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1. INLEDNING 

I fokus för slutrapporten står projektet Pilgrim utan gränser – Utvecklingen av ett kulturhistoriskt 
världsarv. Pilgrim utan gränser var ett samverkansprojekt mellan den svenska projektägaren 
Selångers församling och den norska projektägaren Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad. Syftet 
med projektet var att öka S:t Olavsledens attraktivitet genom att bygga en gränsöverskridande 
natur- och kulturhistorisk infrastruktur för vandrare och utveckla partnerskapet för en hållbar 
och långsiktig tillväxt. På detta sätt ville projektet bygga en tydlig identitet för hela leden. 
Målgruppen var pilgrimer, studiegrupper, turister samt företag, organisationer och personer som 
vill vara med och utveckla S:t Olavsleden. 

För att ansöka om bidrag från Interreg Sverige-Norge måste projekt ange ett av fem 
insatsområden samt ett mål kopplat till insatsområdet1. För Pilgrim utan gränser var 
insatsområdet Natur- och kulturarv. Projekt Pilgrim utan gränsers specifika mål var att öka 
tillgänglighet till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus. 

Det övergripande målet var att testa, utvärdera och implementera det natur- och kulturhistoriska 
arvet i en gränsöverskridande verksamhet och strategi, som en vital byggsten för att göra S:t 
Olavsleden till en attraktiv och populär pilgrimsled. Projektet var uppdelat i följande fem delmål: 

1. Att öka kännedom om pilgrimsvandring generellt och S:t Olavsleden speciellt genom att 

tillsammans kommunicera kulturarvet kopplat till leden. Projektet ämnar också utveckla 

verksamhet och innehåll i pilgrimscentren och knutpunkterna. Därigenom vill parterna 

ytterligare öka förutsättningarna för S:t Olavsleden att bli än mer välkänt som varumärke 

nationellt och internationellt. 

2. Projektet ska aktivt bidra till att öka kännedomen om legenden Olav den helige. Detta 

genom att identifiera och kommunicera viktig forskning om pilgrimsvandring, S:t 

Olavsleden och historia kopplad till Olav den helige samt hitta pedagogiska medel för att 

levandegöra historien. Projektet vill lyfta upp S:t Olavsledens särart genom att 

åskådliggöra och sprida kunskap om ledens unika historiska sammanhang och bakgrund. 

Projekt ämnar kartlägga alla S:t Olavsminnen längs leden, samt de kultur- och 

religionshistoriskt viktiga och intressanta artefakter om finns i kyrkor och andra lokaler. 

3. Projektet ska utveckla, testa och implementera årliga gränsöverskridande 

kulturevenemang. 

4. Projektet ska utveckla, testa och implementera ett flexibelt utställningssystem som 

tillgängliggör regionernas historia, legenden om Olav den helige, pilgrimsvandring och 

regionens naturarv.  

5. Projektet ska etablera fyra veckoknutpunkter2. 

 

Demokratikonsult Sverige AB:s uppdrag har varit att genomföra en lärande utvärdering för att 
skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projektet. Detta utvärderingsarbete har 
sammanfattats i tre (3) lärande utvärderingsrapporter under genomförandet av projektet.  

I den första följeforskningsrapporten, som sträcker sig från 1 januari fram till 31 mars 2020, 
beskrivs och kommenteras projektets logik (P1), mål och nyckeltal/baslinje, horisontella kriterier 
och definitioner. 

 
1 http://www.interreg-sverige-norge.com/planera/malet-med-programmet/insatsomraden/ 
2 De pilgrimscenter som etablerats kallades initialt knutpunkter eller veckoknutpunkter.  
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I den andra följeforskningsrapporten, som sträcker sig från 1 april fram till 30 oktober 2020, 
beskrivs och kommenteras framför allt vad som framkommit på det digitala lär- och 
analysseminariet med fokus på risker, hinder och hur coronapandemin (covid-19) påverkar 
projektets genomförande. Dessutom beskrivs och kommenteras projektorganisationens arbete 
med hållbarhetsaspekterna och de gränsöverskridande mervärdena.  

I en delrapport för perioden 1 november 2020 fram till 30 april 2021 beskrivs och kommenteras 
projektets nyckelpersoners uppfattning om projektets genomförande och aspekter som skulle 
kunna stärka projektets betydelse och genomförande.  

 

Följeforskare: Helena Brandt 

Assisterande följeforskare: Erika Brandt och Karin Wennerberg  
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2. GRUNDINFORMATION OM PROJEKTET 

Under perioden 2019-01-31 till och med 2021-12-31 drev Selångers församling och Regionalt 
Pilegrimssenter Stiklestad projektet Pilgrim utan gränser – Utvecklingen av ett kulturhistoriskt 
världsarv, med ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
Härnösands Stift, Ånge kommun samt Region Västernorrland. Projektet syftade till att öka ledens 
attraktivitet genom att bygga en gränsöverskridande natur- och kulturhistorisk infrastruktur för 
vandrare och en tydlig identitet för hela leden. Projektet skulle utveckla partnerskap för en hållbar 
och långsiktig tillväxt. Projektet omfattar följande aspekter: 

− En förutsättningsanalys för att utöka S:t Olavsleden hela vägen från Ryssland.  

− Etablera fyra pilgrimscenter (tidigare kallade veckoknutpunkter) längs med leden. 

− Sprida kunskap och information om S:t Olav den helige, S:t Olavsleden, pilgrimsvandring 
och ledens natur- och kulturhistoriska arv.  

− Utveckla en databas, Den digitale Olavskilden, med upplysningar om alla kända spår efter 
Olav.  

− Utveckla mobila utställningar. 

− Utveckla samverkan med aktörer som verkar för och längs med leden. 
 

Ärende-ID: 20201901 
Stödmottagare Sverige: Selångers församling  
Stödmottagare Norge: Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad 
Projektnamn: Pilgrim utan gränser – Utvecklingen av ett kulturhistoriskt världsarv 
Organisationsnummer: 252002-3769 

Projektets startdatum: 2019-01-31   
Projektets slutdatum: 2021-12-31     
Projektets totala budget: EUR 1 799 423 (enligt projektansökan) 
Budget för utvärdering: SEK 198 500 (inkl. moms) 
 
Förvaltande myndigheten för det territoriella samarbetsprogrammet Interreg Sverige-Norge, 
Länsstyrelsen Jämtlands, län har i sitt yttrande 2018-11-27 beslutat att prioritera projektet Pilgrim 
utan gränser. Stödet togs ur budgeten för insatsområde Natur- och kulturarv och avsåg 
projektkostnader för perioden 2019-01-01 till och med 2021-12-31. Stödet uppgick till 34,23% av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända faktiska kostnader, dock högst EUR 397 398. 
Av den totala finansieringen kan EU:s andel uppgå till högst 31,71%. 
 
Sekretariatet bedömde att projektet Pilgrim utan gränser skulle beviljas stöd av följande skäl: 
”Innen innsatsområde Natur og kulturarv kan prosjekt som bidrar til å bevare, beskytte, fremme og utvikle natur 
og kulturarven støttes. Prosjektet vil öka St Olavsledens attraktivitet genom att bygga en gränsöverskridande 
natur- och kulturhistorisk infrastruktur för vandrare och utveckla partnerskapet för en hållbar och långsiktig 
tillväxt. Ett samarbete mellan Trondheim, Selånger og Stiklestad inleddes under hösten 2016 och en gemensam 
analys är gjord av vad som behövs för att St Olavsleden ska få det innehåll som krävs för att bli en attraktiv 
regional, nationell och internationell destination. Partnerskapet ansökte om projektstöd även i föregående 
utlysningsomgång i Interreg Sverige-Norge men fick då avslag med motiveringen att projektbudgetens storlek inte 
var i relation till projektets aktiviteter. Aktuell projektansökans totala budget är ca 1,7 miljoner EUR lägre än i 
den tidigare ansökan. Framförallt har budgeten minskats ner för aktiviteter kring tillgängliggörande av natur- och 
kulturarv, men vissa aktiviteter har även helt utgått jämfört med tidigare ansökan såsom guidade 
pilgrimsvandringar, utveckla en universitetskurs i pilgrim, årligt återkommande arrangemang kring gränslös mat i 
tid och rum och mobila utställningssystem. Interregsekretariatets vurdering er at prosjektet har blitt mer fokusert og 
målrettet i forhold til forrige søknad. St. Olavsvegene til Trondheim, også kalt The Route of St. Olav Ways, har 
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hatt status som europeisk kulturveg siden 2010. Nasjonalt Pilegrimssenter jobber aktivt med det internasjonale 
nettverket knyttet til de europeiske kulturvegene og arbeidet i dette prosjektet vil inngå som er viktig og naturlig del 
av et større, internasjonalt arbeid ledet av Nasjonalt Pilegrimssenter. Prosjektet har tydelig kobling mellom mål, 
aktiviteter og forventet resultat. Prosjektet vurderes å bidra til å synliggjøre grenseregionen på en positiv måte. 
Prosjektet har støtte i Interreg Sverige-Norge, samt regionale og nasjonale strategier. Dersom prosjektet innvilges 
støtte anbefaler interregsekretariatet at styret er representert ved en Nasjonalt pilegrimssenter og representanter fra 
det tidligere interregprosjektet Smart Green Region som hadde pilgrim og vandring som ett av sine tema. Dette for 
å sikre god forankring og en videreføring av arbeidet som ble gjort i dette prosjektet.” 
 
 

3. UTVÄRDERINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE 

Projektet Pilgrim utan gränser – Utvecklingen av ett kulturhistoriskt världsarv har under 
projekttiden utvärderats av följeforskare från Demokratikonsult Sverige AB. Uppdraget 
påbörjades i januari 2020. Som utvärderingsmetod har Demokratikonsult använt den lärande 
utvärderingen som innefattar granskning av måluppfyllelse, resultat och arbetsformer samt 
lärande och faktorer som påverkat projektet positivt eller negativt. Ett kontinuerligt lärande är ett 
centralt inslag i den lärande utvärderingen. Till stor del handlar det om att besvara frågorna vad, 
hur, vem, när och varför. Målet med den lärande utvärderingen kan sammanfattas i följande 
aspekter:  

− Ge processtöd vid etablering av projekt eller ny verksamhet. 

− Skapa lärande och återföra kunskap. 

− Sätta in utvärderingsresultat i ett bredare samhälleligt perspektiv. 

− Värdera hur väl projektet når sitt mål och syfte.  
 

Utgångspunkten för Demokratikonsults lärande utvärderingsarbete har varit projektets syfte, mål 
och aktivitetsplan vilka finns angivna i Interreg Sverige-Norges beslut. Som följeutvärderare har 
Demokratikonsult undersökt premisserna (beslutsmotivering, urvalskriterier, etcetera) som lett till 
beviljande av projektet med utgångspunkt i programskrivning och åtgärdsdokument. För 
Demokratikonsult handlar den lärande utvärderingen framför allt om att kritiskt och konstruktivt 
skärskåda hur projektet Pilgrim utan gränser arbetat med att nå sina mål och levt upp till de 
kriterier som ställts upp – inte minst de horisontella – med hjälp av uppföljnings- och 
indikatorssystem. Riktlinjerna för utvärdering består bland annat av de sex områden som 
formulerats av Tillväxtverket3:  

− P1: Projektlogik 

− P2: Processen 

− P3: Public debate 

− N1: Nyckelaktiviteter 

− N2: Nyckelpersoner 

− N3: Nyckeltal  

 

Utvärderingsarbetet har i stora drag bestått av följande arbetsinsatser:  

− Analys av mål- och syfteslogiken (aktiviteter och insatser).  

 
3 http://www.interreg-sverige-norge.com/genomfora/utvardering/ 
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− Analys av programlogik. 

− Anordnat analysseminarium.  

− Anordnat en strategi- och planeringsdag. 

− Avstämningar, via e-post, telefon och fysiska möten. 

− Datainsamling. 

− Deltagit i följeforskningsnätverk med syfte att utbyta erfarenhet och lärdomar. 

− Författat tre (3) följeforskningsrapporter.  

− Reflektion och analysarbete.  

− Sammanställt en ”lathund” för projektets definitioner och förkortningar.  

− Tagit fram indikatorer, statistik och baslinje.  

− Undersökt intressenters uppfattning om projektet och dess aktiviteter. 

− Undersökt och analyserat projektets horisontella kriterier.  

− Undersökt och analyserat projektets arbete med gränsöverskridande mervärde. 

− Undersökt kommunikationen i projektet. 

− Utfört dokumentanalyser.  

− Utfört kvalitativa undersökningar såsom intervjuer med styrelsen och den operativa 
arbetsgruppen.  

− Utveckling och lärande insatser, etcetera. 

 

Förutom ovanstående aktiviteter, har följeforskaren funnits tillgänglig för att vid behov fungera 
som bollplank åt projektorganisationen, funnits tillgänglig för diskussioner om 
erfarenhetsspridning, samt deltagit i den offentliga debatten. Utvärderingsarbetet har 
sammanfattats i utvärderingsrapporter som även fungerar som kunskapsunderlag vid 
analysseminarier.  

Följeforskningen har omfattat minst 250 timmar. 

 

4. PROJEKTLOGIKEN (P1)  

Demokratikonsults uppdrag har framför allt varit att bidra till att projektet Pilgrim utan gränser 
bättre styr mot sitt mål och syfte samt att ta tillvara lärandet. Syftet med följeutvärdering är inte 
att ge en komplett bild av projektets alla delar, utan snarare analysera ramverk för att granska om 
det finns en korrelation mellan projektets uppsatta mål, förväntade effekter och aktiviteter och 
insatser. Det handlar om att förstå projektets uppbyggnad bakom alla orden i texten och få fram 
de delar i projektet som behöver förstärkas och förbättras till genomförandefasen. För till 
syvende och sist handlar riggning av projekt om att ta fram förutsättningar för att lyckas.  

 

4.1 Projektets bakgrund 

S:t Olavsleden har haft status som europeisk kulturväg sedan 2010 och är ett viktigt kulturarv för 
Nordens gröna bälte. Leden startar på svensk sida vid Selånger Pilgrimscenter i Sundsvalls 
kommun och löper 58 mil till norsk sida med sista destination Nidaros Pilegrimsgård. Flera 
initiativ har tagits, särskilt under den senaste femton åren, för att utveckla leden som vandringsled 
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ur ett besöksnäringsperspektiv. Det så kallade SÖT-samarbetet4 bedrev under 2015–2018 
projektet Smart Green Region5 som bland annat riktades till utveckling av entreprenörer inom 
kultur- och upplevelsenäring längs med leden. Ett pågående projekt, S:t Olavsleden6, drivs av 
Östersunds kommun, 2019–2022, i syfte att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft 
genom att stötta SME. Dessa pågående satsningar har kompletterat varandra för en bred 
utveckling av S:t Olavsleden som klätts med både infrastruktur och innehåll.  

Vid projektets start fanns två norska etablerade pilgrimscenter kopplade till S:t Olavsleden: 
Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad samt Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim. På svensk sida 
färdigställdes ett nytt pilgrimscenter i Selånger. Utgångspunkten i projektet Pilgrim utan gränser 
var att utveckla innehåll och verksamhet riktad till besökare och vandare längs med leden, som ett 
komplement till övriga satsningar. Projektägarna såg att det fanns ett naturligt gränsöverskridande 
mervärde som behövde utvecklas och tydliggöras, men det fanns även en gränsöverskridande 
utmaning i att få den 58 mil långa leden från Selånger till Nidaros (Trondheim) att hänga ihop 
tematiskt för att på så sätt få leden att bindas ihop från start till mål. Pilgrim utan gränser syftade 
till att öka S:t Olavsledens attraktivitet genom att bygga en gränsöverskridande natur- och 
kulturhistorisk infrastruktur för vandrare och utveckla partnerskapet för en hållbar och långsiktig 
tillväxt. På detta sätt ville projektet bygga en tydlig identitet för hela leden. Det specifika målet 
(samt inom vilket insatsområde projektet sökt stöd) var ökad tillgänglighet till gränsregionens 
natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus. 

Initiativet till projektet Pilgrim utan gränser togs av projektledaren, verksam i Selångers 
församling, under 2016. Kontakt etablerades och en förstudie inleddes för att undersöka intresse 
och grund för vidare projekt mellan aktörer i Selånger, Stiklestad och Trondheim. Selångers 
församling inledde parallellt projektet Pilgrim Västernorrland för utveckling av ett pilgrimscenter i 
Selånger som fungerar som start på leden i Sverige. Genom att etablera ytterligare fyra 
samverkande pilgrimscenter, eller så kallade veckoknutpunkter, kunde leden knytas ihop 
tematiskt. 

Projektet Pilgrim utan gränser satte initialt ambitionen att S:t Olavsleden skulle bli framgångsrik 
som destination och samaktion behövdes mellan flera aktörer, både de som arbetar offentligt och 
privat, både de som arbetar med ledunderhåll och näringsliv och de som arbetar med ledens 
innehåll ur ett natur- och kulturarvsperspektiv. Pilgrimscentren ville etablera ett partnerskap med 
form och innehåll för en ideell förening som komplement till den förvaltningsorganisation som 
skapats genom SÖT-samarbetet. 

