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1 INLEDNING – 
UTVECKLINGSPROGRAM FÖR 
KUST OCH SKÄRGÅRD  

I Östergötlands och norra Kalmar läns skärgård finns ett av Sveriges mest 

örika område. Skärgårdsområdet är lågt exploaterat och det finns många helt 

orörda områden. Intresset och trycket på fritidshus i området ökar, samtidigt 

som året-runt befolkningen kontinuerligt minskar. Region Östergötland och 

Region Kalmar län tog inom ramen för det regionala tillväxtuppdraget fram 

ett gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i samverkan med 

skärgårdskommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik 

och Oskarshamn. Programmets långsiktiga mål är att skapa en attraktiv plats 

för boende och verksamheter, samt en plats för rekreation. Målet är att kust- 

och skärgårdsområdet ska vara tillgängligt och attraktiv för alla, såväl 

boende som besökare.   

Syftet med programmet är, bland annat, att vara vägledande för ett samlat 

agerade i kommun och i region när det kommer till insatser och planering i 

den definierade kust- och skärgårdsgeografin. I programmet ges en samlad 

bild kring geografins utmaningar och förutsättningar samt rekommendationer 

till åtgärder till kommunala, regionala, nationella, privata och ideella aktörer.  

1.1 SYFTE MED UTVÄRDERINGEN 

Programmet togs fram 2017 och regionerna såg därför ett behov av att 

utvärdera och analysera programmets aktualitet och skapa en förståelse 

kring programmets relevans samt om det finns ett behov av att komplettera 

och/eller utveckla programmet. Syftet med utvärderingen och analysen är att 

bedöma programmets aktualitet och lämna utvecklingsförslag utifrån behov 

av uppdatering och komplettering. WSP har således genomfört en 

utvärdering och analys av det gemensamma utvecklingsprogrammet, utifrån 

ett antal utvärderingsfrågor som har grupperats i tre övergripande 

frågeställningar: 

• Är programmets mål och fokusområden fortsatt relevanta? 

• I vilken utsträckning har programmets rekommendationer och 

åtgärder genomförts? 

• Vilka behov finns det av fortsatt utveckling av och samverkan kring 

programmet? 

1.2 METOD 

För att utvärdera och analysera det gemensamma utvecklingsprogrammet 

genomfördes dokumentanalys, intervjuer samt omvärldsbevakning. 

Dokumentanalysen har omfattat en genomgång av regionala 

utvecklingsstrategier och serviceprogram i Östergötlands och Kalmar län, 

samt översiktsplaner med relevanta tillägg i de fem berörda kommunerna. 

Huvudsyftet med dokumentanalysen har varit att analysera huruvida 

utvecklingsprogrammet är konsekvent med andra politiskt beslutade 

inriktnings- och styrdokument samt att göra en bedömning av om 
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programmets mål, fokusområden, analys och slutsatser är fortsatt aktuella 

och relevanta. Resultatet av dokumentanalysen redovisas i kapitel 2 nedan. 

Regionala, kommunala samt privata aktörer intervjuades inom ramen för den 

här utvärderingen. Syftet med intervjuerna var huvudsakligen att skapa en 

förståelse kring programmets aktualitet samt om, och i så fall hur, aktörerna 

har använt sig av programmet. Syftet var därutöver att skapa en förståelse 

kring i vilken utsträckning aktörerna har arbetat med rekommendationerna 

som återfinns i programmet.  

Totalt intervjuades 16 aktörer i relation till skärgårdsprogrammet (se 

fullständig respondentlista i bilaga 1) och urvalet av respondenter 

genomfördes i samråd med beställare. I Region Östergötland intervjuades 

två kommunala tjänstepersoner från Norrköpings kommun, en kommunal 

tjänsteperson och en kommunal politiker från Valdemarsviks kommun samt 

en kommunal tjänsteperson från Söderköping. Därutöver intervjuades också 

en regional tjänsteperson och en regional politiker från Östergötland. I 

Region Kalmars län intervjuades en kommunal tjänsteperson och en 

kommunal politiker från Västerviks kommun, två kommunala tjänstepersoner 

från Oskarshamn samt en regional tjänsteperson och en regional politiker. 

Därutöver intervjuades en aktör på Kustlandet, en aktör från Sparbanken 

Valdemarsvik och en aktör från en vandrarhemsverksamhet. 

Intervjuerna utgick från i förväg definierade frågor, men frågorna varierade 

en aning beroende på aktör. Det innebär att intervjuer med exempelvis 

kommunala aktörer hade en tydligare tyngd på vissa frågor än intervjuer med 

exempelvis privata aktörer. Frågebatteriet som samtliga intervjuer utgick från 

återfinns i bilaga 2. Samtliga intervjuer genomfördes digitalt. I utvärderingen 

som helhet har intervjuerna varit den del som haft störst betydelse för 

studiens slutsatser. Resultaten av intervjuerna redovisas i kapitel 3. 

För att ytterligare fördjupa förståelsen kring hur programmet skulle kunna 

vidareutvecklas har också vissa utblickar gjorts mot utvecklingsarbeten i 

andra delar av Sverige (kapitel 4). Denna omvärldsanalys genomfördes mot 

slutet av utvärderingsarbetet för att på bästa sätt kunna anpassas efter de 

utmaningar och frågeställningar som aktualiserats i dokumentanalysen och 

intervjuerna. Ett särskilt fokus i dessa utblickar har därför lagts på frågor som 

rör samverkan mellan offentliga och privata aktörer hur visioner och mål 

omsätts i handling. Omvärldsanalysen har genomförts i form av intervjuer 

och omfattat utblickar mot två områden i Sverige; Åre och nordvästra Skåne. 

Dessa områden har valts ut därför att de har bedömts kunna bidra med 

erfarenheter kring de frågeställningar som väckts i analysen. De har också 

på olika sätt likheter med det geografin i utvecklingsprogrammet. Nordvästra 

Skåne delar egenskapen av att vara ett kustområde och kan därför förväntas 

ha överlappande utmaningar med området i utvecklingsprogrammet. I Åres 

fall är den begränsade tillgängligheten en faktor som har likheter med 

förhållandena i programområdet. De som intervjuats i Åre kommun och i 

samverkansorganisationen Familjen Helsingborg återges i bilaga 1.  
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1.3 UTVECKLINGSPROGRAMMETS STRUKTUR OCH 
INNEHÅLL 

Det gemensamma utvecklings-

programmet för kust och skärgård i 

Östergötland och Norra Småland 

2030 är geografiskt avgränsat till ett 

område öster om E22 som sträcker 

sig från Bråviken till Oskarshamns 

södra kommungräns. Tidigt i 

programmet pekas åtta 

”utvecklingsområden” ut inom detta 

geografiska område med syftet att 

ange framtida prioriterade 

utvecklingsområden för expansion 

av boende, infrastruktur och service 

dit samhällelig service koncentreras:  

• Arkösund 

• Lagnö/Tyrislöt 

• Gryt/Fyrudden 

• Loftahammar 

• Blankaholm 

• Klintemåla 

• Figeholm 

• Påskallavik 

Dessa utvecklingsområden är en 

bärande del av programmet som 

återkommande hänvisar till vikten av 

att styra satsningar på särskilt 

boende, infrastruktur och service dit.  

Programmets tematiska fokus tar sitt 

avstamp i en målbild som utgörs av 

följande formuleringar:  

”Det långsiktiga målet för programmet är en kust och skärgård som genom 

sina unika värden är attraktiv för boende, verksamheter och rekreation. Kust 

och skärgård är en attraktiv del av regionen och den ska vara tillgängliga för 

alla. 

Målet är: 

– En långsiktigt väl förvaltad kust och skärgård med natur-, kultur- och 

rekreationsvärden som bevaras och utvecklas. 

– En för alla öppen och tillgänglig kust och skärgård med effektiva, 

miljövänliga transporter och ändamålsenlig infrastruktur. 

– En livskraftig kust och skärgård med förutsättningar för verksamheter och 

kommersiell service som är anpassade till skärgårdens förhållanden året om. 

– En kust och skärgård med behovsanpassad, tillgänglig och resurseffektiv 

service.” 

