationsplan som finns på plats vid projekts uppstart.  

 

Utvärderingen av projektet FUTURE, som är en del av andra 

utvärderingsomgången, visar på varierande resultat för gränsregionalt mervärde, 

otydliga roller bland vissa case-partners och frågetecken kring additionalitet och 

vad som själva projektet faktiskt bidragit med. Flera case inom projektet visar 

dock upp goda resultat. Utvärderingen noterar också att personal gärna hade sett 

en introduktionskurs till Interreg-budgetar, speciellt eftersom det har varit stor 

personalomsättning i teamet.  

2.3 Sysselsättning  

Under denna rubrik presenterar vi inledningsvis insatsområdet sysselsättning. 

Därefter fördjupar vi oss i resultat och bidrag inom de två specifika målen samt 

det tematiska målet inom området. Avslutningsvis redogör vi för de resultat och 

bidrag som de externa utvärderarna anser att projekten har uppnått. 

 

Sedan första delrapporteringen har ett projekt tillkommit och en fördjupad 

genomgång har gjorts av projektens slutrapporter och de externa utvärderingar 

som finns att tillgå. Det tillkommande projektet verifierar första delrapportens 

resultat. 

 

Insatsområdet Sysselsättning är ÖKS-programmets andra största insatsområde sett 

till antalet beslutade projekt. Programmet har inom insatsområdet till och med 

november 2021 tagit beslut om 27,2 miljoner euro fördelat på 20 projekt. Bland 

de 20 projekten inom insatsområdet ”Sysselsättning” ingår 11 projekt i vår nu 

aktuella delrapportering. De 11 projekten har tillsammans beviljats 15,7 miljoner 

euro från programmet.  

 
Projekt inom insatsområdet förväntas bidra mot ett av insatsområdets två specifika 

mål: 

- att främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade 

företag 

- att öka antalet gränsarbetspendlare 

Bidraget till de specifika målen antas ge resultat för insatsområdets tematiska mål: 

Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 

Tabell 5 illustrerar projekt i delrapporten per specifikt mål. 

Tabell 5. Projekt i delrapporten per specifikt mål.  
Insatsområde Projekt  Specifikt mål Tematiskt mål 

Sysselsättning Game Hub 
Scandinavia 

Främja ökad 
sysselsättning i 

Främja hållbar och 
kvalitativ sysselsättning 
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Innomatch 
Nordic Buzz 
Nordic Entrepreneur- 
ship Hubs 
HealthTech Nordic 
NIV  

egenföretag, 
mikroföretag och 
nystartade företag 

och arbetskraftens 
rörlighet 

Sysselsättning KOBRA 
Pendlerbroen 
Yggdrasil 
Nordisk Jobstart+ 
Jobb på Tvärs 

Öka antalet 
gränsarbetspendlare 

 

Främja hållbar och 
kvalitativ sysselsättning 
och arbetskraftens 
rörlighet 

 

2.3.1 Främja antalet sysselsatta  

 

Programmet har bidragit till utvecklade innovations- och tillväxtmiljöer 

Projekt som är inriktade mot det specifika målet ”Främja ökad antalet 

sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag” har delvis 

uppnått ambitionen att utveckla innovations- och tillväxtmiljöer, stimulera 

studenter till innovationsarbete, GAP-analyser i företag, studenter som använt 

framtagna tillväxtpaket för sin entreprenöriella utveckling, nätverksskapande, 

tillskapande av nya företag med utrikesfödda ägare. Svårast har det varit för de 

här projekten att nå upp till ökad sysselsättning i deltagande företag. Sett till 

projektens förväntade resultat har den mest svårnådda gruppen varit företagare 

och anställda med utländsk bakgrund, detta gäller såväl mål om nystartade företag 

och jobbskapande i befintliga företag. Projekten har en högre måluppfyllnad inom 

kontakt med nystartade och mindre företag och insikt i deras utvecklingsplaner 

och behov, men även kontakt och samverkan med studenter inom främst 

sysselsättningsprojekt inriktade mot innovation och entreprenörskap. Endast ett 

projekt inom insatsområdet Sysselsättning har en inriktning som är relaterat mot 

prioriterade styrkeområden inom insatsområdet Innovation. Projektet ”HealthTech 

Nordic” inkluderar insatser som omfattar aktivitet inom Life Science.  

Sysselsättningen i programgeografin har stärkts genom projekten  

Information från projektledare och analys av projektdokument visar att insatser 

inom projektet har bidragit till en sysselsättningsökning i programgeografin. Den 

stora sysselsättningsökningen i projekten medverkande företag kan förklaras av 

att flera av projekten verkat inom växande branscher, samt att projekten har varit 

verksamma under lång tid.  

Programmet har bidragit till nya företag och bättre långsiktighet bland 

befintliga företag  

Sett till projektinformation och samtal med projektledare har programmet skapat 

förutsättningar för tillkomsten av nya företag och utveckling av befintliga företag. 

Målgrupperna för aktiviteterna bör särskilt nämnas. I vissa projekt har insatserna 

riktats mot studenter och i andra projekt mot företag som tidigare inte haft en 
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affärsplan. Insatserna i programmet har därigenom gett stöd till grupper av 

potentiella företagare och företagare som utan programmets insatser kan antas ha 

svårighet att etablera sig respektive överleva i det entreprenöriella systemet.  

Programmets gränsöverskridande bidrag är osäkert 

Projekt med syfte att generera ökad sysselsättning har lyckats med det. Insatser 

för ökad kunskap och samverkan kring sysselsättnings- och entreprenörfrämjande 

aktiviteter har bedrivits mellan aktörer i olika länder inom programgeografin. 

Projektledarna menar emellertid att det är oklart hur dessa gränsöverskridande 

samarbeten kommer utvecklas efter projekttidernas slut.  

2.3.2 Öka antalet gränspendlare 
 

Osäkert hur mycket programmet bidragit till ökad gränspendling 

Projekt som är inriktade mot det specifika målet ”Öka antalet 

gränsarbetspendlare” har generellt uppnått de resultatmål som angivits i ansökan 

till programmet. Nätverk har skapats, matchning på arbetsmarknaden har skett, 

praktikplatser har upprättats. Det är emellertid osäkert i vilken grad som 

insatserna kommer bidra till ökad gränspendling. Projektledarna anser det varit 

svårt att säkerställa pendlingen till praktikplatser mellan länder. Det är svårt att 

bedöma om de arbetstillfällen som skapats också bidragit till gränspendling eller 

om matchningen mellan arbetskraftsutbud och arbetskraftsefterfrågan hittat 

varandra lokalt. Det finns ett undantag, i projektet Nordisk Jobstart+. Nordisk 

Jobstart+ hade vid projektslut skapat 1 200 jobb över gränsen. Det framgår dock 

inte i vilken utsträckning individerna valt att flytta eller om de hamnat i 

arbetspendling över gränsen och på så sätt bidrar till målet om ökat antal 

gränspendlare. Bland de resultatmål som varit framgångsrika finns framtagande 

och delande av metoder, modeller, principer och verktyg både inomregionalt och 

interregionalt. Bland de som inte nåtts i lika hög grad finns nordisk samverkan 

och kunskapsinsamling för framtidens kompetensförsörjning.  

Förutsättningarna för gränsöverskridande pendling har stärkts men utfallet 

är ovisst 

Projektledarna menar att projektens insatser framför allt handlat om att skapa 

kunskap och nätverk mellan aktörer i programgeografins länder. Förutsättningarna 

för att öka förståelsen för varandras arbetsmarknader och visa på stöd till pendling 

har i projekten varit mer centralt. Detta har medfört att insatserna över lag mer ska 

betraktas som förutsättningsskapande. Utifrån intervjuer med projektledarna är det 

blandade resultat i vilken utsträckning projekten bidragit till en ökad 

gränsregional rörlighet. En svårighet har varit att följa upp på förändringen i 

gränsarbetspendlingen och antalet skapade jobb från projektaktiviteter. 
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2.3.3 Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet  

 

Metoder och modeller för kompetensförsörjning och sysselsättning viktigt 

bidrag från programmet 

Även för insatsområdet ”Sysselsättning” anser målgrupperna att ökad kunskap 

och stärkta nätverk har varit de mest betydelsefulla bidragen från att medverka i 

projekten. Ökade kontakter och utbyte med andra värderas också högt i enlighet 

med målgrupperna inom andra insatsområden. Däremot rankas inom 

”Sysselsättning”, föga förvånande metoder och modeller för 

kompetensförsörjning och sysselsättning lika högt. Inom insatsområdet bedöms 

sysselsättningsökning och gränsarbetspendling högre relativt andra områden. 

Ytterligare ett vanligt förekommande resultat är affärs- och 

verksamhetsutveckling. Figur 5 illustrerar i vilken utsträckning som deltagande i 

projektens aktiviteter har bidragit till resultat för de medverkande 

organisationerna. 



Delrapport 2 inom utvärderingen av Interreg Öresund-Kattegat-

Skagerrak 2014–2020  

23 
 

 

Figur 5. I vilken utsträckning som deltagande i projektets aktiviteter har bidragit till resultat för de 

medverkande organisationerna. 

 

Forsknings- och innovationsinriktade aktiviteter har ökat som följd av 

programmet 

Enkätsvaren visar att den pågående innovationsutvecklingen och införandet av 

innovationer är starkt inom insatsområdet ”Sysselsättning”. Innovationsgraden har 

emellertid inte kommit lika långt jämfört med andra insatsområden.  
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Figur 6. Innovationsgrad bland samtliga svarande av enkäten uppdelat på insatsområde. 

2.3.4 Externa utvärderingsrapporter och projektens egen 
bedömning av bidrag till resultat i insatsområdet 

Genomgången av externa utvärderingsrapporter och projektens egna 

slutrapporteringar visar att en del projekt sett goda resultat inom sysselsättning. 

Till exempel har projektet Nordic Entrepreneurship Hubs bidragit till etableringen 

av 49 start-up företag i regionen. Många av dessa har fokuserat på FN:s globala 

mål eller handlat om socialt entreprenörskap på annat sätt. Även Game Hub 

Scandinavia har stöttat 87 nya verksamheter och sett en sysselsättningsökning i 

157 företag som har fått stöd under projekttiden. Samtidigt har många projekt ökat 

aktörers kompetens och kunskap om gränsregional sysselsättning med fler 

inkubatorer och arbetsförmedlingar som arbetar över landsgränserna. I sin 

slutrapportering hävdar projektet Pendlerbroen att:  

 

”det gränsöverskridande samarbetet har gett betydligt större möjligheter att kartlägga, utbilda 

och förmedla de kompetenser som efterfrågas av företag och näringsliv i de berörda 

områdena. Tillsammans ger detta en tydlig bild för ett behov av både lokal samordning som 

en samverkan mellan det individuella, lokala och regionala mellan Danmark, och Sverige.” 

 

Samtidigt har många projekt inte uppnått mål för sysselsättningsökning, inklusive 

Game Hub Scandinavia. Projektet Pendlerbroen tror i sin slutrapportering att 

projektet i stället har lagt grunden för främjande av sysselsättning i framtida 

projekt.   

 

Några viktiga lärdomar kan dras från utvärderingar och slutrapporter. Igen har 

näringslivets medverkan varit viktigt för projekts framgång. Det tar ofta tid att 

etablera sådana samarbeten, och samarbeten mellan aktörer i olika länder. I 

praktiken har projekt ibland varit tvungna att ägna mycket tid åt att förstå 

varandra och varandras respektive handlingsutrymme som en förutsättning för att 

identifiera de verksamhetsområden där de kan berika varandra. Till exempel skrev 

en forskare från Pendlerbroen en artikel om svårigheterna med att jobba i ett 
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interkulturellt team, ”Erfaringer med det tværnationale kulturmøde i det dansk-

svenske Interreg.”  

