
Dokumenterat 
startmöte för att 
få fakturera.

20% av 
finansieringen 
betalas ej ut innan 
slutrapport 
godkänts av 
styrgruppen.

Mall för
lägesrapportering
och granskning
skickas i samband
med
beställningen.

Utföraren tillhandahåller en 
Teamsgrupp för kommunikation med 
Energiforsk och referensgrupp 

Lägesrapport skickas till Energiforsk 
enligt datum angivna i beställningen 
eller på förfrågan.

Samtliga referensgrupps-möten ska 
dokumenteras och mötesanteckningar 
ska skickas till Energiforsk.

Referensgruppen granskar 
slutrapporten enligt Energiforsks 
granskningsmall och ger en 
rekommendation om godkännande. 

Slutrapport skickas till 
Energiforsk. Slutlig granskning 
och godkännande genomförs 
av styrgruppen.  

Utföraren måste ta höjd för 
granskningsprocedur, 
tidsmässigt och ekonomiskt.

Författaren ansvarar för 
innehåll i rapporten. 
Författaren skickar ett 
högupplöst foto till 
Energiforsk för rapportens 
framsida.  

Muntliga redovisningar av 
projekt ingår ibland i 
beställningen till utföraren 
och beställs ibland i 
efterhand.  

Styrgruppen diskuterar hur 
resultatet ska spridas och hur 
rapporten bör presenteras. 

Nya rapporter skrivs in i 
SwedCOLDs Nyhetsblad samt 
på webbsidan. 

Behovsanalys och prioritering ses över årligen. Ett större arbete 
utförs vart 4:e år inför nytt inriktningsdokument för 
programmet. 

På webb läggs information om prioriterade områden samt 
uppmaning att inkomma med projektidéer och projektförslag 
enligt mallar. 

*Analys innebär också att förankra med andra berörda forum 
och personer, t ex RIDAS arbetsgrupp.
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Godkännande 
och utvärdering

FÖRKLARING

Styrgrupp

Energiforsk

Referensgrupp

Utförare 

ARBETSGRUPP, REFERENSGRUPP, UTFÖRARE OCH  STYRGRUPP - ANSVAR OCH ROLLER

En arbetsgrupp bestående av personer ur styrgruppen eller kollegor tillsätts för framtagning av projektförslag/förfrågan av ett projekt eller workshop. 

Referensgrupp utses av styrgruppen vid beslut om projekt. Består av personer ur styrgruppen eller kollegor (minst en person från styrgruppen för överhörning mellan referens- och styrgrupp). Referensgruppen är bollplank för projektens 
innehåll, genomförande och resultat. Som deltagare i referensgruppen bidrar man med sin kompetens, fördjupar sina egna kunskaper och stärker sitt nätverk. Referensgruppen bidrar till att resultaten från programmet nyttiggörs och 
implementeras i deltagande organisationer. Referensgruppen granskar och lämnar synpunkter på projektets slutrapport enligt Energiforsks granskningsmall och ger en rekommendation om godkännande av slutrapporten. 

Utföraren kallar till och genomför referensgruppsmöten. Utföraren förser referensgruppen med projektbeskrivning. Utföraren ska ha startsmöte tidigt, för dialog om förväntningar på projektet, och mötesnotering ska skickas till Energiforsk 
för att utföraren ska få börja fakturera. Frågor med påverkan på budget eller inriktning ska kommuniceras till Energiforsk, för beslut i styrgruppen (eller delegerat). 

Styrgruppen ansvarar för slutlig granskning och godkännande av slutrapport. Styrgruppen tar beslut gällande om/hur rapport publiceras som Energiforskrapport eller användas för internt bruk. Ordförande, vice ordförande och Energiforsk 
hanterar mindre avvikelser upp till 50 kkr. Svk svarar på tillägg vid tilläggsoffert. 
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Genomförande 

Uppföljning

Projektet följs 
genom 

referensgrupp

Rapportering

Kommunikation 
om projekt på 

webb

Resultatspridning

Analys

Vidare behov?

Implementering?

Behovsanalys

Återkoppling

Ev. korrigering

Granskning 
styrgrupp

Korrigering

Granskning 
referensgrupp

Slutrapport 
skickas till 

Energiforsk enligt 
datum på 

beställning