Bild 1. Översikt av geografiskt område för 
utvecklingsprogrammet. Källa: Gemensamt 
utvecklingsprogram för kust och skärgård i 
Östergötlands och Norra Småland 2030 (2017, 
s. 7). 
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Målbilden är således förhållandevis allmänt hållen och preciseras inte 

ytterligare. Efter att ha presenterats inledningsvis nämns inte målen mer i 

programmet, som istället är strukturerat utifrån fem tematiska fokusområden: 

• Befolkning och boende 

• Infrastruktur och kommunikationer 

• Service – kommersiell och offentlig 

• Näringsliv och arbetsmarknad 

• Natur, kultur och friluftsliv 

Dessa fokusområden har stark koppling till målen men har en mer analytisk 

karaktär kring nuläge och utmaningar än formen av målformuleringar. Varje 

fokusområde summeras upp i ett antal rekommendationer kring vad som bör 

prioriteras i arbetet för kust- och skärgårdsområdet. Även dessa 

rekommendationer är förhållandevis allmänt hållna och är inte formulerade i 

termer av åtgärder med exempelvis tillhörande kostnadsuppskattning eller 

roll- och ansvarsfördelning. De har snarare karaktären av riktningsvisare än 

åtgärder. Däremot ges en indikativ beskrivning av vilka typer av aktörer som 

ansvarar för vilka rekommendationer i en sammanfattande ”ansvarsmatris”: 

 

Tabell 1. Ansvarsmatris för aktörer gällande rekommendationer som ges i 
utvecklingsprogrammet. Källa: Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i 
Östergötlands och Norra Småland 2030 (2017, s. 13). 

I programmet anges också att det ska följas upp och vid behov uppdateras, 

företrädesvis med samma frekvens som översiktsplanerna, det vill säga 

minst en gång varje mandatperiod. Ansvaret för det ligger på kommuner och 

region, men det anges inte hur uppföljningen ska ske. 

2 JÄMFÖRANDE DOKUMENTANALYS 

Som ett av underlagen för en bedömning av om målbild, fokusområden och 

programmets analys och slutsatser fortsatt är relevanta har en genomgång 
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gjorts av följande regionala och kommunala styrdokument, utöver 

utvecklingsprogrammet: 

• Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030  

• Regional utvecklingsstrategi 2040 – Utvecklingsstrategi för 

Östergötland. Remissversion 

• Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland 

• Regionalt serviceprogram för Kalmar län 2020–2024 

• Regionalt serviceprogram Östergötlands län 2014–2022 

• ÖP för landsbygden Norrköpings kommun (2017) 

• Söderköpings ÖP (2015) 

• Valdemarsvik ÖP (2018) 

• Västervik ÖP (2014) 

• Oskarshamn ÖP (2003) (En ny ÖP är under framtagande) 

2.1 DE REGIONALA DOKUMENTEN 

En allmän iakttagelse i de regionala dokumenten är att varken skärgård eller 

kust ges särskilt mycket uppmärksamhet där. I de regionala 

utvecklingsstrategierna (RUS) finns kusten och skärgården med som en del 

av en landskapsbeskrivning men endast i begränsad utsträckning som en 

miljö med egna utmaningar, styrkor och möjligheter. Skärgården beskrivs 

exempelvis som en del av Östergötlands ”rika kultur- och naturmiljöer” och 

”unika natur- och kulturmiljöer” i Kalmar län. I Kalmar län framhålls att 

”kuststräckan är landets längsta och knappast någon annan del av Sverige 

har en kust med så varierad karaktär under och över ytan” och att kusten har 

en självklar betydelse för länets utveckling och dess möjligheter i en 

Östersjökontext. Östersjöperspektivet är något mindre tydligt i Östergötlands 

RUS, men gemensamt för båda är att Östersjön lyfts fram som en känslig 

vattenresurs som behöver uppmärksammas i det regionala arbetet. I 

Östergötlands RUS, som det ännu endast finns en remissversion av och som 

alltså inte är antagen, finns dock det gemensamma utvecklingsprogrammet 

för kust och skärgård med som en referens under ”Läs mer” och därmed 

finns en formell koppling mellan dokumenten som inte finns på samma sätt i 

Kalmar län. Även i det nu gällande regionala utvecklingsprogrammet för 

Östergötland nämns kusten och skärgården sparsamt.  

Även om de regionala utvecklingsstrategierna ger ett förhållandevis litet 

utrymme åt kusten och skärgården finns det många tematiska överlapp, 

exempelvis kring natur- och kulturmiljöer, boendemiljöer, vattenkvalitet, 

samverkan i fysisk planering, besöksnäring och entreprenörskap, och det är 

inget som tyder på att det finns några direkta motstridigheter mellan dessa 

och utvecklingsprogrammet. Regionala utvecklingsstrategier är som regel 

allmänt hållna och så även i dessa fall. Det finns därför i princip inget i dem 

som pekar i motsatt riktning från utvecklingsprogrammet.  

Däremot är det viss skillnad i dokumentens betoning och tyngdpunkt. Ett 

exempel på det är att både Östergötland och Kalmar län lyfter fram den 

cirkulära ekonomin, eller cirkularitet, på ett sätt som inte 

utvecklingsprogrammet gör. I Östergötlands RUS är ”Klimatneutralt och 

cirkulärt” ett prioriterat strategiskt område och i Kalmar läns RUS lyfts 
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utvecklandet av ”den cirkulära ekonomin och delningsekonomin” fram som 

en strategi för att stärka länets konkurrenskraft.  

Ett annat område som betonas mer i de regionala utvecklingsstrategierna än 

i utvecklingsprogrammet är frågor som rör digitalisering ur ett bredare 

perspektiv än enbart bredbandsinfrastrukturen. Särskilt RUS:en i Kalmar län 

lyfter fram digitalisering på ett betydligt mer framträdande sätt än 

utvecklingsprogrammet, där detta huvudsakligen tas upp som en fråga om 

bredband. I Kalmar läns RUS utgör ”Digital omställning” ett av tre 

övergripande perspektiv som påverkar länets utveckling och 

digitaliseringsaspekter finns med i flera av de strategier som formulerats för 

länets fyra utvecklingsområden. Även Östergötlands RUS tar upp 

digitaliseringen som en samhällsomvandling med betydelse för arbetslivet, 

offentlig service och nyttjandet av det fysiska rummet, till exempel genom att 

minska behovet av transporter.  

Ytterligare ett område, som inte syns lika tydligt som de två nämnda 

exemplen, men som ändå kan nämnas här, är barn och unga som ges en 

mycket framskjuten plats i Kalmar läns RUS. I utvecklingsprogrammet 

konstateras att ”nettoinflyttningen av yngre vuxna och barnfamiljer måste öka 

för att befolkningsstrukturen ska kunna ändras” och följaktligen diskuteras 

barnfamiljers behov av exempelvis offentlig service och efterfrågan på vissa 

typer av boendemiljöer. Genomgående görs detta ur ett barnfamiljs- eller 

föräldraperspektiv, medan Kalmar läns RUS därutöver även lyfter fram barn 

och unga som sådana. ”God miljö för barn och unga” är ett särskilt utpekat 

prioriterat utvecklingsområde i detta dokument, med en rad olika 

underliggande strategier för att bland annat ge barn och unga trygghet och 

social hälsa, och möjlighet att utöva ett brett utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter.  

När det kommer till de regionala serviceprogrammen (RSP) kan det 

inledningsvis konstateras att dessa på ett mycket tydligt sätt passar in i 

utvecklingsprogrammets fokusområde ”Service – kommersiell och offentlig”. 

RSP kan ses som en form av paraplydokument för olika typer av strategiskt 

viktigt insatser som syftar till att främja tillgängligheten till service, med 

särskilt fokus på landsbygdsområden. Förutom att ha ett snävare tematiskt 

perspektiv skiljer de sig från såväl utvecklingsprogrammet och de regionala 

utvecklingsstrategierna genom en kortare tidshorisont. Kalmar läns RSP 

omfattar perioden 2020–2024 och Östergötlands 2014–2022.  

RSP har vissa likheter med utvecklingsprogrammet. Det som definieras som 

”insatser” i de två länens respektive RSP har tydliga likheter med 

utvecklingsprogrammets rekommendationer, både när det gäller innehåll och 

abstraktionsnivå om än något mer detaljerat i RSP. En påtaglig skillnad 

mellan rekommendationerna i utvecklingsprogrammet och insatserna i RSP 

är däremot den mycket tydliga uppföljningsstrukturen i RSP, något som ger 

RSP en högre handlingskaraktär. I Östergötlands RSP är insatserna tydligt 

kopplade till insatsmål, resultatmål och effektmålmål. I dokumentet framgår 

att ”uppföljning samt utvärdering av insatser kommer att ske årligen genom 

ett möte med partnerskapet i slutet av året”. Kalmar läns RSP har inte 

samma målstruktur, men i likhet med Östergötlands RSP är kopplingen 

mellan insats och mål mycket tydlig. För vart och ett av de mål som är 

kopplade till insatserna är ansvariga utpekade och en tidplan angiven. 