 

Projekt inom sysselsättning stötte också på stora hinder i utbildning och 

erkännelse av kompetens över gränser, eftersom länderna har olika system för 

detta som inte är kompatibla. Till exempel fann projektet Jobb på Tvärs att en 

dansk ställningsbyggarutbildning inte är giltig i Sverige utan ett antal 

kompletteringar, samtidigt som det på svensk sida finns krav på att företagen 

själva utbildar sin personal i ämnet. De kurser projektet hade planerat för har 

därför inte visat sig vara genomförbara. Detta är ännu en form av gränshinder. 

Tillsammans med det gränshinder som projektet tidigare stött på, om att svenska 

arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen inte kan gå kurs i Danmark och 

behålla sin ersättning, har projektets arbete försvårats. Nordisk jobstart+, som 

arbetar med att öka flyktingar och invandrares sysselsättning, har stött på liknande 

problem då arbetstillstånd i ett land ofta inte tillåter arbete i ett annat nordiskt 

land. Dessa frågor är svåra för individuella projekt att lösa utan måste tas upp på 

en högre nivå.  

 

Projekten inom sysselsättning inkluderar vid en genomgång av projekten 

jämställdhet som ett fokus i sina projektaktiviteter. Detta för att skapa jämställda 

arbetsmöjligheter, till exempel genom att deltaga i konferenser med fokus på att 

öka mängden kvinnor i spelbranschen som projektet Game Hub Scandinavia har 

gjort. 

2.4 Transport 

Under denna rubrik presenterar vi inledningsvis insatsområdet transport. Därefter 

fördjupar vi oss i resultat och bidrag inom de tre specifika målen samt det 

tematiska målet inom området.  

 

Vid första delrapporteringen ingick inte området Transport då de empiriska 

underlagen var för få. Sedan första delrapporteringen har fem projekt tillkommit. 

Inom området har inga externa utvärderingar genomförts. Projektens egna 

slutrapporter överensstämmer med datainsamlingen och tillför inga ytterligare 

uppgifter till insatsområdets resultat. 

 

Insatsområdet Transport är ÖKS-programmets minsta insatsområde. Sett till både 

beslutade medel och antalet projekt. Programmet har inom insatsområdet till och 

med november 2021 tagit beslut om 12,4 miljoner euro fördelat på 13 projekt. 

Bland dessa 13 projekt ingår 9 projekt i vår nu aktuella delrapportering. De 9 

projekten har tillsammans beviljats 6,6 miljoner euro från programmet.  

 

Projekt inom insatsområdet förväntas bidra mot ett av insatsområdets tre specifika 

mål: 
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- att förbättra tillgängligheten till och genom Öresund-Kattegat-Skagerrak-

regionen 

- att minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och 

gods till närmaste knutpunkt i TEN-T (transeuropeiska transportnätet) 

-  att öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i 

kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter 

Bidraget till de specifika målen antas ge resultat för insatsområdets tematiska mål: 

Att främja hållbara Transport och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 

Tabell 6 illustrerar projekt i delrapporten per specifikt mål. 

Tabell 6. Projekt i delrapporten per specifikt mål. 

Insatsområde Projekt  Specifikt mål Tematiskt mål 

Transport Strategisk analyse/förberedande 

studie af en fast forbindelse 

mellem Helsingør og 

Helsingborg 

Förbättra tillgängligheten 

till och genom Öresund-

Kattegat-Skagerrak-

regionen 

Att främja hållbara 

Transport och få bort 

flaskhalsar i viktig 

nätinfrastruktur 

Transport Öresundsmetro fas 3 

Öresundsmetro- en del av 

Greater Copenhagen 

Trafikcharter 

Et sammenhængende 

transportsystem i Greater 

Copenhagen 

 

Minska transporttiden med 

miljövänliga 

transportformer för 

personer och gods till 

närmaste knutpunkt i 

TEN-T (transeuropeiska 

transportnätet) 

Att främja hållbara 

Transport och få bort 

flaskhalsar i viktig 

nätinfrastruktur 

Transport NÖKS II - Närsjöfart i Öresund-

Kattegat-Skagerrak 

Skandinaviskt Elbilsekretariat 

''E-mobilitet'' 

MARIA 

Fremtidens Intelligente Mobilitet 

i Greater Copenhagen 

RSMP Nordic 

Öka det miljövänliga 

transportarbetet i utvalda 

korridorer, inklusive i 

kärnnätverket TEN-T samt 

i och omkring tätorter 

Att främja hållbara 

Transport och få bort 

flaskhalsar i viktig 

nätinfrastruktur 

 

2.4.1 Förbättra tillgängligheten till och genom ÖKS-regionen 
 

Framtida bidrag till förbättrad tillgänglighet i ÖKS-regionen 

I utvärderingens delrapport ingår ett projekt inriktat mot det specifika målet ”Att 

förbättra tillgängligheten till och genom Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen”. 

Projektet ”Strategisk analyse/förberedande studie af en fast forbindelse mellem 

Helsingør og Helsingborg” arbetar främst förutsättningsskapande mot målet, med 

en förstudie och analys för en framtida förbindelse mellan Helsingborg och 
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Helsingör. Därigenom har programmet inte konkret lett till förbättrad 

tillgänglighet, baserat på nuvarande bedömningsunderlag. 

Arbetet som projektet genomför har lett till utvecklad kunskap och konkreta 

exempel på lösningar för en förbättrad transportinfrastruktur och har involverat 

flera beslutsfattande nivåer. Enligt intervjuer har medlen från programmet varit 

avgörande för att kunna arbeta tillsammans för att ta fram ett beslutsunderlag som 

är förståeligt för både den danska och svenska sidan. Till exempel kunde en 

knäckfråga lösas om beräkningsmodeller, som varit olika i Danmark och Sverige, 

vilket lett till en mer robust förstudie för det potentiella infrastrukturprojektet.  

2.4.2 Minska transporttiden för personer och gods med 
miljövänliga transportformer  

 

Förberedande arbete för minskad transporttid med miljövänliga 

transportformer  

Projekt som är inriktade mot det specifika målet ”Minska transporttiden med 

miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i 

TEN-T (transeuropeiska transportnätet)” har till stor del uppnått de resultatmål 

som ämnats i ansökan till programmet. Det som nåtts i högst uträckning är 

resultatmål inom kommunikation och spridning, samt framtagande av ny kunskap 

och konkreta strategier och planer. 

Framtagande av kunskap, kommunikation och strategier  

De tre projekten som utgör underlag för bedömningen av det specifika målet 

skiljer sig något åt. Projekten ”Öresundsmetro fas 3” och ”Öresundsmetro en del 

av Greater Copenhagen Trafikcharter” har beviljats 0,1 respektive 0,3 miljoner 

euro vardera och är delar av ett längre pärlband av projekt som undersöker 

möjligheterna med ett sammankopplat kollektivtrafiknätverk mellan Köpenhamn 

och Malmö. Projektet ”Et sammenhængende transportsystem i Greater 

Copenhagen” har beviljats 1,5 miljoner euro från programmet. ”Et 

sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen” har som syfte att 

leverera gemensamma beslutsunderlag och skapa samarbetsarenor för en hållbar 

infrastruktur i Greater Copenhagen. De är av olika storlek och har till viss del 

olika tillvägagångssätt. Gemensamt för alla tre projekten är deras bidrag till ny 

kunskap, kommunikationsarbete och medvetandegörande, samt framtagandet av 

olika typer av politiska beslutsunderlag kopplat till infrastruktur och 

transportfrågor för att främja gränsregional rörlighet i ÖKS.  

Förutsättningsskapande framför realiserande infrastrukturförändringar 

Projekten inom det specifika målet ”Minska transporttiden med miljövänliga 

transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T 

(transeuropeiska transportnätet)” utgör en viktig möjlighet för att undersöka, 
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analysera och förbereda potentiella förändringar i infrastruktur i regionen. 

Projekten, tar fram underlag som behövs om och när politiska beslut ska fattas på 

den nationella nivån. Det som utmärker projekten inom insatsområden transport 

generellt är detta förutsättningsskapande arbete. Där beslutsmandatet inte ligger 

inom de egna organisationerna, utan på annan politisk nivå, men där 

möjligheterna är stora för regionen om ändring kommer till stånd.  

2.4.3 Arbete med miljövänliga transporter 

 

Förberedelse för miljövänliga transporter i utvalda korridorer 

Vissa projekt riktade mot det specifika målet ”Öka det miljövänliga 

transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och 

omkring tätorter” har en otydlig inrapportering av de resultatmål som presenterats 

i projektansökan och -beslutet. Samma otydlighet förekommer förvisso för flera 

andra projekt inom andra insatsområden och specifika mål. Däremot är 

otydligheten särskilt påtaglig inom detta specifika mål. De mål som utvärderingen 

haft möjlighet att följa upp har i hög grad uppnåtts. Endast två projekt inom 

insatsområdet Transport har en inriktning som är relaterat mot prioriterade 

styrkeområden inom insatsområdet Innovation. Projektet NÖKS II – Närsjöfart i 

Öresund-Kattegat-Skagerrak och projektet MARIA inkluderar insatser som 

omfattar aktivitet inom Den marina och maritima sektorn. 

Kunskapsunderlag och nätverk gemensamt för tematiskt skilda 

finansierade insatser 

I denna delrapport ingår fem projekt som varit inriktade mot det specifika målet. 

De projekt som utgör underlag för bedömningen av det specifika målet skiljer sig 

något åt i tematik och omfattning i beviljade medel. Projekten ”RSMP Nordic” 

och ”MARIA” är beviljade 0,2 respektive 0,6 miljoner euro från programmet, 

medan projekten ” NÖKS II – Närsjöfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak” och 

”Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen” omfattar 1,1 miljoner 

euro i stöd från programmet. ”Skandinaviskt Elbilsekretariat ''E-mobilitet''” ligger 

i mitten på 0,7 miljoner euro. Projekten är inriktade på att avhjälpa 

miljöbelastningen från nuvarande sjötrafik, så som i projekten ”NÖKS II – 

Närsjöfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak” och ”MARIA”, men det finns också 

projekt med inriktning mot att kombinera ny teknik i infrastrukturplanering och 

system för landväga transport i och mellan tätorter, så som projekten ”RSMP 

Nordic” och ”Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen”. 

Ytterligare en tematik är att främja elbilsanvändning i den offentliga sektorn, så 

som projektet ”Skandinaviskt Elbilsekretariat ''E-mobilitet''. Gemensamt för 

projekten är framtagandet av kunskapsunderlag och i de flesta fall även arbete 

med nätverk eller samarbeten för att realisera miljövänliga transporter inom det 

givna ämnesområdet.  
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2.4.4 Bidraget till att främja hållbar transport och få bort 
flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 

 

Ökade kontakter och utbyten, samt stärkta nätverk kännetecknar 

programmets roll på transportområdet  

Den preliminära bild som målgruppsenkäten ger av resultat av projekten verifieras 

i slutrapporteringar och intervjuer. Ökade kontakter och utbyten med andra 

aktörer, stärkta nätverk, kunskap och även förbättrade transporter återkommer 

frekvent bland målgruppernas beskrivningar av hur de upplever värdet av 

projekten för deras verksamheter. Just förbättrade transporter och ökad kapacitet i 

fysisk och/eller digital infrastruktur har angetts som vanliga resultat av 

målgruppen. Ett annat vanligt förekommande resultat är ökad sysselsättning 

och/eller gränspendling.  