 

4.2 Mål 

Pilgrim utan gränser hade det övergripande målet att testa, utvärdera och implementera det natur- 
och kulturhistoriska arvet i en gränsöverskridande verksamhet och strategi, som en vital byggsten 
för att göra S:t Olavsleden till en attraktiv och populär pilgrimsled. Pilgrim utan gränser syftade 
till att öka S:t Olavsledens attraktivitet genom att bygga en gränsöverskridande natur- och 
kulturhistorisk infrastruktur för vandrare och utveckla partnerskapet för en hållbar och långsiktig 
tillväxt. Det specifika målet (samt inom vilket insatsområde projektet sökt) är ökad tillgänglighet 
till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus. Projektet var indelat i 
följande fem delmål. 

 
4 SÖT-samarbetet består av samarbete mellan kommunerna Sundsvall, Östersund och Trondheim för att utveckla 
infrastruktur och hållbara kommunikationer, kultur- och upplevelsenäringar och studentstäder i syfte att bidra till 
utveckling i kommunerna och deras regioner.  
5 http://www.interreg-sverige-norge.com/?portfolio=smart-green-region-mid-scandinavia 
6 https://stolavsleden.com/sv/projektet/ 
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1. Att öka kännedom om pilgrimsvandring generellt och S:t Olavsleden speciellt genom att 

tillsammans kommunicera kulturarvet kopplat till leden.  

2. Projektet ska aktivt bidra till att öka kännedomen om legenden Olav den helige.  

3. Projektet ska utveckla, testa och implementera årliga gränsöverskridande 

kulturevenemang. 

4. Projektet ska utveckla, testa och implementera ett flexibelt utställningssystem. 

5. Projektet ska etablera fyra veckoknutpunkter. 

 

4.3 Effekter och resultat 

Förväntade effekter på lång sikt av projektet var att S:t Olavsleden ska bli en världsdestination. 
Serviceutvecklingen förväntades att göra platsen attraktiv för besökare, och stå bättre i 
konkurrensen inom upplevelseindustrin och bidra till nya arbetstillfällen, nya företag, ökad tillväxt 
och nya idéer. Förväntade effekter och resultat vid projektets avslut var:  

− Att finna formerna för en fortsättning. Det fanns ingen organisation som etablerats eller 
formerats som gjort anspråk på att utgöra en centrumbildning för S:t Olavsleden ur ett 
pilgrimsperspektiv. En sådan centrumbildning sågs kunna utgöra plattformen för 
framtiden och en katalysator för nya initiativ för utveckling, forskning och utbildning. 
Genom att skapa en gemensam organisation som har samsyn och former för 
samhandling fanns möjligheter för regioner och kommuner att ge organisationen uppdrag 
av gränsöverskridande karaktär (kopplat till S:t Olavsleden och S:t Olavsrelaterade 
frågor).  

− Att projektet skulle skapa en plattform för utveckling av S:t Olavsleden där aktörer 
samverkar och samhandlar för att höja varumärket. Det gäller framför allt 
serviceutveckling i form av gästhus, hotell, butiker och restauranger. Pilgrimscentren och 
veckoknutpunkterna utgör fokalpunkter och kan hjälpa till att åskådliggöra dessa tjänster 
och produkter/service. Projektets analysseminarier är de aktiviteter i projektet som är 
direkt riktade mot företag, entreprenörer och organisationer med värdeskapande tjänster 
och produkter. Souvenirprojektet är den delaktivitet där projektet har för avsikt att gynna 
slöjdare och konsthantverkare och på det sättet bidra till deras långsiktiga utveckling och 
tillväxt.   

− En databas med Olavsminnen längs med leden. 

− En enhetlig S:t Olavsled. 

− Etablering av fyra veckoknutpunkter längs S:t Olavsleden på den svenska sidan. 

− Ett mobilt utställningssystem. 

− Export av regionen till andra länder. 

− Förutsättningar för transnationella projekt klarlagt. 

− Pilgrimscentren och veckoknutpunkterna har utarbetat ett partnerskap, form och innehåll 
för en ideell förening. 

− Regionen som kulturhistorisk region lyfts fram och stärks för pilgrimsvandrare vilket kan 
leda till återbesök. 

− Stärka regionens varumärke. 

− Unika möjligheter att starta och driva företag vilket leder till ökad företagsamhet längs 
hela leden. 

− Öka antalet kultur- och naturintresserade pilgrimer längs med S:t Olavsleden. 

− Ökad allmän kännedom om S:t Olavsleden, legenden om S:t Olav, regionens historia 
samt regionens natur- och kulturarv. 
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Projektets indikatorer var:  

− 28 evenemang, gästföreläsningar och workshops. 

− 40 artiklar i dagspress.  

− 8 000 besökare på pilgrimscentren och veckoknutpunkterna. 

− En databas med Olavsminnen längs med leden. 

− En enhetlig S:t Olavsled som genom ett etablerat samarbete i en ideell förening eller 
liknande utgör ett nav för S:t Olavsledens utveckling ur ett kulturarvsperspektiv. 
Pilgrimscentren och veckoknutpunkterna har utarbetat ett partnerskap, form och innehåll 
för en ideell förening.  

− En (1) transnationell förutsättningsanalys. 

− Etablering av fyra veckoknutpunkter längs S:t Olavsleden på den svenska sidan.  

− Ett mobilt utställningssystem. 

− Export av regionen till andra länder. 

− Förutsättningar för transnationella projekt klarlagt.  

− Regionen som kulturhistorisk region lyfts fram och stärks för pilgrimsvandrare vilket kan 
leda till återbesök. 

− Stärka regionens varumärke. 

− Två (2) forskningsprojekt kopplade till satsningen. 

− Unika möjligheter att starta och driva företag vilket leder till ökad företagsamhet längs 
hela leden.  

− Ökad allmän kännedom om S:t Olavsleden, legenden om S:t Olav, regionens historia 
samt regionens natur- och kulturarv. 

− Ökat antal vandrare på leden. År 2021 ska minst 500 Olavsbrev utfärdas för vandrare på 
S:t Olavsleden som kommer till Trondheim. Detta ska vara en fördubbling mot år 2017. 
Antalet unika vandrare som gör endags- eller fådagsvandringar ska börja registreras, år 
2021 ska totalt 5 000 unika vandrare registreras på center eller veckoknutpunkter. 

− Öka antalet kultur- och naturintresserade pilgrimer längs med S:t Olavsleden. 
 

4.4 Projektlogik 

I Demokratikonsults inledande utvärderingsarbete sammanställdes och analyserades projektet 
Pilgrim utan gränsers projektlogik genom att koppla mål, aktiviteter, resultat och effekter. Denna 
logik har presenterats och analyserats i Demokratikonsults lärande utvärderingsrapport nr 1 och 
såg ut som följer:  

Delmål 1: Att öka kännedom om pilgrimsvandring generellt och S:t Olavsleden speciellt 
genom att tillsammans kommunicera kulturarvet kopplat till leden. Projektet ämnar också 
utveckla verksamhet och innehåll i pilgrimscentren och knutpunkterna. Därigenom vill parterna 
ytterligare öka förutsättningarna för S:t Olavsleden att bli än mer välkänt som varumärke 
nationellt och internationellt.  

OM projektet utarbetar en kommunikationsplan, SÅ kommer projektet kunna skapa en 
gemensam plattform för projektet och för framtiden lyfta regionen som kulturhistorisk region. 

OM projektet tillvaratar goda idéer i framtida utveckling från partnerskapet i en organiserad och 
strukturerad form, SÅ kommer projektet kunna skapa en gemensam plattform för projektet och 
för framtiden. 

OM projektet utvecklar en bred samverkan mellan pilgrimscenter, veckoknutpunkter, kommuner 
och andra viktiga intressenter, d.v.s. de aktörer som krävs samskapa samverkan i form av 
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workshops/seminarier/konferenser, SÅ kommer projektet samverka för en långsiktigt hållbar 
destinationsutveckling av internationell standard. 

OM projektet arrangerar årliga workshops för att analysera utveckling, samla in nya idéer och 
arbeta framåt tillsammans, SÅ kommer projektet kunna tillvarata goda idéer i framtida utveckling 
från partnerskapet i en organiserad och strukturerad form. 

OM projektet arbetar explorativt, SÅ kommer projektet kunna erbjuda de som vandrar och de 
som besöker pilgrimscentren att vara med och bestämma hur utvecklingen av leden och 
verksamheten ska se ut och samla in synpunkter som kan utgöra underlag till analysseminarierna.  

OM projektet i nära samarbete med andra intressenter framarbetar konstprojektet för souvenirer, 
SÅ kommer projektet kunna erbjuda lokala/regionala konstnärer att ta fram souvenirer 
(berlocker) som symboliskt knyter samman leden.  

OM projektet gör en förutsättningsanalys för ett större transnationellt projekt tillsammans med 
Norge och Finland, SÅ kommer projektet kunna skapa förutsättningar för att i framtiden utvidga 
S:t Olavsleden att innefatta startpunkten för Sankt Olav i Novgorod, Ryssland.  

Delmål 2:  Projektet ska aktivt bidra till att öka kännedomen om legenden Olav den 
helige. Detta genom att identifiera och kommunicera viktig forskning om pilgrimsvandring, S:t 
Olavsleden och historia kopplad till Olav den helige samt hitta pedagogiska medel för att 
levandegöra historien. Projektet vill lyfta upp S:t Olavsledens särart genom att åskådliggöra och 
sprida kunskap om ledens unika historiska sammanhang och bakgrund. Projektet ämnar kartlägga 
alla S:t Olavsminnen längs leden, samt de kultur- och religionshistoriskt viktiga och intressanta 
artefakter om finns i kyrkor och andra lokaler. 

OM projektet tillgängliggör natur- och kulturarv genom samarbete med Sundsvalls museum och 
utvecklar innehåll kring Augmented Reality-teknik (AR), SÅ kommer projektet kunna erbjuda 
vandrare en levandegjord kulturhistoria. 

OM projektet utvecklar en karta över Trondheims stadskärna, SÅ kommer projektet kunna lyfta 
natur- och kulturarv genom minnesmärken. 

OM projektet genom samarbete med Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) utformar en 
databas över S:t Olavsminnen, SÅ kommer projektet kunna erbjuda vandrare kunskap och 
inspiration till pilgrimsvandring och S:t Olavsledens koppling till samisk kultur, samernas 
levnadssätt i samklang med naturen samt samernas kunskap. 

Delmål 3: Projektet ska utveckla, testa och implementera årliga gränsöverskridande 
kulturevenemang. 

OM projektet kan utforma innehåll på temat pilgrim och pilgrimens sju ledord samt utveckla 
verksamhet och aktiviteter på pilgrimscentren och knutpunkterna, SÅ kommer projektet kunna 
erbjuda vandrare och besökare aktiviteter och ett genomgående tema för verksamheten längs 
leden. 

Delmål 4: Projektet ska utveckla, testa och implementera ett flexibelt utställningssystem 
som tillgängliggör regionernas historia, legenden om Olav den helige, pilgrimsvandring och 
regionens naturarv. 

OM projektet kan implementera ny teknik för att levandegöra historien och kulturhistorien, SÅ 
kommer projektet kunna erbjuda turister och andra besökare ökad kunskap om pilgrimsvandring, 
regionernas historia och naturarv generellt och om Sankt Olav speciellt.  

Delmål 5: Projektet ska etablera fyra veckoknutpunkter. 
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OM projektet kan i partnerskap med församlingarna och den organisation som SÖT-samarbetet 
upprättar etablera veckoknutpunkter, SÅ kommer projektet kunna erbjuda pilgrimerna och 
vandrare att återknyta med värdena för leden, få ledsagning, information och service, låta 
knutpunkterna fungera som pilgrimscenter efter leden samt låta knutpunkterna utgöra del av 
utbildningssystemet. 

OM projektet genomför ovanstående så kommer projektet ha: 

− Ökat S:t Olavsledens attraktivitet genom att bygga en gränsöverskridande natur- och 
kulturhistorisk infrastruktur.  

− Skapat ett etablerat samarbete i en ideell förening eller liknande som utgör ett nav för S:t 
Olavsledens utveckling ur ett kulturarvsperspektiv. 

− Utvecklat partnerskap för en hållbar och långsiktig tillväxt.  

− Byggt en tydlig identitet för hela leden. 
Detta kommer leda till att: 

− S:t Olavsleden blir en attraktiv och populär pilgrimsled. 

− Tillgängligheten ökat till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen 
bevarandestatus. 
 

4.5 Målgrupper i projektet  

Målgruppen för projektet Pilgrim utan gränser var följande: 

− Pilgrimer som vandrar hela eller delar av S:t Olavsleden. 

− Studiegrupper som intresserar sig för regionens natur- och kulturarv, pilgrimsvandring och 
legenden om S:t Olav. 

− Pilgrimer, studiegrupper, turister samt företag, organisationer och personer som vill vara 
med och utveckla S:t Olavsleden. 

− Turister och så kallade hemestrare som besöker något av pilgrimscentren och/eller 
knutpunkterna för att delta i evenemang kopplat till natur- och kulturarv. 

− Företag (SME), personer och organisationer som vill vara med att utveckla S:t Olavsleden. 
SME stöttas aktivt men projektet har inte haft för avsikt att arbeta aktivt med 
nyföretagande.  

 

4.6 Hållbarhetsaspekter  

Projektet skulle beakta hållbarhetsaspekterna/de horisontella kriterierna i alla aktiviteter samt 
med de företag och organisationer som upphandlas.  

Jämställdhet 
Genderperspektiv skulle inkluderas i projektstrategi och genomförandeplan. Utställningssystemet 
skulle sprida kunskap, väcka frågor och skapa debatt och ta särskild hänsyn till ”kvinnans 
historia”. 

Mångfald 
Att vara öppen och tillgänglig för alla på lika villkor skulle genomsyra hela projektet. Detta bland 
annat genom att arbeta med fokusgrupper med olika perspektiv i syfte att säkerställa lika 
möjligheter- och icke-diskrimineringsprinciperna i aktiviteter som utställningar, evenemang och 
workshops. 

Miljö 
Projektet skulle inkludera hållbarhetstänkande i hela genomförandet och en hållbarhetsplan skulle 
tas fram. Samtliga evenemang skulle ta hänsyn till ekologisk hållbarhet genom att i första hand 
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nyttja ekologiska och närodlade/närproducerade livsmedel. Resestrategin utgick från så liten 
miljöpåverkan som möjligt. All upphandling skulle ha hållbarhetsperspektiv i utveckling och 
samtliga upphandlade och nyttjade externa resurser skulle efterleva projektets hållbarhetspolicy.  

 

4.7 Demokratikonsults reflektioner 

Demokratikonsult gjorde i analys av bifallsbeslutets projektlogik bedömningen att projektet var 
logiskt uppbyggt men hade kunnat beskrivas tydligare. Detta gällde såväl övergripande mål, 
delmål och aktiviteter vilka mer beskrev vad mål och aktiviteter ämnade uppnå än hur det skulle 
gå till. Vad gällde andra aktiviteter var de tydligare planerade men saknade en klar formulering 
kring vad de skulle syfta till. En projektplan togs fram under 2019 och tydliggjorde enligt 
Demokratikonsult dels skillnaderna mellan Pilgrim utan gränser och systerprojektet Pilgrim 
Västernorrland, men framför allt projektets metodik och tydlig plan för vad som skulle 
överlämnas till fortsatt förvaltning. En mer strukturerad projektbeskrivning torde dock bidragit 
med mer stöd i genomförande, planering och uppföljning. Projektorganisationen har inte avsatt 
någon budget för att täcka insatser vad gäller hållbarhetsaspekter. Initialt planerade aktiviteter 
som rörde det lokala näringslivet lyftes över till projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional 
utveckling. Detta gjordes för att inte projekten skulle konkurrera med varandra mot samma 
målgrupp.  

Projektet har i övrigt följt sin ursprungliga projektlogik. I de fall avsteg har gjorts har det skett 
med hänvisning till coronapandemin. Detta gäller främst de aktiviteter som krävt fysiska träffar 
såsom workshops, guidade vandringar samt samarbete med Karlstads universitet där de planerade 
aktiviteterna inte kunnat genomföras (fysiska seminarier, vandring och vandrare).  

Att lämna utrymme i projektplanen för innovationslusta och explorativa arbetssätt kan vara 
gynnsamt för projektverksamhet, under förutsättning att all projektverksamhet bedrivs med 
blicken på målen. Demokratikonsult bedömer att projektorganisationen har genomfört det väl.  

Mer information om projektets uppbyggnad och logik finns att läsa i Demokratikonsults 
följeforskningsrapport nr 1. 

