
Kommunikation och 
Resultatspridning
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• Vad ska man rapportera till sekretariatet?
• Ny lägesrapportmall!
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Rapporter som kreves
- Tobias Liljeblad och Frode Frisvoll



• Lägesrapport för aktuell period
• Ekonomisk rapport och ansökan om utbetalning
• Reserapporter (Om man varit utanför 

programområdet)
• Utvärderingsrapporter från extern utvärderare (Ett 

krav för projekt mer omslutning >1 500 000 Euro)
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Vad ska man rapportera till 
sekretariatet?



• Inga större förändringar, men några ändrade
formuleringar! 

• Mer analytisk text och mer fokus på resultat
• Ni kommer att känna igen er! 
• Kommer att publiceras nästa vecka
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Ny lägesrapportmall! 



• Analyser av uppnådda resultat under 
rapportperioden

• Förklara avvikelse r
• Ärlig och realistisk syn på projektverksamheten

7

Mål och Resultat



• Redogör kortfattat för periodens aktiviteter
• Tagit bort löpande text
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Tids og aktivitetsplan



• Beskriv kortfattat den ekonomiska statusen i 
textformat
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Ekonomistatus



• Beskriv aktiviteter som genomförts utanför 
programområdet

• Redovisa kostnader kopplat till aktiviteterna
• Detta är ett krav från Kommisionen
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Aktiviteter utanför 
programområdet



• Fyll i den mallen enligt beslutet
• Ska även fyllas på löpande i MinAnsökan
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Aktivitetsindikatorer



• Beskriv det gränsöverskridande mervärdet 
projektet har uppnått under redovisningsperioden
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Gränsöverskridande mervärde



• Hur jobbar projektet för att resultaten ska kunna 
användas långsiktigt?

• Hur ska resultaten implementeras och realiseras? 
• Vad lever vidare efter att projektet avslutas?
• Hur lever effekterna vidare?
• Analysera! 
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Förväntade effekter



• Hur verksamheten och resultaten bidrar till 
förbättring av de horisontella kriterierna? 
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Horisontella kriterier



• Beskriv kortfattat vilka informationsaktiviteter 
projektet har genomfört under 
rapporteringsperioden?
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Information och kommunikation



• Eventuella frågor till sekretariatet om projektets 
genomförande
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Frågor till sekretariatet



• Kommer att läggas upp under nästa vecka
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Titta på hemsidan! 



• Se separat nedladdning
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Saras bilder om Målgrupper och 
budskap



• Serveras ute i entren
• Vegetariska Wraps 
• Åter igen 13:30
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Lunch



• Se separat nedladdning
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Saras bilder om 
kommunikationskanaler



• TROJAM
• Grensevilt
• Gränsen som attraktion
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Tre exempel! 



TROJAM3DC - Kommunikation 



Insatsområde: Innovativa miljöer

Svensk projektägare: 
Mittuniversitetet

Norsk projektägare: NTNU

EU-stöd: 517 077 €

Statlige IR-midler: 284 375 €

Totalbudget: 1 602 904 €

Projekttid: 1 jan 2018-31 dec 2020

www.miun.se/trojam3dc

TROJAM3DC i siffror

http://www.miun.se/trojam3dc


Akademi och industri

Partners



Mittuniversitetet

Projektmål

• Utveckla och erbjuda expertis inom AT i produktutveckling och 
produktionsprocesser 

• Stötta regionala företag som redan använder AT att utveckla både 
produkter och affärsmodeller

• Utveckla nya material, erbjuda materialkarakterisering samt 
förbättra och utveckla ny metodik och nya produkter för AT i metall

• Etablera Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Tröndelag som 
ett kunskaps-, och industriellt centrum inom AT i metalliska 
material



Mittuniversitetet

Kommunikation – verktyg som bidrar till målen



Mittuniversitetet

Informationsansvar

Med stödet från EU har stödmottagaren en skyldighet att 
kommunicera om projektet, men också en möjlighet 

att informera om projektet.



Mittuniversitetet

Kommunikationsplan

• Bakgrund -vad kan lösas 
med kommunikation?