Utvärderingen bedömer dock i hög grad att dessa resultat främst ligger på 

framtiden. Detta baseras på de ingående projektens ofta förutsättningsskapande 

inriktningar, där det faktiska resultatet av arbetet ligger bortom tiden för projektet. 

Figur 7 illustrerar i vilken utsträckning som deltagande i projektens aktiviteter har 

bidragit till resultat för de medverkande organisationerna. En beskrivning av vilka 

som ingår i målgruppen för enkäten finns i avsnitt 1.4. 
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Figur 7. I vilken utsträckning som deltagande i projektets aktiviteter har bidragit till resultat för de 

medverkande organisationerna. 

 

Förutsättningsskapande analyser och planer som kommuniceras till 

beslutsfattare 

Intervjuer med projektrepresentanter och analys av projektdokumentation pekar 

på att projekten arbetar med underlag och förberedande arbete för möjliggörandet 

av politiska beslut på infrastrukturområdet. Projektrepresentanter återger bilden av 

att ett viktigt projektresultat ofta är intresse och engagemang från målgrupper, 

inklusive myndigheter, andra intressenter på nationell nivå och även i vissa fall 

företag. Projekten har ofta haft flera aktiviteter kopplat till spridning, nätverk och 

kontakt med dessa målgrupper. Vidare bekräftar intervjuer med projekten att ett 

förekommande hinder för realisering av planer och strategier som tas fram med 
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projektmedel från Interreg ÖKS är lagar och regelverk, samt avsaknad av politiska 

beslut. Från projektbeskrivningarna framkommer att kommunikation och 

spridning av resultaten från projektens arbete med analyser och andra politiska 

beslutsunderlag är viktig. 

Regionala frågor som bärs av nationella myndigheter och politiker  

Intervjuer med projekt och regionala representanter bekräftar båda att 

omvandlingen av resultat inom insatsområden transport främst ligger på nationella 

myndigheter och politikers bord. Hur engagerade olika parter är i projekten är 

också delvis avhängt politiskt engagemang inom det tematiska området inom 

organisationen eller hos närmsta politiskt beslutande organ. Vanligt är att 

projektens utfall och resultat är robusta beslutsunderlag för att underlätta politiska 

beslut inom respektive land. Det finns projekt inom Interreg ÖKS nuvarande 

programperiod som haft möjlighet att påverka de nationella planerna för 

infrastruktur i området i Sverige. På den danska sidan uppfattas dock intresset 

ännu som svagt för de underlag som projekten producerat och presenterat. 

Uppfattningen vi har är att detta beror på andra stora infrastrukturprojekt som 

prioriteras högre politiskt än förbindelserna som utreds inom ÖKS-projekten som 

ingår som underlag för denna delrapport. 

Projekten främjar innovation inom transportområdet 

Enkätsvaren ger oss en bild av att målgrupperna upplever projekten inom 

insatsområdet Transport som innovationsfrämjande. Innovationsinriktad aktivitet 

upplevs ha ökat i programgeografin bland fem organisationer som besvarat 

enkäten.  

 

Figur 8. Innovationsgrad bland samtliga svarande av enkäten uppdelat på insatsområde. 
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3. Programmets genomslag och 
samlade resultat 

I detta kapitel presenterar vi centrala resultat och bidrag från projektportföljen till 

programmets resultat. Presentationen baseras på ansökningar och 

återrapporteringar från 42 avslutade projekt, externa utvärderingsrapporter av 

projekt och tidigare programutvärdering, intervjuer med projektledare och 

regionala representanter, samt enkätsvar från projektens målgrupper.  

Under rubrikerna nedan presenteras svar på de fyra analysfrågorna (tabell 2) som 

utvärderingen har att hantera. Under den första rubriken går vi igenom 

programmets samlade resultat. Därefter följer en beskrivning av i vilken 

utsträckning resultaten har bidragit till programmets övergripande syfte. Den 

tredje rubriken behandlar genomslaget som programmet har fått på 

programregionen och det sista underkapitlet lyfter hur programmets resultat står 

sig mot andra Interregprogram.  

3.1 Programmets samlade resultat  

Deltagare i projektens aktiviteter anser att de i stor utsträckning motsvarar deras 

organisations behov. Figur 9 visar att störst andel svarande hos målgrupperna för 

projekten inom insatsområdena Transport och Innovation är av denna uppfattning. 

 

Figur 9. I vilken utsträckning som aktiviteterna motsvarade deltagande organisationers behov. 

 

Deltagarna har framför allt erhållit ökad kunskap, stärkta nätverk samt ökade 

kontakter och utbyte med andra aktörer från att ha medverkat i aktiviteterna. 

Målgrupper oavsett insatsområde återkommer till dessa resultat. Sett till 

målgrupper inom enskilda insatsområden framträder också andra resultat som 
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betydelsefulla. Exempelvis lyfts ökad FoI-kapacitet och innovation, affärs- 

och/eller verksamhetsutveckling, ökad konkurrenskraft och tillväxt samt 

utvecklade verktyg, metoder och modeller för kompetensförsörjning och 

sysselsättning fram som centrala bidrag beroende på vilket insatsområde som 

studeras. För samtliga insatsområden har det gränsöverskridande samarbetet haft 

betydelse för resultaten. Genom programmet har nya kontakter över landsgränser 

inom programgeografin knutits eller fördjupats vilket bidragit till en ökad kritisk 

massa6 för utveckling inom Öresund-Kattegat-Skagerrak.  

 
Figur 10. I vilken utsträckning som deltagande i projektets aktiviteter har bidragit till resultat för de 

medverkande organisationerna. 

 
6 Kritisk massa betyder i det här sammanhanget: en tillräckligt stor grupp av aktörer, intressenter, 

kunder eller målgrupper verksamma inom eller intresserade av en viss tjänst, produkt, kunskap 

eller aktivitet som projekten är intresserade av att driva, utveckla eller tillhandahålla. 
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Innovationsgraden har utvecklats bland aktörerna som ett resultat av medverkan i 

projektet. Därav ges indikationer på att programmet bidragit till 

innovationshöjden i programgeografin. Figur 11 presenterar den utveckling som 

programmet bidragit till bland de organisationer som medverkat i projekten. Bäst 

illustreras det genom att endast 7 procent (5) av målgruppsrepresentanterna angett 

att de inte alls implementerat någon innovation som de utvecklat genom projektet 

i sin organisation och att endast 11 procent (8) svarat att frågan inte var relevant 

för deras del.  

 

 
Figur 11. Innovationsgrad bland samtliga svarande av enkäten. 

 

Relaterat till det bidraget som programmet gett gällande nätverk och nya 

kontakter visar Figur 12 att kontakter genom programmet knutits på flera 

geografiska nivåer. Flest nya kontakter har etablerats på lokal/regional nivå och i 

ett annat land inom ÖKS-området. Sett till svaren från målgrupperna verifierar det 

bilden av att den kritiska massan inom programgeografin har stärkts genom 

projektens insatser.  
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Figur 12. Deltagande i projektets aktiviteter har bidragit till att kontakt etablerats mellan min organisation och 

andra organisationer. 

 

3.2 Resultatens bidrag till det övergripande syftet med 

programmet 

De externa utvärderingarna och slutrapporterna har inte alla bedömt projektens 

resultat på högre nivåer. Få utvärderingar nämner FN:s globala mål i sin 

återrapportering, till exempel. Det är därför svårt att dra slutsatser om hur 

projekten har presterat mot uppsatta mål och indikatorer i EU 2020-strategin och 

FN:s globala mål. Däremot kan många projekt ses som tematiskt relevanta för 

dessa strategier, 

3.2.1 EU 2020-strategin 
Europa 2020 strategins prioritering av smart, hållbar och inkluderande tillväxt för 

alla stämmer väl överens med Interregprogrammets insatsområden. Många av de 

positiva resultat som setts inom insatsområdena kan därför också vara relevanta 

här, även om vi redan har noterat att få projekt uttryckligen nämner denna strategi 

i sina slutrapporter. Detta stämmer även för projekt inom insatsområdet för 

transport, trots att EU:s kärnnätverk TEN-T omnämns i programmål för detta 
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insatsområde. Till exempel nämner Oxford Research i vår utvärdering av Biogas 

2020 att:  

 

”Sett i ett bredare perspektiv var Biogas2020 en del av EU:s sammanhållningspolitik med 

övergripande mål om gränsöverskridande samarbete och om miljömässiga och sociala 

hållbarhetsfrågor. Projektet låg mycket väl i linje med inriktningen för Interregprogrammet 

ÖKS, särskilt med avseende på grön ekonomi, och miljömässig hållbarhet var integrerat på ett 

sätt som gjorde att projektets måluppfyllelse kunde antas bidra med betydande miljövinster.” 

 

 

Effekter på gränsöverskridande samarbete 

Gemensamt för alla insatsområden är att kunskap och kompetens har ökat bland 

deltagande aktörer, både inom de tematiska områdena (genom forskning och 

utveckling av nya metoder) och i deras förmåga att samarbete över gränser. De 

flesta projekt mäter andel deltagande organisationer och/eller antal samarbeten 

med forskningsinstitut och företag som indirekta mått på ökat gränsöverskridande 

samarbete. En stor del av utvärderingarna och slutrapporterna påpekar att 

projektstöd har lett till ökad kapacitet hos aktörer att samarbeta över gränserna. 

Att skapa nya nätverk och dela kunskap mellan aktörer har varit uppskattat. Till 

exempel noterar utvärderingen av Smart Cities Accelerator att ”det är fortfarande 

för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna av SCA, men samarbetet och de 

uppbyggda relationerna mellan parterna anses i sig vara minst lika värdefulla som 

de mätbara resultaten efter ett sådant projekt.” Det finns stora förhoppningar att 

många av dessa relationer kommer leva kvar även efter projektens avslut.  

 

Hållbarhetsfrågor 

Miljömässiga hållbarhetsfrågor var ofta uppmärksammat i projekten, speciellt de 

med fokus på grön ekonomi och transport. Social hållbarhet och 

jämställdhetsfrågor var inte lika uppmärksammade – till exempel gick projekt 

sällan steget längre än att bjuda in både kvinnor och män till sina evenemang eller 

ha en jämn könsfördelning i olika projektgrupper. Ett projekt påpekar att detta till 

viss del skedde eftersom Interregprogrammet i början av programmet inte hade så 

stort fokus på dessa frågor. Projekten inom sysselsättning hade ofta kommit något 

längre och inkluderar jämställdhet som ett fokus i sina projektaktiviteter för att 

skapa jämställda arbetsmöjligheter, till exempel genom att deltaga i konferenser 

med fokus på att öka mängden kvinnor i spelbranschen som projektet Game Hub 

Scandinavia har gjort.  

3.2.2 FN:s globala mål 
När Interreg ÖKS 2014–2020 skrevs fram hade programmet en viktig funktion i 

att knyta samman Europa 2020-strategin med nationella planer och de regionala 

och lokala/kommunala utvecklingsplanerna. Sedan dess har FN:s globala mål ökat 

i betydelse som enande strategi och allt fler aktörer på lokal, regional, nationell 

som europeisk nivå styr numera sin verksamhet utifrån de globala 
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hållbarhetsmålen snarare än Europa 2020-strategin. Interreg ÖKS:s resultatarbete 

har därför utformats utifrån några av FN:s globala mål snarare än Europa 2020-

strategin, vilket innebär att många av projekten är relevanta för FN:s globala mål.  

