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Svenska ESF-rådets begreppslista – med ord som kan vara
bra att känna till, för till exempel projektägare.
Har du förslag på ord, mejla till begrepp@esf.se
Begrepp

Förklaring

Aktivitetsersättning

Tidsbegränsad ersättning från Försäkringskassan till en ung person med
nedsatt arbetsförmåga på grund av en sjukdom eller någon annan
funktionsnedsättning som gör att hen inte kan arbeta.

Aktivitetsstöd

Ersättning som utbetalas av Försäkringskassan till person som deltar i
arbetsmarknadspolitiskt program som hen blivit anvisad till av
Arbetsförmedlingen.

Analys- planeringsfas

Analys- och planeringsfas kan innebära olika innehåll beroende på
programområde och inriktningen uttryckt i utlysningen. Analys- och
planeringsfasen innebär oftast att projektet kan fördjupa sin analys, fördjupa
ägarskapet, förankra och skapa delaktighet i projektet och på olika sätt skapa
ökade förutsättningar för att nå förväntade resultat och effekter av projektet.
Alla socialfondsprojekt indelas i tre faser för att tydliggöra processen och öka
möjligheten att nå förväntade resultat och effekter, analys- och planeringsfas,
genomförandefas och avslutsfas.

Ansvarsskyldighet

1. Skyldighet att visa att arbetsuppgifter utförts enligt regler och standarder.
2. Skyldighet att ge rättvisande rapport om prestationer och resultat i
förhållande till fastställda roller och/eller planer. Detta kan kräva
grundlig/juridiskt hållbar, bevisning som styrker att arbetet stämmer överens
med avtalsvillkoren.

Ansökan

Den handling som en aktör lämnar in till Svenska ESF-rådet för att få beslut
om socialfondsstöd.

Ansökan om utbetalning
av stöd

Den handling som en projektägare lämnar till ESF-rådet för att få
socialfondsstöd utbetalt.

Användarkonto

Konto som en användare har skapat i Projektrummet på Svenska ESF-rådets
webbplats.

Arbetsförmåga

En persons fysiska eller intellektuella förmåga att utföra arbetsuppgifter.

Arbetskraftsdeltagande

Andel av den arbetsföra befolkningen som är sysselsatt och de som aktivt
söker arbete.

Arbetskraftsutbud

Summan av sysselsatta och arbetslösa.

Arbetsmarknadens

Arbetsmarknadens parter, intresseorganisationer som finns på arbets-
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organisationer

marknaden samt myndigheter och statliga verk som påverkar
arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadens parter

Utgörs av arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer
(fackförbund). Samtiga parter har förhandlings- och avlatsrättigheter.

Arbetsställe

Alla verksamma företag/organisationer har minst ett arbetsställe. Med
arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där
företaget/organisationen bedriver verksamhet.

Arbetsutbud

En individs förmåga eller möjlighet att arbeta, räknat i timmar per dag eller
vecka.

Avslutsfas

Avslutsfasen markerar att socialfondsprojektet måste planera in
slutrapportering och att avrunda projektet på olika sätt.
Socialfondsprojekt indelas i tre faser för att tydliggöra processen och öka
möjligheten att nå förväntade resultat och effekter, analys- och planeringsfas,
genomförandefas och avslutsfas.

Civilsamhälle

Används i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det
enskilda hushållet - där människor, grupper och organisationer agerar
tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland
annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även
nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer (Prop.2009/10:55).

Diversifierad
momsredovisningsskyldighet

Stödsökande bedriver blandad verksamhet med olika momssatser.

Egenföretagare/
enpersonsfirma

Person som driver affärsverksamhet utan att ha anställda i rörelsen.

Effekt

Långsiktig och indirekt förändring som en insats ger upphov till. Se också
Resultat

Effektutvärdering,

Utvärdering av en utvecklingsinsats resultat och effekter,. En effektutvärdering
försöker att så noggrant och tillförlitligt som möjligt skilja mellan förändringar
som kan tillskrivas insatsen och förändringar som skulle ha ägt rum även utan.

Enhetskostnader

Fastställd schablon som används istället för faktisk kostnad vid förenklad
kostnadsredovisning

ESF

Kortform av Europeiska socialfonden

ESF-stöd/socialfondsstöd

Socialfondsstöd. Det ekonomiska stöd som lämnas till projektägare från
Socialfonden.