Liksom i Östergötland sker uppföljning årligen. 
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Överlag har de regionala serviceprogrammen en hög relevans för 

utvecklingsprogrammet, genom fokuseringen på tillgänglighet till service i 

landsbygd. Liksom i de regionala utvecklingsstrategierna är dock inte kusten 

och skärgården särskilt framträdande i dessa dokument, trots det. I 

Östergötlands RSP är till och med skärgårdsbefolkningen exkluderad ur de 

indikatorer som används i nulägesbeskrivningen. Den tydliga ämnesmässiga 

kopplingen mellan utvecklingsprogrammet och RSP torde ha god potential 

att utgöra grund för en vidareutveckling av utvecklingsprogrammet. 

2.2 DE KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANERNA 

Statusen på översiktsplanerna i de fem berörda kommunerna är mycket 

varierande. Endast Norrköping och Valdemarsvik har en översiktsplan (eller 

relevant fördjupning) som antagits efter att utvecklingsprogrammet togs fram 

2017. Därför är det också rimligt att hänvisningarna till 

utvecklingsprogrammet varierar.  

En generell iakttagelse från genomgången av relevanta översiktsplaner är att 

det, på motsvarande sätt som med de regionala dokumenten, är svårt att se 

några direkta motstridigheter mellan översiktsplanerna och 

utvecklingsprogrammet. I de tre östgötska kommunernas översiktsplaner 

finns en särskilt tydlig samstämmighet i utpekandet av de tre 

utvecklingsområdena och de vägar som enligt utvecklingsprogrammet ska 

lyftas fram av kommunerna.  

Norrköpings kommuns översiktsplan är tredelad, bestående av den 

gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping tillsammans 

med ÖP staden och ÖP landsbygd. Det är i ÖP landsbygd som kusten och 

skärgården hanteras. Där klargörs tydligt att utvecklingsprogrammet är ett 

underlag, och följaktligen går översiktsplanen i hög grad i linje med 

utvecklingsprogrammet, till exempel när det gäller utpekandet av Arkösund 

som utvecklingsområde i Norrköpings kommun, men också när det gäller 

andra rekommendationer.  

Söderköpings ÖP antogs 2015 och hänvisning till programmet saknas 

därmed. Kust- och skärgårdsperspektivet är dock tydligt i planen och 

Skärgårdsrådet omnämns som ett samarbete påbörjat 2011 omfattande 

”politisk samordning mellan Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och 

Västervik i skärgårdsfrågor”. Tyrislöt lyfts fram som ”fastlandets yttersta 

kontaktpunkt mot skärgården på liknade vis som Fyrudden i Valdemarsvik 

och Arkösund i Norrköping” och ortens betydelse för turism-, upplevelse- och 

besöksnäring i Östergötlands skärgårdsutveckling framhålls.  

Valdemarsviks ÖP (2018) är den översiktsplan som har starkast explicita 

samstämmighet med utvecklingsprogrammet, inklusive en sidas referat av 

det. Gryt-Fyruddens nodfunktion är tydligt framhållen och pekas ut som 

regionalt utvecklingsområde i skärgården: ”Genom att Gryt-Fyrudden får den 

positionen, blir målsättningen tydlig att koncentrera boende, service och 

infrastruktur hit.” Vidare poängteras att ”Gryt-Fyrudden utpekas som nod för 

skärgårdstrafiken. Att tydligt peka ut Gryt-Fyrudden som en av de viktigaste 

knutpunkterna i skärgården, förstärker motiven bakom att väg 212 ska bli en 

nationellt och regionalt prioriterad väg.” 
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Utpekandet av utvecklingsområdena görs inte på samma tydliga sätt utifrån 

ett kust- och skärgårdsperspektiv i Västerviks och Oskarshamns 

översiktsplaner (men då är Oskarshamns ÖP från 2003). I Västerviks ÖP, 

som vann laga kraft 2014, lyfts skärgården fram på flera håll men det görs 

ingen hänvisning till något särskilt mellankommunalt samarbete kring 

skärgårdsfrågor (såsom till exempel Söderköping har gjort, som också har en 

ÖP som är äldre än utvecklingsprogrammet). Loftahammar nämns kort som 

en större tätort och ett ställe där det finns efterfrågan på bostäder, men 

Blankaholm nämns endast i begränsad utsträckning.  

I Oskarshamn håller en ny ÖP på att tas fram (enligt hemsidan med en 

samrådsversion färdig att skickas ut under våren 2021) och den nuvarande, 

som antogs 2003, kan därför i praktiken förväntas vara inaktuell. Ett särskilt 

avsnitt om kust och skärgård finns med i den nuvarande men avslutas med 

slutsatsen att en fördjupad översiktsplan bör upprättas för kommunens kust 

och skärgård för att: 

• ”lyfta fram de särdrag och den problematik som förknippas med 

skärgården” 

• ”kunna åstadkomma inventeringar som i stor utsträckning saknas för 

många ämnesområden i skärgårdsmiljön” 

• ”kunna presentera åtgärdsförslag för att nå en hållbar utveckling” 

• ”ta ställning till hur områden av riksintresse bör avgränsas och ta 

fram förslag till lämpliga åtgärder för att skydda dess värde”. 

För en utomstående läsare framstår det som att dessa punkter rimligen 

skulle kunna utgöra en viktig del av bakgrunden till att 

utvecklingsprogrammet överhuvudtaget finns till.  

Både Västerviks och Oskarshamns gällande översiktsplaner är för gamla för 

att ha kunnat ha samma direkta koppling till utvecklingsprogrammet som 

särskilt Norrköpings och Valdemarsviks. Däremot tyder det på en god 

potential att, i utformandet av kommande översiktsplaner i dessa kommuner, 

få ett större och mer explicit genomslag för den inriktning som finns i 

utvecklingsprogrammet.  

2.3 SLUTSATSER DOKUMENTANALYSEN 

Baserat på genomgången av ovan nämnda regionala och kommunala 

dokument kan ett antal slutsatser dras: 

• Kusten och skärgården har inte någon särskilt framträdande plats i 

de regionala dokumenten, i synnerhet inte de regionala 

utvecklingsstrategierna. Det finns dock ingen direkt motstridighet 

mellan dessa och utvecklingsprogrammet. Däremot har de olika 

tyngdpunkt och det finns några potentiellt relevanta ämnesområden 

som ges större utrymme i de regionala dokumenten än i 

utvecklingsprogrammet. Till dessa hör särskilt den cirkulära 

ekonomin och digitaliseringen. Även barn och unga kan nämnas 

som ett sådant tematiskt område.  

• De regionala serviceprogrammen har tydlig tematisk koppling till 

utvecklingsprogrammet, men denna koppling torde ha potential att 

utvecklas betydligt. De regionala serviceprogrammen är mer 

handlingsorienterade och har mycket tydliga uppföljningsstrukturer 
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som skulle kunna tjäna som inspiration och/eller förebild för 

utvecklingsprogrammet. Av detta skäl finns det anledning att också 

överväga en mer formaliserad koppling mellan 

utvecklingsprogrammet och serviceprogrammen som potentiellt sett 

skulle kunna ha en handlingsplaneliknande roll för serviceavsnittet i 

utvecklingsprogrammet.  

• I de kommunala översiktsplaner som antagits efter 

utvecklingsprogrammet finns det en tydlig koppling dokumenten 

emellan, bland annat när det gäller utpekandet av 

utvecklingsområdena och de vägar som enligt 

utvecklingsprogrammet ska pekas ut av kommunerna. För de äldre 

översiktsplaner finns det således goda möjligheter att göra 

motsvarande när dessa uppdateras.  

3 INTERVJUER 

Ett flertal regionala och kommunala aktörer samt ett mindre antal privata 

aktörer intervjuades inom ramen för den här utvärderingen. Generellt var 

informanterna bekanta med utvecklingsprogrammet (om än i olika 

utsträckning) och inställningen till programmet var generellt god eftersom 

programmet beskrevs vara en viktig del i processen att utveckla kust- och 

skärgårdsområdet. Dock beskriver flera informanter att programmet inte 

används i det vardagliga arbetet utan att programmet snarare går i linje med 

det utvecklingsarbetet som pågår, och att programmet understödjer och ger 

mandat till det arbetet. Däremot ses programmet inte vara praktiskt 

vägledande, i huvudsak på grund av att programmets mål och 

rekommendationer inte är tillräckligt konkreta.  