• Mål - vad ska vi uppnå?
• Målgrupper -vilka behöver vi 

kommunicera med?
• Kommunikationsinsatser –

vad ska vi göra?
• Kanaler?
• Uppföljning – hur vet vi att vi 

lyckats?



Mittuniversitetet

Material - hjälp till självhjälp



Mittuniversitetet

Aktiviteter



Mittuniversitetet

Uppföljning av kommunikationsmål



Mittuniversitetet

Frågor
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Diskussion med Sara
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GRENSEVILT
Svensk-norsk forskningsprosjekt om 

viltforvaltning tvers av grenser

Foto: Arne Nævra



Barbara Zimmermann
Petter Wabakken
Ane Eriksen
Karen Marie Mathisen

Camilla Wikenros
Håkan Sand
Jens Persson
Malin Aronsson

Det Skandinaviske Skogsjervprosjektet

ELG-SKOG



Insatsområde: Natur och kulturarv



BÄTTRE FÖRVALTNING
Gränsöverskridande, inkluderande, konfliktdämpande flerartsförvaltning

ÖVERGRIPANDE MÅL

NÄTVERK/KOMMUNIKATIONKUNSKAP

RESURSGRUPP
Nätverk för dialog mellan olika 

organisationer och myndigheter

KOMMUNIKATION
Utåtriktad verksamhet (hemsida, 
möten, media, publikationer etc.)

1. Historik, förvaltning

3. Älg, varg, människa

2. Vandringsälgar

4. Järvens återkomst



1. Utarbeide en kommunikasjonsplan
2. Kommunisere!

Kommunikasjon

Konsulent (Anders Esselin)

Prosjektgruppa

Godkjenning fra vårt styre

«Hur vi kommunicerar internt och externt spelar en central roll för
hur vi når projektets mål. Kommunikationsplanen ska bidra med 
struktur i kommunikationen och är viktig för att få en god planering 
och helhetssyn i kommunikationsarbetet»



Kommunikasjonsstrategier

Toveis-kommunikasjon: Formidle og ta imot informasjon

Dra nytte av mangfoldet av kunnskap og perspektiver som 
finnes hos enkeltpersoner og grupper ift grenseoverskridende 
viltforvaltning.

Enveis-kommunikasjon: Spre informasjon om prosesser og resultat

Øke kunnskap om temaer som er relevante for 
grenseoverskridende viltforvaltning i samfunnet generelt og 
hos spesifikke målgrupper.



Målgrupper

Vilka behöver vi kommunicera med för att nå projektets mål?

• Projektgrupp (internt)
• Resursgrupp
• Lokal, regional och nationell förvaltning
• Markägare, lokalt näringsliv, lokalbefolkning, allmänhet 
• Intresseorganisationer 
• Styrelse
• Lokala, regionala och nationella politiker
• Vetenskapliga miljöer regionalt
• Vetenskapliga miljöer internationellt
• Utvärderare (extern)



Kommunikationsmål

Vad bör målgrupperna VETA, KÄNNA och GÖRA för att vi ska nå projektets mål?

VETA
• Bakgrund till projektet (gränsöverskridande förvaltningsproblematik) 
• Vad projektet har för mål och hur dessa ska nås
• Vad som sker i projektet (process)
• Ny kunskap som projektet genererar (resultat)
KÄNNA
• Att Grensevilt är relevant, viktigt och kul!
• Att ny kunskap från projektet är användbar
GÖRA
• Ta till sig och använda ny kunskap från projektet
• Bidra med kunskap och erfarenhet som kan förbättra projektet
• Sprida information om projektet och dess resultat för vänner, kollegor m.fl.



Budskapsplattform

Vad ska vi säga och skriva för att nå kommunikationsmål?

Huvudbudskap
Grensevilt sammanställer befintlig kunskap och producerar ny kunskap som förbättrar
förutsättningarna för en hållbar och gränsöverskridande förvaltning av älg, varg och järv.

Stödjande budskap
Forskningsprojektet Grensevilt är intressant och relevant, och den kunskap som produceras
är användbar!



Bilaga 2: Kommunikationsplaneringsmatris 
 
Målgrupp Kommunikationsmål Budskap Aktiviteter 

Vilka behöver vi 
kommunicera med för att 
nå projektmål? 