Europa 2020-strategin

EU:s strategi för att skapa mer tillväxt och fler jobb i medlemsstaterna. Målen
utgår från smart tillväxt, hållbar tillväxt samt tillväxt för alla.
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Europeiska socialfonden

Europas viktigaste instrument för att stödja jobb, hjälpa folk att få bättre jobb
och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla EU-medborgare. Fonden
fungerar genom att investera i Europas humankapital - sina anställda, sina
ungdomar och alla som söker ett jobb. Socialfondsfinansieringen förbättrar
sysselsättningsmöjligheterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt
att få arbete.

Extern tjänst

Varor och tjänster levererade och fakturerade av annan organisation än den
egna.

Faktisk kostnad

Den bokförda kostnaden för en insats. Det vill säga inte schablon,
standardkostnad eller fakturerad timkostnad.

Flerföretagsprojekt

Projekt där flera företag eller organisationer med olika organisationsnummer
samverkar.

Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning är inte en enhetlig grupp där alla är lika.
Det handlar om olika individer med olika typer av funktionsnedsättningar och i
varierande grad. Det finns också stor variation i vilken situation eller miljö en
person blir hindrad. Med funktionshindersperspektiv avses att det inte är
funktionsnedsättningen i sig som är ett hinder utan att hindret uppstår i mötet
med omgivningen i en viss situation. Exempel: ett funktionshinder uppstår när
en buss saknar audiovisuellt hållplatsutrop för en person med synnedsättning.
Om samma person använder en dator med välfungerande skärmläsare och om
webbplatsen som besöks är tillgänglig är personen inte funktionshindrad.
(Myndigheten för delaktighet)

Förprojektering

Ett begrepp som användes i programperioden 2007-2013. I nuvarande
program (2014-2020) används begreppet analys- och planeringsperiod.

Försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd som regleras i socialtjänstlagen och hanteras av
kommunerna. Sålunda inte ersättning för utfört arbete.

Genomförandefas

Genomförandefasen innebär att aktiviteter genomförs utifrån den projektplan
som tagits fram med mål att nå resultat och effekter av projektet.
Alla socialfondsprojekt indelas i tre faser för att tydliggöra processen och öka
möjligheten att nå förväntade resultat och effekter, analys- och planeringsfas,
genomförandefas och avslutsfas.

Horisontell
könssegregering

Koncentration av kvinnor respektive män per sektor och/eller yrken.

Horisontella principer

Med horisontella principer avses perspektiv som ska beaktas i hela
projektprocessen i Socialfonden, från att idén föds till det att projektet
slutredovisas. Precis som Socialfonden ska Fead arbeta med de horisontella
principerna:
• Jämställdhetsintegrering
• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
• Likabehandling och icke-diskriminering
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De två första ska beaktas i analys, målformuleringar, genomförande,
uppföljning och utvärdering. De är även urvalskriterier. Den sista principen ska
säkras i själva projektgenomförandet.
Hållbar utveckling

Svenska ESF-rådet avser: till en ekonomi som har förmågan att generera
resurser som ökar det mänskliga välbefinnandet och den sociala rättvisan
samtidigt som miljörisker och användandet av ändliga naturresurser kraftigt
reduceras

Icke-diskriminering

Att inte diskriminera på grund av kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell
läggning, religion/trosuppfattning eller ålder.

Ideell sektor

Ett samlingsbegrepp för de insatser inom samhället som utförs som ideellt
arbete. Skiljer sig från idéburen sektor, som även omfattar verksamhet som
kan vara affärsdrivande.

Indikator

Kvantitativ eller kvalitativ faktor eller variabel för att mäta måluppfyllelse,
spegla förändringar kopplade till en insats eller bedöma en utvecklingsaktörs
prestationer.

Innovativ verksamhet/
Innovativ insats

Introduktion av en för organisationen ny produkt, process eller tjänst på
marknaden under de senaste tre åren (Vinnova).

Integration

”Att förena skilda delar till en helhet” eller som integrationsbegreppet ofta
förknippas med ”deltagande och delaktighet i samhället”.

Interkommunal ersättning

Ersättning från en kommun till en annan kommun, till exempel för skol- eller
omsorgsverksamhet för kommunens invånare.

Introduktionsersättning

Ersättning från en kommun till en person som nyligen anlänt till Sverige.

Investeringsprioritering
Jämställdhet

Att kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter.

Jämställdhetsintegrering

Att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i all verksamhet och i allt
beslutsfattande.