3.1 HUVUDSAKLIGA NYTTAN MED PROGRAMMET 

Generellt finns en uppfattning om att programmet fyller en 

utvecklingsfunktion i kust- och skärgårdsområden i de två länen och 

majoriteten av intervjuade aktörer beskriver att det finns en eller flera nyttor 

programmet.  

Utvecklingsprogrammet omfattar skärgårdsområdet i kustkommunerna 

Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik och Oskarshamn. Att det i 

utvecklingsprogrammet görs en geografisk avgränsning där flera kommuner 

och regioner inkluderas, och att programmet tagits fram av berörda offentliga 

aktörer, har ökat förståelsen kring att samordning över läns- och 

kommungränserna är nödvändigt. Den geografiska avgränsningen betonas 

därutöver som en viktig nytta eftersom utmaningar och möjligheter är något 

annorlunda i skärgårdsområden än i fastlandsområden. Exempelvis är det 

extra utmanande att tillgängliggöra service, sophämtning och kollektivtrafik i 

kust- och skärgårdsområden och därför krävs det interregional- och 

kommunal samordning för att bemöta de utmaningar som finns i kust- och 

skärgårdsområdena. Programmet tydliggör var samordning behövs och inom 

vilka fokusområden. Dessutom har programmet skapat en medvetenhet 

kring det geografiska sammanhanget och den kollektiva nyttan av 

samordning, vilket har stärkt förutsättningarna för det.  
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Utöver att programmet berör en avgränsad geografi ser flera informanter 

också en nytta i att utvecklingsområden pekas ut. Kommuner kan få stöd i 

utvecklingsprogrammet att fokusera och kraftsamla kring utveckling av just 

utvecklingsområdena när det exempelvis kommer till att tillgängliggöra 

service och bostäder. Därutöver har det också gett kommunala aktörer 

mandat att prioritera sina investeringar och satsningar till just utpekade 

utvecklingsområden, eftersom avgränsningen sker i programmet. 

Avgränsningen i utvecklingsprogrammet ses också som viktigt eftersom den 

har ökat förståelsen när det kommer till var utveckling bör ske ur ett regionalt 

och interkommunalt perspektiv. På så sätt har kommunala aktörer kunnat 

fokusera och kraftsamla kring just utvecklingsområdena.  

Det ses också som en nytta att utvecklingsprogrammet förtydligar och 

belyser det arbete som redan pågår i området. Flera informanter förmedlar 

att programmet är i linje med pågående arbete, och trots att det är 

utmanande för informanterna att beskriva vad som har gjorts på grund av 

utvecklingsprogrammet, så ger det tyngd och ökat mandat till exempelvis 

kommunala tjänstepersoner. Däremot upplevs det saknas tydliga delmål 

och/eller riktlinjer kring hur aktörer ska arbeta för att nå definierad målbild.  

Att programmet belyser en specifik geografi och prioriterar fokusområden 

och att det vidare är politiskt förankrat ger också mandat till tjänstepersoner i 

dialog med exempelvis politiker. Programmet kan användas som en 

motivation till att söka stöd och pengar, exempelvis från EU eller från 

nationell nivå. Detta mandat saknas dock till viss del hos kommuner i Kalmar 

län eftersom programmet inte har antagits politiskt i regionen. 

3.2 PROGRAMMETS MÅLBILD OCH FOKUSOMRÅDE 

Programmets målbild och fokusområden uppfattas generellt som relevanta. 

Fokusområdena speglar informanternas uppfattning gällande vad som bör 

fokuseras på i ett utvecklingsprogram för kust- och skärgård. Målbilden ses 

dock som ambitiös och svåruppnåelig och informanter beskriver att det 

saknas tydliga delmål och konkretisering kring hur målen faktiskt ska nås.  

Trots att fokusområdena är relevanta för geografin finns det ett behov av att 

förstärka fokusområdena i huvudsakligen två avseenden. Det ena är att 

förstärka perspektivet av Agenda 2030. Det upplevs saknas en tydlig 

sammankoppling mellan programmet och hur dess realisering ska bidra till 

att nå hållbarhetsmålen. Ett flertal informanter betonar dock att kopplingen till 

hållbarhet möjligen redan finns där, men att den inte belyses ur ett Agenda 

2030 perspektiv. Eftersom det perspektivet genomsyrar både kommunala 

och regionala strategiska planer, ses det av relevans att också 

utvecklingsprogrammet gör det.  

Det efterfrågas också ett starkare digitaliseringsperspektiv. Med det menas 

att det efterfrågas tydligare riktlinjer kring hur digitalisering kan vara 

bidragande i utvecklingen av kust- och skärgårdsområdet. Det innebär att det 

inte enbart fokuserar på tillgängligheten till bredband, som redan i nuvarande 

version lyfts fram tydligt, utan också på hur digitaliseringen kan vara en 

bidragande faktor i att exempelvis tillgängliggöra service.  

Utöver de två huvudsakliga fokusområdena framkommer det genom 

utvärderingen att det efterfrågas ett tydligare fokus på hur människor ska 

kunna bo i området året om. Området präglas av påtagliga 
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säsongsvariationer som följd av att det har en karaktär som plats för 

fritidsboende och besöksnäring, och potentialen i alla säsonger har lyfts fram 

som ett utvecklingsområde i programmet. 

3.3 PROGRAMMETS REKOMMENDATIONER OCH 
ÅTGÄRDER 

Programmets rekommendationer ses, precis som fokusområdena, i 

huvudsak som relevanta och i linje med vad intervjuade regionala, 

kommunala och privata aktörer ser att utvecklingen bör fokusera på i 

området. Däremot är det utmanande för informanter att besvara och 

definiera i vilken utsträckning rekommendationerna har genomförts. 

Huvudsakliga anledningen till det beskrivs vara att rekommendationerna inte 

är tillräckligt konkreta, de speglar ett kontinuerligt arbete som inte går att 

bocka av samt att det är otydligt vem eller vilka som har ansvar och rådighet 

över att genomföra rekommendationerna. På samma sätt är det svårt att 

beskriva vilka rekommendationer och åtgärder som kommuner inte arbetat 

med.  

Att det finns en otydlighet kring vilka som har rådighet att genomföra 

rekommendationerna tar sig uttryck på flera sätt. Exempelvis beskriver 

kommunala aktörer att de kan möjliggöra för bostadsbyggande, men att det i 

praktiken är privata aktörer som bygger. Därutöver finns det en otydlighet 

kring vem eller vilka inom exempelvis kommunerna som ansvarar för en 

rekommendation. Att aktörer känner en osäkerhet kring just ansvar beskrivs 

leda till att det blir en slags ”någon-annan-ism” - trots att det i 

utvecklingsprogrammet beskrivs vilka aktörer som ansvarar för vilka 

rekommendationer.   

Rekommendationerna anses som breda och heltäckande, men i 

realiseringen och i arbetet med att utveckla området ses vissa 

rekommendationer få mer tyngd än andra. Exempelvis upplevs det av ett 

flertal informanter på kommunal nivå att rekommendationen kring en värnad 

orördhet väger tyngre än rekommendationen kring att utveckla varierade 

boendeformer. Länsstyrelsen, som i utvecklingsprogrammet beskrivs som 

ansvarig för att värna orördheten tillsammans med kommunerna, kan 

exempelvis avslå kommunala planer kring utveckling av varierande 

boendeformer i det avgränsade området. Informanter upplever därför att 

vissa rekommendationer i praktiken står i emot varandra, och det avsevärt 

försvårar realiseringen av dem. Ett konkret exempel är just att utvecklingen 

av varierade bostäder står emot rekommendationen att värna orördheten. 

Trots att orördhet och bostadsutveckling ska ske på olika platser blir det i 

realiteten att exempelvis strandskyddet stoppar planer av exploatering.  

Med det sagt betonar ett flertal informanter, trots att det är svårt att avgöra i 

vilken utsträckning rekommendationerna har genomförts, att 

rekommendationerna ger en riktning och en ökad förståelse kring hur den 

gemensamma utvecklingsbilden av området ser ut. Dessutom beskriver 

informanter att det pågår ett arbete som är i linje med rekommendationerna, 

trots att det är svårt att avgöra om det är på grund av utvecklingsprogrammet 

eller inte. Här lyfts framförallt att det har skett framsteg i arbetet med att 

utveckla kollektivtrafiken och att främja företagande.  
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3.4 HINDER OCH UTMANINGAR 

I arbetet med programmet finns det ett antal beskrivna hinder och 

utmaningar kopplat till att programmet. Framförallt handlar det om att 

programmet inte ses som tillräckligt konkret, vilket gör det svårt att utifrån 

programmet skapa sig en förståelse kring hur aktörer ska arbeta för att 

realisera programmets målbild.  