 

Vår bedömning är att insatsområdet Grön Ekonomi är nära relaterat till FN:s mål 

7 om hållbar energi för alla. Bland annat har många projekt inom detta 

insatsområde lett till ökad kunskap och forskning kring grön energi, vilket 

relaterar till delmål 7.A, tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren 

energi. Insatsområdet Transport är nära relaterat till FN:s mål 11 om hållbara 

städer och samhällen. Till exempel så är projektet E-mobilitet relevant för delmål 

11.2, tillgängliggör hållbara transportsystem för alla. För många projekt är även 

mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna relevanta.  

 

Insatsområdet Sysselsättning är nära relaterat till FN:s mål 8 om anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Till exempel har vissa projekt ökad 

sysselsättningen i regionen och då även bidragit till delmål 8.5, full sysselsättning 

och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla.  

 

Insatsområdet Innovation är relaterat till FN:s mål 9 om hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur. Men detta mål är också relaterat till bland annat 

mål 3 om god hälsa och välbefinnande genom ett antal projekt om MedTech. Till 

exempel har projektet ScandTick Innovation utvecklat ny kunskap avseende 

prevention, diagnostik och behandling av fästingburna infektioner. 

 

Insatsområde Transport är relaterat bland annat till FN:s mål 13 om att bekämpa 

klimatförändringarna. Men det finns också kopplingar till FN:s mål 9 om hållbar 

infrastruktur samt FN:s mål 7.A, tillgängliggöra forskning och teknik samt 

investera i ren energi. 

 

3.3 Genomslaget som programmet fått på programregionen 

Nedan går vi igenom det gränsregionala samarbetet, därefter programmets 

förankring i regionala strategier och prioriteringar för att avsluta med 

programmets resultat i förhållande till andra Interregprogram. 

3.3.1 Gränsregionalt samarbete för att lösa gemensamma 
utmaningar 

Det centrala syftet med gränsregionala Interreg program är att stärka det 

gemensamma utvecklingsarbetet med närliggande regioner. I likhet med andra 

gränsregionala samverkansprogram som exempelvis Botnia-Atlantica programmet 

och Nord programmet är de största gränsregionala mervärdena från ÖKS-

programmet en ökad kunskapsmassa, vidgade nätverk, och en större marknad. 

Utvärderingen av ÖKS-programmet visar att aktörerna inom programmets projekt 
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samlas kring gemensamma utmaningar för att tillsammans nå lösningar. Allmänt 

för projekten är att de flesta aktörerna redan sedan tidigare samverkat men genom 

projekten fördjupar sitt samarbete ytterligare. Vissa aktörer är nya för varandra. 

Därigenom skapas en dynamik och utvidgning av programgeografins 

utvecklingsarbete. ÖKS-programmet ger möjlighet att matcha behov av insatser 

som aktörer i en region i ett land har, med liknande behov av insatser eller 

lösningar som finns hos aktörer i andra regioner och länder. På så sätt bidrar de 

gränsregionala samarbetena till en större tillgång på kunskap än om insatserna 

endast hanterats utifrån de regionala aktörernas kapacitet. På så viss bidrar de 

gränsregionala programmen till lösningar som definitionsmässigt blir 

kunskapseffektiva.  

De gränsregionala programmen möjliggör också för de insatser som tidigare 

genomförts regionalt att växla upp sina ambitioner och bli en del av ett större 

geografiskt sammanhang. Vi upplever av intervjuerna att ÖKS-programmet är ett 

viktigt finansieringsverktyg för just denna typ av insatser. Dock bedömer vi att 

ÖKS-programmet skulle kunna bidra till ännu större uppväxling på regional nivå 

ifall det gränsregionala perspektivet i större utsträckning satts in i ett gemensamt 

långsiktigt programgeografiskt fokus, som sträcker sig längre än 

programperioden.  

Med det menas att vi från utvärderingen anser att interregionaliteten i ÖKS-

området behöver synliggöras ännu mer i regionala utvecklingsstrategier och andra 

regionala styrdokument. Att insatser som idag bedrivs inom ÖKS-programmet i 

större utsträckning ska kunna relatera till ett antal gemensamma processer i de 

respektive regionernas utvecklingsarbete. På så sätt skulle insatser som idag 

genomförs inom ÖKS-programmet bli stabilare över tid ifall de gavs möjlighet att 

knytas tydligare till regionala processer för utveckling av den interregionala 

programgeografin, som ligger utanför det programlagda interregionala arbetet.  

3.3.2 Programmet är förankrat i regionala strategier och 
prioriteringar   

Vilket genomslag som programmet haft på programregionen är svårt för 

utvärderingen att uttala sig om. Bland annat på grund av svårighet att följa upp 

sysselsättningsindikatorer. Men också på grund av icke systematisk uppföljning 

av medlen på regional nivå. Utvärderingen får i samtal med regionala 

representanter uppfattningen att Interreg ÖKS bidrar och är en viktig pusselbit i 

det regionala utvecklingsarbetet - genom mervärden som projekten skapat och 

genom en ökad kunskapsmassa.  

Det är tydligt att Interreg ÖKS-programmet bygger på regionerna och 

fylkeskommunernas styrande strategidokument. Därmed finns en stark koppling 

till den regionala prioriteringen och utmaningarna som behandlas i regionala 

utvecklingsstrategier, med flera relevanta styrdokument. Enligt respondenter utgår 
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programmet alltid från de ingående regionerna och fylkeskommunernas 

gemensamma behov och områden där samarbete är nödvändigt för att skapa 

fruktbara lösningar. Samtidigt är som nämnts ovan mer av regionernas behov 

synligt i ÖKS-programmet än vad ÖKS-geografins samlade behov och ambitioner 

finns synliggjort i de regionala utvecklingsstrategierna.  

När vi frågar regionala intressenter om vad som blir resultatet av det 

interregionala samarbetet i ÖKS-programmet omnämns flera goda exempel och 

nätverk och projekt som gett avtryck över tid. Värt att betona är dock att detta 

främst är från tidigare programperioder. Exempel som tas upp är 

Jyllandskorridoren, Den skandinaviska 8 miljonersstaden, Greater Copenhagen 

och STRING-nätverket. Detta kan innebära att bestående resultat från innevarande 

programperiod kan vara svåra att uttala sig om i dagsläget. Respondenter menar 

också att nätverk är viktiga för att övriga resultat ska bevaras. 

Uppföljning av programmets genomslag på respektive delregion varierar. Det gör 

att det är svårt att bedöma resultaten och avtrycket från Interreg ÖKS regionalt. 

Enbart två regioner vi talat med följer upp medlens resultat och effekter i det 

regionala utvecklingsarbetet. Ytterligare en region nämner att de kommer att göra 

uppföljning i nästa programperiod. Samtliga regioner framhäver att goda resultat 

från projekt inom programmet alltid är viktiga att bygga vidare på med nya 

satsningar eller projekt. Samtidigt som ingen önskar att det finns ett 

projektberoende hos organisationer. 

De främsta mervärdena och bidragen från Interreg ÖKS enligt regionerna och 

fylkeskommunerna är kunskap från de nordiska grannländerna och spridande av 

goda exempel. Men också möjligheten att arbeta med interregionala frågor, främst 

för gränsregionerna. Det blir en naturlig plattform som skapar bra nätverk och 

samarbetsmöjligheter. Arbetet blir både up-stream och down-stream, hämta hem 

idéer och sprida goda idéer vidare.  

Utvärderingen noterar i samtal med regionala intressenter att de ingående 

regionerna och fylkena prioriterar tematiska områden olika högt. Transport är 

något återkommande inom flera av våra intervjuer – möjligheten att samarbeta 

kring infrastruktur och transport över lands- och regiongränserna är viktigt för 

regionerna. Här delas också en utmaning till den nationella nivån.  

Företagande och tillväxt är ämnen som inte lyfts fram tillsammans med Interreg 

ÖKS på samma sätt som inom till exempel regionalfonden. Det finns projekt som 

arbetar med detta och bidrar till detta. Men som ett exempel på regionernas olika 

förutsättningar att arbeta med temat ligger inte dessa frågor på regional nivå i 

Danmark. Detta medför att frågorna inte heller blir en regional prioritering att 

följa upp och arbeta med. 
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Som tidigare nämnts kring programmets avtryck i ÖKS-regionen, så ses medlen 

ofta i relation till andra regionala och nationella finansieringsinstrument och -

program. Det sker en intern prioritering om hur medlen kan användas på bästa sätt 

för att uppnå de regionala målen. Det är vår uppfattning att Interreg ÖKS-medlen 

används strategiskt, där det generellt passar bäst att samarbeta gränsregionalt. 

Kombination och möjligheter att bygga vidare på projekt som har haft eller kan få 

annan finansiell hemvist nämns som en strategisk styrka. Medlen som är tänkbara 

att kombinera med är bland annat regionalfonden, andra gränsregionala program, 

transnationella program, nationella medel och Horizon. 

3.4 Resultat i förhållande till andra Interregprogram 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ingår tillsammans med Botnia-Atlantica, 

Nord, Sverige-Norge, South Baltic respektive Central Baltic i en grupp 

gränsregionala samverkansprogram där minst en region från Sverige, Danmark 

och Norge ingått under programperioden 2014–2020.   

Till skillnad från South Baltic- och Central Baltic-programmen som utöver 

nordiska regioner innefattar tyska, litauiska och polska regioner samt estniska och 

lettiska regioner, inkluderar ÖKS-, Nord-, Botnia-Atlantica och Sverige– Norge-

programmen endast regioner från minst två av länderna Sverige, Danmark, Norge 

och Finland.  

Bland de gränsregionala samverkansprogram där endast regioner från nordiska 

länderna ingår är ÖKS det största programmet sett till budget:  

- ÖKS omsluter 144 miljoner euro varav 128 miljoner euro kommer från 

europeiska regionala utvecklingsfonden och 16 miljoner euro från norska 

staten,  

 

- Sverige-Norge omsluter 73 miljoner euro varav 47 miljoner kommer från 

europeiska regionala utvecklingsfonden och 26 miljoner euro från norska 

staten, 

 

- Nord omsluter 112 miljoner euro varav 60 miljoner euro kommer från 

europeiska regionala utvecklingsfonden och 52 miljoner euro från norska 

staten,  

 

- Botnia-Atlantica omsluter 40 miljoner euro varav 34 miljoner kommer 

från europeiska regionala utvecklingsfonden och 6 miljoner euro från 

norska staten.  

Insatsområdena i de gränsregionala samarbetsprogrammen inriktas mot:  

- Innovation:   ÖKS, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica, Nord, 
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- Grön ekonomi,   ÖKS, Nord, Botnia-Atlantica,  

- Transport:   ÖKS, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica, 

- Sysselsättning:  ÖKS, Sverige-Norge, Nord,  

- Näringsliv:  Botnia-Atlantica, Nord, Sverige-Norge, 

- Kultur och miljö: Sverige-Norge, Nord.  

Interreg Nord har därutöver unika insatser riktade mot utvecklingen av det 

geografiska området Sápmi.  

Utvärderingar av de fyra programmen pekar på att Interreg upplevs bidra till ett 

gränsregionalt mervärde hos såväl projektägare/-ledare som projektens 

målgrupper. Oavsett program och insatsområde visar utvärderingarna entydigt på 

att: 

- kunskapsdelning,  

- nätverksbyggande och 

- nya eller fördjupade samverkanskontakter  

är centrala bidrag från programmen gällande det gränsregionala samarbetet. 