Jämställdhetsstandarden

Den metod som Svenska ESF-rådet använder för att garantera att
jämställdhetsperspektivet finns med i alla steg i såväl myndighetens arbete
som i projektens utformning, det vill säga i analys, målformuleringar,
genomförande, uppföljning och utvärdering.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en process som utförs i en organisation för att
fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och
tillgodose dess behov (SIS)

Kompetensutveckling

Utveckla förmågan att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och
färdigheter

Kostnadseffektivitet

Hur effektivt något är i relation till vad det kostar/ett mått på hur mycket
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ekonomiska resurser som krävs för att nå ett visst resultat.
Könssegregerad
arbetsmarknad

Arbetsmarknad där kvinnor och män utför olika typer av arbetsuppgifter.

Formell prövning

Den prövning som görs av ESF-rådet för att undersöka om en ansökan är
valbar inom den specifika utlysningens ramar.

Latent arbetslös

Personer som vill och kan ta arbete men inte söker aktivt, till exempel
studerande. Jämför ”öppen arbetslöshet”, ”sysselsatt i program”. Officiell
benämning är arbetssökande.

Likabehandling

Att inte diskriminera på grund av till exempel kön, etnicitet, funktionshinder,
sexuell läggning, religion/trosuppfattning eller ålder.

Livslångt lärande

Allt lärande från förskolan till efter pensioneringen. Det omfattar alla former av
utbildning (formell, informell och icke-formell).

LFA/Logiskt ramverk
(logframe)

Arbetsmetod som används för att förbättra utvecklingsinsatsers utformning.
Den identifierar input, output, effekter och deras orsakssamband, indikatorer
och de antaganden eller risker som kan ha betydelse för framgång och
misslyckande.

Lägesrapport

Den rapport som i ett socialfondsprojekt bifogas ansökan om utbetalning av
stöd.

Lönebidrag

Ekonomisk kompensation till arbetsgivare vid anställning av personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Marknadsvärde

Det värde som en vara eller tjänst anses ha på den marknad där den bjuds ut.

Matchning

Att hitta och föra samman aktörer som passar ihop.

Medfinansiering

Oftast kan inte hela finansieringen av ett projekt komma från Socialfonden uatn
det krävs det en viss andel medfinansiering.
Medfinansieringen av projekt kan delas upp på följande typer, vilket ska framgå
av projektbudgeten:
• Offentlig kontant medfinansiering
• Privat kontant medfinansiering
• Offentliga bidrag i annat än pengar
• Privata bidrag i annat än pengar
• Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projektet
• Offentliga kontant medfinansiering från projektägaren
När ESF-rådet använder begreppet medfinansiering avser de enbart den del
som projektägaren ordnar. Observera att när EU-kommissionen använder
detta ord avses det stöd EU lämnar till medlemsstaten.

Nyanländ

Här avses nyanlända med uppehållstillstånd såsom flykting eller annan
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skyddsbehövande eller anhörig till asylbeviljade. Utöver detta avses även
tredjelandsmedborgare som fått uppehållstillstånd i egenskap av
familjemedlem till en EES-medborgare. Som nyanländ menas den som får
statlig etableringsersättning från Arbetsförmedlingen under max två år
Nystartsjobb

Anställning, för personer som stått utanför arbetslivet länge samt för nyanlända
invandrare, där privata och offentliga arbetsgivare som bedriver
affärsverksamhet får ekonomisk ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften.
(Arbetsförmedlingen)

Närvarorapport

Tidrapport som fylls i och skrivs under av en person som deltar eller medverkar
i ett projekt som har beviljats medel från Socialfonden inom programområde
två och tre.

Offentlig medfinansiering

Medfinansiering i projekt med offentliga medel som finansiell källa.

Offentligt ägt bolag

Bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som ägs av kommun eller stat.

Område alternativt
programområde

Programområde 1, 2 och 3 i socialfondsprogrammet

Operativt program /
socialfondsprogram

Det program som godkänts av EU-kommissionen för genomförande av ett EUprogram i en medlemsstat.

Part

Någon som förhandlar eller har träffat avtal med någon annan part.

Partner

Någon som man samverkar med för att uppnå gemensamma mål.

Partnerskapsöverenskom
melse

Ett ramverk och strategiskt dokument för hur EU:s struktur- och
investeringsfonder ska genomföras i medlemslandet. Syftet är att
samordningen mellan fonderna ska bli bra, undvika att de överlappar varandra
samt att medlen ska ge största möjliga effekt. Se även
Strukturfondspartnerskap.

Programutvärdering

Utvärdering av sammantagna projektinsatser i Socialfonden för att mäta
specifika utvecklingsmål globalt, regionalt eller inom ett land eller en sektor.

