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Förord 

 

 

 

Svenska ESF-rådet ska enligt regleringsbrevet under år 2020 tre gånger redovisa utvecklingen i 

socialfondsprogrammet. Den här rapporten ska vara hos regeringen senast 27 mars.  

 

Uppföljning är en del av att sprida information och styra verksamheter mot uppsatta mål och den här 

rapporten redovisar utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet 2014–2020. Ett viktigt syfte 

med rapporten är att, som en grund för det fortsatta arbetet och hur vi ska styra framåt, ge kunskap 

om programmets genomförande och vilka resultat som nåtts hittills. Här redovisas genomförandet 

bland annat med aktivitets- och resultatindikatorer och de mål som ställts upp i det operativa 

programmet.  

 

Rapporten är framtagen av ESF-rådets analys och kommunikationsenhet. Huvudförfattare till 

rapporten är Joacim Thomsson.  

 

 

 

 

 

Lars Lööw 

Generaldirektör 

Svenska ESF-rådet 
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Sammanfattande slutsatser 

 

Under 2019 genomfördes en ändring i valutakursförordningen (ändring SFS 2019:475) vilken innebar 

att myndigheten vid beräkning av finansiella ramar och för åtgärder i det operativa programmet ska 

använda kursen 9,30 kronor per euro istället för som tidigare 8,39. Denna justering har inneburit att 

den finansiella planen för programmet räknats upp med drygt 1 400 miljoner i kronor räknat inklusive 

medfinansiering. 

 

När det gäller det ekonomiska genomförandet konstateras att efterfrågan på socialfondsmedlen är 

fortsatt god och att 80 procent av programmets ramar nu är intecknade. Detta är en uppgång från 

föregående socialfondsrapport då 76 procent av programmet var intecknat.  

 

Det finns en resultatreserv om sex procent som medlemsländerna får tillgång till om de når de mål 

som specificeras för respektive land i socialfondsprogrammet. För Sveriges del uppgår denna 

resultatreserv till närmare 43 miljoner euro. Denna resultatreserv kräver medfinansiering. I 

föregående socialfondsrapport redogjordes att de finansiella målen för programområde 1 inte 

uppnåddes under 2019 vilket innebär att resultatreserven i sin helhet fördelades till programområde 2 

där samtliga mål uppnåddes.1 Europeiska kommissionen beslutade om fördelningen i slutet av 

januari 2020. Denna resultatreserv uppgår till 397 miljoner i kronor räknat. 

 

Utlyst belopp motsvarar 149 procent av programmets totala ram. Utlysningar blir sällan helt 

intecknade. Totalt har 1 244 ansökningar inkommit till ESF-rådet, för 20,7 miljarder kronor. Det har 

fattats beslut för 90 procent av dessa. Utbetalningstakten är fortsatt låg och de godkända 

kostnaderna motsvarar 46 procent av totala ramen vilket är i samma nivå som vid förra 

rapporteringen. 

 

I föregående socialfondsrapport beskrevs hur vi uppnådde etappmål kopplat till deltagare. 

Utvecklingen är fortsatt mycket god. Totalt har 231 200 deltagare påbörjat insatser, varav 139 800 

kvinnor och 91 400 män. Könsfördelningen bland de som påbörjat insatser är 61 procent kvinnor. En 

fullständig indikatorredovisning finns i tabellbilagan.2  

 

I programområde 1 där 135 000 deltagare startat utgör kvinnorna en majoritet, 72 procent. I 

programområde 2 är det istället något fler män, 53 procent av 64 400 deltagare. Särskilt hög är 

andelen män inom särskilt mål 2.2, där de utgör 64 procent.  

 

I programområde 1, som främst riktar sig till anställda, har 95 700 deltagare avslutat insatsen. Av 

dessa har 3 procent (3 procent av kvinnorna och 5 procent av männen) erhållit en kvalifikation. Inom 

programområde 2 och 3 följer vi upp hur många som har förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden. 

Med förbättring avses att de vid avslut arbetar, studerar, har lärlings- eller praktikplats. Det handlar 

också om att deltagare som stod utanför arbetskraften då de påbörjade projektet, vid avslut anmält 

 
1 Se socialfondsrapport 2019:3 sid 12. 
2 Se Tabell 12 Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt. 
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sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. Inom programområde 2 och 3 har 82 200 deltagare 

avslutat insatserna, varav 36 600 kvinnor och 45 600 män. Inom programområde 2 har 46 procent av 

deltagarna förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden vid avslut. Inom programområde 3 har 66 

procent av deltagarna förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden.  

