
REGLABS ÅRSKONFERENS 2018

100 PROJEKT OCH 10 LÄRDOMAR



KORT OM OSS
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• Konsulter på Ramböll Management Consulting

• Arbetar med analys, utredning och löpande 
utvärdering av ERUF- och ESF-projekt

• Utvärderar bl.a: 

• Tematiskt mål 1 ”Stärka forskning, teknisk 
utveckling och innovation” inom ERUF

• Open Lab Skåne (ERUF)

• Stockholm Digital Care (ERUF)

• Mittstråket & Dig.2020 (ERUF)

• Innovation+ (ERUF)

• Sverige bygger ut (ESF)

• En byggbransch för alla (ESF)



VI TÄNKTE PRATA OM…

• Våra samlade lärdomar från projektutvärderingar

• Era erfarenheter av att driva projekt 

NÄR NI GÅR HÄRIFRÅN…

• Vet ni hur man lyckas med strukturfondsprojekt!



Open Lab Skåne

Innovation+

Spatial Research Excellence by ESS

SVIFFT

RCR Lab

Stockholm Digital Care

Funktionella Mittstråket

Elbilslandet Syd

Innovationsmotorn

Fokus familjen

Business Incubation 2020

DISC - Diabetes Innovation Scania

Southern Sweden Creatives

UMIT

En byggbransch för alla 

Sverige bygger ut

SATSA II

DIG.2020
Hållbar framtid i Västernorrland

Destinationsutveckling för export - DEX

MetU

Stockholms Akademiska 



Framgångsreceptet är generiskt! 
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RAMBÖLL IMPACT FRAMEWORK (RIF)
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MÖJLIGGÖRANDE KONTEXT 



Förankra ansökan högt upp i 
organisationen hos deltagande parter
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Projektet ska motiveras av regionala 
utmaningar/förutsättningar 
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ÄNDAMÅLSENLIG UTFORMNING



Börja alltid med en målgrupps-, 

behovs- och problemanalys
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Inkludera horisontella kriterier/principer 
redan i problemanalysen 
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Involvera projektets målgrupp i 
utformningen av projektet och dess 

projektaktiviteter
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Utforma roller och ansvar i projektet 
utifrån projektparternas drivkrafter och 

motiv
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EFFEKTIVT GENOMFÖRANDE



Använd projektlogik för att hålla rätt kurs i 
projektet 
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Ta tidigt fram en plan för hur resultatet 
från projektet ska tas omhand efter 

projektet
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Använd löpande utvärderare strategiskt 
för att driva projektet framåt 
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Paketera lärdomar i projektet så att de 
kan spridas
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SUMMERING

1. Förankra ansökan högt upp i organisationen hos deltagande parter

2. Projektet ska motiveras av regionala utmaningar/förutsättningar 

3. Börja alltid med en målgrupps-, behovs- och problemanalys

4. Inkludera horisontella kriterier/principer redan i problemanalysen 

5. Involvera projektets målgrupp i utformningen av projektet och dess 
projektaktiviteter

6. Utforma roller och ansvar i projektet utifrån projektparternas drivkrafter 
och motiv

7. Använd projektlogik för att hålla rätt kurs i projektet

8. Ta tidigt fram en plan för hur resultatet från projektet ska tas omhand 
efter projektet

9. Använd löpande utvärderare strategiskt för att driva projektet framåt

10.Paketera lärdomar i projektet så att de kan spridas



DISKUSSION



• Är det något ni känner igen i 

dagens presentation? 

• Vilka lärdomar vill ni komplettera 

med?

DISKUTERA TVÅ OCH TVÅ
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• Vilka lärdomar tar du med till din 

organisation?

• Vilka lärdomar är särskilt viktiga 

inför nästa programperiod?

DISKUTERA TVÅ OCH TVÅ
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LISA.STAHL@RAMBOLL.COM

0707 54 94 53

ERICA.ISEBORN@RAMBOLL.COM 
0732 31 79 70

Tack!