Vad bör målgrupperna VETA, KÄNNA och 
GÖRA för att vi ska nå projektmål? 

Vad ska vi säga och skriva för 
att nå mål för kommunikation 
och samverkan? 

Vad behöver vi göra för att nå mål för kommunikation 
och samverkan? När ska aktiviteten utföras/vara klar? 
Vem är ansvarig? 

Projektgrupp (internt) Veta 
• Vad vi har för mål och hur vi ska nå 

dessa 
• Vad som sker i projektet 
• Hur vi "ligger till" i relation till budget 
• Vem som gör vad inom projektet 

Känna 
• Förtroende för projektgruppen 
• Att vi är uppdaterade om vad som 

sker i projektet 
• Att uppsatta mål och konkreta planer 

nås och genomförs 
• Att alla tar och delar ansvar för 

uppgifter 
• Att det här projektet är kul! 

Göra 
• Genomföra projektverksamheten 
• Informera och uppdatera varandra om 

vad som sker inom olika delar av 
projektet 
 

Förslag på budskap är: 
 
Grensevilt är viktigt och kul! 
 

Projektgruppsmöten (veckovisa skype-möten, 1-2 
gånger per halvår fysisk)  
Ansvarig: Barbara Zimmermann) 
 
Analyser och projektsammanställningar 
(delrapporteringer från WP 2–5 hvert halvår) 
 
 
Databaser och dokumentation 

- www.dyreposisjoner.no 
- Dropbox för gemensam dokumentation 

 
 

Resursgrupp 
 
 

Veta 
• Projektets mål 
• Bakgrund till projektet 

(förvaltningsproblematik) - särskilt "hur 
det fungerar" på vardera sida gränsen 

• Sin roll, sitt ansvar, sina uppgifter 
• Vad som sker i projektet 
• Resultat/kunskap från projektet 

Grensevilt är relevant och 
resursgruppen är ett viktigt 
forum i projektet! 
 

Resursgruppsmöte (Ett möte/halvår, totalt sex möten 
under projekttiden)  
Ansvarig: Ane, Barbara, Anders?) 
 
Delrapporteringar från WP 2–5 hvert halvår 
 
Prosjektets hjemmesider och social medier 
uppdateras kontinuerligt  
https://grensevilt.weebly.com/ 



2019 
 

När Vad (aktivitet/åtgärd) Vem (ansvarig) Status 

Tidsatta aktiviteter 

28.5.2019 Projektgruppsmöte (fysiskt) Barbara Zimmermann Ok, Torsby 

29.5.2019 Resursgruppsmöte  Ane, Barbara, Anders Ok, Torsby 

Fram til 
29.5.2019 

Analyser och projektsammanställningar 
(delrapporteringar från WP 2–5 till projektgrupp, 
resursgrupp och styrelse) 

Alla forskare Ok 

Juni 2019 Rapportering till Interreg  Barbara, Camilla Ok 

August 2019 Elektroniskt nyhetsbrev Barbara Zimmermann 
och Camilla Wikenros 
(med bidrag från alla 
forskare) 

Ok, Karen 
Marie har 
tilpasset 
halvårsrapp
orten 

5.9.2019 Styremöte (fysiskt) Barbara, Camilla Ok, Karlstad 

5.11.2019 Projektgruppsmöte (fysiskt) Barbara Zimmermann  

6.11.2019 Resursgruppsmöte  Ane, Barbara, Anders  

 

Bilaga 1: Aktivitetslista
Vad behöver vi göra för att nå kommunikationsmål? När ska aktiviteten utföras/vara klar? Vem är ansvarig?