Ett flertal informanter beskriver att programmet belyser och lyfter viktiga 

utmaningar och relevanta utvecklingsmöjligheter i geografin, men att det är 

svårt att realisera och formulera om det till konkret arbeta på lokal nivå. 

Exempelvis beskrivs det att tjänstepersoner som arbetar på planavdelning 

använder programmet i mycket liten utsträckning, eftersom det saknas 

konkretisering av hur rekommendationerna ska genomföras ur ett fysiskt 

perspektiv. Med det sagt lyfter dock flera informanter att det möjligen inte var 

syftet med utvecklingsprogrammet, men att det bör bli nästa steg. 

Därutöver råder en osäkerhet kring vilka aktörer som ansvarar för 

programmet och därmed också dess uppföljning. Om rekommendationerna 

kan konkretiseras, genom exempelvis kvantifiering eller delmål, kan det 

också vara möjligt att följa upp arbetet på såväl regional som kommunal nivå. 

Flera informanter beskriver att arbetet med att realisera och förankra 

programmet hade förenklats om det i framtiden följs upp. På så sätt kan 

också en förståelse kring nuläget förbättras.  

Flertalet informanter beskriver också att programmet var ett första steg i att 

utveckla området, där geografin, utmaningarna och möjligheterna ringades in 

och möjliggjorde för samverkan, men att det i nästa steg bör förtydligas hur 

aktörer ska realisera rekommendationerna för att nå definierade mål, 

exempelvis genom en handlingsplan.  

Det föreligger till viss del en delad bild kring vad nästa steg för 

utvecklingsprogrammet bör vara. Vissa informanter efterfrågar och ser ett 

behov av att programmet uppdateras i sin nuvarande form och möjligen 

adderar eller bygger på relevanta fokusområden. Andra informanter menar 

istället att det inte finns ett behov av att uppdatera programmet, utan snarare 

att ett nästa steg bör vara att omvandla programmet till ett 

handlingsprogram.  

4 OMVÄRLDSANALYS 

Här sammanfattas resultatet av de utblickar som gjorts mot 

utvecklingsarbetet i Åre och nordvästra Skåne. Avsnittet redogör för 

iakttagelser kring samverkan mellan offentliga och privata aktörer, avgörande 

faktorer till handling samt hantering av utmaningar och avslutas med en 

summering av de viktigaste lärdomarna för utvecklingsprogrammets 

vidareutveckling.  
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4.1 SAMVERKAN MELLAN OFFENTLIGA OCH 
PRIVATA AKTÖRER 

Familjen Helsingborg 

Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, 

Ängelholm och Örkelljunga. Samarbeten sker inom områden som 

infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering, miljö, men även 

samhällsplanering, boende, trygghetsfrågor och kultur.  

Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna. Det 

finns mellan 35–40 nätverk så som bibliotek, sjukvård, där 

näringslivsnätverket är det största nätverket. Avdelningen heter näring och 

destination där en av de viktigaste frågorna handlar om vad näringen vill att 

Familjen Helsingborg skall göra inom till exempel besöksnäringen. Det finns 

en sekretariatschef som ansvarar för alla nätverk.  

Nyttan med samarbetet mellan de 11 kommunerna är att kommungränserna 

har suddats ut genom att fokus ligger på kunden och besökaren. Nyttan med 

samarbetet består också i kontinuiteten i arbetet genom att alla 

näringslivschefer och vissa tjänstemän har avstämningsmöten varannan 

månad.  

En annan bidragande faktor till samarbetet inom Familjen Helsingborg beror 

på att avdelningen näring och destination har delat in sig i grupper där mer 

fokuserat arbetet kretsar kring: etablering, valkompetens, internationell 

marknadsföring (utveckling av destinationer och nationell marknadsföring 

ingår också) och stärkt företagsklimat. Dessa grupper möts separat 

varannan vecka.  

Den viktigaste nyttan av arbetet inom Familjen Helsingborg är samarbetet 

med de 70–80 samarbetspartners (företag). Samarbetet med näringslivet 

består i företagens engagemang i de frågor som de brinner för. Företagen 

delar också på kostnaderna för de projekt och insatser som Familjen 

Helsingborg bedriver, vilket bidrar till företagens engagemang. Familjen 

Helsingborgs arbete innebär att allt arbete de gör skall göras till fördel för 

företagen.  

Åre 

Samarbetet för den utvecklingsarbetet i Åre kommun kan tillskrivas 

stöttandet av flera olika aktörer. Region Jämtland och Härjedalen har lyckats 

fånga frågorna och delat in frågorna utifrån geografi och typografi. Forum för 

tillväxtchefer i kommunerna har etablerats för att föra dialog med varandra 

och driva frågor som är viktiga.  

De privata aktörerna har varit avgörande för utvecklingen i Åre. Det har 

funnits och finns en kultur i Åre bland företagarna som bygger på samverkan 

och konkurrens året runt. Detta har bidragit till att Åre kommun har nått sina 

tillväxtmål. Tillväxten har också skett tack vare utländska investerare som vi 

bo och/eller investera i Åre. SkiStar har till exempel varit en väldigt viktig 

aktör för tillväxten och utvecklingen av Åre som destination. Inflyttningen till 

Åre har också berott på att personer är i fasen att starta familj eller 55+ har 

valt att flytta till Åre permanent.  



 

 

 
10319119 •  Utvärdering och analys av gemensamt utvecklingsprogram för kust- och skärgård  | 17   

Åre kommun sköter den offentliga basen så som infrastruktur, kommersiell 

service, markupplåtelse och boende. De privata aktörerna har historiskt en 

kultur att samarbeta och erbjuda service året runt. De privata aktörerna har 

också en stark entreprenörsanda som gör att de vill driva verksamhet samt 

attraherar Åre destination internationellt kapital. Åre kommun stöttar 

företagen i olika former så som att underlätta för tillstånd och markfrågor.  

4.2 AVGÖRANDE FAKTORER TILL HANDLING 

Familjen Helsingborg 

Familjen Helsingborgs beskriver att det avgörande för att ha kunnat ta klivet 

från vision och mål till handling och genomförande av mål vad gäller platsens 

utveckling är:  

• Det långsiktiga och kontinuerliga arbetet som projektgrupperna har 

gjort för att driva och genomföra frågor.  

• Att projektgruppen har haft mandat från offentliga aktörer att driva 

och genomföra insatserna för näringslivet.  

• Att det har funnits tydliga mål för vad som skall göras samt en 

handlingsplan för vad som skall göras och av vem.  

• Att Familjen Helsingborg långsiktigt har arbetat för att skapa 

förtroende bland företagen i näringen.  

Åre 

Den viktigaste anledningen till att Åre destination och Åre kommun har 

lyckats gå från mål till handling är att det finns en stark historia att samarbeta 

och konkurrera bland företagen året runt. En bra företagsanda drar fler 

företag till en plats och de offentliga stöttar på lagom nivå. Åre kommun är en 

liten kommun sett till befolkningsmängden och de resurser som de drar in i 

skattemedel går nästan helt och hållet till att upprätthålla de institutioner som 

kommunen ansvarar för.  

4.3 HANTERING AV UTMANINGAR  

Familjen Helsingborg 

Inom besöksnäringen har Familjen Helsingborg haft en kontinuerlig dialog 

med näringslivet. Ett exempel är när influencers och aktörer kommer till 

nordvästra Skåne, bjuds de in under medel och lågsäsong för att visa på 

attraktiviteten av områden även off-season. Vad gäller belastning på 

infrastrukturen beskriver Familjen Helsingborg att det har saknats 

bussförbindelser (med fokus på lokaltrafiken) och parkeringsplatser under 

högsäsong för besökare och turister att ta sig till och från attraktionerna.  

Åre 

Inom besöksnäringen har Åre kommun och till exempel SkiStar pratat och 

drivit frågorna för året-runt resenärer. Corona-pandemin har bidragit till att 

säsongerna har förlängts, men samtidigt har affärsresandet minskat. Den 

kommersiella servicen i Åre kommun har stora utmaningar när det kommer 

väldigt många besökare under olika högtider eller högsäsonger eftersom 

reningsverket inte är byggt för att kunna hantera ökningen. Åre kommun har 

också ett stort underskott av underhåll på vägar och järnväg. Det är även 

stora slitage på leder och vägar.  
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4.4 SLUTSATSER OMVÄRLDSANALYSEN 

Sammanfattningsvis kan det sägas att de bidragande faktorerna till att både 

Familjen Helsingborg och Åre Kommun har lyckats med att omsätta visioner 

och mål till realitet är många. Några anledningar som är värdefulla för vidare 

arbete i detta arbete är:  

• Att arbeta utan att fokusera på kommungränserna och fokusera mer 

på invånare och besökare.  

