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Handledning för slutrapport av socialfondsprojekt 

Beskrivning 

Handledningen för slutrapport samt förklaring av textrutor 

  

   

  

 

 

 

Viktigt att tänka 
 
Syftet med en slutrapportering är att skapa en enhetlig struktur för insamling av information om projektet i 
sin helhet och ska bidra till lärande. Slutrapporten ska också underlätta spridning av resultat och metoder 
från socialfondsprojekt i Sverige. I slutrapporten ska projektägaren därför beskriva uppnådda resultat, 
både kvantitativa och kvalitativa, samt redogöra för ett antal centrala delar i projektets genomförande. 
 
Under varje rubrik finns en inledande text om avsnittets innehåll. Det är viktigt att slutrapporten bygger på 
en diskuterande redogörelse.  

Sammanfattning 
Här ska ni kort och konkret beskriva projektet. Viktigt att tänka på är att sammanfattningen kommer att användas av 
ESF-rådet i olika sammanhang därför är det viktigt att lägga en stor vikt vid att få en så rättvisande sammanfattning 
som möjligt. 

Beskriv också hur ni har säkrat jämställdhets- och tillgänglighet samt icke diskriminering i projektet genomförande.  

Projektidé och förväntade resultat 
Här ska ni redogöra för projektets syfte och övergripande projektmål, delmål och avsedda förväntade och 
oförutsedda resultat. Varför ville ni genomföra projektet?  Har syfte, mål och målgrupp förändrats under projekttiden? 
Varför i sådana fall? Hur många kvinnor och män har deltagit i projektet? Hur ser det ut ekonomiskt? Hur har 
projektidén och resultat främjat arbetet med jämställdhets- och tillgänglighet samt icke diskriminering i projektets 
genomförande? 

 
Projektets resultat, mål och indikatorer 
Beskriv projektets faktiska resultat i förhållande till den ursprungliga planeringen. Redogör kvantitativt och kvalitativt 
för t.ex. nya kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer och arbetssätt. Hur har projektverksamheten arbetat för 
att säkerställa deltagande på lika villkor för kvinnor och män? Har mål och indikatorer jämställdhets och 
tillgänglighetsperspektiv? 
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Arbetssätt 
Beskriv projektets huvudsakliga arbetssätt och kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som 
används. Vad var det som gjorde skillnad, vad ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder 
eller material som tagits fram i projektet. Har metoder, utbildningar och aktiviteter främjat jämställdhets och 
tillgänglighet i enlighet med mål, analys och indikatorer? Vilka samverkans och samarbetspartner har varit med och 
genomfört projektet? 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete 
Beskriv hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. Hur har ni synliggjort projektet? I vilka sammanhang har i 
spridit erfarenheter från projektet? Vilka organisationer har ni riktat er till? Hur förs projektresultatet vidare? Beskriv 
också hur ni har säkrat jämställdhets- och tillgänglighet samt icke diskriminering i projektet genomförande av 
kommunikation, påverkan och spridning av resultat. 

Uppföljning och utvärdering 
Hur har extern utvärderare konkret bidragit till projektarbetet? Hur har ni själva arbetat med uppföljning och 
utvärdering i projektet? På vilket sätt har det varit ett stöd för projektverksamheten? Hur har ni följt upp och utvärderat 
projektet ur ett jämställdhets-, tillgänglighets- samt icke diskrimineringsperspektiv?  

Användande av resultat 
Beskriv hur ert projektresultat helt eller delvis kommer att kommer att användas i ordinarie verksamhet och i befintliga 
strukturer. Hur har ni förankrat projektet? Om implementering uteblev - beskriv varför? Hur har ni arbetat för att 
resultaten ska tas om hand? Beskriv hur intressenter och allmänhet fått kännedom om projektet. Bifoga material på 
trycksaker, annonser, inbjudningar, webbplatser med mera som tagits fram under projektperioden? Beskriv också hur 
ni har säkrat jämställdhet, tillgänglighet samt icke diskriminering i projektets genomförande och i användande av 
projektets resultat. 

Kommentarer och tips 
Vilka tips vill ni delge framtida projekt?  Vilka slutsatser och rekommendationer kan ni ge till andra Vad gick bra och 
varför? Vad gick mindre bra och varför?  

 

 

 

 

 

 

 

 