 

5. PROCESSEN (P2) 

Sedan 2006 har flertalet initiativ tagits för att utveckla S:t Olavsleden genom etablering av led 
samt näringsutveckling längs med leden. Ett föregående Interregprojekt var SÖT-projektet Smart 
Green Region. Vad som inledningsvis identifierades saknas var ett kulturhistoriskt perspektiv på 
S:t Olavsleden som fick leden att hänga ihop från start till mål. Projektägarna såg att med rätt 
insatser kunde historien levandegöras och förklaras för människor idag. Genom att knyta ihop 
leden med ytterligare pilgrimscenter (eller så kallade veckoknutpunkter) som band ihop leden från 
pilgrimscentret i Selånger med pilgrimscentret i Stiklestad kunde historien om S:t Olav 
tillsammans med den lokala berättelsen berättas och förtydligas. Projektorganisationen 
säkerställde att de kunde formulera en gemensam berättelse och därmed urskilja vad de ville 
berätta och varför. Projektet Pilgrim utan gränser satte initialt ambitionen för att S:t Olavsleden 
skulle bli framgångsrik som destination och samaktion behövdes mellan flera aktörer, både de 
som arbetar offentligt och privat, både de som arbetar med ledunderhåll, näringsliv och de som 
arbetar med ledens innehåll. Pilgrimscentren skulle etablera ett partnerskap med form och 
innehåll för en ideell förening som komplement till den förvaltningsorganisation som skapats 
genom SÖT-samarbetet.  
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Demokratikonsult har följt och undersökt hur projektet har utvecklats och genomförts under 
projekttiden. Processen (P2) handlar enligt Tillväxtverket om projektets sammanhang, 
organisation och förankring. Den handlar också om vem eller vilka i det omkringliggande 
samhället som kan ta vid där projektet slutar och föra resultat vidare och bidra till långsiktiga 
effekter.7 För att beskriva detta har Demokratikonsult identifierat sex (6) områden i 
projektprocessen som förtjänar lite mer uppmärksamhet och som således kommer att diskuteras 
närmare i detta avsnitt. De sex (6) områdena fungerar även som rubriker i brödtexten och är 
följande: 

− 5.1 Organisering av projektet 

− 5.2 Samverkan och omvärld  

− 5.3 Gränsöverskridande mervärde 

− 5.4 Hållbarhetsaspekter/horisontella kriterier 

− 5.5 Implementering av projektresultat 

− 5.6 Lärande 
 

5.1 Organisering av projektet 

Initiativet till projekt Pilgrim utan gränser togs av projektledaren, verksam i Selångers församling, 
under 2016. Kontakt etablerades och en förstudie inleddes för att undersöka intresse och grund 
för vidare projekt mellan aktörer i Selånger, Stiklestad och Trondheim. Selångers församling 
inledde parallellt projektet Pilgrim Västernorrland för utveckling av ett pilgrimscenter i Selånger 
som fungerar som start på leden i Sverige. Slutdestinationen på leden är Stiklestads 
pilgrimscenter. Genom att knyta ihop leden med ytterligare pilgrimscenter, eller så kallade 
veckoknutpunkter, kunde leden bindas ihop med gemensamma verksamhetsmål.  

Projektet Pilgrim utan gränser har bedrivits längs med hela S:t Olavsleden som 
verksamhetsområde med kontor i Selånger, Sverige och Trondheim, Norge. Ägare av projektet 
var på svensk sida Selångers församling och på norsk sida Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad. 
Projektet har finansierats med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
Härnösands stift, Ånge kommun samt Region Västernorrland. Projekt Pilgrim utan gränser 
medfinansieras av: 

− Bräcke-Revsunds församling 

− Europeiska regionala utvecklingsfonden, Interreg Sverige-Norge 

− Härnösands stift 

− Norske IR-midler från Statsbudsjett 

− Region Västernorrland 

− Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS 

− Sundsvalls kommun 

− Visit Innherred 

− Ånge kommun 
 

Projektet har formellt haft två ledningsnivåer, en strategisk nivå samt en operativ nivå. Båda 
ledningsnivåerna representerade såväl Norge som Sverige. På strategisk nivå fanns projektets 
styrgrupp som hade det yttersta ansvaret för hela projektet samt dess kontroll och styrning 
gällande resurser och mål. Detta innefattade bland annat att fatta beslut vid olika beslutspunkter, 
löpande hantera ändringar samt att verka som ambassadörer för projektet. Styrgruppen var 

 
7 https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-
projektet/folj-upp-utvardera-och-arbeta-med-larande.html#Riktlinjerforutvardering 
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bemannad med två representanter för Selångers församling/Pilgrimscenter, två representanter för 
Pilgrimsgården i Nidaros och en representant för Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad.  

Den operativa nivån, projektgruppen, bestod av en projektledare, en lokal projektresurs, fyra 
projektkoordinatorer (representerande Selånger, Stiklestad, Trondheim), en person med ansvar 
för marknadsföring och kommunikation samt en person med ansvar för ekonomi och 
administration. Ur styr- och projektgrupp fick fyra personer i uppdrag att vara delprojektledare 
för projektets aktivitetsområden. På detta sätt återfanns vissa personer i såväl styrgrupp som 
projektgrupp. En fråga som väckts under projekttiden är huruvida en tydligare och åtskild 
struktur skulle gagna projektet.  

Projektledaren ansvarade tillsammans med den lokala projektresursen för att projektet drevs och 
genomfördes enligt angivna direktiv, mål, budget och tidsplan. Huvuduppgiften var att ansvara 
för planering och daglig styrning av tilldelade resurser så att projektets mål skulle uppnås. I rollen 
som projektledare ingick att tillsammans med projektgruppen planera projektet, upprätta budget 
och uppföljningar, styra projektet mot dess övergripande mål inom ramarna för 
projektdirektiv/projektplan och tillsammans med styrgrupp definiera innehåll i leverans samt 
önskemål om tidpunkt för leverans. Därutöver skulle projektledaren implementera 
följeforskarens förslag till förbättringar i arbetssätt, metoder och rutiner. Den operativa 
arbetsgruppen har under genomförandet arbetat med att utveckla och förbättra projektprocessen 
liksom alla andra processer i projektet. Inom projektets styr- och operativa grupp har viss 
personalomsättning skett under projekttiden, främst gäller det den norska sidan. Detta har 
inneburit att ett större ansvar tidvis har legat på enskilda medarbetare samt att aktiviteter tidvis 
legat vilande. 

Metoden i utvecklingsarbetet har varit att ”bygga underifrån”. Med det menas att pilgrimscentren 
har involverats i hela projektprocessen och i stort i samtliga aktiviteter för att kunna sätta och 
identifiera sin prägel, sitt varumärke, utifrån vad de önskar och behöver erbjuda besökare, 
vandrare och pilgrimer. På detta sätt har pilgrimscentren haft ett stort mått av autonomi. Genom 
flertalet träffar har pilgrimscentren utvecklat både service och verksamhet med en 
sammanhållande röd tråd. Projektorganisationen har välkomnat lokala initiativ och 
destinationsutveckling, vilket har främjat pilgrimscentrens egen autonomi att utveckla den 
verksamhet som har identifierats utifrån det egna lokala kultur- och naturhistoriska arvet. 
Förutom material (såsom broschyrer, utställningar etcetera) har erfarenheter, idéer och lärdomar 
delats pilgrimscentren emellan. Pilgrimscentren har skapat samverkan med andra lokala aktörer 
(såsom Naturum och hembygdsföreningar). De lokala historieberättelserna har på så vis knutits 
samman med berättelsen om S:t Olav och pilgrimsvandringen i historien för att addera ett 
innehållsligt värde vid sidan av den naturupplevelse vandraren är med om på etapperna mellan 
centren. I utveckling av utställning och smycken har museer, hemslöjdskonsulenter och 
hantverkare arbetat tillsammans i framtagning och produktion.  

Referensgrupp användes inledningsvis för att inhämta synpunkter. Under projektets 
genomförande har kontakt i vissa fall fördjupats och projektet har utvecklat samarbete kring vissa 
aktiviteter. Det har inneburit att referensgruppen inte sammankallats som grupp, utan 
kontakterna har varit löpande med var och en beroende av situation och tema.  

 

5.2 Samverkan och omvärld  
Coronapandemins påverkan 
Coronapandemin utbröt under projektets andra år och sammanföll med en sommarsäsong som 
hade förväntats innebära genomförande av en mängd aktiviteter längs med leden. Att gränserna 
mellan Norge och Sverige under perioder varit stängda och de olika nationella reglerna Norge 
och Sverige emellan, försvårade eller uteslöt både för projektorganisationen att mötas fysiskt och 
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för vandrare att passera gränsen. Projektorganisationen beskrev för Demokratikonsult att 
projektets, liksom regionens, attraktivitet ligger i det gränsöverskridande erbjudandet som anses 
ha drabbats hårdast. Pandemin medförde bland annat utmaningar och svårigheter i form av:  

− Inställda möten och träffar inom projektorganisationen och med samverkande aktörer.  

− Förseningar eller hinder i planerade aktiviteter såsom veckovisa gruppvandringar, 
gemensamma och återkommande kulturaktiviteter längs med leden.  

− Förändringar i målgrupp. Minskat antal utländska besökare och pilgrimer och ökat antal 
svenska ”hemestrare” och friluftsintresserade.  

− Minskad kontakt mellan aktörer (exempelvis pilgrimscenter och hotellverksamhet).  

− Projektet tappade fart. 
 Minskat antal besökare på norska sidan efter gränsen stängde leden.  

 
Projektet återhämtade sig snart och kom snart åter med ny energi och lösningsfokus och en 
större acceptans för de delar som på grund av pandemin försenades eller försvårades. Efter 
övervägande beslutades att en förlängning av projektet inte behövdes, utan man trodde sig kunna 
hämta hem arbete och resultat under kommande säsong. Under hösten 2021 kunde 
projektorganisationen åter arrangera en fysisk träff. Man upptäckte då att introduktion av nya 
medarbetare inte fungerat som önskat, brister i den ekonomiska planeringen uppdagades vilket 
utmynnade i att ansökan om förlängning av projektet med tre månader skickades in och 
beviljades i december 2021. Fler åtgärder som vidtagits för att möta coronapandemins 
utmaningar har varit bland andra: 

− Planera om aktiviteter för att om möjligt kunna genomföra dem digitalt eller på ett säkert 
sätt. 

− Senarelägga planerade och/eller planera ”flexibelt” för aktiviteter eller insatser som inte 
kunna genomföras på grund av restriktioner. 

− Övergång till digitala träffar, möten och workshops såväl internt som externt. 
 

”En av de mest stängda gränserna i Europa är ju den mellan Norge och Sverige.” 
 

Bred samverkan 
Kännetecknande för projektet Pilgrim utan gränser är bred samverkan och samarbete. Genom 
samverkan med församlingar/pilgrimscenter, kommuner och andra aktörer har Pilgrim utan 
gränser samlat initiativ, erfarenheter och idéer för att utveckla ett natur- och kulturhistoriskt 
innehåll som knyter ihop leden från start till mål. Genom denna breda samverkan har 
projektorganisationen samlat, eller krokat arm med de aktörer och initiativtagare som delar 
intresset i att på olika sätt utveckla leden. S:t Olavsleden sträcker sig genom flera kommuner, 
församlingar och stift på både svensk och norsk sida.  

Genom att skapa nätverk och knyta viktiga aktörer till projektet har resurser kommit till nytta för 
att skapa resultat. Identifierade faktorer i omvärlden som med gemensamma initiativ kunde mötas 
gällde samhällsbyggnad, infrastruktur och trender, bland andra:  

− Glesbygd medför få ställen som erbjuder övernattning och service vilket ger potential för 
företagare och entreprenörer.  

− Samarbete med projekten S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling och Smak63 ger 
diskussioner, kontakter och infrastruktur kring leden.  

− Ökat allmänt intresse för andliga frågor.  

− Ökat allmänt intresse för friluftsliv.  

− Ökat allmänt intresse för historia och kulturhistoria.  
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− Ökat allmänt intresse för miljöfrågor bidrar till ökat intresse för att semestra så miljövänligt 
som möjligt.  

− Ökat allmänt intresse för pilgrimsvandring. 

 

Nedan listas ett urval av exempel på hur Pilgrim utan gränser framgångsrikt samverkat och 
samarbetat med andra för att skapa resultat och effekter i riktning mot målen: 

− Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum har deltagit i utveckling av utställningarna om 
Mellannorrlands vikingatid och medeltid. 

− Genom projektet Pilgrim Västernorrland som drivs av Selångers församling/pilgrimscenter 
har viktiga lärdomar och resultat tagits tillvara som nytta i projektet Pilgrim utan gränser. 
Bland annat genom att sprida erfarenheter från det etablerade pilgrimscentret i Selånger. 
Pilgrim Västernorrland har genomfört aktiviteter vars resultat tagits i bruk och spridits 
genom Pilgrim utan gränser.  

− Involverat ortsbefolkning vid center och knutpunkter längs leden.  

− Jamtli har bidragit med erfarenhet och synpunkter samt deltagit i utformning av 
museipedagogisk verksamhet för barn vilket har nyttjats i utveckling och framtagning av 
utställning och film.  

− Med projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling har samverkats kring 
gemensamma frågor. Inledningsvis skedde en uppdelning av projektens insatser med 
målgrupper för att undvika konkurrens.  

− Projektet har formerat ett konstprojekt för souvenirer i samarbete med länsmuseerna 
Västernorrland och Jämtland samt Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider igenom 
vilket lokala och regionala konstnärer utvecklat souvenirer som säljs till pilgrimer och 
vandrare på pilgrimscenter och knutpunkter. Hemslöjdskonsulenter för Sör-Tröndelag, 
Nor-Tröndelag, Region Jämtland/Härjedalen och Region Västernorrland bildade 
referensgrupp i framtagande av S:t Olavssouvenirer. Det gällde både upplägg av gemensam 
workshop och framtagning av kontaktlistor till hantverkare som är verksamma längs leden.  

− Under projekttiden har det skett löpande avstämning med Association for the Cultural 
Route of St. Olav Ways (ASCOW). Selånger Pilgrimscenter har blivit nationell knutpunkt i 
Sverige. 

− Utställningsexperter från Västernorrlands museum och Sundsvalls museum deltog 
inledningsvis i gemensamma workshops för att identifiera vad som är kulturarvet kopplat 
till legenden om S:t Olav och medeltidens pilgrimstradition, samt hur man utvecklar 
moderna, flexibla och digitala utställningar. I arbetet ingick också representanter för 
Vikingamuseet i Stockholm. Samtliga fick möjligheten att lämna anbud i framtagande av 
utställningslayout och innehåll. 

− Workshops och seminarier har genomförts med deltagare från pilgrimscenter, kommuner, 
närliggande projekt och övriga intressenter.  

 

Följande organisationer/företag har varit samverkanspartners där gemensamma 
utvecklingsmöjligheter funnits i specifika frågor:  

− Etour (MIUN)  

− Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum  

− Härnösands stift  

− Nasjonalt Pilegrimssenter  
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− Nidaros bispedømme  

− Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider  

− Näringslivsbolaget i Sundsvall  

− Stiklestad Nasjonale Kultursenter  

− Sundsvalls museum  

− De svenska kommunerna längs S:t Olavsleden: Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersunds, 
Krokoms och Åre kommuner  

− Trøndelag fylkeskommune

 

Följande samarbetspartners med vars verksamhet projektet krokat arm: 

− Interregprojekt Mat og drikke langs NGB  

− Länsmuseet Murberget  

− S:t Olav Waterway

 

5.3 Gränsöverskridande mervärde 
Projekt som finansieras med stöd från Interreg Sverige-Norge ska ha ett tydligt 
gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med bestående effekter.8 Norge och 
Sverige delar en lång gräns och språk som ligger mycket nära varandra. Trots det finns en rad 
miljömässiga, administrativa och organisatoriska olikheter som både utmanat och skapat 
mervärde i projektets genomförande. Särskilt tydligt blev det under projektperioden i och med 
coronapandemins utbrott där respektive lands åtgärder för att försöka hålla smittan i schack skiljt 
sig åt. Dessa åtgärder påverkade projektets möjlighet att genomföra planerad verksamhet.  
 
Projektet har successivt funnit vägar för att pilgrimsleden ska uppfattas enhetlig ur ett 
besökarperspektiv och för att i projektgenomförandet ta tillvara på gränsöverskridande 
mervärden för att projektet ska bli så framgångsrikt som möjligt, bidra till att sammankoppla 
regioner samt bidra till konkreta resultat för bestående effekter. En nyckel i detta arbete har varit 
att arbeta fram en gemensam berättelse om S:t Olav. Projektorganisationen består av medarbetare 
på både norska och svenska sidan där delprojektledare har ansvarat för olika aktiviteter inom 
projektet. Projektet har genom samarbeten format en kedja av erbjudanden längs leden som 
konkret relaterar den historiska pilgrimen med modern tid och människan idag. Samarbeten har 
lett till stärkt samarbetsklimat såväl mellan människor, pilgrimscenter, olika marknader och 
aktiviteter i Norge och Sverige.  

Ett förväntat resultat av projektet var att det vid projektets avslut skulle finnas en enhetlig S:t 

Olavsled där pilgrimscenter och veckoknutpunkter utarbetat ett partnerskap i form och innehåll 

för en ideell förening (eller liknande). Därför har det varit centralt att lära känna varandras 

verksamheter och förutsättningar för att kunna finna överenskommelser som fungerar i 

praktiken.  

Några viktiga skillnader som projektorganisationen har identifierat är: 

− De svenska projektresurserna har varit större än de norska vilket påverkat det norska 

perspektivets genomslag.  

− Skilda beskrivningar av historiska händelser och personer. 

 
8 http://www.interreg-sverige-norge.com/wp-content/uploads/2014/07/Projekthandbok.pdf 
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− Skilda ekonomiska förutsättningar. Den svenska sidan har upplevt större krav på 

rapportering till sekretariatet än den norska. De skilda förutsättningarna är något som 

projektorganisationen menar kan ha varit hindrande för innovativ utveckling.  

− Skillnader i vem som bär huvudansvaret för leden som sträcker sig över två länder. T.ex. 
svenska och norska kyrkan, svenska och norska kommuner, svenska och norska staten, 
föreningar, frivilligorganisationer etc.   

