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Bakgrund:  
Det finns många aktörer som påverkar miljö- och hållbarhetsarbetet vid Tjärnö marina laboratorium. Dessa aktörer utgör Tjärnös intressenter, och deras krav 
och förväntningar på laboratoriets verksamhet listas här nedan. Dialog med intressenterna sker kontinuerligt och utvärdering av de bindande krav som ställs på 
universitetet sker i samband med utvärdering av lagefterlevnad inom miljö och hållbar utveckling, vid miljörevisioner eller i andra etablerade forum. 
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Intressent Krav från 
intressenten på 
Tjärnö: 

Bindande 
krav? 

Uppföljning och 
återrapportering: 

Möjlighet: Risk: Hur förebygger vi 
risken? 

Studenterna Kvalitet 
Trovärdighet 
Relevans 

Ja, genom 
kvalitets-
utvärdering 

Kursutvärderingar. 
 
Enkät Tjärnö efter 
avslutad vistelse. 

Gott rykte, fler 
studenter, framtida 
forskare 

Dåligt rykte, färre 
studenter, dålig 
rekrytering. 

Bra samarbete 
kursansvariga och 
stationspersonal. 

Yrkesfisket Samarbete. 
Pålitlig expertis. 

nej Tjärnö är 
representerad i 
samförvaltning där 
dialog med 
yrkesfisket förs 

Bra samarbeten för god 
förvaltning och gott 
nyttjande. 

Kollisionskurs om 
motsatta positioner i 
frågor om 
kustförvaltning och 
nyttjande. 

Dialog. Kurs Marin 
ekologi för 
yrkesfiskare. 

Länsstyrelsen Genom 
Kosterhavets 
nationalpark. 
 

ja Tjärnö är 
representerad i 
Kosterhavsdelegati
onen där dialog 
med Länsstyrelsen 
förs 

God samverkan. 
Uppdrag som expert vid 
undersökningar/invente
ringar. 

Förvaltning som 
begränsar/hindrar 
forskning och 
utbildning 

Dialog. Samverkan 

Strömstad 
kommun 

Samarbete. 
Experthjälp. 
Publik 
verksamhet. 
Samverkan med 
näringslivet. 
 

nej Tjärnös ledning 
brukar träffa 
KSAU 
(kommunstyrelsen
s arbetsutskott) 
med jämna 
mellanrum 

Goodwill. Möjlighet att 
påverka kommunal 
service/transporter. 
Påverkan för att få in 
miljö i kommunala 
skolor och andra 
kommunala projekt. 
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Intressent Krav från 
intressenten på 
Tjärnö: 

Bindande 
krav? 

Uppföljning och 
återrapportering: 

Möjlighet: Risk: Hur förebygger vi 
risken? 

Strömstad 
kommun 

Som 
tillsynsmyndighet 

Ja, genom 
tillstånd för 
verksamheten 

Tillsynsbesök med 
rapport 

Minskad miljöpåverkan Negativ miljöpåverkan 
om inte krav för 
verksamheten uppfylls. 

Kontinuerlig dialog 
med myndigheten vid 
tillsynsbesök. 

Allmänheten 
 

Tillgänglighet. 
Publik 
verksamhet. 
 

nej  Ökat intresse för hav 
och havsmiljö 

  

Norska 
myndigheter 

Tillgänglighet. 
Samarbete 
 

nej  Samarbeten över 
gränsvatten 

  

Räddningstjänsten Följa regelverket 
för beredskap och 
nödlägen 
 

ja Tillsynsbesök Minskad risk för 
negativ miljöpåverkan 

 Förebyggande åtgärder, 
beredskapsövningar, 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete, 
rutiner för 
laboratorieverksamhet 
och farligt avfall. 

Transportstyrelsen Följa regelverket 
för fartyg 
 

ja Befälhavare  Minskad risk för 
negativ miljöpåverkan 

  

Livsmedelsverket Följa regelverket 
för livsmedels-
hantering. 
 

ja Tillsynsbesök    

Media Tillgänglighet nej  Goodwill Badwill om inte 
tid/resurser finns. 

Acceptera medverkan i 
reportage/inslag. 
 