Projekt

Europeiska socialfonden ska bidra till arbetsmarknadspolitiken genom
satsningar i projektform. Projekten arbetar utifrån fastställda mål och resultat.

Projektfaser

Alla socialfondsprojekt indelas i tre faser för att tydliggöra processen och öka
möjligheten att nå förväntade resultat och effekter:
• analys- och planeringsfas
• genomförandefas
• avslutsfas.
Se respektive begrepp.

Projektrummet

Virtuellt rum på ESF-rådets webbplats, där man ansöker och kommunicerar
om sitt socialfondsprojekt.
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Projekttid

Den tid för projektet som anges i ESF-rådets beslut med start- och slutdatum.

Projektutvärdering

Utvärdering av ett projekt utifrån dess mål, resurser, genomförandeplaner och
resultat.

RBM/Resultatstyrning

Står för Result Based Management och är en strategi för verksamhetsstyrning
med inriktning på prestationer och produktion och effekter på kort och lång sikt.
En betoning av resultat och effekter ses ofta som det utmärkande
draget för RBM.

Region

Socialfondsprogrammet är i Sverige uppdelat utifrån åtta regioner: Övre
Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Västsverige, Östra
Mellansverige, Stockholm, Småland och Öarna samt Sydsverige

Regionala strukturfondsprogrammen, ERUF

Den strukturfond för konkurrenskraft och sysselsättning som förvaltas av
Tillväxtverket med nio operativa program, åtta regionala och ett nationellt

Regionala
handlingsplaner

Regional plan, för vart och en av de åtta regionerna, för genomförande av
Europeiska socialfonden.

Regionkontor

Kontor för var och ett av Svenska ESF-rådets regioner.

Rehabiliteringsersättning

Ersättning från Försäkringskassan till en person som deltar i arbetslivs- eller
medicinsk rehabilitering.

Resultat

Förändring som insatsen direkt gett upphov till. Se också Effekt

Revision

En oberoende objektiv kontroll.

Riskanalys

Analys eller bedömning av faktorer som påverkar eller sannolikt kommer att
påverka om en insats kommer att bidra till eller hindra måluppfyllelse.

Samverkanspartner/
Samverkansaktör

Individer och/eller organisationer som samarbetar för att uppnå ömsesidigt
uppställda mål. Kan vara regeringar, det civila samhället, frivilliga
organisationer, universitet, yrkes- och branschorganisationer, privata företag
med flera. Begreppet partnerskap förknippas med gemensamma mål, delat
resultatansvar och distinkta ömsesidiga redovisningsskyldigheter.

Sjukersättning

Ersättning till en person som har nedsatt arbetsförmåga av medicinska skäl.

Slutlig stödmottagare

De som tar emot stödet i praktiken, det vill säga organisationer och dess
deltagare.

Slutrapport

Rapport som ska bifogas senast den sista ansökan om utbetalning av stöd.

Social ekonomi

Avser den organiserade verksamhet som primärt har samhälleliga ändamål.
Den bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från
den offentliga sektorn samt har allmännytta eller medlemsnytta, inte
vinstintresse, som främsta drivkraft.
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Enligt Tillväxtverket är arbetsintegrerande sociala företag sådana som driver
näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):
• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora
svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på
annat väl dokumenterat sätt
• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller i liknande
verksamheter
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet
(www.sofisam.se)
Socialfonden

Kortform av Europeiska socialfonden.

Socialfondsprogrammet

Det programdokument som godkänts av Europeiska kommissionen. Även
kallat Operativt program

Svensk bakgrund

Född i Sverige med minst en förälder född i Sverige.

Strukturfonder

EU har två så kallade strukturfonder, Europeiska regionalfonden och
Europeiska socialfonden, som ska finansiera EU:s regionalpolitik.

Strukturfondspartnerskap

Partnerskap som är regionalt och gemensamt för Europeiska socialfonden och
Europeiska regionalfonden, som prioriterar ansökningarna (efter att Svenska
ESF-rådet har prövat ansökningarna).

Stödprocess/
Stödstrukturer

Olika former av stöd som bidrar till att effektivisera program- och
projektgenomförande. En stödprocess ska bidra till att socialfondsprogram,
handlingsplaner, utlysningar och projekt uppnår sina mål och leder till resultat
och effekter. Stödprocess kan även inbegripa initiativ som möjliggör effektiv
utvärdering och analys av resultat och effekter.
Olika former av stöd som erbjuds för att bidra till att effektivisera program- och
projektgenomförande. En stödprocess ska bidra till att socialfondsprogrammets
mål leder till förväntade resultat och effekter.