 

För att överbrygga gränshinder har projektet bland annat arbetat med följande insatser: 

− Delprojektet att ta fram ett pilgrimssmycke har bidragit med symboliskt värde genom att 
det materialiserar samverkan och lärande. Samarbetsprocessen upplevdes av 
projektorganisationen vara en del av ny storytelling kring regionens kulturarv. 

− Framarbetat erbjudanden om svensk-norska kulturutbyten. 

− Hantering av coronarelaterade konsekvenser. 

− Hantering av dubbel- och stuprörsarbete när fysiska avstånd varit stora.  

− QR-koder har tillgängliggjort kulturhistoriens fakta, information och ortsoberoende 
koncept.  

− Skapande och nyttjande av aktörer, referensgrupp, nätverk och nod för samverkan. 

− Skapat tillfällen för gemensamt lärande och reflektion.  

− Tillvaratagande av mötet med besökare längs med leden och i pilgrimscentren har skapat 
ett mer sammanhållet innehåll och en modern pilgrimsfärd.  

− Verksamhetsutveckling inom de olika pilgrimscentren har varit ett delat lärande. Exempel 
på detta är att den utveckling som Selånger Pilgrimscenter gjort har inspirerat andra 
center/besöksmål att vidareutveckla utifrån sina förutsättningar och önskningar.  
 

”Ett sånt här projekt belyser den gemensamma kulturen.” 
”Det är inte så att projektet har en gränsöverskridande utmaning, det ÄR en gränsöverskridande utmaning.” 

”Vi tror att Norge och Sverige är lika med samma kultur, men det är inte så. Det finns kulturella skillnader.” 
”Variationen på projektdeltagare, det vill säga kyrkan, kommun, destination (besöksnäring), det tycker jag är 

väldigt bra och intressant.” 
 

 

5.4 Hållbarhetsaspekter/horisontella kriterier 
Demokratikonsult har följt och stöttat projektorganisationen i arbetet med hållbarhetsaspekterna 
jämställdhet, mångfald och miljö under projektets genomförande. Hållbarhetsaspekterna hade 
redan initialt stort utrymme i projektet Pilgrim utan gränsers projektplan och har så även fått i 
projektets genomförande. 

Projektorganisationen har tagit fram en hållbarhetspolicy som innefattar hur den egna 
organisationen, den verksamhet som utvecklas och de aktörer som samverkar ska främja 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En utgångspunkt i projektet Pilgrim utan gränser var 
att pilgrimsvandring är ett sätt att främja folkhälsa, hållbar turism och hållbar utveckling.   

Projektet har arbetat med jämställdhetsaspekten genom att bland annat:  

− Eftersträva en jämställd projektorganisation. 

− Ett jämställt perspektiv i projektstrategi och genomförandeplan. Aktiviteter, material och 
utställningar har diskuterats för att försäkra att de genomförs på ett jämställt vis.  

− Lyfta kvinnan i den ”normalt sett” manligt dominerade historieskrivningen. På detta sätt 
har projektet skapat en plattform för pilgrimscentrens verksamhet att tillgängliggöra 
natur- och kulturhistorien för att sprida kunskap ur ett jämställt perspektiv. Exempelvis 
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genom en helgonutställning som skildrar kvinnornas historia, jämställdhetsperspektiv i 
Barnens pilgrimsvandring, i utställningen om vikingarnas historia skildrat Ingegerd, dotter 
till Olof Skötkonung, som var trolovad med Olav och som så småningom förklarades 
som helgon (Sankta Anna). 

 

Projektet har arbetat med mångfaldsaspekten genom att bland annat:  

− Fokusgrupper har använts för att säkerställa lika möjlighets- och icke-
diskrimineringsprinciperna i planering och i aktiviteter såsom nybyggnationer, 
utställningar, evenemang, workshops, kunskapsmaterial och föreläsningar. 

− Främja spridning av kunskap om att läsa människans historia i naturen. Spår kan ses i 
naturen från tidigare boplatser, svedjebränning och åkermarker.  

− I utveckling av verksamhetsinnehåll på destinationer har större medvetande skapats om 
de som historiskt sett levt i området längs med leden. Att inkludera samernas historia har 
prioriterats och kontakt med Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum togs för att ge samerna 
möjlighet att inkluderas i framtagande av en skildring. 

− Inom projektorganisationen lyft upp och medvetandegjort de historiska motsättningarna 
mellan nybyggare och ursprungsbefolkning och hur dessa motsättningar lever kvar än 
idag till diskussion.  

− Planera aktiviteter med aktörer hemmahörande inom andra trosläror. Exempelvis 
planerades för sommaren 2020 aktiviteter med katolska kyrkan vilka ställdes in på grund 
av rådande pandemi och har således skjutits på framtiden.  

− Projektet har initierat kontakt med modersmålslärare för vidare samarbete.  

− Skriftlig information till besökare på engelska, norska och svenska med diskussioner om 
att addera fler språk. Nyttja församlingars medarbetares språkkunskaper t.ex. vad gäller 
finska, ryska och tyska i kommunikation med målgrupper.  

− Utveckla serviceutrymmen och träffpunkter så att de ska vara fysiskt tillgängliga, 
möjliggöra för besökare som inte har möjlighet att till fots vandra att ta sig med buss eller 
tåg till mål längs med leden.  

 

Projektet har arbetat med miljöaspekten genom att bland annat:  

− Besökare har informerats och försökt motiverats till hållbar vandring genom filmer, bilder 
och texter som beskriver enkelhet, närhet till naturen med behov av få saker i enlighet 
med pilgrimens värden.  

− Efterföljt framtagen resestrategi som inneburit en eftersträvan att resor ska ha så liten 
miljöpåverkan som möjligt. Evenemang, möten och workshops har planerats för att 
främja kollektivt resande eller digitala träffar.  

− Främjat vandring som ett mer miljövänligt sätt att turista. Vandring och pilgrimsvandring 
ska kunna ske i samklang med natur och med liten påverkan på naturarv och fjällmiljö. 
Behov av kunskapsfrämjande insatser för att stärka vandrares hållbara förhållningsätt till 
naturen har identifierats och förankrats inom projektorganisationen.  

− Inkluderat ett hållbarhetstänk i hela projektgenomförandet. 

− Inspirerat andra att uppleva naturen på ett hållbart och långsiktigt sätt.  

− Nyttjat ledens närhet till tågtrafiken vilket främjar hållbar transport och resande. 

Kommunicerat möjligheterna att det längs hela leden finns möjlighet för besökare att resa 

kollektivt med tåg och/eller buss. De pilgrimscenter/knutpunkter som etablerats inom 

projektet har planerats för att tillgängliggöra kollektivt resande och hållbar infrastruktur 

runt centren.  
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− På Selånger Pilgrimscenter har en örtkryddgård skapats som visar natur- och kulturarv.  

− Samtliga aktiviteter, möten och evenemang har tagit hänsyn till ekologisk hållbarhet 

genom att i första hand nyttja ekologiska och närodlade/närproducerade livsmedel.  

− Samtliga upphandlingar har utgått från ett hållbarhetsperspektiv i utvärderingen och att 

samtliga upphandlade och nyttjade externa resurser skall efterleva projektets 

hållbarhetspolicy. Det betyder att Pilgrim utan gränser främjat gröna strategier t.ex. vad 

gäller närproducerade och/eller ekologiska livsmedel. Genom samarbete med projektet 

Mat och dryck längs Nordens gröna bälte har knutpunkter/pilgrimscenter deltagit i 

workshops och utbildning kring lokalt och historiskt anpassad mat. Ambitionen var att 

besökare på pilgrimscentren kunde få smaka på lokalt och ekologiskt producerad mat 

med historisk anknytning till den plats den serveras.  

− Samverkan har även varit hållbar på det sätt att projektorganisationen har tagit tillvara på 
gemensamma resurser såsom kunskap, erfarenheter och resultat.   
 

5.5 Implementering av projektresultat 

Aktiviteter som genomförts inom projektet har löpande implementerats i ordinarie verksamhet 
under projektets genomförande. Andra kommer att implementeras efter projekttiden.  
 
Projektet Pilgrim utan gränsers insatser har resulterat i att projektet genom samaktion med andra 
aktörer skapat innehåll med fokus på det natur- och kulturhistoriska arvet genom att utveckla 
nätverk och partnerskap. Detta ger goda förutsättningar för partnerskapet att efter projektets 
avslut axla ansvaret att driva verksamhet och resultat vidare för att på så sätt bidra till långsiktig 
förändring. De aktiviteter som genomförts har införlivats i ordinarie verksamhet. Exempelvis 
drivs pilgrimscenter som ingår i den ordinarie verksamhetens lokaler och verksamhet i 
församlingarna Selånger, Borgsjö, Frösö och Åre. I Borgsjö fördelas pilgrimscentret på två 
lokaler, dels Ånge turistbyrå och Naturum med mindre utställningar och information, dels 
Borgsjö församlingshem med större utställningar och caféverksamhet sommartid. Gällö drivs 
verksamheten i det kommunala bolaget Midsweden365 dvs kombinerat med skidtunnelns 
reception. Stiklestad Nasjonale Kultursenter tar fortsatt ansvar för utveckling av databasen Den 
digitale Olavskilden. 
 

Projektsamverkan har utmynnat i en känsla av att vilja skapa mer tillsammans och att det finns 
mer att hämta i historien om S:t Olav där fler samarbetspartners kan knytas an. Viktiga 
målgrupper för projektportföljen är enligt projektorganisationen projektägarna och 
pilgrimscentren som ska föra vidare projektet i ordinarie verksamhet. Dessutom har serviceställen 
såsom härbärgen och butiker urskilts som viktiga aktörer för att sprida kunskap om det norsk-
svenska samarbetet och vad värdskapet kan bidra med. Följande aktörer har bidragit i dialog om 
fortsatt utveckling av S:t Olavsleden och projektets portfölj:  

− Nidaros Bispedømme samt Härnösands stift har formulerat ett gemensamt intresse av 
fortsatt utveckling av S:t Olavsleden och pilgrimsarbete. Härnösands stift har beslutat att 
benämna sig som pilgrimsstift och undersöker möjligheten till fortsatt offentligfinansierat 
svenskt-norskt projektsamarbete.  

− Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har löpande under projektet deltagit i 
styrgruppsarbetet.  

− Samarbete med Nasjonalt Pilegrimssenter har främst rört möjligheten att samordna 
kommunikationen/marknadsföring mellan Sverige och Norge av pilgrimsleder. Nasjonalt 
Pilegrimssenter har löpande tagit del av delprojekten och ett djupare samarbete har skett 
vad det gäller utveckling av S:t Olavssouvenirer, där förslag på fortsatt samarbete mellan 
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Nasjonalt Pilegrimssenter och Selånger Pilgrimscenter formuleras i samarbetsavtal för 
fortsatt utveckling.    

− Trondheims kommun har visat intresse för att visa utställningen I spåren av Sankt Olav på 
central plats utomhus i Trondheim.  

 
Projektorganisationen har nyttjat extern utvärderare för att maximera och förbättra löpande 
resultat och i implementering av förbättringsarbete. Det gäller till exempel i skrivande av policyer 
för projektets hållbarhetsarbete samt strategi-, lär- och analysseminarium.  
 

5.6 Lärande  
En lärande organisation kan sägas innefatta förmågan att lära sig av det som sker, det vill säga en 
förmåga att ta till sig ny kunskap, lyssna in och att avsätta tid för lärande och reflektion. Lärande 
och återkoppling av interna projektprocesser och erfarenheter har i projektet Pilgrim utan gränser 
skett genom exempelvis process- och strategidagar, lär- och analysseminarium, styrgruppsmöten, 
avstämningsmöten, samverkansmöten, utbildningsdagar, etcetera. Även Demokratikonsults 
rapporter och slutrapport kan ses som en del av lärandet medan andra lärdomar från projektet 
har kunnat samordnas från projektorganisationen.  
 
Det finns många upparbetade lärdomar i projektet Pilgrim utan gränser. Demokratikonsult 
bedömer att projektet Pilgrim utan gränser har tillvaratagit på möjligheter att dela idéer, lärande 
och erfarenheter under projektperioden genom att sammankoppla aktörer genom workshops och 
seminarier. Genom att skapa tillåtande diskussionsplattformar kan natur- och kulturhistoriska 
skeenden lyftas, värderas och omvärderas. Andra aktörer har visat intresse att ta del av 
erfarenheter, metoder och lärdomar från projektet till exempel gäller det:  

− Flera destinationer har visat intresse för projektets ambition att bredda intresset för S:t 
Olavsleden från vandrare eller tänkbara vandrare till besökare som kommer med bil eller 
buss och vill ta del av kulturarvet och legenden. Tidigare har kommunikationen kopplad 
till S:t Olavsleden varit riktad mot redan erfarna vandrare och friluftsintresserade. 

− Härnösands stift har visat stort intresse för hur församlingarna utvecklat sitt arbete utifrån 
pilgrimsvandring och det gemensamma kulturarvet. Legenden om S:t Olav knyter ihop 
församlingarna längs leden till samarbete under ett gemensamt tema. 

− Nasjonalt Pilegrimssenter har visat intresse för det svenska arbetssättet att initiera lokalt 
utvecklade projektgrupper som utformat aktiviteter och service utifrån lokala 
förutsättningar. 

− Trafikverket har visat intresse för sättet att presentera den gemensamma historiska 
handelsvägen från Sundsvall, via Östersund till Trondheim och har beviljat 
innovationsmedel för att konkretisera den beslutade kulturmiljöstrategin till ett koncept 
för kulturhistorievägar med E14 som exempel och då med rubriken S:t Olavs väg. 
 

Nedan har Demokratikonsult tecknat ned några av de lärdomar som upparbetats i projektet 
uppdelat under rubrikerna Utmaningar, Möjligheter och Nytta. Utsagor kring gjorda lärdomar är 
insamlade under projektets genomförande och särskilt vid ett lärseminarium 28 oktober 2021.  

Utmaningar i genomförande under projekttiden: 

− Att driva tidsbestämt projekt. 

− Att hitta tid för samarbete. 

− Det är viktigt att analysera yttre påverkansfaktorer som risker och ha en handlingsplan för 
detta (som exempelvis coronapandemin).   

− Pandemin 
- att inte kunna genomföra det som var tänkt,  
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- att inte kunna mötas, 
- när gränsen stängdes upplevdes att projektet under en tid saknade legitimitet. 

− Projektplaneringen: ”Att inte få igenom allt vi drömmer om.” 

− Projektgenomförandet har inneburit mycket administration. 

− Projektgenomförandet har inneburit mycket arbete. 

− Det har stundtals varit svårt att få översikt i projektet som helhet.  
 

Möjligheter, lärande till nästa projekt: 

− Behov av utökad marknadsföring och aktivitet till besökare. 

− Det finns ett ökat intresse och en ökad förståelse för att destinationsutveckling på tema 
natur- och kulturarv kan vara betydelsefullt för samhällsutveckling. 

− Hantverkare och turistbyråer längs med leden ser möjlighet att utveckla och sälja lokalt 
producerade föremål kopplade till legenden om S:t Olav och pilgrimstradition.  

− Målgruppen besökare är bred. Det är inte bara vandrare och pilgrimer, besökare är 
intresserade av den gemensamma berättelsen och att intresset ökar för både utställningar 
och aktiviteter i en historisk miljö. 

− Perspektivet att ge kunskap till besökare som besökare efterfrågar istället för ”vad vi vill 
visa”, det vill säga ett mer kommersiellt anpassat innehåll.  

− Projektgenomförandet har inneburit roligt arbete. 

− Stora möjligheter i vidare utveckling av kulturarv. 

− Större besökarantal ger kyrkan ökade möjligheter. 

− Viktigt att ta vara på den erfarenhet och de kompetenser som finns bland besökare.  

− Öka kompetens på härbärgen.  
 

Nytta för framtiden: 

− Att driva gränsöverskridande projekt har bidragit med ett stort lärande framför allt 
gällande att öka kunskap och förståelse kring kultur.  

− Det är viktigt att ta lärdom av varandra. Historien skildras på olika sätt beroende på lokal 
påverkan. Genom samtal kan kunskap och förståelse för ”den andre” skapas, på det sätt 
är olikhet något bra.  

− Projektet har knutit externa samarbetspartner i inledningen av projektet såsom 
besöksnäringen, angränsande projekt, kommuner, församlingar, hembygdsrörelsen med 
flera.  

− Projektet har knutit samman berättelsen till en helhet för besökare.  

− Projektorganisationen har funnit lokalt intresse hos pilgrimscentren som växt med 
initiativ, mod och stolthet.  

− Projektorganisationen har kommit över barriären norsk-svenskt samarbete. 

− Projektorganisationen har satt kunskap i en destinationsportfölj; bilder, texter och 
historieberättelser med mera. Det blir en gemensam berättelse att bygga vidare på.  

− Projektorganisationen har spridit kunskap till andra.  

− Stor kunskap på personligt plan för medlemmarna i projektorganisationen.  
 