• Kontinuitet i arbetet, att arbeta långsiktigt och att ha mandat från 

beslutsfattare att driva och genomföra insatserna för näringslivet.  

• Att målen är tydliga och att det finns en handlingsplan för hur det 

fortsatt arbetet skall bedrivas och av vem.  

• Att långsiktigt arbeta med att skapa förtroende bland företagen i 

näringen, involvera dem i utvecklings- och finansieringsarbetet.  

5 UTVECKLING AV PROGRAMMET 
OCH FORTSATT SAMVERKAN  

I detta avsnitt diskuteras resultatet av utvärderingen med utgångspunkt i de 

frågeställningar som varit vägledande för studien: 

• Är programmets mål och fokusområden fortsatt relevanta? 

• I vilken utsträckning har programmets rekommendationer och 

åtgärder genomförts? 

• Vilka behov finns det av fortsatt utveckling av och samverkan kring 

programmet? 

5.1 ÄR PROGRAMMETS MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN 
FORTSATT RELEVANTA? 

Överlag kan programmets inriktning, mål och fokusområden anses vara 

förhållandevis aktuella. Varken intervjuerna eller dokumentanalysen antyder 

att de analyser som görs och de slutsatser som dras i programmet har blivit 

inaktuella sedan programmet togs fram sist. Det finns därför inget som talar 

för att det finns ett behov av att ta fram ett helt nytt utvecklingsprogram. 

Däremot finns det anledning att överväga en vidareutveckling av programmet 

med en tydligare betoning på vissa frågor som i nuläget är nedtonade i 

dokumentet. Det gäller framför allt digitaliseringen och de möjligheter som 

den innebär, samt hållbarhet och Agenda 2030.  

Vikten av ett tydligare uppmärksammande av digitaliseringen kommer fram i 

både dokumentanalysen och intervjuerna, och i ljuset av den utveckling som 

skett under pandemin torde det vara en mycket viktig aspekt av kust- och 

skärgårdsområdets framtida utveckling, ur samtliga fokusområdens 

perspektiv. Idag finns bredband med som en återkommande fråga i 

utvecklingsprogrammet, men digitaliseringen skulle kunna lyftas fram ur ett 

bredare perspektiv, till exempel med stöd i de två länens digitala agendor, 

där bredbandsinfrastruktur utgör en del vid sidan av frågor som digital 

kompetens och delaktighet, digitala tjänster, och digitalt stöd inom offentlig 

verksamhet. I samtal med privata aktörer har det exempelvis framkommit ett 
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behov av att skapa en förståelse kring hur pandemin kan komma att påverka 

geografin, och om det finns möjlighet att skapa positiva synergier med att 

exempelvis fler arbetar från sina fritidshus. Mer betoning på digitalisering 

behöver inte nödvändigtvis tolkas som ett behov av ett nytt fokusområde. 

Snarare bör ett digitaliseringsperspektiv integreras i de befintliga 

fokusområdena för att på så sätt bland annat utveckla boendets attraktivitet 

och tillgängligheten till service. Länens digitala agendor är i dagsläget inte 

skrivna på ett sätt som uppmärksammar kusten eller skärgården explicit och 

en tydligare koppling till dessa skulle kunna vara ett sätt att utveckla såväl 

utvecklingsprogrammet som de digitala agendorna.  

När det gäller hållbarhetsperspektivet är även detta, liksom digitaliseringen, 

snarare ett område av horisontell karaktär än ett eventuellt ytterligare 

fokusområde. Hållbarhet är ett mycket mångfacetterat begrepp som kan 

konkretiseras på många olika sätt. Ett sätt att lyfta fram hållbarhet tydligare 

är med mer uttalade hänvisningar till Agenda 2030 och de globala målen. 

Många av de aspekter som fångas upp av de globala målen är idag redan 

integrerade i programmet men framstår inte som analyserade ur ett 

hållbarhetsperspektiv. En tydligare koppling till de globala målens 

begreppsapparat skulle kunna synliggöra hur och i vilka avseenden 

programmet bidrar till en hållbar utveckling. En konkret aspekt av detta är 

frågor som rör hållbar konsumtion och produktion (det 12:e globala målet) 

och det som i de regionala utvecklingsstrategierna lyfts fram i termer av 

cirkularitet.  

Ytterligare en aspekt som skulle kunna lyftas fram på ett något mer initierat 

och nyanserat sätt är ett barn- och ungdomsperspektiv. Detta är inte en fråga 

som lyfts så tydligt i intervjuerna, men den motiveras tydligt i Kalmar läns 

RUS. Mot bakgrund av programmets slutsats att det är önskvärt med en 

nettoinflyttning av barnfamiljer i området är det naturligt att lägga stor vikt vid 

offentlig service och boendemiljöer som attraherar barnfamiljer, men ett 

kompletterande fokus på frågor som är formulerade ur barnens och 

ungdomarnas perspektiv skulle kunna stärka områdets attraktivitet för denna 

målgrupp.  

5.2 I VILKEN UTSTRÄCKNING HAR PROGRAMMETS 
REKOMMENDATIONER OCH ÅTGÄRDER 
GENOMFÖRTS? 

Överlag har inte utvecklingsprogrammets rekommendationer uppfattas som 

irrelevanta eller inaktuella. Däremot ger flera informanter en bild av att 

rekommendationerna har en mer abstrakt karaktär än att uppfattas som 

”åtgärder”. Rekommendationerna anger en riktning för vilket agerande som 

ska eftersträvas, men de är genomgående formulerade på ett sätt som 

snarare speglar sådana verksamheter och aktiviteter som redan pågår i 

någon utsträckning. Det är därför svårt att bedöma om rekommendationerna 

är genomförda eller inte, helt enkelt därför att de har mer karaktären av 

kontinuerligt pågående processer än åtgärder som kan fullbordas och 

”bockas av” på en lista. Av motsvarande skäl är det också svårt att tydligt 

identifiera rekommendationer och åtgärder som aktörerna inte arbetat med.  

Här bör också tilläggas att det finns en viss otydlighet kring ansvar och roller 

när det kommer till genomförandet av programmet. Ansvaret för de olika 
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rekommendationerna är fördelade på många aktörer, angivna med kategori 

snarare än namn, vilket i någon intervju beskrevs som en källa till ”någon-

annan-ism” och begränsad känsla av ägandeskap. 

Detta innebär dock inte att programmet saknar betydelse i det arbete som 

bedrivs av berörda aktörer. Många vittnar om att de arbetar med frågorna 

och i vissa fall på ett lite annat sätt än man hade gjort utan programmet, som 

bidrar till en annan förståelse för hur och varför vissa åtgärder är viktiga. En 

generell slutsats är därför att programmet har större nytta som underlag för 

samsyn bland aktörer som är beroende av varandra och arbetar i en 

gemensam kust- och skärgårdskontext, snarare än som underlag för 

konkreta åtgärder. Det kanske tydligaste exemplet på hur programmet får 

avtryck i efterföljande arbete är prioriterandet av de utpekade 

utvecklingsområdena i några av kommunernas översiktsplaner, men om det i 

praktiken också har inneburit att ny bebyggelse, service och infrastruktur har 

koncentrerats dit har inte kunnat undersökas i denna utvärdering.  

5.3 VILKA BEHOV FINNS DET AV FORTSATT 
UTVECKLING AV OCH SAMVERKAN KRING 
PROGRAMMET? 

Utifrån de iakttagelser som gjorts i utvärderingen kan ett antal slutsatser dras 

kring behovet av fortsatt utveckling av, och samverkan kring, programmet. 

Nedan diskuteras dessa slutsatser under några underrubriker. Då en 

övergripande slutsats av utvärderingen är att programmets största 

utvecklingsbehov i första hand handlar om förutsättningar för genomförande 

snarare än mål och riktning har följande diskussion en tyngdpunkt på sådana 

frågor. 

5.3.1 Syfte, handlingsplan och uppföljning 

Det tydligaste utvecklingsbehovet gällande kust- och skärgårdsprogrammet 

är tydliggörandet av hur det är tänkt att aktörer ska använda programmet och 

vad programmet syftar till. Flera aktörer beskriver att det är svårt att ta sig an 

programmet eftersom det inte är helt tydligt om programmet syftar till att vara 

visionärt och inspirerande, eller om programmet syftar till att tydliggöra hur 

berörda aktörer ska gå tillväga för att realisera programmets målbild. Många 

aktörer beskriver därför att programmet till viss del saknar handlingskraft. 