Stöd

Det ekonomiska stöd som lämnas till projektägare från Socialfonden.

Stödberättigande kostnad

Kostnad som det går att få medel från Socialfonden för.

Stödsökande

Den projektägare som tar emot medel från Socialfonden. (Se även slutgiltiga
stödmottagare).

SWOT-analys

En lista med styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Utifrån dessa görs sedan
en analys.

Synliggörande

Att offentligt visa för projektdeltagare och allmänhet vad som finansieras av
socialfondsmedel/EU-medel.

Sysselsatt

En person som har arbete, som anställd, egen företagare eller som oavlönad
medhjälpare i företag tillhörande annan hushållsmedlem.
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Särskilt anställningsstöd

Ersättning som lämnas till arbetsgivare av Arbetsförmedlingen.

Tekniskt stöd

Stöd för administrativa kostnader som en medlemsstat får från EU-kommissionen.

Tidsbegränsad
anställning

En anställningsform – en på förhand tidsbegränsad anställning

Tillgänglighet

Möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ta del av projekten och att
vara del av arbetslivet i allmänhet.

Tillsvidareanställning

En anställningsform som inte på förhand är tidbegränsad. Brukar i vardagstal
benämnas som ”fast anställning”.

Total arbetslöshet

Summan av öppet arbetslösa och personer i vissa arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.

Transnationalitet

Transnationellt samarbete (internationellt samarbete inom EU:s
medlemsländer) inom Europeiska socialfonden är en viktig del av
verksamheten som bland annat syftar till att förbättra projektresultat och ge
spridning av goda exempel både nationellt och på EU-nivå. Ett exempel på
transnationellt samarbete är ett projekt samverkar med ett liknande projekt i en
annan av EU:s medlemsstater.

Uppföljning

Funktion som kontinuerligt och systematiskt samlar in data i syfte att ge
ledning och huvudintressenter indikationer på framsteg, grad av
måluppfyllelse, och resursanvändning. Uppföljning görs även av finansiella
uppgifter och andra uppgifter som beskriver hur projekten och programmet
fortskrider.

Upphandlande enhet

Ett företag eller organisation som är skyldig att följa Lagen om Offentlig
Upphandling (LOU). Om man har flera arbetsställen men samma
organisationsnummer är man normalt en upphandlande enhet.

Upphandling

En process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor
och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att
säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med
offentlig sektor lika.

Urvalskriterium, -ier

Urvalskriterier syftar till att förtydliga vad som är meriterande vid en ansökan.
Bygger på vägledande principer för urval i Operativa
programmet/socialfondsprogrammet. Se vägledande principer.

Utanförskap på
arbetsmarknaden

När en arbetsför person står utanför arbetsmarknaden och kan och vill arbeta
men inte lyckas få ett arbete.

Utlysning

Tillfälle då Socialfonden offentliggör en ansökningsmöjlighet/omgång. I
samband med det publiceras en utlysningstext/dokument med beskrivning av
den utlysningens specifika inriktning.
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Utländsk bakgrund

Utrikes född eller inrikes född med bägge föräldrarna födda utomlands.

Utvecklingsersättning

Ersättning som utbetalas av Försäkringskassan till person som deltar i
arbetsmarknadspolitiskt program som hen blivit anvisad till av
Arbetsförmedlingen.

Utvärderingsbarhet

En bedömning av utvärderingsbarhet bör göras i ett tidigt skede i syfte att
avgöra om en föreslagen aktivitets mål är korrekt definierade och dess
planerade resultat möjliga att säkerställa. Utvärderingsbarheten bör återigen
bedömas som ett led i förberedelserna för utvärdering.

Vertikal könssegregering

Koncentration av kvinnor respektive män till särskilda lönekategorier,
ansvarsnivåer eller befattningar.

Vägledande principer för
urval

Principer om vem/vad/vilket innehåll som ska prioriteras när socialfondsprojekt
ska beviljas medel.

Öppen arbetslöshet

Arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på
arbetsmarknaden i arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program. (Arbetsförmedlingen)

Övervakningskommitté

Av regeringen utsedd kommitté som övervakar kvaliteten i genomförandet av
EU-stött program till exempel Europeiska socialfonden. Kommittén består av
representanter från myndigheter, ideella organisationer, arbetsmarknadens
organisationer samt forskningsvärlden.