”Vi har bara krafsat på ytan.” 
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5.7 Demokratikonsults reflektioner 

De senaste tio åren har flera initiativ tagits av aktörer som vill främja en utveckling av S:t 
Olavsleden. Projektet Pilgrim utan gränser kom precis rätt i tiden då projektets verksamhet knyter 
an till flertalet ”trender” eller samhällsströmningar såsom friluftsliv, andlighet, behov av 
rekreation. När coronapandemin utbröt blev fler människor tvungna att se sig om i sin närhet 
efter nya aktiviteter att göra på semestern och en riktig ”boom” vad gäller friluftsintressen tog 
fart. Detta, bedömer Demokratikonsult, var till nytta för projekt som verkar inom besöksnäring 
och således även Pilgrim utan gränser. Samtidigt utmanades projektet av pandemin och 
projektorganisationen tvivlade till en början om projektet alls var aktuellt att genomföra.  

Projektorganisationen har varit en lärande organisation som har flyttat fram projektets position 
genom att förvärva ny kunskap, deltagit på strategi- och processdagar där alla tillsammans arbetar 
med strategier för kommande aktiviteter, effektiviserar processer, följer upp, utvärderar och 
förbättrar projektverksamheten. Har det funnits någon förbättringspotential har det inte dröjt 
många veckor förrän förbättringspotentialen diskuterats och implementerats i projektprocesserna. 
Överlag bedömer Demokratikonsult att projektorganisationen agerat agilt när behov har 
identifierats. 

Projektet hade en för ändamålet fungerande projektorganisation. Avgörande faktor för att nå 
önskade effekter handlade till stora delar om att öka den individuella och organisatoriska 
förmågan att driva förändrings- och implementeringsarbete. Detta torde i sin tur ställa höga krav 
på förändringsledning, organisation och ledarskap; komponenter som Demokratikonsult 
bedömer att projektorganisationen har haft.  

Sammantaget bedömer Demokratikonsult att det under projektperioden har funnits ett stort 
engagemang inom projektet Pilgrim utan gränser med såväl deltagande aktörer och en 
projektgrupp som var både effektiv och ambitiös vilket har gett ett stort mervärde för projektet. 
Demokratikonsult bedömer att projektorganisationen genom ovanstående har utvecklat projektet 
Pilgrim utan gränser att ha fungerat som en nod för att samla initiativ från både aktörer inom och 
utanför projektet och på så sätt gjort nytta genom att med det natur- och kulturhistoriska arvet i 
fokus främja gränsöverskridande samverkan för att skapa attraktivitet längs med S:t Olavsleden.  

 

6. PUBLIC DEBATE (P3) 

Demokratikonsult har under projektperioden undersökt hur projektet Pilgrim utan gränser 
arbetar med information och kommunikation, eller vad Tillväxtverket kallar Public debate (P3).  

Projektet Pilgrim utan gränser har en webbplats9 på vilken information om projektet 
tillgängliggjorts. Informationen på webbplatsen finns att läsa på norska, svenska samt engelska. 
En översättning till tyska är under diskussion. Projektorganisationen har använt sig av ett 
nyhetsbrev vilket utkom tre gånger per år.  

Externt riktad information som kommer från projektet har märkts med finansiärers logotyper för 
att tydliggöra att projektet fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, exempelvis på 
webbplats, interna dokument, broschyrer och andra trycksaker.  

 
9 https://www.pilgrimutangranser.se/ samt https://www.pilgrimutangranser.no/ 
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6.1 Strategi för kommunikation 

Strategi för projektet Pilgrim utan gränsers kommunikation utgår från projektets 
kommunikationsplan10. Syftet med projektets kommunikation är att öka S:t Olavsledens 
attraktivitet utifrån det gemensamma natur- och kulturarvet. Förväntade effekter av 
kommunikationen är att fler besöker pilgrimscenter och tar del av tjänster och varor som 
produceras längs leden.  

Kommunikationsplanen innehåller följande strategier:  

− Strategi för sammanhållen kommunikation längs leden (bland annat att samtliga aktiviteter 
och texter utgår fram samma basberättelse, liknande utställningar på pilgrimscenter, 
samordna kommunikation med projektet S:t Olavsleden samt Nasjonalt Pilegrimssenter i 
Trondheim). 

− Strategi för sociala medier (Facebook och Instagram).  

− Strategi för respektive pilgrimscenters webbplats (språk, färg, formatering, länkar till 
varandra).  

Mål för kommunikation och marknadsföring utgår från: 
 Kunskapsmål, d.v.s. vad målgruppen ska få kunskap om. 
 Attitydmål, d.v.s. vad målgruppen ska tycka. 
 Motivationsmål, d.v.s. vad målgruppen ska motiveras till. 
 Beteendemål, d.v.s. vad målgruppen ska göra.  

Målgrupper för kommunikation är: 
 Boende och företagare i besöksnäringen längs leden. 
 Kulturturister och friluftsturister. 
 Elever i årskurs 5 längs leden. 
 Besökare vid pilgrimscenter. 
 Bussarrangörer. 
 Finansiärer och ”policymakers”. 

 

Extern kommunikation kring projektet sprids av organisationens aktörer11 och deras respektive 
kanaler (t.ex. webbplatser, sociala medier såsom Facebook och Instagram). Ansvar för 
kommunikation är fördelad så att varje pilgrimscenter ansvarar för sina publiceringar samt var 
och hur information ska spridas. Projektledaren ansvarar för intern kommunikation, 
synkronisering mellan pilgrimscentren samt den gemensamma profilen. Gemensamma 
definitioner av begrepp, namn, förkortningar etcetera återges i kommunikationsplanen.  

 

6.2 Projektets spridningskanaler 

De insatser för att nå en bredare spridning av projektet som har genomförts har varit bland annat 
via: 

 

− En grupp modersmålslärare som besökt projektet. Dessa har hjälpt till med att sprida 
kunskap vidare till studenter och egna nätverk.  

− Ett sextiotal föreningar och organisationer har besökt pilgrimscenter och tagit del av 
helgonberättelsen om S:t Olav. På grund av coronapandemin har fler liknande träffar och 
seminarier som varit planerade ställts in. Planering av träffar har fortsatt även under 

 
10 Kommunikationsplan, Pilgrim utan gränser och Pilgrim Västernorrland. Version 9. 2020-05-20.  
11 Pilgrimscenter i  Bräcke/Revsund, Frösön, Selånger, Ånge/Borgsjö, Stiklestad, Nidaros Pilegrimsgård  samt Åre,.  
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pandemin för att om möjligt kunna genomföra dessa så snart möjlighet getts varför det 
finns en god struktur och paket att tillgå. 

− Externa aktörer såsom projektet S:t Olavsleden, Visit Sundsvall samt i grupper på social 
media kopplat till El Camino de Santiago, S:t Olavsleden och vandringsturism i Sverige.  

− Egna sidor på Facebook för information, aktivitetsinbjudan och reklam (introfilmer).12 

− Genom samverkan och samröre med andra projekt som verkar längs med leden och/eller 
regionen har kontakter knutits och projektet fått möjlighet till spridning i deras kanaler.  
Instagram för inspiration, bilder och introfilmer samt interaktivitet med följare.13  

− Pilgrimscenter erbjuder olika sätt att ta del av upplevelser och utvecklingen pågår successivt. 
Stiklestad gör möjligt för besökare att ta del av utställningar med 360-graders besök i Virtual 
Reality (VR).  

− Pilgrimscenter har lagt in information och presentation på www.naturkartan.se med hjälp 
av projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling.   

− Pilgrimspodden I spåren av Sankt Olav skildras S:t Olavsleden med koppling till 
kulturhistoria. Pilgrimspodden har till dags dato utgett 13 avsnitt. Planen är att publicera 
totalt 18 avsnitt före projektets slut eller under våren 2022. 

− Pressmeddelande vid aktiviteter såsom Helgonutställning, Souveniren, Barnens 
pilgrimsvandring.  

− Skapat innehåll för aktiviteter och utställning har uppmärksammats av media och andra 
aktörer såsom Helgonutställning, Barnens pilgrimsvandring etcetera.   

 
Projektet Pilgrim utan gränser har fått en del medial uppmärksamhet, framför allt lokalt och 
regionalt men även nationellt. Några exempel är följande:  

− Framtid Ånge sommar 2021: Tusenårig helgonlegend lockar vår tids pilgrimer till Borgsjö.14 

− Riksantikvarieämbetet 2021: Strukturfonder och kulturarvsprojekt. Exempel från norr till söder - 
turism, stadsutveckling och hantverk.15 

− Sveriges Radio 2019-06-22: Nya stämplar längs Sankt Olavsleden trendar.16 

− Nättidningen Svensk Historia 2020-06-11: I spåren av Sankt Olav.17 

− TV4 Morgonnyheterna 2020-06-26: Lottie Knutsson lämnar svenska restips.18  

− Sundsvalls tidning 2020-06-27: Helgon då och nu – ny utställning i Selånger: ”Helgonen påverkar 
oss än i dag utan att vi vet om det”.19 

− SVT Ekonomibyrån 2021-03-29 om besöksnäringens generellt och intervju med Helene 
Westerlind om Selånger Pilgrimscenter och pilgrimsturism20  

− Sveriges Radio 2021-07-24: Nytt pilgrimscenter på Frösön.21 

 

12 På Facebook finns följande sidor:  Selånges  Pilgrimscenter, Borgsjö/Naturum, Gällö 
Pilgrimscenter/MidSweden365, Stiklestads nasjonale kulturcenter samt Nidaros Pilegrimsgård. Ävem Svenska 
kyrkans församlingar Borgsjö, Bräcke-Revsund, Frösö och Åre har egna sidor.  
13 På Instagram finns följande konton: Borgsjö församling, Selångers Pilgrimscenter, Stiklestads nasjonale 
kultursenter samt Nidaros Pilefrimsgård.  
14https://www.ange.se/download/18.6c6c5a1017a4c6f99cc4a8d5/1625040017232/Framtid%20A%CC%8Ange%20
sommar%202021.pdf 
15 http://raa.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1530252&dswid=72 
16 https://sverigesradio.se/artikel/7246075 
17 https://svenskhistoria.se/i-sparen-av-sankt-olav/ 
18 https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/13280771?fbclid=IwAR1E3GWh9Rp1ry8bbk36A-Fm2z-
fPZOekbdFqI8prw5p-V6BTd1FmVb0X-Y 
19 https://www.st.nu/2020-06-27/helgon-da-och-nu--ny-utstallning-i-selanger-helgonen-paverkar-oss-an-i-dag-utan-
att-vi-vet-om-det 
20 https://www.svtplay.se/video/30670722/ekonomibyran/ekonomibyran-sasong-3-svemester-
igen?modalId=86gzd3P 
21 https://sverigesradio.se/artikel/nytt-pilgrimscenter-pa-froson 
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− Avisa Nidaros 2021-08-07: De holder til midt i byen og onsker a lare trondhjemmere om trenden:I 

normalar er kapasiteten sprengt 22  

− Sveriges Radio 2021-08-18: Tyska vandrare imponerade av pilgrimsleden.23 

Pilgrim utan gränser har förstärkt samarbetsklimatet mellan kommun, hembygdsförening och 

besöksnäring. Norska kommuner har visat intresse av fortsatt dialog om hur projektresultaten 

kan tillvaratas.   

Andra projekt och initiativ som verkar för S:t Olavsledens och regionens intressen har spridit 

information om projektet och utvecklingen av pilgrimscenter, knutpunkter och leden. Där bör 

särskilt nämnas webbsidan S:t Olavsleden24 som drivs av systerprojektet med samma namn, detta 

projekt ägs av Östersunds kommun. Här finns även en Facebookgrupp, Hiking along St. Olav25, 

med cirka 5 800 gruppmedlemmar.26   

 

6.3 Kommunikation och lärande 

Pilgrim utan gränser har lagt stort fokus på det personliga mötet på pilgrimscenter. Här ska 
besökare kunna tillgodogöra sig information om projektet, om pilgrimsvandring och legenden 
om S:t Olav. Personal på pilgrimscenter har utbildats för att kunna erbjuda besökare information 
och kunskap om leden och dess natur- och kulturarv. Trycksaker om projektet Pilgrim utan 
gränser har tillgängliggjorts besökare på pilgrimscenter på svenska, norska och engelska.  

Projektet Pilgrim utan gränser har genomfört flertalet seminarier och träffar med de 
pilgrimscenter som etablerats under projektperioden. Dessa träffar har inte endast tjänat i 
informationssyfte utan även bidragit med utbyte av erfarenheter och lärdomar vilka har delats 
pilgrimscentren emellan. Detta har upplevts som viktigt och sammanhållande både för projektet 
som helhet och för pilgrimscentrens utveckling. Pilgrimscentren har även fått framföra och dryfta 
de behov de har haft av stötting från projektorganisationen. På grund av coronapandemin har 
fysiska träffar varit begränsade till förmån för digitala träffar. Detta har påverkat på så sätt att 
besök av varandras verksamheter har limiterats, något som av deltagare framförts som önskvärt.  
 

6.4 Demokratikonsults reflektioner 

Demokratikonsult har under projektperioden insamlat nyckelpersonernas upplevelser av 

projektets spridning och kommunikation med målgrupperna pilgrimer/studiegrupper/turister 

och ”hemestrare” vilken framförts och kommenterats till projektorganisationen i 

följeforskningsrapporterna.  

 

Projektledning har haft direktkontakt med nyckelpersoner inom församling, stift, kommuner, 

regioner och andra aktörer genom att sprida information, samla inspel och skapa engagemang i 

projektet. Detta bedömer Demokratikonsult har gett mervärde inte endast för projektet utan även 

deltagande aktörer. 

 

 

22 https://www.nidaros.no/de-holder-til-midt-i-byen-og-onsker-a-lare-trondhjemmere-om-trenden-i-normalar-er-
kapasiteten-sprengt/f/5-113-223596?hideLimbs=1&fbclid=IwAR3hnG-
UTWxyLA6drjWc2nKeRl3TmrTC3z4vNoQ00VuIu8kA9XLrg1uYubE 
23 https://sverigesradio.se/artikel/tyska-vandrare-imponerade-av-pilgrimsleden 
24 https://stolavsleden.com/sv/ 
25 https://www.facebook.com/groups/hikingstolavsleden/ 
26 5 800 medlemmar i oktober 2021.  

https://www.facebook.com/nidarosno/?__cft__%5b0%5d=AZWz9mW55mxByzWFr--PSo9ufeC5o_phWEYxw9dUFBZkv1piajHqSc-Tx7iVVFES2RC6yNn3GrsbKeqUEnBJroWjWkgT2g3Fm4YPiAM8k08c4Dn7C8gPEDzB6Vi-478Gx0CMbzcGMV8nfkllTIomhdFR&__tn__=kK-R
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Sammanfattningsvis kan sägas att å ena sidan uppfattades kommunikationen vara framgångsrik 

och att projektet har fått god medial spridning med tidningsartiklar och reportage på tv. 

Informationen på internet via webbplatser och sociala medier uppfattades god liksom arbetet 

med utgångspunkt i gemensam kommunikation vad gäller information, skyltar, trycksaker, m.m. 

Å andra sidan fanns uppfattning bland respondenter att kommunikationen mellan aktörer är 

spretig och rörig för målgrupperna. Detta exemplifierade respondenter genom att hänvisa till att 

leden har olika namn, olika stavning, flertalet webbplatser som inte länkar till varandra, olika 

logotyper och trycksaker.  

 

Under projektperioden har projektorganisationen arbetat med gemensamma definitioner och 

samverkan med närliggande aktörer och projekt för att eftersträva kommunikation kring S:t 

Olavsleden som en sammanhållen led. Demokratikonsult bedömer att vidare samverkan med 

projektet S:t Olavsleden kan vara en god väg för samlad kommunikation. Detta projekts 

webbplats samlar på ett tydligt sätt information kring pilgrimsfärden, vandring, etapper, historia 

samt praktisk information till besökare såsom kartor, boende, service och länkar.  

 

7. NYCKELAKTIVITETER (N1) 

Demokratikonsult har under projektgenomförandet följt och utvärderat hur projektet arbetat 
med projektets nyckelaktiviteter. Nyckelaktiviteter är de aktiviteter som fört projektet framåt och 
mot målen, enligt Tillväxtverkets definition.27 Aktiviteterna har dokumenterats löpande under 
projektgenomförandet av projektledare. 
 
Projektledning  

Inom aktiviteten projektledning har projektorganisationen bland annat: 

 Arbetat explorativt för en långsiktigt hållbar destinationsutveckling av internationell 
standard. 

 Arrangerat workshops för att analysera utveckling, samla in nya idéer och arbeta framåt 
tillsammans.  

 Skapat och främjat samverkan mellan projektdeltagare, kommuner, regioner, SME, 
vandrare och besökare med flera genom workshops, seminarier och konferenser.  

 Utarbetat en kommunikationsplan för hur projektet och samarbetspartner ska 
kommunicera externt för att öka kännedom om leden och vad den kan erbjuda. 

 Utarbetat en projektplan för projektets genomförande.  
 Utarbetat policydokument för projektets arbete med hållbarhetsaspekterna jämställdhet, 

mångfald och miljö.  
 Utvecklat bred samverkan mellan projektorganisation, pilgrimscenter, kommuner och 

andra viktiga intressenter i Trøndelag, Jämtland och Västernorrland. 
 

