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Att slutrapportera 
Interreg Sverige-Norge

29 mars 2022 



10.00-10.30 Fika/kaffe 

10.30-12.00  Att skriva slutrapport

• Sluttrapporten – din beste resultatspreder!
• Ting å tenke på før du starter
• Innhold i sluttrapporten – inkludert eksempel 
• Gode tips til slutt 

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Goda exempel (hela rapporter, interaktiva, filmer)

Frågor
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Program for dagen



• Gå in på menti.com
• Använd koden
2342 22294
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Förväntningar på dagen



• Slutrapporten läses av många fler än vad du tror
• Skriv så att alla förstår!
• Varför ni ville göra projektet, vilket problem var det ni vill 

lösa?
• Hur ni gjorde det och vilket blev resultatet?
• Vad fungerade inte?
• Hur skulle ni ha gjort istället?
• Tipsa någon annan om hur man gör!
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Slutrapporten – Din bästa resultatspridare!



Felles/gemensam skriftlig rapport 
 vedlegg i Regionalforvaltning / Min ansökan

Klart språk

Tenk nye lesere, uten kjennskap til prosjektet

Tydelig kobling mellom prosjektets resultater og tilsagn/beslut
 Ikke list opp enkeltaktiviteter

Forventa resultat og faktisk oppnådde resultat 
 Forklar evt. forskjeller 
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Ting å tenke på før du starter



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

Aktivitetsindikatorerene må fylles inn på svensk side i Min Ansökan 
 NB! De gjelder for hele det svensk-norske prosjektet!

Prosjektets aktiviteter skal være avsluttet senest på prosjektets 
angitte sluttdato

Populærversjon, film etc 
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Ting å tenke på forts.



• 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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Analysera
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Hva skal sluttrapporten 
inneholde?



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



Hvorfor har prosjektet oppstått? Hvem har etterspurt 
prosjektet? Hva var problemet/årsaken til søknaden?
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Bakgrunn



• 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.
• Husk målgruppene

• Hvem skal kunne lære av dette?
• Hvem har besluttet prosjektet?
• Hvem tar prosjektet videre?
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Mål, resultat och förväntade 
effekter
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Resultat på hvert mål
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ETeam



• Beskriv hvordan prosjektorganisasjonen og
samarbeidet i det grenseoverskridende
prosjektpartnerskapet har fungert

• Hvordan har ansvarsfordelingen vært mellom
prosjektets partnere.
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Prosjektorganisasjon



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

• Gränsen som resurs
• Komplementere hverandre

• Utnyttjande av kritisk massa
• Hver for oss ikke mange nok for produksjon
• Hver for oss ikke mange nok for salg
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Grenseoverskridende merverdi

Överbryggande av 
gränshinder
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Eksempel på en for tynn rapport
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Fokus Fred
Hva skal grensen brukes til?

Bakgrunn for denne muligheten

Konkrete Eksempler

Erfaring



• Se målvärdena i beslutet
• Överdriv inte
• Företag ska anges med organisationsnummer
• Kommentera
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Indikatorer



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

• Skriv inte om att ni har haft digitala möten, elbilar 
och sådant som ni internt har gjort i projektet

19

De horisontella kriterierna
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Exempel Horisontella kriterier



• Hur har andra fått information 
om projektet? 

• Olika målgrupper?
• Kommunikatör?
• Har ni talat om var stödet 

kommer från?
• Ange hur information kommer 

vara tillgänglig i framtiden

21

Information och kommunikation



• Hvordan blir erfaringene fra prosjektet 
videreført?

• Skal prosjektet drives videre?
• Hvordan?
• Hvem?

• Søkes det andre EU-midler 
• Eks Horisont Europa
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Förankring av projektets resultat 
och effekter 
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• ”en effekt .. resulterat i att ett kommersiellt bolag 
avknoppats. ...mycket av den kunskap som byggts upp i 
projektet användas till framtida utveckling tillsammans 
med nordiska aktörer. Tex fosilfri-skidåkning, 
hållbarhets- och snöutbildning, höja kompetensen inom 
snö för anläggningar, utveckla täckmaterial för 
snölagring

• ..det akademiska snönätverket, the Nordic Snow Cluster 
som byggdes upp under SNÖRIK...

• Genom samarbetet inom SNÖRIK så ser Sport Tech 
Research Center goda möjligheter att fortsätta 
samarbeta kring forskning, produktutveckling och 
prestation. Med deras engagemang i skidtunneln finns 
möjligheter att kunna erbjuda bättre snökvalité och 
möjligheter för framförallt glidprovning

• Ved NTNU SIAT ser vi et behov for å jobbe videre med 
tema snø, opprettholde aktiviteten og kunnskapen vi 
har etablert i dette prosjektet. Vi har sammen med Peak 
begynt å se på et nytt prosjekt innen snøtransport, 
mikro snøproduksjon og design av skianlegg

• SIAT har også under prosjektperioden fått et større 
prosjekt relatert til flour-fri skismørning (Nano2Glide)

Förankring av projektets 
resultat och effekter 





• Hvordan ble pengene brukt 
• Overordna nivå
• Gjerne fordeling per arbeidspakke