Andra aktörer menar å andra sidan att programmet ska ses som ett 

dokument som ringar in geografin, belyser dess utmaningar och möjligheter 

och att det är upp till berörda aktörer att tydliggöra hur utvecklingen ska gå 

till. Att tydliggöra vad programmets roll är, vad det ska leda till och hur det är 

tänkt att användas av berörda aktörer bör därför ses som ett viktigt första 

steg i programmets utveckling.  

Därutöver efterfrågas det av ett flertal aktörer att rekommendationerna 

konkretiseras och att programmet blir mer vägledande. Programmet kan 

därför behöva uppdateras där delmål, ansvarsfördelning och tidslinje med 

fördel förtydligas. När det gäller utvecklingsprogrammet som styrdokument 

finns det också anledning att se över dess formella koppling till andra 

styrdokument. En sådan koppling skulle kunna synliggöra, och därmed 

stärka, den röda tråden i det som görs regionalt och kommunalt. Flera 
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översiktsplaner tar tydliga avstamp i programmet, och den möjligheten kan 

tas till vara på ännu tydligare i programmet. Förutom översiktsplanerna och 

de regionala utvecklingsstrategierna är de regionala serviceprogrammen en 

tydlig sådan möjlighet, som exempel på instrument för verkställande av de 

rekommendationer som anges under fokusområde ”Service – offentlig och 

kommersiell”. Länens digitala agendor är en annan som blir särskilt aktuell 

om programmet stärker betoningen på digitaliseringen. De globala målen 

och Agenda 2030 är ytterligare ett sammanhang som det vore rimligt att 

tydliggöra kopplingen till i programmet. 

Sett till de fokusområden och rekommendationer som inte behandlas i andra 

styrdokument finns det anledning för berörda aktörer att konkretisera 

programmet genom en eller flera handlingsplaner, med syftet att underlätta 

för det faktiska genomförandet av åtgärder och rekommendationer. Som ett 

förtydligande föreslås det inte att en (1) handlingsplan tas fram för hela 

programmet, utan snarare att handlingsplaner tas fram, vid behov, för 

fokusområden och rekommendationer där det inte redan finns en utpekad 

plattform för omhändertagande. Att använda handlingsplan som verktyg 

skulle kunna öka förståelsen kring vad som ska göras, varför det ska göras 

samt hur och när. I handlingsplaner bör det också tydligt preciseras hur 

rekommendationerna ska följas upp, vilket flera av informanterna beskriver 

som en mycket viktig del för att realisera programmet. De regionala 

serviceprogrammen kan tjäna som exempel på hur en uppföljningsstruktur 

skulle kunna utformas. I programmet bör det således belysas inom vilka 

fokusområden och av vilka aktörer handlingsplan(er) bör tas fram. På så sätt 

kan det också förtydligas för aktörer hur programmet är tänkt att användas. 

I en uppdatering av programmet är det också viktigt att skapa strukturer för 

hur programmet ska kunna följas upp operativt. Genom att kontinuerligt följa 

upp programmet kan en förståelse skapas kring exempelvis om programmet 

leder till önskad utveckling, vad som har gjorts och vad som kvarstår att 

göra. Diskussionen om eventuella handlingsplaner och former för uppföljning 

är samtidigt nära förknippat med frågor som rör roller, ansvar och inte minst 

ägandeskapet för utvecklingsprogrammet.  

5.3.2 Ägandeskap och roller 

För att programmets rekommendationer ska kunna tas om hand i 

handlingsplaner och följas upp pekar denna utvärdering på att ”ägandet” av 

programmet bör förtydligas. Den tendens till ”någon-annan-ism” som har lyfts 

fram i intervjuerna bottnar i att rekommendationerna är allmänt hållna och 

ansvaret för dessa endast vagt utpekat. Mot bakgrund av att programmet är 

antaget av de fem kommunerna och Region Östergötland är det rimligt att 

dessa parter etablerar ett forum med den uttalade rollen att ansvara för 

programmet och uppföljningen av det. 

För att upprätthålla och utveckla samverkan kring programmet bland berörda 

aktörer efterfrågas således en drivande part. Exempelvis skulle de offentliga 

aktörerna i Skärgårdsrådet kunna ta ett större ägandeskap för programmet 

och därmed också vara drivande i att exempelvis anordna informationsträffar 

och workshops kring hur aktörer i området tillsammans kan arbeta för att 

exempelvis tillgängliggöra service eller effektivisera kollektivtrafiken. Det kan 

exempelvis innebära att aktörer möts och diskuterar hur utvecklingen ser ut 

inom ett visst fokusområde, eller att aktörer som är berörda av en viss 
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rekommendation möts och diskuterar utmaningar och hur de kan bemötas i 

samband med framtagande av handlingsplan(er). Det kan vara ett sätt att 

förtydliga vilka aktörer som ansvarar för att genomföra en rekommendation.  

Idag beskrivs Skärgårdsrådet som det forum som mest naturligt hanterar 

programmet som helhet. Men Skärgårdsrådet består samtidigt av både 

offentliga och privata aktörer vilket kan vara en bidragande orsak till 

otydligheten kring ägandeskapet. Samtidigt är det faktum att rådet är just en 

samverkansplattform för offentliga och privata aktörer en fördel då det borgar 

för ett engagemang hos näringslivet. En lärdom från omvärldsanalysen har 

varit att näringslivets engagemang, åtaganden och i förlängningen även 

finansiering när det kommer till genomförande av strategier och planer, 

hänger samman med deras deltagande i framtagandet av programmet och i 

de löpande diskussionerna kring det. Men rådets formella funktion i 

sammanhanget är inte helt tydlig och för en utomstående är det svårt att få 

information om bland annat rådets organisation, medlemmar och syfte. Om 

Skärgårdsrådet ska vara ett samordnande forum för utvecklingsprogrammet 

finns det därför anledning att göra rådets roll mer uttalad, dels för att stärka 

förutsättningarna för genomförande av programmet, dels för att ge rådet 

ökad legitimitet genom en högre grad av transparens mot utomstående och 

potentiella intressenter i skärgårdsfrågor. Om det är de offentliga aktörerna i 

Skärgårdsrådet som grupp förväntas äga programmet och ta ansvar för det 

är det i så fall det som bör göras explicit.  

Angående roller har det också framförts att ett antagande av programmet 

även från Region Kalmar läns sida vore önskvärt. Det skulle kunna förväntas 

ge ökad legitimitet åt programmet och samtidigt också bidra till mer symmetri 

åt ett program som i dagsläget ser ut att ha sin tyngdpunkt i Östergötland, 

åtminstone som styrdokument. 

5.3.3 Överbryggning av administrativa gränser 

Att programmet har belyst behovet av samordning mellan kommunala och 

regionala aktörer ses som en stor nytta av programmet. Idag finns dock 

utmaningar i samverkan över kommun- och länsgränser, exempelvis när det 

kommer till tillgängliggörandet av kollektivtrafik i hela geografin. Samverkan 

ses som en grundbult för att programmets målbild och rekommendationer 

ska kunna genomföras, men det saknas tydliga riktlinjer för hur den 

samverkan ska se ut. En iakttagelse i arbetet med omvärldsanalysen är att 

Familjen Helsingborg arbetat utifrån att se bortom kommun- och länsgränser 

och fokusera mer på resenären och besökaren. Motsvarande tanke, där 

vissa målgrupper tjänar som utgångpunkt, skulle till exempel kunna vara en 

ansats för de berörda aktörerna inom kust- och skärgårdssamarbetet att 

anamma. 

Att programmet samlar berörda aktörer är alltså en viktig nytta av 

programmet, men flera aktörer beskriver att rekommendationerna och 

fokusområdena tydligare behöver preciseras till vilken geografi de är 

aktuella. Aktörer upplever att vissa av rekommendationerna berör och i 

huvudsak riktar sig till områdena i Östergötlands län, trots att det inte direkt 

uttrycks. Det kan därför finnas en poäng i utvecklingen av programmet tydligt 

definiera vilka rekommendationer som berör vilka geografier, och aktörer 

som berörs av det kan mötas och samverka. I annat fall kan det vara 
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verkningslöst om det förmedlas att rekommendationer och åtgärder är till alla 

kustkommuner i programmet och båda länen, men att det de facto endast 

berör exempelvis två kommuner i ett län.  