S:t Olavssouvenirer 

Projektet har formerat ett konstprojekt för souvenirer i samarbete mellan länsmuseerna 

Västernorrland och Jämtland samt Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider och genom sju 

lokala och regionala konstnärer utvecklat souvenirer som säljs till pilgrimer och vandrare på 

pilgrimscenter. Ett etablerat samarbete finns med formgivare. Aktiviteten genomfördes under 

2020 som en pilot med fortsättning under 2021. Dokumentationen av processen var planerad att 

 
27 https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/krav-pa-
projektet/folj-upp-utvardera-och-arbeta-med-larande.html#Riktlinjerforutvardering 
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genomföras av en fotograf vilket ställdes in på grund av pandemins restriktioner. En affärsmodell 

har tagits fram.  

Hela vägen 

Projektorganisationen har gjort förutsättningsanalysen Hela vägen för att undersöka 

möjligheterna för ett större transnationellt projekt tillsammans med Norge och Finland att låta 

startpunkten för S:t Olavsleden vara Novgorod i Ryssland. Kontakt har etablerats med parter på 

Åland och i Finland samt med Söderhamns kommun som deltog i projektet S:t Olav Waterway.  

Tillgängliggörande av natur- och kulturarv  

− Anlagt en örtträdgård vid Selånger Pilgrimscenter med växter som kan knytas till 

medeltid, kloster, pilgrimstradition och helgonkult. En tillhörande text har tagits fram om 

växter kopplade till medeltida klostertradition och pilgrimsleden.  

− Prövat teknik för Augmented Reality (AR) för att kunna ge vandrare möjlighet att se en 

del av det som Sankt Olav och hans efterföljare under medeltiden såg och upplevde. 

Kvaliteten var dock inte tillfredsställande att gå vidare med, och projektet valde andra sätt 

att presentera natur- och kulturarvet.   

− Utvecklat en pilgrimskarta över S:t Olav och pilgrimsbyn Trondheim. 

− Utställningar har producerats och tillgängliggjorts för mobilt bruk. Framtagandet av 

utställningar har inneburit kontakt med offentliga museer i regionerna för att på bästa sätt 

kunna komplettera övrig museiverksamhet. Projektet har också visat lyhördhet för vad 

besökare vid pilgrimscenter efterfrågat och strävat efter att forma utställningar på ett sätt 

som motsvarar besökares förväntningar. Kontakt etablerades med Vikingamuseet i 

Stockholm och samverkan inledes kring utveckling och affärsmodell. Samarbete skedde 

även med Sigtuna museum. Utställningarna har gjorts mobila genom att hela eller delar av 

dem kan visas på skyltar eller digitala skärmar. De utställningar som utvecklats och 

producerats under projektperioden är:  

− Helgonutställning I spåren av S:t Olav. 

− Vikingautställning – Medelpad, Jämtland och Tröndelag år 1030. 

− Medeltidsutställning – Att färdas som pilgrim under medeltiden. 

 

Utställningar har visats på följande platser:  

− Frösö Pilgrimscenter: Helgonutställning på skärmar och som folder på svenska 

och engelska 

− Gällö Pilgrimscenter: Helgonutställning i digitalt format och som folder på 

svenska och engelska 

− Korpoström Skärgårdscentrum på Åland: Helgonutställning på skärmar på 

svenska och finska 

− Nidaros pilegrimsgård: Helgonutställning på skärmar och som folder på norska 

och engelska 

− Selånger Pilgrimscenter: Helgonutställning, Vikingautställning och 

Medeltidsutställning på skärmar och som folder på svenska och engelska 

− Stiklestads pilgrimssenter: Helgonutställning på skärmar och som folder på norska 

och engelska 

− Ånge Naturum / Borgsjö Pilgrimscenter: Helgonutställning i digitalt format, på 

skärmar och som folder på svenska och engelska, del av Vikingautställning och 

Medeltidsutställning 



 

31 
 

− Åre Pilgrimscenter: Helgonutställning som folder på svenska och engelska 

 

Aktiviteter som krävde fysiska träffar, såsom veckovisa gruppvandringar och återkommande 
kulturaktiviteter, har inte kunnat genomföras med hänvisning till den pågående pandemin och de 
restriktioner som varit gällande. Koncept finns framtaget för marknadsföring och genomförande, 
och kan användas så fort restriktionerna försvinner. 

S:t Olavsminnen/Den digitale Olavskilden 

I samarbete med Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS har en databas utformats över S:t 

Olavsminnen, ”Den digitale Olavskilden”. Aktiviteten har genomförts och kommer att fortsatt 

utvecklas i Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS:s regi. Med hjälp av QR-koder kan information 

tillgängliggöras till exempel på pilgrimscenter och de platser som omnämns i databasen. En 

ändring i projektet gjordes då denna aktivitet skulle upphandlas men beslutades att läggas på 

projektpart utan upphandling. Innehållet i databasen innehåller information om materiella, 

immateriella, lokala, regionala, nationella och internationella spår efter Olav den helige, både 

historiska och nutida. Den kommer att innehålla både lokala historiska berättelser och också 

varför gator, skolor, arrangemang mm fått namn efter S:t Olav. Databasen fungerar som ett 

uppslagsverk med professionell kvalitet för museum, men är inte en forskningsdatabas. 

Databasen har en sökfunktion, utvecklad via www.digitaltmuseum.no till vilket många museum i 

Sverige och Norge är anslutna. Databasen uppdateras löpande med mer information.  

Gästföreläsningar och workshops  

Projektet har utformat innehåll knutet till pilgrimens sju nyckelord frihet, enkelhet, tystnad, 

bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Detta innehåll har presenterats genom 

guidade vandringar men också som ett genomgående tema för verksamheten och de aktiviteter 

som utvecklats på pilgrimscentren (temavandringar, workshops, gästföreläsningar, 

diskussionsgrupper och studiegrupper). Delar av aktiviteten har försvårats på grund av 

coronapandemin, särskilt de delar som förutsatt fysiska träffar, medan andra delar har kunnat 

genomföras som tänkt. Fler insatser som genomförts har varit:  

− Podcastserien I spåren av Sankt Olav har spelat in totalt tjugo avsnitt med programledare 

Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist och författare. Tio avsnitt spelades in under 

2019 med uppföljning av ytterligare tio avsnitt på norsk sida som spelats in under 2021, 

dock utan publik. I podden har forskare bjudits in till samtal om pilgrimsvandring, 

historia och kultur längs med leden.  Under januari – mars 2022 kommer ytterligare fyra 

avsnitt att spelas in. I januari 2022 har podcasten sammanlagt 3 955 

nedladdningar/lyssningar på Spotify.  

− Projektorganisationen samt pilgrimscenter har deltagit i planering av och deltagit i 

workshops och webbseminarier tillsammans med Interregprojektet Mat och dryck längs 

Nordens gröna bälte. Intresse har visats inom aktiviteten för att tillsammans med aktör ta 

fram ett lunchpaket med historisk anknytning, så kallat Matpakke, till försäljning vid 

pilgrimscenter. Seminarier genomfördes digitalt och utbildningsmaterialet finns tillgängligt 

på www.smak63.com.  

 

Etablering av pilgrimscenter (tidigare veckoknutpunkter) 

Pilgrimscenter, eller veckoknutpunkter, har etablerats i Selånger, Borgsjö, Gällö, Frösön och Åre. 
Pilgrimscentren har etablerats av respektive församling i samverkan med till exempel kommuner 
och andra lokala aktörer. Workshops och seminarier har genomförts med deltagare från 
pilgrimscentren samt kommuner, relaterade projekt och övriga intressenter. Lokala 

http://www.digitaltmuseum.no/
http://www.smak63.com/
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projektgrupper har bildats vid pilgrimscentren som har utvecklat verksamhet och service efter 
lokala förutsättningar. Vid pilgrimscentren har sommarguider bemannat, de har genomgått en 
introduktionsutbildning som togs fram av projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling. 
Pilgrimscentren har tagit del av det för projektet Pilgrim utan gränser framtagna material och 
mobila utställningar. Pilgrimscentren har delat verksamhetsidéer och erfarenheter sinsemellan.  

Etablerade pilgrimscenter och verksamhet:  

− Frösö Pilgrimscenter: utställningar, sommarcafé, pilgrimssouvenirer och sommarguider 

− Gällö Pilgrimscenter: utställningar, lunchrestaurang, sommarguider och turistinformation 

− Ånge Naturum / Borgsjö Pilgrimscenter: utställningar, sommarcafé, pilgrimssouvenirer, 
sommarguider och turistinformation 

− Åre Pilgrimscenter: Helgonutställning och sommarguider 

Redan etablerade Selångers Pilgrimscenter har inom projektet utvecklat verksamhet (utställningar, 
restaurang, pilgrimssouvenirer, sommarguider och turistinformation. 
 

7.1 Demokratikonsults reflektioner 

Demokratikonsult bedömer att projektorganisationen visat på flexibilitet och förmåga att tänka 
både om och nytt när planer gått i stöpet. Samtliga aktiviteter har genomförts även om alla inte 
genomförts på det sätt det först var tänkt. Den huvudsakliga anledningen till att aktiviteter har 
hindrats eller utmanats är pandemin. Särskilt drabbade är insatser som krävt fysiska träffar, såsom 
inspelning av podcasten som planerats genomföras inför publik men även workshops, guidade 
vandringar och liknande. Den samverkan som etablerats mellan pilgrimscentren har till största del 
bedrivits digitalt varför eventuella mervärden av att kunna göra platsbesök på andra center än det 
egna kan ha påverkat. Samtidigt bedömer Demokratikonsult att denna kontakt och samverkan 
som har etablerats mellan pilgrimscentren har gett synergieffekt på verksamhetsutvecklingen på 
centren. Deltagande församlingar har visat stort engagemang, nyfikenhet och intresse av att både 
dela och utveckla andra idéer och verksamheter.  

 

8. NYCKELPERSONER (N2) 

De nyckelpersoner som identifierats för projektet Pilgrim utan gränser är de personer som varit 
av betydande vikt för projektet utifrån den kunskap och erfarenhet de ägt som varit av vikt för 
projektets genomförande, finansiering och efterlevnad. Demokratikonsult identifierade att 
projektets styrgrupp, operativa arbetsgrupp, församlingar, kommuner, hembygdsrörelsen, 
samarbetsaktörer samt projektets partners och finansiärer är projektets nyckelpersoner.  

Demokratikonsult har haft löpande kontakt med projektorganisationen och deltagit på utvalda 
projekt- och styrgruppsmöten. Några av de insatser Demokratikonsult har genomfört med 
projektets nyckelpersoner är följande: 

− Lär- och analysseminarium 29 september 2020. Syftet var främst att ge utrymme för 

gemensam reflektion och diskussion om definitioner, kommande aktiviteter och planering 

för projektets efterlevnad. Deltagande på seminariet var delar av projektets styr- och 

projektgrupper.  

− En intervjuundersökning med nyckelpersoner från deltagande församlingar samt berörda 

kommuner, hembygdsrörelsen och samarbetsaktörer under våren 2021.  

− Ett lär- och analysseminarium 28 oktober 2021. Syftet var att samla lärdomar, 

erfarenheter och resultat från projektperioden. Deltagande på seminariet var delar av 

projektets styr- och projektgrupper.  
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8.1 Projektets långsiktiga effekter – legitimitet och förankring 

Nyckelpersonerna bedömer att insatserna för att sprida kunskaper om S:t Olavsleden och göra 
leden till en attraktiv och populär pilgrimsled har varit avgörande för att skapa långsiktiga 
effekter. Den gemensamma berättelsen om S:t Olav och det nätverk som nu etablerats fanns inte 
samlat innan projektet startade. Det ger goda förutsättningar för en framtida organisation att 
bygga vidare på.  

Det samarbete och den påbyggnad som skett under projekttiden mellan projektet Pilgrim utan 
gränser och projektet S:t Olavsleden har av nyckelpersonerna lyfts som gott och viktigt för ledens 
utveckling. De olika projekten har kompletterat varandra och förtroende för projektledarna har 
varit stort. Samverkan mellan de olika projekten och aktörerna har varit god och angelägen på det 
sätt att man delat upp fokus kring det praktiska arbetet med ledsträckning, underhåll och 
serviceutveckling och innehåll. Projektet Pilgrim utan gränser har erbjudit pilgrimscenter stöd att 
etableras genom spridning av idéer, ekonomiskt stöd, pushande och uppmuntran. Erfarenheter 
och idéer kring verksamhetsutveckling har spridits mellan pilgrimscenter där det redan 
färdigställda Selånger Pilgrimscenter har inspirerat som exempel på vad som är möjligt att skapa. 

Vad nyckelpersoner framfört ha saknats är inkludering av aktiviteter och kontakt med den norska 
sidan av projektet, en samverkan som försvårats av pågående pandemi. Informationsutbytet har 
varit välfungerande. Nyckelpersoner som representerat den norska sidan har vittnat om en god 
förankring av drift längs med leden på norska sidan gränsen och att kommuner och 
hembygdsföreningar visat intresse. Detta har gett ett gott klimat där projektet Pilgrim utan 
gränser har varit främjande. Generellt visar nyckelpersonernas utsagor att projektets ambition att 
sprida kunskap om såväl pilgrimsvandring som natur- och kulturarv har varit mycket uppskattat 
och uppfattas som centralt och viktigt för regionens utveckling. Majoriteten av respondenterna i 
Demokratikonsults undersökningar ansåg att förankringen av projektet Pilgrim utan gränser var 
god eller mycket god.  

De utmaningar som projektet Pilgrim utan gränser har mött har enligt nyckelpersonerna hanterats 
väl med hänvisning till en dynamisk organisation med stor tillgång till kompetens inom 
projektorganisationen.  

 

8.2 Projektet bidrar med förändring mot målen 

Nyckelpersonerna ansåg att projektet Pilgrim utan gränser har haft ett gott genomförande som 
bidragit till att stärka samarbetet mellan olika aktörer och skapat nya kontaktytor mellan till 
exempel Svenska kyrkan, hembygdsföreningar och SME som på lokal nivå samverkar för att 
kunna erbjuda besökare service, information och verksamhet vad gäller natur- och kulturarv. 
Tidigare har flertalet projekt och initiativ för att få i gång och organisera verksamhet kring S:t 
Olavsleden figurerat, men nu upplevs satsningarna vara mer samlade med ett färre antal projekt 
med större samordning dem emellan. Nyckelpersonerna uppfattade att de aktiviteter som 
planerats och genomförts inom ramen för projektet har varit såväl adekvata som intressanta och 
lärande. Samverkan mellan deltagande aktörer har bidragit med att enskilda aktörer som inte på 
egen hand har så stor möjlighet till kringaktiviteter men som genom god samverkan fått den 
möjligheten.  

Många av de utsagor som inkommit till Demokratikonsult under projekttiden har haft fokus på 
de utmaningar som kommit i och med den pågående pandemin. Projektorganisationen upplevde 
under en period att projektet tappade fart och förlorade i legitimitet. Efter planering och 
omplanering kunde dock projektarbetet fortgå med förnyad kraft och aktiviteter kunde 
genomföras med anpassningar till det aktuella läget. Pandemin medförde att aktiviteter som 
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innebar fysiska träffar fick skjutas fram eller om möjligt genomföras digitalt, såsom workshops 
eller guidade visningar. Ambitionen att under projekttiden kunna genomföra fysiska träffar samt 
verksamhetsbesök är ett område som kan utvecklas när så är genomförbart.  

 

8.3 Demokratikonsults reflektioner  

Demokratikonsult bedömer att det inom projektet Pilgrim utan gränsers nyckelpersoner finns ett 
stort engagemang och intresse att utveckla leden mot projektets mål. I intervjuer med 
nyckelpersoner uttrycktes en förhoppning att det efter pandemin skulle kunna knytas närmare 
band och samverkan mellan aktörerna längs med leden. Detta för att utveckla relationer, kunskap 
om varandras verksamheter, kunskap och information till pilgrimer/vandrare/besökare t.ex. vad 
gäller pilgrimsvandring, etapper, praktisk information kring hur man bör agera ute i naturen. 
Detta engagemang och goda förankring hos såväl lokala aktörer som kommuner, regioner och 
andra projekt bådar gott för framtida samverkan kring ledens utveckling och drift. 

Ett område för vidare utveckling är samverkan Norge-Sverige vilken enligt Demokratikonsults 
bedömning halkat efter på grund av de svårigheter som pandemin har bidragit med i form av 
stängda gränser länderna emellan. Merparten av aktiviteterna inom projektet har genomförts på 
den svenska sidan och norrmännen har på grund av pandemin förhindrats att deltaga.  

 

9. NYCKELTAL (N3)   

Nyckeltal är benämningen på tal som används för att värdera projektet Pilgrim utan gränser. 
Indikatorer är en variabel i ett nyckeltal som ger kvantitativ information om projektets 
genomförande, det vill säga en indikation på om projektets mål har uppnåtts. I 
Demokratikonsults utvärdering används variabler som anger kvantitativ information om resultat- 
och aktivitetsindikatorer. Nedan har Demokratikonsult fördelat indikatorerna efter övergripande 
mål, de fem delmålen följt av indikatorer enligt bifallsbeslut. 

 

9.1 Projektets mål 

Övergripande mål 
Projektet Pilgrim utan gränsers övergripande mål var att testa, utvärdera och implementera det 
natur- och kulturhistoriska arvet i en gränsöverskridande verksamhet och strategi. Som en vital 
byggsten för att göra S:t Olavsleden till en attraktiv och populär pilgrimsled. 

Resultat: Målet är uppnått. 