• Større økonomiske avvik? 
• Hvorfor avvik?
• Måtte dere gjøre endringer?
• Ble økonomien påvirket?
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Aktiviteter och ekonomi



• Konkreta förslag som någon annan kan ha nytta av 
om de vill göra ett liknande projekt

• Konkreta förslag hur era resultat kan användas 
praktiskt
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Förslag och idéer
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Exempel Förslag och idéer
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Exempel Förslag och idéer



• Senast 2 månader efter projektavslut
• Sluttrapport leveres sammen med en siste 

delrapport/lägesrapport
• Arkivering 7 år Sverige – 5 år Norge
• interreg.no
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Gode tips til slutt

http://www.interreg.no/
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Paus och lunch
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MECO 
MUSIC ECOSYSTEMS INNER SCANDINAVIA

• Slutrapport
• Kortrapport
• Digital Webb-bilaga 

- Quiz

- Film

- Deltagarintervjuer

• Rapport 
kommunikation

https://www.m-eco.no/digital-webb-bilaga/


• 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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Felles fjellrev II

Magasinform med kombinasjon 
mellom artikler og de nødvendige 
opplysningene om prosjektet som 
Interregprogrammet krever
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Populærversjon Biologisk kulturarv

34
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StarCap

Mycket bilder, 
diagram
Snygg layout
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Grön Industrivekst

Enkelt 
textdokument, 
men har fått 
med allt 
väsentligt



37

Slutansökan om utbetalning



 Personal
 Bokförda personlkostnader (båda löner och LKP) ska vara bokförda och utbetalda inom två 

månader efter projektsslutdatum

 Externa tjänster, resor och utrustning
 Kostnaden måste ha uppstått under projekttiden
 Får bokföras och betalas ut efter projektsslutdatum (2 månader) 
 Glöm inte att skicka skriftliga avtal, upphandling

 Intäkter 
 Projektintäkter reducerar stödberättigande kostnader
 Om intäkter som ej finns medtaget i beslutet uppkommer ska dessa tas med t.ex.:
 Försäljning
 Uthyrning
 Utförda tjänster
 Deltagaravgifter

 Sammanställning av betald medfinansiering
 Skicka in inbetalningsavi
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Kom-ihåg-lista



Alla verifikationer ska sparas hos stödmottagaren 
Dokumentation utöver den ekonomiska redovisningen 

som ska sparas är annonser, deltagarlistor, 
skärmdumpar av webbplatsen (om den inte finns kvar) 
och annat som kan verifiera att projektet genomförts

7 år efter att projektet avslutats
Blir ni uttagna av revisionsmyndigheten, dvs 

Ekonomistyrningsverket, för revision så kontaktar de er 
direkt

Arkivering för ev. revision



• Trä är framtidens material - rethinking wood
(svensk text) – YouTube
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Grön tilväxt

https://www.youtube.com/watch?v=L1RK3ZL4rzM&t=92s


• https://www.youtube.com/watch?v=XfnUgcpztO
E

• GOOZO - Gör det komplexa personalekonomiska arbetet 
enkelt – YouTube

• Västpunkt - ehandel i hemtjänsten i Trollhättan -
https://www.youtube.com/watch?v=-65D9C-
7YKY
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ETeam

https://www.youtube.com/watch?v=XfnUgcpztOE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wXf-q1cpDOI&feature=youtu.be
https://youtu.be/-65D9C-7YKY
https://www.youtube.com/watch?v=-65D9C-7YKY


• https://youtu.be/fAbDHr9mWPA
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BioEconomy Region

https://youtu.be/fAbDHr9mWPA


IDA - Internasjonalisering, 
Destinasjonsutvikling & 
Attraksjonskraft
• Visit Hedmark og Visit Värmland
• Regionen må stå sammen for å markedsføre seg i 

Europa
• Filmer IDA projektet 2015 2018 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4ayGfpe9IfE


Hela Gröna Vägen
• Fyrbodals kommunalforbund og Østfold fylkeskommune
• förankra på hög politisk nivå i varje kommun
• stötta kommunerna i att ta fram strategiska mål och planer för att bli 

fossiloberoende 2030
• förstärka stoltheten i kommunerna och profilera deras arbete som 

föregångare och det goda exemplet
• förstärka det gränsöverskridande samarbetet, erfarenhetsutbytet och 

gemensamma planeringen med målsättningen att skapa 
kostnadseffektiva lösningar och möjligheter för större marknad för 
fossilfria transportlösningar och tjänster

• engagera det lokala och regionala näringslivet i omställningen till 
fossilfria transporter

• Målgång för Hela gröna vägen - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=m9EOxX5w8cc


Oppdraget

• Ungt entreprenørskap og Ung företagsamhet
• Metode for kompetanseheving nye landsmenn
• Interreg Sverige-Norge - Uppdraget -

entreprenörskap för nyanlända | Facebook

https://www.facebook.com/Interreg-Sverige-Norge-543432269147183/videos/uppdraget-entrepren%C3%B6rskap-f%C3%B6r-nyanl%C3%A4nda/218970172740560/


Sluttrapport fra et 
forskningsprosjekt: TROJAM 3 DC

Sluttrapport TROJAM-3DC 
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Frågor?



• Gå in på menti.com
• Använd koden
2342 22294
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Evaluering
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Tack för att ni kom! 
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