Samtidigt dras samtliga program med liknande utmaningar vad det gäller 

projektens möjlighet till att säkerställa långsiktighet från de resultat som projekten 

genererar. Oavsett inriktningen på projekten pekar utvärderingarna i allmänheten 

på att många projekt har svårt att visa på tydlighet kring hur projektens resultat 

kommer tas om hand. Detta medför att det är svårt att säkerställa om de 

mervärden som programmen bidrar med till programgeografin faktiskt kommer 

leda till långsiktiga bidrag i regionerna. De projekt som lyckats bäst med att bidra 

till långsiktig förändring är enligt utvärderingarna projekt som är en del av ett 

processinriktat utvecklingsarbete. Det vill säga att projekten utgör en del av ett 

större men avgränsat tematiskt eller målgruppsanpassat sammanhang.  

4. Delrapportens slutsatser 

Följande utvärderings- och analysfrågor har behandlats i delrapporten: 

Frågor på insatsområdesnivå 

- Vilka resultat har uppnåtts inom insatsområdena och hur har resultaten 

bidragit till att uppfylla insatsområdenas specifika mål? 

- Hur har den gränsregionala dimensionen bidragit till resultaten? 

- Finns det önskade resultat som inte har uppnåtts och varför? 

- Vad har hänt med kunskap, resultat och upparbetade nätverk i de 

avslutande projekten och varför lever vissa projekt vidare och inte andra?  
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- Får de styrkeområden som har pekats ut för innovation även genomslag 

inom de andra insatsområdena? 

Frågor på programnivå 

- Vilka samlade resultat har programmet uppnått? 

- I vilken utsträckning har resultaten bidragit till att programmets 

övergripande syfte? 

- Vilket genomslag har programmet fått på programregionen som helhet och 

på regionerna var för sig? 

- Hur står sig programmets resultat – både övergripande och inom enskilda 

områden - mot andra Interreg-program? 

I första delrapporten ingick 36 projekt. Till denna delrapport har vi kompletterat 

insatsområdena med data från ytterligare åtta projekt. Fem inom insatsområde 

Transport, två inom Grön Ekonomi och ett inom Sysselsättning. Vi har i denna 

delrapport analyserat utvärderingsfrågorna för samtliga 42 projekt. I tillägg till 

insamlade data från projekten har vi i delrapporten genomfört en fördjupad 

genomgång av projektens egna slutrapporter samt de externa utvärderingar som 

vissa av projekten rapporterat. Över lag har resultaten vi presenterade i den första 

delrapporten inte ändrats. I stället har de resultat och våra indikativa slutsatser 

som presenterades stärkts. Avseende området Transport har det emellertid 

tillkommit data för att kunna analysera insatsområdet. I tillägg till första 

delrapporten har vi genomfört intervjuer med representanter från regioner och 

fylkeskommuner. Utifrån intervjuerna har vi kunnat besvara utvärderingsfrågor 

och dra slutsatser på övergripande programnivå i denna delrapport. 

Vår preliminära bedömning efter denna delrapport är att programmet i all 

väsentlighet bidrar till innovationskraft, grön ekonomi, sysselsättning och 

satsningar på framtida transportplaner i programgeografin. 

Vi inleder med ett kapitel där vi presenterar slutsatser utifrån svaren på 

utvärderingsfrågorna avseende den övergripande programnivån. Därefter följer 

slutsatserna på insatsområdesnivå. 

4.1 Slutsatser utifrån övergripande programnivå 

Nedan presenterar vi våra slutsatser avseende de samlade resultaten som 

programmet uppnått, resultatens bidrag till programmets övergripande syfte, 

genomslaget av programregionen och regionerna var för sig samt, programmets 

resultat i förhållande till andra Interregprogram.   
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4.1.1 Samlade resultat som programmet har uppnått - resultaten 
är i all väsentlighet mjuka till sin karaktär 

Vår bedömning utifrån utvärderingen är att programmet i all väsentlighet bidragit 

till förväntade resultat inom programmets olika insatsområden. Vidare anser vi att 

programmet bidrar till innovationskraft, grön ekonomi och sysselsättning i 

programgeografin. Gällande de resultat som uppnåtts inom insatsområdena pekar 

delutvärderingen på en ökad gemensam kunskap, nya och stärkta nätverk samt 

ökat utbyte med nya kontakter och andra aktörer bland aktörerna i Öresund-

Kattegat-Skagerrak geografin. Det finns vissa önskvärda resultat som inte 

uppnåtts. I bedömningen av programmets resultat utgår vi ifrån måluppfyllelsen 

bland de olika projekten. Vår bedömning är att resultatmåluppfyllelsen över lag är 

god. Det finns emellertid ett antal exempel på resultat i projekten som endast 

delvis har uppnåtts. Det gäller framför allt vissa projekt med mer insatskrävande 

aktiviteter som till exempel framtagande av nya tekniker. En trolig orsak är tiden 

det tar att utveckla nya tekniker. Dels framtagning, sedan testning och därefter 

implementering tar tid. Är teknikerna dessutom sådana att de kräver tillstånd för 

prövning finns flaskhalsar som ligger utanför projektens kontroll men som 

påverkar projektens resultat. 

De former av vad vi kallar mjuka resultat i termer av kunskap, nätverk och 

samverkan som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak uppvisar är återkommande i 

regionalfondens program. Resultaten är viktiga men är enligt oss att betrakta som 

grundläggande mål för att på sikt åstadkomma mer konkreta resultat. Att 

organisationer samverkar och utbyter kunskap har betydelse men behöver tydlig 

styrning mot konkreta utfallsmål. Vad vill samverkan åstadkomma? Vad bidrar 

kunskapen till? Vår erfarenhet är att kunskapsgenererande projekt inom såväl 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak som andra interregionala och regionala 

program når längst i de fall de är avgränsade i tematik eller geografi. Det behövs 

en tydlig avgränsning kring vad kunskapsdelningen, nätverkande och samverkan 

ska uppnå. I det sammanhanget ser vi det som relevant att fundera på de 

målgrupper som inkluderas i projektens nätverkande. Breda nätverk tenderar 

enligt vår uppfattning att begränsa de konkreta resultat som nätverkandet vill nå 

fram till.  

Vi vill samtidigt flagga för att de resultat som kan förväntas inom ramen för 

strukturfondsfinansierade projekt eventuellt i högre utsträckning bör förväntas 

vara inriktade mot att bygga kontakter och fördjupa samverkan. Resultatens syfte 

kan i så fall främst ses som initierande för framtida resultat. Att insatserna ska 

vara energigivande i nya eller pågående utvecklingsprocesser. Att nå resultat i 
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termer av kommersialisering av produkter eller implementering av innovativa 

metoder i processer och organisationer är vanligtvis svårt att hinna med under de 

år som projektet har till förfogande. För att lyckas krävs i allmänhet att idéerna i 

början av projektet kommit en bit alternativt att lösningen/produkten i sig är 

ytterst avgränsad.  

4.1.2 Resultatens bidrag till programmets övergripande syfte om hur 
programmets resultat bidrar till en hållbar samhällsutveckling via 
EU2020-strategin och FN:s globala mål utifrån såväl 
insatsområden/specifika mål som programmets resultatarbete 
Utvärderingen bedömer att programmet primärt bidragit till den miljörelaterade 

delen av hållbarhetsarbetet. Insatser inom områdena Transport och Grön Ekonomi 

har varit tongivande för programmets bidrag till omställningsarbetet. Vad det 

avser inkluderande aspekter av hållbarhetsarbetet har insatser inom området 

Sysselsättning varit bärande inom programmet. Dock så har inkludering primärt 

begränsats till jämställdhetsfrågor. Mångfaldsaspekterna har varit nedtonade inom 

programmet. 

 

Vi konstaterar att ÖKS-programmets projekt främst kan sorteras mot följande av 

FN:s globala mål: 3, 7, 7.1, 8, 8.5, 9, 11, 11.2 och 13. Inriktningen på målen 

understryker ÖKS-programmets bidrag till det miljömässiga perspektivet av 

hållbar utveckling.  

 

FN-mål  

3 God hälsa och välbefinnande 

7 och 7.1 Hållbar energi för alla och tillgängliggöra forskning och teknik samt investera i ren energi 

8 och 8.5 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och full sysselsättning och anständiga 

arbetsvillkor med lika lön för alla 

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 

11 och 11.2 Hållbara städer och samhällen och tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 

13 Att bekämpa klimatförändringarna 

 

4.1.3 Gränsregionala mervärden viktiga, men oro om de kommer 
att kunna leva kvar på lång sikt  

Vad gäller den gränsregionala dimensionen menar delutvärderingen att den 

kunskap som utvecklats och de nätverk som initierats i hög utsträckning omfattas 

av deltagare från flera länder inom Öresund-Kattegat-Skagerrak geografin. I 

delutvärderingen konstaterar vi emellertid att det för flera projekt finns oro för hur 

de gränsöverskridande samarbetena fortsatt kommer kunna finansieras och 

koordineras efter projekttidens slut. Samtidigt finns resultat från projekt (såväl där 
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den gränsregionala dimensionen är central som där den gränsregionala 

dimensionen inte är central) som uppvisar prov på långsiktighet. Antingen genom 

att projektets resultat införlivats i nya projekt eller implementeras i ordinarie 

verksamhet.  

Enligt oss bottnar osäkerheten för resultatens långsiktighet i att projekten allt för 

ofta dröjer med att fundera kring resultatens fortlevnad. Det finns förvisso oftast 

krav i programmen på att projekten vid ansökan ska redogöra för resultatens 

implementering efter projektslut. Dock bedömer vi att implementeringen av 

projektresultaten är ett återkommande praktiskt problem för många projekt.  

4.1.4 Programmets genomslag på programgeografin - 
Förhållandet process och projekt har betydelse för att förklara 
resultatens implementering och fortlevnad 

Centrala resultat från programmet för regionerna har varit att regionala behov har 

kunnat lösas genom interregionala samarbeten. Härvid har aktörer i de respektive 

regionerna fått möjlighet till att samverka med expertis i andra regioner och 

länder. Tillika har aktörerna i respektive region kunnat bidra till lösningar i andra 

regioner inom programgeografin. För de enskilda regionerna är denna 

kunskapsdelning ett signifikant resultat. För programgeografin har den samlade 

kunskapsmassan ökat geografins förmåga till att tillsammans lösa gemensamma 

gränsregionala utmaningar.  

Det finns emellertid behov av att fundera kring hur de insatser som genomförs 

inom programmet får långsiktigt genomslag i regionernas utvecklingsarbete. Vi 

ser utifrån utvärderingen att insatser inriktade mot projekt som är en del av en 

större strategisk process har bättre möjlighet att fortsätta bidra till det regionala 

utvecklingsarbetet än de projekt fristående från långsiktiga regionala 

utvecklingsambitioner. Vissa av dessa mer strategiska projekt har även möjlighet 

att bidra till nationella politiska prioriteringar. 

Utvärderingen av programmet visar att aktörerna inom programmets projekt 

samlas kring gemensamma utmaningar för att tillsammans nå lösningar. Allmänt 

för projekten är att de flesta aktörerna redan sedan tidigare samverkat men genom 

projekten fördjupar sitt samarbete ytterligare.  