Intern kommunikasjon
• Projektgruppen

• 2 fysiske møter 
• «Ukeskype»: Fast skypemøte hver mandag
• Mye mail

• Resursgruppen
• 2 fysiske møter
• Nyheter på mail
• Exkursion

• Styrelsen
• 2 fysiske møter
• Nyheter på mail
• Exkursion



Ekstern kommunikasjon siden desember 2017 (< 2 år)
• 113 foredrag 
• 50 intervju på TV, radio, journaler 
• 76 mediainnslag 
• 5 pressmedelande 
• 4 populærvitenskapelige publikasjoner
• 10 fagrapporter
• 3 masteroppgaver
• 6 ekskursjoner
• 3 Nyhetsbrev
• Hjemmeside 
• Sosiale medier: Facebook, Research Gate
• Planlagt: Aktiv skjerm ved Norsk Skogmuseum



Ekstern kommunikasjon siden desember 2017 (< 2 år)
• 113 foredrag (59 Norge, 54 Sverige)
• 50 intervju på TV, radio, journaler (50 Sverige)
• 76 mediainnslag (23 Norge, 53 Sverige)
• 5 pressmedelande (3 Norge, 2 Sverige)
• 4 populærvitenskapelige publikasjoner
• 10 fagrapporter
• 3 masteroppgaver
• 6 ekskursjoner
• 3 Nyhetsbrev
• Hjemmeside 
• Sosiale medier: Facebook, Research Gate
• Planlagt: Aktiv skjerm ved Norsk Skogmuseum



Hemsida: grensevilt.weebly.com

Facebook: www.facebook.com/grensevilt

ResearchGate: www.researchgate.net/project/GRENSEVILT
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Gränsen som attraktion
Louise Robertsson, Svinesundskommittén



Detta är 
Svinesundskommittén
• Ett politiskt samarbete mellan Østfold

och Västra Götaland. Vi skapar 
möjligheter för affärer, jobb och 
utveckling mellan länderna.

• Svinesundskommittén arbetar på
mandat av medlemmarna och
Nordiska ministerrådet.



Gränsen som attraktion
• Turism är en basnäring med stor potential – men lite samverkan över gränsen

• Besökare bör kunna se gränsregionen som en sammanhållen destination – inte två länder och 
regioner utan koppling 

• Projektet huvudsakliga mål är att skapa nya långsiktiga företagssamarbeten bland besöksnäringsföretag i 
gränsregionen och öka deras konkurrenskraft. Därigenom ska Svinesundsregionens attraktivitet öka – för 
företag, boende och besökare. 

• Februari 2017 – januari 2020



Kommunikation inom projektet Gränsen som attraktion
- Kommunikation – om projektet
- Kommunikation – om material som tagits fram inom projektet



Kommunikation
- om projektet

Målgrupp: turistföretagare och andra aktörer inom 
besöksnäringen, samt finansiärer och politiker

• Svinesundskommitténs nyhetsbrev
• Svinesundskommitténs Facebooksida
• Våra projektpartners kommunikationskanaler
• Facebook-kampanj (med film)



Kommunikation
- om material som tagits fram inom projektet

Målgrupp: turister och besökare



Gränsregional turistkarta



Turer i grenseland



Gränsguiderna / Grenseguidene



• www.gransguiderna.se

• www.gransguiderna.com

• www.grenseguidene.no

• www.grenseguidene.com

https://vimeo.com/265706723
http://www.gransguiderna.se/
http://www.gransguiderna.com/
http://www.grenseguidene.no/
http://www.grenseguidene.com/


Kommunikation
- av material som tagits fram inom projektet

• Materialet finns digitalt och i tryck hos turistorganisationerna i gränsregionen

• Kampanjer via sociala medier

• Mässa
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Kaffe

• Finns direkt utanför
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Workshop
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Workshop instruktioner

• Vilka är era målgrupper 
• Vilka budskap vill ni nå ut till dom?
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Workshop summering

• Vad har ni diskuterat i er grupp?
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Aktivitet på Innovatum Science 
Center
• Gå ut och direkt till vänster
• Vi ska vara där 16:30
• Grupp indelning står på dörrarna vid utgången

• Middag kl 19:30 på Hotel Scandic Swania
• Behöver man skjuts till hotellet, kontakta Frode
• Vi börjar 08:30 imorgon på Hotel Scandic Swania
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Summering av dag 1

• Vad tar ni med er från dag 1? 
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Workshop 
Kommunikationskanaler
• Gå ihop i samma grupper som gårdagen
• Tänk ut vilka kanaler ni kan välja för att nå ut med 

rätt budskap till rätt målgrupp. 
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Summering av workshop

• Vad har ni kommit fram till? 
• Är det olika kanaler för era olika målgrupper?