Delmål 1: Att öka kännedom om pilgrimsvandring generellt och S:t Olavsleden speciellt 
genom att tillsammans kommunicera kulturarvet kopplat till leden. Projektet ämnar också 
utveckla verksamhet och innehåll i pilgrimscentren och knutpunkterna. Därigenom vill parterna 
ytterligare öka förutsättningarna för S:t Olavsleden att bli än mer välkänt som varumärke 
nationellt och internationellt. 

Resultat: Målet är uppnått.  

Genom att projektet bland annat har etablerat pilgrimscenter där de har haft bland annat 
utställningar, service och restauranger samt att projektet har generellt god spridning medialt och i 
sociala medier/spridningskanaler så bedömer Demokratikonsult att målet är uppnått.    
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Delmål 2: Projektet ska aktivt bidra till att öka kännedomen om legenden Olav den helige. 

Detta genom att identifiera och kommunicera viktig forskning om pilgrimsvandring, S:t 

Olavsleden och historia kopplad till Olav den helige samt hitta pedagogiska medel för att 

levandegöra historien. Projektet vill lyfta upp S:t Olavsledens särart genom att åskådliggöra och 

sprida kunskap om ledens unika historiska sammanhang och bakgrund. Projekt ämnar kartlägga 

alla S:t Olavsminnen längs leden, samt de kultur- och religionshistoriskt viktiga och intressanta 

artefakter om finns i kyrkor och andra lokaler. 

Resultat: Målet är uppnått.  

Genom att projektet bland annat har producerat utställningar såsom Helgonutställning, 
Vikingautställning och Medeltidsutställning som visats på såväl pilgrimscenter som i Finland, 
utvecklat databasen Den digitale Olavskilden samt i den mån det varit möjligt med hänseende till 
coronapandemin genomfört presentationer och workshops med föreningar och grupper, 
bedömer Demokratikonsult att målet är uppnått.  

 

Delmål 3: Projektet ska utveckla, testa och implementera årliga gränsöverskridande 

kulturevenemang. 

Resultat: Målet är ej uppnått.  

Pandemin och de restriktioner som gällt under större delen av år 2020 och år 2021 har begränsat 

projektet att genomföra publika aktiviteter. Restriktionerna har hindrat aktiviteter med 

övernattning och resande över landsgränsen. Således bedömer Demokratikonsult att målet inte är 

uppnått. 

 

Delmål 4: Projektet ska utveckla, testa och implementera ett flexibelt utställningssystem 

som tillgängliggör regionernas historia, legenden om Olav den helige, pilgrimsvandring och 

regionens naturarv.  

Resultat: Målet är uppnått.  

Utställningar finns anpassade till olika lokaler. Det kan vara digitala skärmar för mindre lokaler, 
och skärmar på golv för större lokaler. Utställningarna kan också delas upp och visas i mindre 
delar med olika teman. Således bedömer Demokratikonsult att målet är uppnått.  

 

Delmål 5: Projektet ska etablera fyra veckoknutpunkter. 

Resultat: Målet är uppnått. 

Följande pilgrimscenter (f.d. veckoknutpunkter) har etablerats: Frösö Pilgrimscenter, Gällö 
Pilgrimscenter, Ånge Naturum/Borgsjö Pilgrimscenter samt Åre Pilgrimscenter. Verksamhet har 
utvecklats i form av bland annat utställningar, restauranger/sommarcaféer och sommarguider. 
Verksamhet har även utvecklats på Selångers pilgrimscenter. Således bedömer Demokratikonsult 
att målet är med råge uppnått.  

 

Horisontella mål 

Jämställdhet 

− Att skapa en öppen plattform för vandringsleden, pilgrimscentren och knutpunkterna för 

att tillgängliggöra natur- och kulturhistorien för att sprida kunskap ur ett genusperspektiv.  
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− I den inledande fasen av projektet inkludera genderperspektivet i projektstrategi. 

− Att inkludera genderperspektivet i projektets genomförandeplan. 
 

Resultat: Målet är uppnått. 

Målet är uppnått genom att projektet har inkluderat ett könsperspektiv i projektstrategi och 

genomförandeplan. Detta genom att bland annat inkludera ett genusperspektiv i utställningar 

såsom Vikingautställningen, Helgonutställning samt i databasen Den digitale Olavskilden och 

relativt jämn könsfördelning i projektorganisationen.  

 

Lika möjligheter och icke-diskriminering 

− Att vara en plattform för alla människors lika möjligheter och icke-diskriminering är en 
ständigt pågående dialog och debatt hos projektägarna och de huvudmän de är kopplade 
till. 

− Fokusgrupper med olika perspektiv säkerställer lika-möjlighets- och icke-

diskrimineringsprinciperna i aktiviteter som utställningar, evenemang, workshops, 

kunskapsmaterial och föreläsningar.  

− Aktiviteterna i sig blir plattformar för möten där kunskapsöverföring och 

erfarenhetsutbyten sker.  

 

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.  

Projektets målgrupp för utställningar och andra insatser har varit en bred allmänhet som inte 

tidigare har kännedom om området (bland andra barn, tillfälliga besökare, lokalbefolkning av 

annan härkomst). Projektet har fått engagemang från skolor (exempelvis Skvaders 

gymnasieskola), projektets utställningsmanus har lästs och diskuterats utifrån dessa perspektiv i 

både styr- och projektgrupp. 

 

Miljö 

− Arbeta med ett genomarbetat miljötänk i infrastrukturen kring centren och 

knutpunkterna.  

− Inkludera ett hållbarhetstänk i hela projektgenomförandet. En hållbarhetsplan upprättas.  

− Samtliga aktiviteter, möten och evenemang tar hänsyn till ekologisk hållbarhet genom att i 

första hand nyttja ekologiska och närodlade/närproducerade livsmedel.  

− Efterleva resestrategin. 

− Samtliga upphandlingar ska ha ett hållbarhetsperspektiv i utvärdering och samtliga 

upphandlade och nyttjade externa resurser ska efterleva projektets hållbarhetspolicy. 

 

Resultat: Målet är uppnått.  

Målet är uppnått genom att bland annat en hållbarhetsplan utvecklats, tågresor mellan Sundsvall 

och Trondheim, samarbete med projektet Smak63 där lokala livsmedelsproducenter knutit 

kontakter med respektive pilgrimscenter, övergång till digitala möten samt i samarbete med 

Sundsvalls kommun förstärkt och tydliggjort vandringsleden från Sundsvalls centralstation till 

Selångers Pilgrimscenter. I den mån det varit möjligt har leverantörer i närområdet valts, då de 

kunnat visa på mindre resande än andra. 
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9.2 Projektets indikatorer  

Projekt Pilgrim utan gränsers nyckeltal som enligt projektansökan ska skapa underlag för 
kvalificerade bedömningar av projektets resultat var följande:  

− Antal vandrare ökar (år 2021 500 st. S:t Olavsbrev utfärdas för unika vandrare på S:t 
Olavsleden, totalt 5 000 registrerade vandrare på center/knutpunkter). 
 
Resultat: Indikatorn är delvis uppfylld.  
 
Antalet vandrare som registrerats längs leden har varit 3 919 personer. Se tabell nedan:  

 
Enligt sammanställd statistik från projektledare är summan av besökare 80 739 under 
projektperioden 2019–2021. Antalet vandrare som tog ut S:t Olavsbrevet i Trondheim var 
år 2019: 350 personer (152 har gått från Sundsvall/Selånger), år 2020: 44 personer 
(gränsen stängd mot Norge. 3 har gått från Sundsvall/Selånger) och år 2021: 172 
personer (gränsen stängd mot Norge via Skalstuguvägen/Stiklestad. 48 har gått från 
Sundsvall/Selånger). Demokratikonsult bedömer att indikatorn påverkats av 
coronapandemin.  
 

− Antal arrangerade evenemang, gästföreläsningar och workshops (28 event).  

Resultat: Indikatorn är uppfylld.  

På grund av coronapandemin har projektet inte kunnat bjuda in till fysiska träffar så som 
planerat, däremot har föreningar och företag kontaktat projektet för information om S:t 
Olav, leden och pilgrimsvandring. Projektet har också bjudit in till kortare vandringar. 
Under projekttiden har bland annat genomförts: 9 gästföreläsningar (230 deltagare), 32 
tillfällen med vandringar mellan 5–15 km (1 525 vandare), 102 föreningar på besök som 
fått information om S:t Olav, leden och pilgrimsvandring (2 042 deltagare) och 58 företag 
och offentliga organisationer på besök som fått motsvarande information (1 474 
deltagare). 

 

− Artiklar i dagspress (40 artiklar).  
Resultat: Indikatorn är nära uppfyllnad (39 artiklar). 
 

− Databas över S:t Olavsminnen (1 databas).  
Resultat: Indikatorn är uppfylld.  
 

− Export av regionen till andra länder (>1).  
Resultat: Indikatorn är delvis uppfylld (Finland). 
 

− Forskningsprojekt kopplas till satsningen (2 forskningsprojekt).  
Resultat: Indikatorn är delvis uppfylld.  
Projektet gav tillsammans med Mittuniversitets Industridesignprogram studenterna som 
examensuppdrag att designa vindskydd för S:t Olavsleden. Nio förslag presenterades och 

Plats 
2019 2020 2021 Summa 

Selånger (Gisselåsen) 500 200 331 1 031 

Bräcke  70 494 564 

Stiklestad 742 449 540 1 731 

Nidaros pilegrimsgård 365 47 181 593 

Summa 1 607 766 1 546 3 919 
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fanns som utställning under våren 2019. Coronapandemin har begränsat möjligheten att 
genomföra den forskning av pilgrimsvandrarens bakomliggande orsak till sin vandring 
och upplevelsen av den. Detta tillsammans med Karlstads universitet som gjort 
motsvarande forskning vid El Caminon i Spanien. 

 

− Knutpunkter etablerade längs leden (4 knutpunkter).  
Resultat: Indikatorn är uppfylld (Borgsjö [Ånge/Naturum], Gällö, Frösön och Åre).  
 

− Mobilt utställningssystem (1 utställningssystem). 
Resultat: Indikatorn är uppfylld.  
 

− Pilgrimscentrens och veckoknutpunkternas besökare ökar (8 000 besökare). 
Resultat: Indikatorn är med råge uppfylld (80 739 besökare). 
 

− Pilgrimscentren och veckoknutpunkterna har utarbetat ett partnerskap, form och innehåll 
för en ideell förening.  
Resultat: Indikatorn är delvis uppfylld.  
(Samarbetsavtal om pilgrimsarmbandet är tecknat mellan Selånger Pilgrimscenter och 
Besökscentrum. Intresse från Härnösands stift har inkommit gällande framtida satsningar 
etc.) 
 

− Regionen som kulturhistorisk region har lyfts fram och stärkts för pilgrimsvandrare.  
Resultat: Indikatorn är uppfylld.  
 

− Regionens varumärke har stärkts. 
Resultat: Demokratikonsult har inte kunskap om huruvida denna indikatorn är uppfylld. 
 

− Transnationell förutsättningsanalys (1 analys). 
Resultat: Indikatorn är uppfylld.  
 

− Ökad allmän kännedom om S:t Olavsleden, legenden om S:t Olav, regionens historia 
samt regionens natur- och kulturarv.  
Resultat: Indikatorn är uppfylld.  
 

− Öka antalet kultur- och naturintresserade pilgrimer längs med S:t Olavsleden. 
Resultat: Indikatorn är uppfylld.  
 

− Ökad företagsamhet längs hela leden.  
Resultat: Demokratikonsult har inte kunskap om huruvida denna indikator är uppfylld.  
(Huvudsakliga ansvaret för ökad företagsamhet har lagts på projektet S:t Olavsleden – ett 
steg i regional utveckling.) 
 

Aktivitetsindikatorer:  

− Gemensamma kulturarv där insatser för ökad tillgänglighet och hållbart bevarande har 
genomförts. Antal två (2) stycken.  
Resultat: Aktivitetsindikatorn är uppfylld. (Databasen – kopplat till QR-koder. 
Medeltidskarta.) 
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− Gemensamma naturarv där insatser för ökad tillgänglighet och hållbart bevarande har 
genomförts. Antal en (1) stycken.  
Resultat: Aktivitetsindikatorn är uppfylld.  

 

 

10. SLUTSATSER OCH UTMANINGAR 

Demokratikonsult bedömer att projektet Pilgrim utan gränser är ett lyckat projekt som stundom 
uppfyllt mål och indikatorer med råge. När projektet inte har nått upp till målet så handlar det om 
att coronapandemin har satt hinder för planerade aktiviteter och insatser.  

När det gäller det övergripande målet att testa, utvärdera och implementera det natur- och kulturhistoriska 
arvet i en gränsöverskridande verksamhet och strategi. Som en vital byggsten för att göra S:t Olavsleden till en 
attraktiv och populär pilgrimsled bedömer Demokratikonsult att även det målet är uppfyllt. Några av 
de parametrar som ligger till grund för denna bedömning är följande: 

− Fyra pilgrimscenter har etablerats längs med leden för att komplettera Selånger 
Pilgrimscenter i starten på leden i Sverige och Stiklestad i Norge vid ledens slut.  

− Medial spridning både lokalt, regionalt och nationellt.  

− Sedan projektet började 2019 har 80 739 vandrare registrerats på pilgrimscenter i Borgsjö, 
Frösön, Gällö, Selånger, Stiklestad och Åre.  

− Utställningar har producerats och visats på pilgrimscentren.  

− Verksamhet har utvecklats genom bland annat erfarenhetsutbyte aktörer emellan.   

Demokratikonsults utvärdering visar att projektet Pilgrim utan gränser har, förutom spridit 
kunskap om S:t Olavsledens historia, natur- och kulturarv, utvecklat en hel del nätverk mellan 
aktörer som har gemensamma intressen i att utveckla leden till en populär vandringsled och 
besöksdestination. Dessutom har verksamhet etablerats och utvecklats på fyra pilgrimscenter 
längs med leden som erbjuder vandrare, pilgrimer och besökare såväl service som innehåll i form 
av aktiviteter och utställningar för att sprida kunskap om Sankt Olav, leden och dess omgivning 
ur ett natur- och kulturhistoriskt perspektiv. 

Projektorganisationen har under december 2021 ansökt om att förlänga projektet med ca tre 

månader vilket betyder att Demokratikonsults uppdrag att löpande utvärdera projektet avslutas 

innan samtliga resultat är slutligen sammanställda. Dock kan Demokratikonsult göra en 

bedömning av projektets resultat så som de hittills ser ut.  

Utvärderingen visar att projektet bidragit till att öka antalet besökare längs med leden och på de 
utvecklade pilgrimscentren. Projektet har framgångsrikt arbetat för ökad samverkan mellan 
aktörer för att få till stånd ett underlag som kan tas vidare av en organisation eller förening som 
tar över projektets resultat för vidare samverkan och utveckling. En sådan förening har vid 
skrivande stund ej ännu formulerats och således inte heller implementerats. 

Projektlogiken har legat intakt. Vad som varit ett hinder för insatser för att nå mål och indikatorer 
har varit den pågående coronapandemin. På grund av coronapandemin har fysiska träffar varit 
svåra eller omöjliga att arrangera vilket särskilt påverkat aktiviteter som förutsätter fysiska träffar, 
såsom gästföreläsningar. Andra indikatorer visar att insatser har bidragit till ett större resultat än 
förväntat.  

Vad är det då som gör ett projekt lyckat? Under arbetet som följeutvärderare har 
Demokratikonsult upptäckt faktorer som varit särskilt gynnsamma för att projektet ska nå sitt 
syfte och mål. I Demokratikonsults analys av framgångsfaktorer har vi bland annat ställt följande 
frågeställningar: 
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 Finns det en samsyn inom projektet? 
 Finns det något speciellt arbetssätt eller aktiviteter som främjar måluppfyllelsen?  
 Hur ser organisationen ut? 
 Vad har anställda för betydelse? 
 Vilka arbetssätt är synliga?  
 Vilka faktorer bidrar till måluppfyllelsen?  
 Är projektet förankrat?   

 
Demokratikonsult bedömer att projektet Pilgrim utan gränsers tre största framgångsfaktorer har 
varit följande: 

1. Projektorganisationens engagemang  
2. Historiska berättelsen  
3. Samverkan  

 
1. Projektorganisationens engagemang 
Pilgrim utan gränser är ett projekt som engagerar de människor som verkar i det. Projektet 
handlar om deras verksamhet, kärnvärden, historia och hembygd. Det ser Demokratikonsult som 
en nyckel för att projektet lyckats. Demokratikonsult varnade tidigt i projektet om risken med 
eldsjälar i projektorganisationen, för vad händer med projektet om denne eldsjäl av någon 
anledning försvinner ur organisationen? Demokratikonsult kan nu konstatera att inom detta 
projekt rör det sig inte om en eldsjäl, utan många. Det ger inte bara projektet i sig förutsättningar 
att bli lyckosamt utan även förutsättningar för långsiktig förändring och påverkan.  

På liknande sätt har ett flertal externa aktörer såsom andra projekt, kommuner och aktörer 
samverkat för regional utveckling längs med leden och samarbetat för ökad attraktionskraft både 
för turism och företagare. Sammantaget är detta att kroka arm även framgångsrikt för hållbar 
tillväxt.  