Vissa aktörer är nya för varandra. Därigenom skapas en dynamik och utvidgning 

av programgeografins utvecklingsarbete. ÖKS-programmet ger möjlighet att 

matcha behov av insatser som aktörer i en region i ett land har, med liknande 

behov av insatser eller lösningar som finns hos aktörer i andra regioner och 

länder. På så sätt bidrar de gränsregionala samarbetena till en större tillgång på 

kunskap än om insatserna endast hanterats utifrån de regionala aktörernas 
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kapacitet. På så viss bidrar de gränsregionala programmen till lösningar som 

definitionsmässigt blir kunskapseffektiva.  

De gränsregionala programmen möjliggör också för de insatser som tidigare 

genomförts regionalt att växla upp sina ambitioner och bli en del av ett större 

geografiskt sammanhang. Vi upplever av intervjuerna att ÖKS-programmet är ett 

viktigt finansieringsverktyg för just denna typ av insatser. Dock bedömer vi att 

ÖKS-programmet skulle kunna bidra till ännu större uppväxling på regional nivå 

ifall det gränsregionala perspektivet i större utsträckning satts in i ett gemensamt 

långsiktigt programgeografiskt fokus, som sträcker sig längre än 

programperioden.  

Med det menas att vi från utvärderingen anser att interregionaliteten i ÖKS-

området behöver synliggöras ännu mer i regionala utvecklingsstrategier och andra 

regionala styrdokument. Att insatser som idag bedrivs inom ÖKS-programmet i 

större utsträckning ska kunna relatera till ett antal gemensamma processer i de 

respektive regionernas utvecklingsarbete. På så sätt skulle insatser som idag 

genomförs inom ÖKS-programmet bli stabilare över tid ifall de gavs möjlighet att 

knytas tydligare till regionala processer för utveckling av den interregionala 

programgeografin, som ligger utanför det programlagda interregionala arbetet.  

I motsats till de problem som en alltför stor bredd av aktörer och otydliga syften 

kan ha på projektresultatens fortlevnad, upplever vi att avgränsade tematiska 

syften och tydliga motiv i valet av projektpartners och målgrupper kan bidra 

positivt till projektresultatens fortlevnad.  

Från delutvärderingen ser vi att projekt som utgör en del i en sammanhållen 

utvecklingsprocess har bättre förutsättningar att nå långsiktighet efter projektslut 

relativt projekt som inte fullt så tydligt har en långsiktig utvecklingsprocess att 

haka upp resultaten mot. Endast utifrån delrapporten vågar vi emellertid inte slå 

fast denna observation som en absolut sanning för alla projekt i Interreg Öresund-

Kattegat-Skagerrak. Vi kan å andra sidan konstatera från andra utvärderingar av 

program och projekt att projekt som är en del av finansieringen utav en större 

och/eller längre utvecklingsprocess vanligtvis har bättre chanser att bidra till 

bestående resultat. Antingen genom nya projekt eller implementering i ordinarie 

verksamhet.  

4.2 Delrapportens slutsatser på insatsområdesnivå 

Nedan presenterar vi våra slutsatser avseende de samlade resultaten som uppnåtts 

på insatsområdesnivå.   
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4.2.1 Resultat som uppnåtts inom de fyra insatsområdena 
Utvärderingen anser att projekten inom de fyra insatsområdena bidrar till uppsatta 

resultat och specifika mål. Tillkommande projekt i utvärderingen stärker de 

resultat vi presenterat i den första delrapporten. Vi konstaterar främst att projekten 

genererar en kritisk massa inom insatsområdena. Mer precist pekar utvärderingen 

tydligt på en ökad gemensam kunskap, nya och stärkta nätverk samt ökat utbyte 

med nya kontakter och andra aktörer bland aktörerna i ÖKS-geografin. Detta är 

giltigt för såväl de tre insatsområden som ingick i första delrapporten som för 

insatsområdet Transport som tillkommit i denna rapport. 

Vi konstaterar vidare att det finns skillnader i typ av resultat mellan 

insatsområdena. Skillnaderna kan motiveras av de olika projektens inriktningar 

givet de skilda specifika målen inom respektive insatsområde. De projekt som har 

inriktning mot sysselsättning har bidragit starkare till utvecklande verktyg, 

metoder och modeller för kompetensförsörjning och sysselsättning än de övriga 

projektens inriktningar. Dessa projekt bidrar även i större utsträckning till ökad 

sysselsättning samt gränsarbetspendling. De andra inriktningarna bidrar i betydligt 

lägre utsträckning till ökad sysselsättning. Grön ekonomi-projekt bidrar i större 

utsträckning till utvecklande strategier och styrinstrument samt planer för 

miljövänligare energikonsumtion än de projekt som har haft en annan inriktning. 

De projekt som har haft Grön ekonomi som inriktning har även uteslutande 

bidragit till ökad användning av miljövänlig energi i hög utsträckning. 

Gemensamt för samtliga insatsområden är som tidigare nämnt att programmet 

genom projekten främst bidragit till en ökad kritisk massa inom insatsområden. 

Projekt som har Innovationskraft som inriktning bidrar dock i större utsträckning 

till ökad gemensam kunskap, nya och stärkta nätverk samt ökat utbyte med nya 

kontakter och andra aktörer bland aktörerna i ÖKS-geografin än de projekt med 

Grön ekonomi och Sysselsättning som inriktning. Bland Transport-projekten 

konstaterar vi att vi finner större andel projekt som utgör en bit i ett större 

strategipussel än inom de andra insatsområdena. Det vill säga att projektresultaten 

inom Transport ofta utgör underlag för politiska beslut på regional och nationell 

nivå. 

Utifrån ovan är vår bedömning att programmet i all väsentlighet bidragit till 

förväntade resultat inom programmets olika insatsområden.  

4.2.2 Resultat som inte uppnåtts eller en osäkerhet i vad 
resultaten konkret ska bidra till 

I bedömningen av projektens egna uppsatta resultatmål är måluppfyllelsen över 

lag god. Det finns emellertid ett antal exempel på resultat i projekten som endast 

delvis har uppnåtts. Det gäller framför allt vissa projekt med mer tidskrävande 

aktiviteter som till exempel framtagande av forsknings- och kunskapsintensiva 

tekniker.  
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De former av vad vi kallar mjuka resultat i termer av kunskap, nätverk och 

samverkan som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak uppvisar är återkommande i 

regionalfondens program. Resultaten är viktiga men är enligt oss att betrakta som 

grundläggande mål för att på lång sikt åstadkomma mer konkreta resultat. Att 

organisationer samverkar och utbyter kunskap har betydelse men behöver tydlig 

styrning mot konkreta utfallsmål. Vad vill samverkan åstadkomma? Vad bidrar 

kunskapen till? Vår erfarenhet är att kunskapsgenererande projekt inom såväl 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak som andra interregionala och regionala 

program når längst i de fall de är avgränsade i tematik eller geografi. Det behövs 

en tydlig avgränsning kring vad kunskapsdelningen, nätverkande och samverkan 

ska uppnå. I det sammanhanget ser vi det som relevant att fundera på de 

målgrupper som inkluderas i projektens nätverkande. Breda nätverk tenderar 

enligt vår uppfattning att begränsa de konkreta resultat som nätverkandet vill nå 

fram till. 

4.2.3 Innovationsområdets genomslag inom de andra 
insatsområdena 

I delutvärderingen visar vi att innovationsområdets styrkeområden får visst men 

inget större genomslag i andra områden än området Innovation. De styrkeområden 

inom Innovation som flest projekt går mot är Life Science, Landsbygdsnäringar, 

Marin och maritima sektorn, Livsmedelsforskning och produktion. I 

delutvärderingen är vår bedömning att projekten inom övriga insatsområden 

endast i begränsad utsträckning återfinns inom dessa styrkeområden.  

4.2.4 Kvarvarande resultat från projekten  
Resultaten från programmet lever vidare på olika sätt. Flera projekt har fortsatt sin 

verksamhet genom nya projekt. Ett antal resultat har implementerats i ordinarie 

verksamhet. Framförallt rör det då sig om ny kunskap, nya metoder och nätverk 

som framarbetats under projektet. Centralt för projektverksamhetens fortsättning 

har varit att det finns en organisation som driver verksamheten vidare.   
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Bilaga 1 - Metod för framtagande av 
delrapport 2 

Utvärderingen av Interreg ÖKS genomförs stegvis i tre faser (se Figur 13). I 

denna bilaga redogör vi för de metoder och material som utvärderingen använt i 

den första och andra fasen. I och med den här delrapportens godkännande slutförs 

också utvärderingens fas 2. Totalt ingår 42 projekt i utvärderingen. 

Datainsamlingen i fas 1 och 2 har följt det schematiska upplägget för 

utvärderingen som visas i Figur 13. De datainsamlingsmetoder som vi främst 

använt oss av är: 

• enkäter med målgrupper 

• intervjuer med projektrepresentanter 

• dokumentanalys av projekt- och programdokument 

• intervjuer med regionala representanter 

• fördjupad genomgång av projektens externa utvärderingar 

Till dessa källor tillkommer även intervjuer med programrepresentanter som 

genomförts under 2020.
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Figur 13. Schematiskt upplägg för utvärderingens genomförande.
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Enkät till målgrupper 

En enkät utvecklades i samråd med uppdragsgivaren under utvärderingens första 

del. Enkäten har sedan ställts mot projektens målgrupper7 för att få inspel från 

avnämarna på projektens resultat. Enkäten ger dels svar på vilka resultat som 

kunnat ses hos målgrupperna. Dels, hur väl projekten arbetat med kommunikation 

av aktiviteter och resultat.  

Enkäten består av 102 frågor uppdelade efter de fyra insatsområdenas tilltänkta 

resultat. Varje respondent gavs möjligheten att besvara samtliga frågor. Men en 

majoritet av frågorna var så kallade underfrågor, det vill säga de visades bara för 

respondenten om denne givit ett visst svar på en tidigare fråga relaterad till denna 

underfråga. Oavsett vilket insatsområde respondenten tillhört (Innovation, Grön 

ekonomi, Sysselsättning, Transport), har denna givits möjlighet att besvara 

samtliga frågor om resultat som kan tänkas vara förekommande inom andra 

insatsområden än dennes egna. Detta gjordes för att kunna undersöka eventuella 

kors-resultat mellan insatsområden. 

Målgruppskontakterna samlades in via projektrepresentanterna. Enkäten har i och 

med denna andra delrapport skickats ut till 164 insamlade målgruppskontakter 

uppdelat på fyra utskickningstillfällen. Enkäten låg ute i en veckas tid för 

respektive grupp och genererade totalt 99 fullständiga svar. Utöver de 99 

fullständiga svaren inkom 10 respondenter med delvis besvarade enkäter. Även 

dessa ofullständiga svar användes i den mån det var möjligt i analysen av resultat. 

Svarsfrekvens på enkäten efter delrapport 1 låg på 73 procent. I och med denna 

andra delrapport ligger svarsfrekvensen på totalt sett 66 procent. Det totala antalet 

svarande per insatsområde redovisas i Tabell 7. Målgruppsenkäten väntas skickas 

ut i en omgång till, under hösten 2022 i samband med att nya projekt avslutas och 

slutrapporteras. 

Tabell 7. Respondenter per insatsområde vid slutförandet av delrapport 2. 

Antal svarande respondenter i målgruppsenkät per insatsområde (utskick 1 av 3) 

Innovation Grön ekonomi Sysselsättning Transport 

30 28 37 14 

 

Intervjuer med projektrepresentanter 

Kvalitativa djupintervjuer har genomförts med projektledare eller andra 

nyckelpersoner (minst 1 per projekt). Syftet med intervjuerna var främst att fånga 

in deras perspektiv på projektets verksamhet (aktiviteter, utfall), resultat på 

 
7 Med projektens målgrupper avses avnämare av projektets aktiviteter och insatser. Det kan till 

exempel handla om externa målgrupper så som privata företag, offentliga organisationer och 

utbildningsanordnare som tagit del av projektens aktiviteter eller resultat, eller så kan det vara 

partners i projektet som i och med projektet ska utveckla sin verksamhet på olika sätt genom 

projektets aktiviteter och insatser. 
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genomförandeorganisationerna och kommunikationen av resultat till målgrupper 

och andra intressenter. 