Formell rapport 
Till programorganisationen och andra intressenter
Alla ska kunna förstå, utan bakgrundsinformation
Var konkret!
Analysera!

Populärversion, om man vill
Till vem som helst, i vilket format som helst
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Slutrapporter 
Interreg Sverige-Norge 



Börja i god tid
Skriv ner viktiga milstolpar, resultat och erfarenheter 
under projektets gång.

Resultat avstämt mot beslutet
Räkna inte upp enskilda aktiviteter

75

Slutrapporter



Analysera
Vad var bra, vad kan man bygga vidare på.
Oväntade resultat eller effekter
Bra arbetsmetoder som man vill sprida vidare

Vad fungerade inte, och varför det inte blev så bra som 
förväntat. 
Så här skulle vi ha gjort istället.
Även ett misslyckande är ett resultat!
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Slutrapporter



• Sammendrag/Sammanfattning
En kort sammanfattande beskrivning av innehållet i 
rapporten på max en A4 side. Prosjektet skal i 
tillegg oversette sammendraget til engelsk.

• Bakgrunn
Hvorfor har prosjektet oppstått? Hvem har 
etterspurt prosjektet? Hva var problemet/årsaken
til søknaden?
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Slutrapporter, innehåll



• Mål, resultat och förväntade effekter
Detta är den viktigaste punkten i er redovisning
Her redegjøres det for prosjektets viktigste
resultater i forhold til fastlagte prosjektmål. 
Försök att vara så konkret som möjligt.
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Slutrapporter, innehåll



• Prosjektorganisasjon
Beskriv hvordan prosjektorganisasjonen og
samarbeidet i det grenseoverskridende
prosjektpartnerskapet har fungert og hvordan
ansvarsfordelingen har vært mellom prosjektets
partnere.

• Indikatorer
Se målvärdena i beslutet
Företag ska anges med organisationsnummer
Kommentera gärna
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Slutrapporter, innehåll



• Grenseoverskridende merverdi
Beskriv under vilket/vilka gränsöverskridande 
mervärde/n projektet har arbetat med och vad som 
har uppnåtts. 

• Gränsen som resurs
• Utnyttjande av kritisk massa
• Överbryggande av gränshinder
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Slutrapporter, innehåll



• De horisontella kriterierna
Hur har kriterierna använts som verktyg för att 
bidra till projektets mål och resultat?

• Informasjon og kommunikasjon
Hur har andra fått information om projektet?
Olika målgrupper?
Har ni talat om var stödet kommer från?
Ange även hur information eventuellt kommer vara 
tillgänglig i framtiden
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Slutrapporter, innehåll



• Forankring av prosjektets resultat og effekter
Hur driver man vidare verksamheten eller tar tillvara de 
erfarenheter som man har haft i projektet?
Blir samarbetet bestående?
Kommer man att söka andra EU-medel?

• Aktiviteter og økonomi
Beskriv på en övergripande nivå, gärna fördelat per 
arbetspaket/WP. 
Blev allt genomfört?
Blev ni tvungna att ändra något?
Påverkades ekonomin?
Hur stor andel av projektet har lagts på respektive 
verksamhet/aktivitet?
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Slutrapporter, innehåll



• Forslag og ideer
Redegjør for spørsmål eller forslag til nye prosjekt
som har dukket opp underveis i prosjekttiden. Her
finnes det også muligheter for å komme med 
spørsmål, forslag eller ideer som prosjektet vil 
sende videre til programmets 
gjennomføringsorganisasjon eller til andre 
pågående eller kommende Interregprosjekt.
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Slutrapporter, innehåll



Felles/gemensam rapport, men…
• Ett pdf dokument gemensamt, men på norsk sida 

även fylla i texten under rubrikerna i 
regionalforvaltning.no

• I Sverige är aktivitetsindikatorerna viktiga, fyll i dem 
i Min Ansökan
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Slutrapporter



• https://www.youtube.com/watch?v=q1FcrktE-nQ
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Exempel Populärversion 
Projekt Fokus Fred

https://www.youtube.com/watch?v=q1FcrktE-nQ
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www.interreg-sverige-norge.com

http://www.interreg-sverige-norge.com/
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Tack för att ni kom! 
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