Organiseringen av projektet Pilgrim utan gränser, eller den metod som projektorganisationen har 
utgått ifrån, bygger på att samtliga aktörer bidrar med vad som är betydelsefullt för dem beroende 
på verksamhet och lokal hemvist vilket ger aktörerna såväl stor självständighet som stort ansvar. 
Denna metod bygger på ett stort förtroende från projektorganisationens sida att varje part gör sin 
del. Det är enligt Demokratikonsult ett ansvarskrävande arbetssätt som tyder på ett säkert 
ledarskap med stor tillit till projektdeltagare. Det innebär också ett riskfyllt ledarskap eftersom 
slutprodukten inte kan förutsägas. Projektledningen har erbjudit stöd, inspiration, ett nätverk och 
ett ramverk utifrån vilket deltagande församlingar, utifrån sina lokala förutsättningar och 
anknytning, skapat och etablerat innehåll och verksamhet. Genom gemensamma träffar har 
kunskapsöverföring och erfarenhetsåterföring kunnat skapa underlag för kunskapsutveckling. 
Det är enligt Demokratikonsults bedömning en arbetsprocess för andra att lära av. 
   

2. Historiska berättelsen 
Projektorganisationens arbete med berättelser över gränser är ett fält som är aktuellt ur flera 
perspektiv. En strategi som Nordiska ministerrådet författar i sin rapport28 syftar, i likhet med 
projektet Pilgrim utan gränser, fungera som ett verktyg och uppmaning att vidareutveckla de 
författade berättelserna med egna budskap i syfte att internationellt stärka profilen av regionen. 
De korta berättelserna har ett fokus på det gemensamma som länderna delar; de nordiska 
perspektiven, värden och kultur har ursprung i den gemensamma historien.29 Demokratikonsults 
slututvärdering summerar projektets organiserande som högaktuell och av allmänintresse med 

 

28 Nordiska ministerrådet (2015). Strategi för internationell profilering och positionering av Norden, 2015–2018. PDF. 
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ökande efterfrågan på projektets erfarenheter inom områdena organisering, självledarskap och 
framarbeta sammanflätade berättelser som förenar människors anknytning, identitet till en 
nyanserad historia. 
 
3. Samverkan  
Vid en första överblick av projektet Pilgrim utan gränser kan mängden samverkan, samarbete och 
organisering av dessa te sig rörig. Det är inte alltid helt tydligt vem det är som genomför 
aktiviteter eller vem som har rätt att ”kamma hem” resultat och effekter. Vid en närmare 
granskning får utvärderaren däremot en annan bild. Projektet ingår i ett nätverk av flertalet 
aktörer som gått samman och skapat innehåll och verksamhet och infrastruktur utifrån sina 
positioner som kommer till gagn för ett övergripande mål. Pilgrim utan gränser har bidragit till 
detta dels genom att skapa hållbarhet genom att dela resurser både materiellt och immateriellt, 
dels genom att samla initiativ och erbjuda samskapande aktörer autonomi. Detta ser 
Demokratikonsult som en förutsättning för att satsningarna längs med S:t Olavsleden ska vara 
långsiktigt hållbara och är en framgångsfaktor för projektet.  
 
Några andra framgångsfaktorer som Demokratikonsult har uppmärksammat är följande:  

− Alla de upparbetade lärdomarna projektorganisationen har gjort. 

− Projektet erbjuder en prestigelös och positiv atmosfär. 

− Projektet har ett etablerat nätverk som byggs ut allt eftersom. 

− Projektet har haft en engagerad och intresserad projektorganisation. 

− Projektet är etablerat hos lokala och regionala aktörer. 

− Projektet är integrerat med verksamheten vid pilgrimscentren. 

− Projektet är internt väl förankrat bland medarbetare och organisation. 

− Projektledaren har varit med redan när ansökan skrevs. 

− Projektet har tillvaratagit tillgångar i form av natur- och kulturarv. 
 

 
Framtida utmaningar och möjligheter 
Demokratikonsult bedömer att det finns stora potentialer för aktörer att fortsatt utveckla 
verksamhet med fokus på natur- och kulturarv. En metod för destinationsutveckling, och som 
kan vara av intresse för och som används flitigt inom utveckling av kulturmiljöer, är 
interpretation. Interpretation är både en metod för kommunikation och ett förhållningssätt med 
grundtanken att ge besökare egen möjlighet att skapa mening och relation till platser/historiska 
företeelser för att på så sätt stärka engagemang för natur- och kulturarv. Riksantikvarieämbetet 
har sammanställt en metodhandbok29 som tagits fram under ett projekt som bedrevs vid 
världsarvet Birka i Mälaren. Demokratikonsult bedömer att det kan vara intressant att överväga 
att knyta an en handledare med erfarenhet av interpretation i destinationsutveckling i kommande 
projekt och för partnerskapet. Det är Demokratikonsults bedömning att arbetsmetoden 
interpretation skulle kunna passa partnerskapet väl och att det tangerar Pilgrim utan gränsers 
metod. Några kortfattade ord om interpretation: 
 Utgår från frågan ”Vilka tankar/idéer ska besökaren ta med sig efter sitt besök?” 
 Mer fokus på att förmedla känsla och intresse än fakta. 
 Partnerskapet innefattar representanter och lokalsamhälle. 
 Partnerskapet anger huvuddragen i överenskommelser och ger de involverade frihet att 

agera och ansvara utifrån egna förmågor och prioriteringar.30 
 

 
29 Riksantikvarieämbetet (2015). Interpretation för utveckling av kulturmiljöer. PDF.  
30 Riksantikvarieämbetet (2015). Interpretation för utveckling av kulturmiljöer. PDF. 
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Tillväxtverket har under 2021 utkommit med en handbok för utveckling av destinationer i 
kulturmiljö och världsarv31. Metoden, eller verktygslådan, utgår från Visitor management 
assessment and strategy tool (VMAST) samt FN:s globala mål och är anpassad till svenska 
förhållanden. Även om det i dagsläget inte finns världsarv längs med S:t Olavsleden innehåller 
verktygslådan en rad matnyttiga steg och som kan komma en vidareutveckling av S:t Olavsleden 
till gagn. Särskilt vad gäller organisation kring destinationer där Tillväxtverket beskriver att 
arbetssättet innebär att ”att följa, stödja och arbeta tillsammans med parterna som ingår i arbetet” och ”öka 
parternas medvetenhet om sina roller och ansvar samt möjligheter att påverka utfallet i arbetet”.32 

Utvärderingen visar att projektorganisationen inte har haft en tydlig struktur med tydlig åtskillnad 
mellan ägare, styrgrupp och operativ arbetsgrupp. Istället har samma personer återfunnits bland 
olika nivåer i organisationen. På detta sätt bedömer Demokratikonsult att projektorganisationen i 
stort liknar en platt, eller horisontellt uppbyggd, organisation. I denna typ av organisation finns få 
chefer, en mer jämlik rollfördelning och en större andel ”frihet under ansvar”. Den platta 
organisationen ställer högre krav på såväl en vägledande plan, strategi, affärsplan och målsättning 
för projektet och en tydlig rollfördelning och koordinering bland de anställda. Det är vanligt att 
mindre organisationer använder sig av en platt struktur men att de om de växer sig större övergår 
till en mer hierarkisk struktur. Demokratikonsult bedömer att strukturen i detta projekt har 
fungerat men att det är att betrakta som riskabelt att samma personer styr och gör strategiska val 
som utför. I en hierarkisk struktur blir ansvarsfördelningen tydligare med en ägare som ytterst 
ansvarig, en strategisk styrgrupp samt en operativ arbetsgrupp med projektledare och 
projektmedarbetare.  

Om och när projektägare väljer att framöver gå vidare med ett framtida projekt (såsom en 
förlängning av ledens sträckning så att den innefattar exempelvis Finland och Ryssland och S:t 
Olavs startpunkt i ryska Novgorod) har projektorganisationen en metod att utgå ifrån och 
vidareutveckla. En första utmaning gäller således att i ett tidigt skede sätta struktur för projektet 
både vad gäller projektorganisation och arbetsmetoder med projektdeltagare. En 
rekommendation från Demokratikonsult är att i ett tidigt skede arbeta med modellen för 
samverkan på så vis att alla aktörer är införstådda i ansvarsfördelning, förväntningar och den egna 
autonomin. I projektet Pilgrim utan gränser tog det enligt utvärderarens uppfattning tid innan alla 
pilgrimscenter var införstådda i det egna ansvaret för verksamhetsutveckling – något som kunnat 
undvikas om detta varit tydligt initialt.  

En andra utmaning är att långsiktigt förvalta relationer, förtroende och kunskap som har byggts 
upp under projekttiden. Om detta är starten på ett pärlbandsprojekt där fler aktörer adderas i 
samverkan är det angeläget att ta med erfarenheterna från detta projekt och vara nyfiket inställda 
när historien ska utvidgas och kanske därmed förändras med nya perspektiv. Demokratikonsult 
bedömer att projektorganisationen under detta projekt har visat på en stor förmåga att göra det 
allra bästa av de kunskaper och erfarenheter som möten med människor erbjuder. 

Nidaros Bispedømme tillsammans med Härnösands stift har visat ett gemensamt intresse av 
fortsatt utveckling av S:t Olavsleden och pilgrimsarbete. Härnösands stift har beslutat att 
benämna sig som pilgrimsstift och undersöker möjligheten till fortsatt offentligfinansierat 
svenskt-norskt projektsamarbete. En tredje utmaning är således att ta vara på projektets 
långsiktiga resultat genom att utveckla en fungerande organisation som har resurserna som krävs 
för att implementera hela projektets resultat utifrån ett långsiktigt perspektiv.  

En fjärde utmaning är att (innan styrgruppens uppdrag är till ända) formalisera en strategi för 
spridning av projektets upparbetade resultat.  

Andra utmaningar och möjligheter är följande:  

 
31 Tillväxtverket (2021). Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer. PDF. 
32 Tillväxtverket (2021). Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer. PDF. 
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 Arbeta mer med planerings- och strategidagar, för att få en bättre struktur i verksamheten 
samt på detta sätt lättare hålla sig till projektplanen.  

 Att långsiktigt förvalta relationer, förtroende och kunskap som har byggts upp under 
projekttiden. 

 Sprida kunskaper om natur- och kulturarv och berättelsen om S:t Olav till aktörer inom 
service, såsom härbärgen och dylika.  

 Tydligare fokus på att sprida kunskap om natur-och kulturarv genom 
kommunikationsinsatser. Samarbete med lokala aktörer såsom hembygdsrörelse eller 
dylika.  

 Tydligt skilja på mål och aktivitet i kommande projektplanering.  
 Öka anställda och verksamma personers kunskaper om S:t Olavsleden ur ett 

besökarperspektiv. 
 Öka utbyte mellan aktörer på norska och svenska sidan, exempelvis offentliga aktörer, 

hembygdsrörelsen och dylika. 
 

Slutord 
Projektet har sökt och beviljats en förlängning med tre månader och kommer under den 
återstående tiden att fortsatt vässa insatser och resultat. Demokratikonsult har inte fått förlängt 
avtal med projektet varför den lärande utvärderingen avslutas innan projektet avslutats.  
Demokratikonsult bedömer att projektorganisationen tack vare det engagemang och den 
kompetens som organisationen besitter har kunnat genomföra ett lyckat projekt. Avslutningsvis 
vill Demokratikonsult påminna om den glädje projektet har bidragit med till S:t Olavsledens 
många vandrare och besökare.  
 

  



 

44 
 

KÄLLFÖRTECKNING 

Källhänvisningarna består av såväl refererad litteratur som litteratur som på annat sätt har 
påverkat innehållet. 

 

BÖCKER OCH ÖVRIGA KÄLLOR  

Alfredsson, J. och Farrensteiner, R. (2020). Framtiden är självorganiserad? Så ett frö och få det att växa. 
Södertörns högskola, Stockholm. PDF. 

Brulin, G. och Svensson, L. (2011). Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Studentlitteratur: 
Lund 

Demokratikonsult (2020). Följeforskningsrapport nr 1, 1 januari–31 mars 2020. Pilgrim utan gränser – 
Utvecklingen av ett kulturhistoriskt världsarv.  

Demokratikonsult (2020). Följeforskningsrapport nr 2, 1 april – 30 oktober 2020. Pilgrim utan gränser – 
Utvecklingen av ett kulturhistoriskt världsarv. 

Demokratikonsult (2021). Delrapport. Pilgrim utan gränser – Utvecklingen av ett kulturhistoriskt världsarv. 

Jerkedal, Å. (2005). Utvärdering – steg för steg: Norstedts Juridik: Stockholm. 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2000). Handbok Jämställdhet i ledningssystem – en metod för att 
förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män.  

Nordiska ministerrådet. (2015).  Strategi för internationell profilering och positionering av Norden, 2015–
2018. PDF 

Nytta med följeforskning. En vägledning för utvärdering av strukturfonderna 2007–2013 (2008).  

Riksantikvarieämbetet (2015). Interpretation för utveckling av kulturmiljöer. PDF. 

Riksantikvarieämbetet. (2021). Strukturfonder och kulturarvsprojekt: exempel från norr till söder - turism, 
stadsutveckling och hantverk. PDF: 
http://raa.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1530252&dswid=72 

SIQ (2009). En delrapport i projektet. Kvalitet som framgångsfaktor – en förstudie.  

Sandberg, B. och Faugert, S. (2007). Perspektiv på utvärdering. Studentlitteratur: Lund.  

SCB (2010). Lathund om jämställdhet. På tal om kvinnor och män.  

Svensson, L., Brulin, G., Jansson, S. och Sjöberg, K. (2009). Lärande utvärdering genom följeforskning. 
Studentlitteratur: Lund. 

Tillväxtverket (2021). Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer. PDF. 

Törnquist, B. (2014). Projektledning. Sanoma utbildning. 

Vedung, E. (1998). Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur: Lund. 

 

ANNAT MATERIAL  

Projektets interna dokumentation, minnesanteckningar, avstämningar och övriga 
projektdokument. Ansökan till Interreg Sverige-Norge (och beslut), om projektmedel för 
projektet. 



 

45 
 

 

WEBBSIDOR  

− Interreg: 

http://www.interreg-sverige-norge.com/?portfolio=smart-green-region-mid-scandinavia 

http://www.interreg-sverige-norge.com/genomfora/utvardering/ 

http://www.interreg-sverige-norge.com/planera/malet-med-programmet/insatsomraden/ 

− Nidaros: 

https://www.nidaros.no/de-holder-til-midt-i-byen-og-onsker-a-lare-trondhjemmere-om-trenden-
i-normalar-er-kapasiteten-sprengt/f/5-113-223596?hideLimbs=1&fbclid=IwAR3hnG-
UTWxyLA6drjWc2nKeRl3TmrTC3z4vNoQ00VuIu8kA9XLrg1uYubE 

− Projektet Pilgrim utan gränser:  

https://www.pilgrimutangranser.no/ 

https://www.pilgrimutangranser.se/ 

− Projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling: 

https://stolavsleden.com/sv/ 

https://stolavsleden.com/sv/projektet/ 

https://www.facebook.com/groups/hikingstolavsleden/ 

− Projektet Smak63: 

https://www.smak63.com 

− Svensk historia:  

https://svenskhistoria.se/i-sparen-av-sankt-olav/ 

Sveriges radio: 

https://sverigesradio.se/artikel/7246075 

https://sverigesradio.se/artikel/nytt-pilgrimscenter-pa-froson 

https://sverigesradio.se/artikel/tyska-vandrare-imponerade-av-pilgrimsleden 

− Sundsvalls tidning: 

https://www.st.nu/2020-06-27/helgon-da-och-nu--ny-utstallning-i-selanger-helgonen-paverkar-
oss-an-i-dag-utan-att-vi-vet-om-det 

− SVT Play: 

https://www.svtplay.se/video/30670722/ekonomibyran/ekonomibyran-sasong-3-svemester-
igen?modalId=86gzd3P 

− Tillväxtverket: 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-
projekt/planera/krav-pa-projektet/folj-upp-utvardera-och-arbeta-med-
larande.html#Riktlinjerforutvardering 

− Tv4 Play:  

https://stolavsleden.com/sv/projektet/
https://www.st.nu/2020-06-27/helgon-da-och-nu--ny-utstallning-i-selanger-helgonen-paverkar-oss-an-i-dag-utan-att-vi-vet-om-det
https://www.st.nu/2020-06-27/helgon-da-och-nu--ny-utstallning-i-selanger-helgonen-paverkar-oss-an-i-dag-utan-att-vi-vet-om-det
https://www.svtplay.se/video/30670722/ekonomibyran/ekonomibyran-sasong-3-svemester-igen?modalId=86gzd3P
https://www.svtplay.se/video/30670722/ekonomibyran/ekonomibyran-sasong-3-svemester-igen?modalId=86gzd3P


 

46 
 

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/13280771?fbclid=IwAR1E3GWh9Rp1ry8bbk
36A-Fm2z-fPZOekbdFqI8prw5p-V6BTd1FmVb0X-Y 

− Ånge kommun: 
https://www.ange.se/download/18.6c6c5a1017a4c6f99cc4a8d5/1625040017232/Framti
d%20A%CC%8Ange%20sommar%202021.pdf 

 
 
 

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/13280771?fbclid=IwAR1E3GWh9Rp1ry8bbk36A-Fm2z-fPZOekbdFqI8prw5p-V6BTd1FmVb0X-Y
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/13280771?fbclid=IwAR1E3GWh9Rp1ry8bbk36A-Fm2z-fPZOekbdFqI8prw5p-V6BTd1FmVb0X-Y