Intervjuer har genomförts med stöd i en semistrukturerad intervjuguide som tagits 

fram i samråd med uppdragsgivaren. Det totala antalet intervjuer med 

projektrepresentanter som genomförts under utvärderingens fas 1 och 2 är 34. För 

exakta projekt och organisation, se Tabell 8. 

Intervjuer med regionala och fylkeskommunala representanter 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med regionala och fylkeskommunala 

representanter från 9 av 11 ingående regioner och fylkeskommuner. Syftet med 

intervjuerna var att fånga genomslaget som programmet har fått på 

programregionen som helhet och på delregionerna var för sig. Intervjuerna har 

genomförts med stöd i en semistrukturerad intervjuguide som stämts av med 

uppdragsgivaren. Viken Fylkeskommun och Region Huvudstaden avböjde 

deltagande. Följande regioner och fylkeskommuner har intervjuats: 

• Agder Fylkeskommun - Rådgiver, Samskaping og internasjonalisering 

• Oslo Fylkeskommun - Spesialrådgiver/Senior Adviser 

• Region Halland - Bitr. regional utvecklingsdirektör 

• Region Midtjylland - Chefkonsulent / Executive Advisor, Regional 

Udvckling 

• Region Nordjylland - international coordinator 

• Region Själland - Enhedschef, Regional Udvikling 

• Region Skåne - Enhetschef för EU och Internationella relationer 

• Vestfolds- och Telemarks Fylkeskommun - Internasjonal rådgiver 

• Västra Götalandsregionen - Regionutvecklare 

Dokumentstudier av projekt- och programdokument 

Dokumentstudiens syfte har främst varit bedömning av resultat och 

måluppfyllelse för ingående projekt. De dokument som studerats inom ramen för 

utvärderingens fas 1 och 2 är: 

• projektansökningar och -beslut 

• eventuella ändringsbeslut 

• läges- och slutrapporter 

• externa utvärderingsrapporter 

• projekt- och aktivitetsbeskrivningar 

• programbeskrivning 

• programhemsidan 

• tidigare utvärderingsrapporter av programmet. 

Underlaget har sammanvägts med resultat från intervjuer med 

projektrepresentanter och målgruppsenkäten. 
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Uppföljning på kortsiktiga resultatmål och aktivitetsindikatorer på projekt och 

insatsområdesnivå 

Utvärderingen har som den del av dokumentanalysen följt upp på projektens 

kortsiktiga resultatmål och aktivitetsindikatorer. Denna uppföljning har 

genomförts på följande sätt: 

1. studie av projektansökningar och -beslut 

2. studie av slutrapporteringar och rapportering på uppsatta 

aktivitetsindikatorer och resultat 

3. värdering av resultaten för att ta fram ett för projektet medelvärde på 

måluppfyllnad enligt formler: 

Aktivitetsindikatorer (medelvärde) 

𝑀(𝑢𝑝𝑝𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟) =

𝑥1
𝑦1

 + … + 
𝑥𝑛
𝑦𝑛

𝑛
 

                           𝑥 = 𝑚å𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟      𝑦 = 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟      
𝑥𝑛

𝑦𝑛
≤ 1 

Kortsiktiga resultatmål (medelvärde) 

𝑀(𝑢𝑝𝑝𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑚å𝑙) =
𝑥1 + … + 𝑥𝑛

𝑛
 

𝑥 = 𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑚å𝑙 

Det vill säga, för aktivitetsindikatorer: utvärderingen har utgått ifrån projektens 

egna aktivitetsindikatorer, samt dess målvärde och jämfört detta med utfallsvärdet 

vid projektets slutrapportering. Ett medelvärde av uppfyllnad har beräknats i de 

fall det funnits mer än en aktivitetsindikator. Uppfyllnadsgraden har inte kunnat 

bli mer än 100 procent för den enskilda aktivitetsindikatorns måluppfyllnad. 

Maxvärdet gäller även om målet överskridits och utfallet blivit högre än 

målsättningen. Detta har gjorts för att få ett medelvärde som bättre representerar 

verkligheten. 

För kortsiktiga resultatmål: utvärderingen har utgått ifrån projektens egna 

kortsiktiga resultatmål och jämfört dessa med vad som rapporterats vid projektets 

slutrapportering. Om måluppfyllnaden har varit full, har dessa kortsiktiga 

resultatmål fått ett utfallsvärde av 1. Om målet enbart delvis uppnåtts har de fått 

ett utfallsvärde av 0,5. Om det inte uppfyllts alls har det fått ett utfallsvärde av 0. 

De kortsiktiga resultatmål som inte kunnat återfinnas i slutrapporten markerades 

med Ingen information. Ett medelvärde av uppfyllnad har beräknats i de fall det 

funnits mer än ett kortsiktigt resultatmål på de kortsiktiga resultatmål som kunnat 

följas upp. De kortsiktiga resultatmål som helt saknat information finns inte med i 

beräkningen, utan denna information följs upp på andra sätt inom utvärderingen. 
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Fördjupad genomgång av externa utvärderingar av projekt 

En fördjupad genomgång har gjorts av de utvärderingar och slutrapporter som har 

utförs för programmet Interreg ÖKS med speciellt fokus på resultat och lärdomar 

som är relevanta på insatsområdes- och programnivå. Totalt har externa 

utvärderingar gjorts av 16 projekt (se tabell 8). Resten av projekten har lämnat in 

en slutrapport.  

42 avslutade projekt analyserade  
Tabell 8 redogör för de projekt som ingår i bedömningsunderlaget för delrapport 

2. Urvalet är baserat på avslutningsdatum och enbart avslutade projekt eller 

projekt som avslutar inom kort ingår i delrapportens bedömning av resultat. Ur 

tabellen framkommer även vilka källor som använts för respektive projekt, hur 

många intervjuer som genomförts, samt antal projekt som representeras i 

målgruppsenkätens resultat.  
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Tabell 8. Lista på projekt som ingår i utvärderingens fas 1 och 2, samt redovisning av material på vilken utvärderingen grundas. 

Projektnamn Projektägare Starttid Sluttid  
Beviljade 
EU-medel 
(EUR) 

Totala 
kostnader 
(EUR) 

A
n

s
ö

k
a
n

 

B
e
s
lu

t 

S
lu

tr
a
p

p
o

rt
 

In
te

rv
ju

 

E
n

k
ä
t 

E
x
te

rn
 u

tv
. 

Grön ekonomi 
 

Biogas2020 Innovatum AB 2015-07-01 2018-06-30 4 730 954 9 461 907 x x x   x  x 

The Blue Move for Green Economy Vätgas Sverige Ideell Fören 2015-08-01 2018-07-31 717 371 1 358 988 x x x      

Samskabende Grøn Omstilling Hjørring Kommune 2016-01-01 2018-12-31 828 986 1 657 978 x x x x x  

Green Building A-Z Aalborg kommune 2016-09-01 2019-08-31 1 013 932 2 027 864 x x x x x  

Smart Cities Accelerator Danmarks Tekniske Universitet 2016-09-01 2020-02-28 3 234 020 6 437 713 x x x x x x 

Hållbar soil mixing Region Hovedstaden 2017-09-01 2020-08-31 678 029 1 356 067 x x x x x  

FUTURE Gate 21 2018-02-01 2021-07-31 4 259 581 5 990 715 x x  x x x 

Fra Reaktiv til ProAktiv (ProAktiv) Holbæk Kommune 2018-08-01 2021-07-31 245 622 491 244 x x x x   

Innovation 
 

MarGen  Göteborgs Universitet 2015-07-01 2018-12-31 1 568 743 3 497 577 x x x x    

FoodNexus Nordic Lunds universitet 2015-07-01 2017-06-30 1 856 660 3 713 320 x x x x x  

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Skåne Läns Landsting 2015-09-01 2018-08-31 8 970 470 17 940 953 x x x x x x 

ScandTick Innovation Jönköpings Läns Landsting 2015-09-01 2018-08-31 3 389 526 6 779 074 x x x x   x 

Lighting Metropolis Albertslund Kommune 2015-10-01 2018-12-31 3 656 124 7 377 648 x x x x x x 

ReproUnion Lunds universitet 2015-12-01 2018-11-30 7 690 000 15 380 000 x x x x x x 

Science for society Region Midtjylland, 2016-01-01 2018-12-31 766 118 1 532 236 x x x x x  x 

Ren kustlinje Sotenäs kommun 2016-01-01 2018-12-31 2 213 700 4 311 409 x x x x   x 

Urban Tranquility Lunds universitet 2016-01-01 2018-12-31 1 672 343 3 344 686 x x x x    

Innovationer för hållbar växtodling Agroväst Livsmedel AB 2016-01-04 2018-12-31 561 442 1 095 663 x x x      

Cleantech TIPP Gate 21 2016-03-01 2019-02-28 2 052 029 4 104 063 x x x   x x 

Technordic Brg, Business Region Göteborg AB 2016-08-15 2019-06-30 610 000 1 220 000 x x x x x  

Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och 
lammkött Agroväst Livsmedel AB 2016-09-01 2020-01-31 931 845 1 863 690 x x x      

BREATHE Region Hovedstaden 2016-10-01 2020-05-31 3 519 879 7 039 762 x x x x x x 

Sysselsättning 
 

Pendlerbroen University College Nordjylland 2015-08-01 2018-07-31 1 086 185 2 172 371 x x x x x  
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Game Hub Scandinavia Viden Djurs 2015-08-01 2018-07-31 1 890 780 3 781 563 x x x x x  

KOBRA Region Midtjylland, 2015-09-01 2018-08-31 3 004 566 6 009 144 x x x x x x 

Yggdrasil Region Midtjylland, 2016-01-01 2018-12-31 623 344 1 246 688 x x x x x   

Innomatch Region Midtjylland, 2016-01-01 2018-12-31 1 556 430 3 041 170 x x x x    

Nordic Buzz Development Centre UMT 2016-01-04 2018-12-31 500 737 1 001 474 x x x x x x 

Nordisk Jobstart+ Foreningerne Nordens Forbund 2016-03-01 2019-02-28 597 453 1 194 906 x x x x x  

Nordic Entrepreneurship Hubs Københavns Erhvervsakademi (KEA) 2016-09-05 2019-09-04 1 205 043 2 410 086 x x x x x   

HealthTech Nordic Innovation Skåne AB 2017-01-01 2019-12-31 2 308 464 4 616 935 x x x x x  x 

NIV Den Erhvervsdrivende Fond Skagen Uddannelsescenter 2017-07-01 2020-06-30 1 726 861 3 453 722 x x x x x x 

Jobb på Tvärs Helsingborgs kommun 2018-01-01 2020-12-31 1 194 542 1 264 522 x x x x x  

Transport 
 

Öresundsmetro fas 3 Malmö kommun 2015-09-01 2017-03-31 110 000 220 000 x x x      

NÖKS II Sspa Sweden AB 2015-09-01 2018-09-01 1 087 804 2 175 608 x x x x    

Skandinaviskt Elbilsekretariat ''E-mobilitet'' Dansk Elbil Alliance v. Dansk energi 2015-11-01 2018-10-31 730 584 1 461 168 x x x      

MARIA Sspa Sweden AB 2017-03-01 2020-01-31 575 106 1 150 212 x x x   x  

Öresundsmetro- en del av Greater Copenhagen 
Trafikcharter Malmö kommun 2017-10-02 2021-04-30 300 000 600 000 x x x x x  

RSMP Nordic Köpenhamns kommun 2018-01-01 2021-06-30 163 494 326 988 x x x x   

Et sammenhængende transportsystem i Greater 
Copenhagen REGION SKÅNE 2018-05-01 2021-07-31 1 536 498 3 072 999 x x x x x  

Strategisk analyse/förberedande studie af en fast 
forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg Vejdirektoratet 2018-07-01 2020-12-31 985 749 1 971 498 x x x x x  

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen Region Hovedstaden 2018-08-01 2021-10-31 1 062 448 2 124 896 x x  x x  

Underlag 42 42 40 34 28 16 
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Bilaga 2 - Programöversikt 

Nedan presenteras programmet i korthet med insatsområden, inskrivna projekt 

och beviljade medel. 

