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Instruktioner	  för	  lägesrapport,	  Vindforsk	  IV	  
 
Lägesrapporten ska beskriva hur projektet har gått hittills, hur väl projektplanen följts 
och om några resultat framkommit. Rapporten kan omfatta 2-4 sidor. Utgå från 
rubrikerna nedan och skicka som word-fil till asa.elmqvist@energiforsk.se  
 
Namn på projektet 
 
Projektledare 
 
Projektets mål, syfte och metod  Så som det beskrivits i ansökan/beslutet 
 
Vilka jobbar i projektet? Beskriv status för eventuella licentiat- och doktorsarbeten.  
 
Hur väl följs tidplanen? Beskriv och förklara eventuella avvikelser som förekommit i 
tidplan och genomförandeplan. Om avvikelser förekommer ska även en åtgärdsplan 
redovisas.  
 
Gör också följande uppskattning: 
 
Hur väl, på en skala 1-4, följs tidplanen? 
1 – Tidplanen följs inte alls och projektplanen behöver skrivas om 
2 – Avvikelser förekommer och delar av projektplanen behöver skrivas om 
3 – I stort sett följs planen, endast mindre avvikelser förekommer 
4 – Tidplanen följs mycket väl 
 
Hur väl följs budgeten? Beskriv och förklara eventuella avvikelser som förekommit i 
budgeten. Om avvikelser förekommer ska även en åtgärdsplan redovisas.  
 
Gör också följande uppskattning: 
 
Hur väl, på en skala 1-4, följs tidplanen? 
1 – Budgeten följs inte alls och behöver skrivas om 
2 – Avvikelser förekommer och delar av budgeten behöver skrivas om 
3 – I stort sett följs planen, endast mindre avvikelser förekommer 
4 – Budgeten följs mycket väl 
 
Resultat 
 
Beskriv resultaten så här långt, vad som gjorts inom projektet i korthet. Lyft också gärna 
fram något som skulle kunna presenteras i ett nyhetsbrev/ på Vindforsks hemsida.  
 
Kvalitet och måluppfyllelse 
 
Hur långt har projektet kommit på vägen mot de uppsatta målen? Finns flera mål så dela 
gärna upp beskrivningen efter ett stycke per mål. Om avvikelser förekommer från de 
uppsatta målen, beskriv dessa samt redovisa åtgärdsplan. 
 
Gör också följande uppskattning: 
 
Hur ser projektets möjlighet att uppnå målen ut, på en skala 1-4? 
1 – Inget av de uppsatta målen kan uppnås 
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2 – Endast en del av de uppsatta målen kan uppnås eller målen kan uppnås men ej inom 
utsatt tidsram 
3 – Till största del kommer målen att uppfyllas inom utsatt tidsram 
4 – Samtliga mål uppnås, delmål/moment har hittills genomförts enligt tidplanen 
 
Referensgrupp 
Hur går arbetet med projektets referensgrupp? Vilka möten har hållits? Om möjligt, 
bifoga mötesanteckningar. 
 
Bilder som kan illustrera projektets verksamhet. Bifoga gärna bilder som vi kan 
använda i vår kommunikation om programmet.  
 
 