5.3.4 Dokumentstruktur och format 

Som konstaterats ovan är en slutsats av denna utvärdering att programmets 

inriktning i hög grad är tillräckligt aktuellt för att det inte ska finnas anledning 

att ta fram ett helt nytt program. Som också noterats finns det däremot skäl 

att vidareutveckla det befintliga programmet. I ovanstående avsnitt har det 

konstaterats att programmet bör kompletteras med ett tydligare 

genomförandeperspektiv, med organisation, former för uppföljning, roller och 

ansvar tydliggjorts, samt med stärkt betoning på vissa tematiska områden.  

När det gäller själva dokumentstrukturen kan ytterligare några slutsatser 

lyftas fram kring programmets tydlighet. En sådan slutsats är att 

programmets mål framstår som relativt nedtonade och mer underförstådda 

än explicit uttalade. I inledningen av programmet finns en målbild beskriven, 

men den är mycket allmänt hållen och saknar delmål och etappmål. 

Fokusområdena följer visserligen naturligt på den angivna målbilden men i 

samband med att dokumentet övergår från mål till fokusområden skiftar 

också programmet karaktär på ett sätt som tonar ner målbilden. De fyra 

målen representerar olika tematiska fokus (natur-, kultur- och rekreation; 

transporter och infrastruktur; kommersiell service; offentlig service) men det 

är inte helt tydligt hur de omtolkas i just de fem fokusområdena som har en 

något annorlunda struktur. Det bör därför kunna finnas potential att utveckla 

målstrukturen på ett sätt som underlättar uppföljning. Till exempel skulle 

tydligare hänvisning kunna göras till målen löpande i dokumentet, särskilt i 

anslutning till rekommendationerna. Eventuellt kan målbilden brytas ner i 

delmål som tydliggör vad det egentligen är som eftersträvas. Ett sätt att göra 

detta på kan vara att lägga till en tydligare övergång från mål till 

fokusområden så att det blir tydligt vad det är i målen som gör att just dessa 

fem fokusområden är de viktigaste.  

Ytterligare en kommentar som kan lyftas fram här rör den relativt omfattande 

kartbilagan i slutet av programmet. Underlaget där underlättar för läsaren att 

förstå områdets karaktär och utmaningar. Vad som dock saknas i kartserien 

är ett synliggörande av hur stor befolkningen är i olika delar inom det 

geografiska området. Om det sker en eventuell utveckling av programmet 

kan det vara av fördel att belysa och ytterligare förstå hur 

befolkningstätheten ser ut och hur folkmängden möjligen har utvecklats över 

tid för att bättre förstå hur det möjligen utvecklas i framtiden. Ett 

synliggörande av befolkningens geografiska spridning över området kan 

också bidra till en förståelse för vilka geografiska områden som kust- och 

skärgårdsfrågorna kan förväntas få mer eller mindre politisk uppmärksamhet 

i.  

Som en ytterligare kommentar från en utomstående läsare av 

utvecklingsprogrammet kan det tilläggas att begreppet ”rekommendation” 

framstår som vagt och oklart i ett dokument som i hög grad riktar sig till 

upprättaren av dokumentet. Om det finns en ambition att stärka 

programmets status finns det anledning att överväga att byta 

”rekommendation” till ”åtagande”, ”insats”, ”prioritering”, eller något annat 

begrepp som på ett tydligare sätt indikerar programupprättarens egen avsikt. 
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6 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Sammantaget visar denna utvärdering att det gemensamma 

utvecklingsprogrammet för kust och skärgård i Östergötland och norra 

Småland 2030 har många positiva värden, men också utvecklingspotential. 

Dess länsöverskridande avgränsning har bidragit till en ökad förståelse för 

behov av samverkan och samordning över läns- och kommungränserna. 

Utpekandet av utvecklingsområden stärker förutsättningarna för en 

samhällsplanering som styr prioriteringar och åtgärder – något som bland 

annat avspeglas i de översiktsplaner som antagits efter att 

utvecklingsprogrammet togs fram – och ger därmed stöd åt tjänstepersoner i 

dialog med politiken. Därtill har den geografiska inramningen av de 

utmaningar som präglar kust- och skärgårdsområdet bidragit till att 

synliggöra det utvecklingsarbete som pågår i området och ger insatser och 

prioriteringar ett rumsligt sammanhang. Programmets målbild, fokusområden 

och slutsatser är i huvudsak fortsatt relevanta och aktuella, men skulle kunna 

kompletteras med en starkare betoning på särskilt digitaliseringsfrågor och 

hållbarhet. 

Samtidigt kännetecknas programmet av en generell avsaknad av ett tydligt 

genomförandeperspektiv. I likhet med vissa andra regionala 

utvecklingsdokument är programmet vagt när det kommer till bland annat 

ansvarsfördelning, tidslinjer och uppföljningsbarhet. Programmets 

rekommendationer är riktningsvisande men inte förpliktigande och 

uppföljningen av den löpande framdriften utifrån rekommendationerna är 

frånvarande, åtminstone på ett samlat sätt utifrån programmet som helhet.  

En slutsats av utvärderingen är därför att det finns anledning att stärka 

kopplingen mellan utvecklingsprogrammet och andra mer operativa 

sammanhang, antingen befintliga styrdokument eller strategier inom 

respektive fokusområde, eller med särskilda handlingsplaner som tydliggör 

vem som bör göra vad när. För att hålla ihop detta som helhet föreslås en 

uppföljningsstruktur som gör det möjligt att löpande bedöma utvecklingen 

inom de områden som programmet adresserar. För att möjliggöra detta 

föreslås i sin tur ett tydliggörande av ägandeskapet för programmet. 

Skärgårdsrådet framstår som en naturlig utgångspunkt för det, men det 

förutsätter ett ställningstagande kring Skärgårdsrådets roll i förhållande till 

utvecklingsprogrammet. Som plattform för samverkan mellan offentliga och 

privata aktörer har rådet en stor styrka, och en kvalitet som skapar 

förutsättningar för ett engagemang hos näringslivet. Men bredden av aktörer 

kan samtidigt bidra till en otydlighet kring ägandeskapet för programmet. 

Rimligt vore därför att tydliggöra de offentliga parternas ansvar för 

programmet i egenskap av ”programägare”, och samtidigt tydliggöra 

Skärgårdsrådets roll i sammanhanget genom att klargöra vilken funktion 

rådet och dess medlemmar har.  
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BILAGA 1: INFORMANTER 

Intervjuer gällande skärgårdsprogrammet 

Informant Organisation 

Johan Mases Norrköpings kommun 

Ingela Granqvist Norrköpings kommun 

Therese Eklöf Söderköpings kommun 

Carl Hamilton Valdemarsviks kommun 

Jenny Elander Valdemarsviks kommun 

Malin Ohlsson Västerviks kommun 

Harald Hjalmarsson Västerviks kommun 

Kristina Hagg Blecher Oskarshamns kommun 

Regina Laine Oskarshamns kommun 

Lena Lindgren Region Östergötland 

Julie Tran Region Östergötland 

Erik Ciardi Region Kalmar 

Peter Vretlund Region Kalmar 

Håkan Eriksson Valdemarsviks Sparbank 

Gustaf Westring Leaderkontoret för Kustlandet 

Lina Johansson Hasselö Vandrarhem 

 

Omvärldsintervjuer 

Informant Organisation 

Fanny Lindblad Familjen Helsingborg, 

Destinationssäljare 

Johan Bürger Hyllienmark Åre Kommun, 

Näringslivschef 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR 

Allmänt om informanten 

1. Vilken roll har du där du jobbar? 

 

Allmänt om informantens förhållande och inställning till programmet 

2. Hur bekant är du med programmet?  

 

3. Vilken betydelse har programmet för er verksamhet? 

  

4. Vad är nyttan med programmet, enligt dig?  

 

Programmets mål och fokusområden 

5. Tycker du att programmet fokuserar på rätt saker?  

 

6. Saknar du något mål eller fokusområde i programmet?  

 

Programmets rekommendationer och åtgärder 

7. Har du någon bild av hur programmet genomförs – hur mycket av 

programmet är genomfört, vad som återstår att göra, etc?  

 

8. Vilka rekommendationer i programmet uppfattar du är riktade till 

dig/er?  

 

9. Vilka rekommendationer skulle ni följa/genomföra ändå, även om 

inte programmet fanns?  

 

10. Uppfattar du programmet som aktuellt fortfarande eller tycker du att 

det vore bra med en uppdatering?   

 

Syntes och slutsatser kring utveckling av programmet och samverkan 

11. Vad skulle du helst se för vidareutveckling/förändring av programmet 

om det skulle uppdateras?  

 

12. Hur skulle du helst se att samverkan kring programmet utvecklas 

framöver? 
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