Om programmet 

Den europeiska sammanhållningspolitiken för programperioden 2014–2020 

vägleds av Europa 2020 strategins prioritering för smart, hållbar och inkluderande 

tillväxt för alla. I strategin formuleras de överordnade målen för samtliga 

europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder). Det europeiska 

territoriella samarbetet inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik finansieras 

genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som är en av ESI-

fonderna.  

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) är ett gränsregionalt 

samarbetsprogram mellan två EU-länder: Sverige och Danmark samt ett icke EU-

land: Norge. Programmet fördelar medel till projekt som utvecklar samhället inom 

fyra insatsområden: Innovation, Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning - i 

syfte att skapa samarbete över gränser för att hantera de utmaningar som länderna 

står inför. Programmet omfattar två geografiska delområden: Öresund och 

Kattegat-Skagerrak (KASK) samt det övergripande Öresund-Kattegat-Skagerrak-

området. Projekt kan söka medel för samarbete inom ett delområde eller inom 

hela programområdet. 

Programområdet innefattar 11 regioner och fylken: de danska regionerna 

Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland och Sjælland, de svenska regionerna 

Halland, Skåne och Västra Götaland samt de norska fylkena Agder, Oslo, 

Vestfold och Telemark och Viken. Flertalet storstadsregioner finns med inom 

geografin, inklusive två huvudstäder (Oslo, Köpenhamn) och Sveriges andra och 

tredje största stad (Göteborg, Malmö). 

När Interreg ÖKS 2014–2020 skrevs fram hade programmet en viktig funktion i 

att knyta samman Europa 2020-strategin med nationella planer och de regionala 

och lokala/kommunala utvecklingsplanerna. Sedan dess har FN:s globala mål ökat 

i betydelse som enande strategi och allt fler aktörer på såväl lokal, regional, 

nationell som europeisk nivå styr sin verksamhet utifrån de globala 

hållbarhetsmålen snarare än Europa 2020-strategin. Interreg ÖKS:s resultatarbete 

har därför utformats utifrån några av FN:s globala mål. 

Styrning och genomförande av programmet sker i en gränsöverskridande 

flernivåsamverkan. Övervakningskommittén (ÖK) har ett samlat ansvar för 

programmets genomförande, inklusive utvärderingsarbetet. En referensgrupp har 
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tillsatts för resultat, utvärdering och uppföljning8. Förvaltande myndighet (FM) är 

Tillväxtverket (kontoret i Malmö). I Norge har Viken fylkeskommune från och 

med 1 januari 2020 tagit över som norsk förvaltande organisation (NFO). Beslut 

om prioritering av enskilda projekt fattas dels i programmets två Styrkommittéer 

(SK), dels i ÖK. ÖK fattar beslut i projekt som rör hela ÖKS-geografin. Det 

formella beslutet om finansiering fattas slutligen av FM. Operativt genomförs 

programmet genom det Gemensamma Sekretariatet (GS), med kontor i 

Köpenhamn och Göteborg. Utförandet sker i samverkan med regionalt tillväxt- 

och utvecklingsansvariga organisationer i varje land. 

Interreg ÖKS hade vid tidpunkten för den här rapporten 88 beviljade projekt 

fördelade över 12 ansökningsomgångar. Projektportföljen omfattar cirka 269 

miljoner euro i totala medel, ej inräknat så kallade pilot- eller förprojekt.  

Programmets insatsområden 

Programmet är indelat i fyra insatsområden som tar avstamp i fyra tematiska mål 

som formulerats för den europeiska sammanhållningspolitiken. Målen, som ligger 

i linje med de prioriterade områden som lyfts fram i 

partnerskapsöverenskommelserna för Sverige och Danmark liksom målen för 

Europa 2020 och delar av Östersjöstrategin, listas nedan: 

• Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (Innovation) 

• Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 

(Grön ekonomi) 

• Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 

(Sysselsättning) 

• Att främja hållbara transporter och att få bort flaskhalsar i viktig 

nätinfrastruktur (Transport) 

 

En översikt av programmets insatsområden, specifika mål inom varje 

insatsområde samt fördelningen av projekt och medel presenteras i Tabell 9 

nedan. 

  

 
8 Hädanefter ”referensgruppen för utvärderingen”. 
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Tabell 9. Programöversikt med insatsområden, specifika mål, antalet inskriva projekt och beviljade medel per 

2021-12-29. 

 Innovation Grön ekonomi Sysselsättning Transporter 

Specifika mål a. att öka antalet 
forskare som är 
verksamma 
gränsregionalt/ 
internationellt, 
samverkar med 
näringslivet och 
arbetar inom 
Öresund-Kattegat-
Skagerrak-
områdets 
styrkeområden 

b. att öka tillämpad 
forskning och 
innovationsinriktad 
aktivitet inom 
Öresund-Kattegat-
Skagerrak-området 

a. att öka antalet 
samarbeten för 
utveckling av ny 
teknik, nya 
styrinstrument och 
metoder för att 
främja ökad 
produktion av 
förnybar energi 

b. att öka andelen 
användning av 
förnybar energi (i 
förhållande till total 
energianvändning) 

c. minskad 
energiförbrukning i 
offentlig verksamhet 

a. att främja ökad 
antalet 
sysselsättning i 
egenföretag, 
mikroföretag och 
nystartade företag 

b. att öka antalet 
gränsarbetspendlare 

a. att förbättra 
tillgängligheten till 
och genom 
Öresund-Kattegat-
Skagerrak-
regionen 

b. att minska 
transporttiden med 
miljövänliga 
transportformer för 
personer och gods 
till närmaste 
knutpunkt i TEN-T 
(transeuropeiska 
transportnätet) 

c. att öka det 
miljövänliga 
transportarbetet i 
utvalda korridorer, 
inklusive i 
kärnnätverket TEN-
T samt i och 
omkring tätorter 

Inskrivna 
projekt 

32 21 21 14 

Beviljad EU-
finansiering 
(EUR) 

62,7 miljoner  34,0 miljoner 27,8 miljoner 12,6 miljoner 

Budget EU-
finansiering 
(EUR) 

57,5 miljoner 30,1 miljoner 25,5 miljoner 14,4 miljoner 

Av tabellen framgår att flest projekt och störst andel beviljade medel återfinns 

inom insatsområdet Innovation. Besluten av programmets totala EU-medel om 

cirka 137 miljoner euro har till stor del gått till projekt inom detta område (46 

procent), därefter följer projekt inom Grön ekonomi (25 procent), Sysselsättning 

(20 procent) och Transport (9 procent). 

Samtliga projekt inom Interreg ÖKS ska bidra till ett specifikt mål inom det 

insatsområde det tilldelats medel. Inom varje insatsområde finns det två till tre 

specifika mål, som redovisas i Tabell 9.  

Inskrivna projekt och beviljade medel 

En viktig faktor för att bli ett Interreg ÖKS-projekt är att kunna bidra till 

gränsregionala mervärden genom samarbete över gränsen. Projekten inom 

Interreg ÖKS karaktäriseras av brett gränsregionalt samarbete. I insatsområdena 
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Innovation, Grön ekonomi, Sysselsättning och Transport finns projekt som 

spänner sig över flertalet samarbetspartners i ibland upp till 11 regioner och 

fylken inom ÖKS-området.  

Intaget av projekt i Interreg ÖKS har varierat över tid. Från första året med 14 

startade projekt och som tillsammans finansieras med EU-medel om cirka 40 

miljoner euro, till nedgångar under 2016 och 2017 med 16 respektive 5 nya 

projekt som omfattar cirka 22 respektive 6 miljoner euro i EU-medel (se Fel! 

Hittar inte referenskälla. nedan). 

 

Figur 14. Fördelning av EU-medel och projekt över tid (EUR). 

 

Enbart danska och svenska aktörer har möjlighet att vara lead partners i projekten. 

Antalet projekt med danska lead partners är något överrepresenterade. Danska 

aktörer är lead partner i 56 projekt (64 procent), svenska aktörer är lead partners 

för 32 projekt (36 procent). Danmark eller Sverige ska även enligt regelverket 

finnas med i varje Interreg ÖKS-projekt. Därför återspeglas Danmark och 

Sveriges deltagande i projekten i högre grad än Norges. Norge deltar som partners 

i 30 projekt, vilket motsvarar 34 procent av den totala projektportföljen (se Fel! 

Hittar inte referenskälla. nedan). Det norska deltagandet i projekten kan också 

vara mindre på grund av att den norska andelen av budgeten är lägre än de 

motsvarande delarna för Sverige och Danmark. Men deltagandet från Norge torde 

ha varit större om den norska medfinansiering under en tid inte hade uteblivit. Att 

den norska medfinansieringen uteblivit under en tid under programperioden 

2014–2020 gjorde att norska aktörer inte kunde söka medel för att delta i Interreg 

ÖKS-projekt under 2017 och 2018.  
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Figur 15. Deltagande som lead partner eller partner per land. 

 

Samtliga projekt inom Interreg ÖKS är samarbetsprojekt med parter i minst två 

länder. Men samarbetet är även spritt mellan parter i olika regioner (Sverige, 

Danmark) och fylken (Norge). Organisationerna som deltar i projekten som parter 

finns i genomsnitt utspridda i 3,2 olika regioner eller fylken (medel 3,2, median 

3,0). Vissa regioner och fylken, framför allt nära de stora städer, sticker ut sett till 

medverkan i programmet. Region Hovedstaden i Danmark, Region Skåne samt 

Västra Götaland med Malmö och Göteborg har stor representation i projekten sett 

till organisationer som är antingen lead partner eller partner inom sina respektive 

länder. I Norge medverkar organisationer i Oslo fylke och storstadsnära Viken 

fylke som partner i flest projekt (se Fel! Hittar inte referenskälla. nedan). 

 

Figur 16. Antal projekt med representation av organisationer som deltar som lead partner eller partner per 

region eller fylke. 
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Offentliga organisationer (inkl. regioner, kommuner och myndigheter) är 

överrepresenterade som lead partners (36 procent), tillsammans med olika 

främjandeaktörer (inkl. kluster, nätverk och science parks) (34 procent) och 

universitet och högskolor (21 procent). Andra typer av lead partners inkluderar 

forskningsaktörer (4 procent), övriga utbildningsaktörer (2 procent), 

mellanstatliga aktörer (2 procent och övriga offentliga aktörer (1 procent), se 

Figur 17).  

 

Figur 17. Typer av aktörer som är lead partners i Interreg ÖKS, antal projekt 
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