 

För att följa upp långsiktiga resultat tittar vi på hur deltagarnas situation ser ut sex månader efter att 

de avslutat projektet. I tabell 9 över långsiktiga resultatindikatorer för deltagare i särskilt mål 1.1 ser vi 

att 36 procent av dem som besvarat enkäten (33 procent av kvinnorna och 43 procent av männen) 

uppger att deras arbetsmarknadssituation förbättrats. Resultatet är högre än programmets mål (28 

procent). Med förbättrad arbetsmarknadssituation avses då att de gått från en tillfällig anställning till 

en fast anställning, från deltidsanställning till heltidsanställning, befordrats, fått uppgifter som kräver 

mer kunskap/kompetens, fått uppgifter som innehåller mer ansvar eller erhållit en kvalifikation.  

 

De långsiktiga resultatindikatorerna för programområde 2 och 3 beskriver också deltagarnas situation 

sex månader efter att de avslutat insatsen. Totalt är det 76 600 deltagare inom programområde 2 

och 3 för vilka långsiktiga resultatindikatorer kan redovisas, 33 800 kvinnor och 42 800 män.3  

 

Inom programområde 2 ligger de långsiktiga resultaten under det operativa programmets mål 

gällande sysselsättning. Inom särskilt mål 2.1 återfinns 24 procent av deltagarna i sysselsättning 

efter sex månader. Motsvarande andel inom särskilt mål 2.3 är 23 procent. Båda dessa värden ligger 

nära de uppsatta målen i programmet (28 respektive 24 procent). Inom särskilt mål 2.2 återfinns 21 

procent av deltagarna i sysselsättning, vilket får anses vara långt ifrån programmets mål på 34 

procent.  

 

Inom särskilt mål 3.1 mäts anställning till skillnad mot ovan nämnda indikator sysselsättning. Där 

passeras programmets målvärde (33 procent) då 38 procent av deltagarna återfinns i anställning. 

Gällande anställning syns en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, 40 procent av männen och 34 

procent av kvinnorna återfinns i anställning efter ett halvår. Skillnaden har ökat sedan föregående 

socialfondsrapport. Dock har den skillnaden ökat och minskat mellan tidigare mätningar. Jämfört 

med socialfondsrapport ett år bakåt kan vi se en minskning med någon procentenhet eller lika värde. 

Det kan bedömas som statiskt. 

 

När vi tittar på utbildning passerar vi målen i det operativa programmet med förhållandevis god 

marginal. Andelen deltagare som efter sex månader återfinns i utbildning uppgår i särskilt mål 2.1 till 

10 procent, i särskilt mål 2.2 till 24 procent, i särskilt mål 2.3 till 7 procent och slutligen i särskilt mål 

3.1 till 18 procent.  

 

Ytterligare ett kvantitativt mål som ställts upp i programmet gäller hur stor andel av deltagarna som 

efter sex månader ska återfinnas i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Detta mål återfinns inom de 

särskilda målen 2.2. 2.3 och 3.1. I särskilt mål 2.2 och 3.1 når vi med marginal programmets mål, där 

särskilt mål 2.2 uppgår till 16 procent och särskilt mål 3.1 uppgår till 21 procent. I särskilt mål 2.3 är 

detta mål högre satt där redovisade deltagare uppgår till 32 procent och ligger relativt långt från 

uppsatt mål. 

 
3 I tabellbilagan, Tabell 14 Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt ges en fullständig 
redovisning nedbrutet på målgrupper.  
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Vad som framkommer i denna socialfondsrapport är att många resultat vad gäller deltagarmål går 

bakåt jämfört med föregående socialfondsrapport. Man ska då komma ihåg att det gäller enstaka 

procentenheter. Vidare att det i fler jämförelser mellan tidigare socialfondsrapporter visar sig att 

resultaten går både upp och ned över tid. Vi kan alltså inte säga att vi ser en nedåtgående trend, 

däremot att vissa mål tycks vara svåra att nå och passera. 

 

De mål som är tydligast uppnått vad gäller deltagare är antal deltagare i projekt. Här behöver man 

lägga på minnet att det då handlar om intecknade deltagare, där planerat antal deltagare ingår 

tillsammans med avslutade deltagare. Slutresultatet kan sannolikt bli något lägre. Då kan det anses 

vara bra att målen så här långt passerats med god marginal. 

 

För intecknade medel av ram finns fortsatt gott utrymme. De godkända kostnaderna av ram ligger 

fortfarande lågt. Erfarenheter från tidigare programperioder visar att projekt sällan förbrukar hela den 

beviljade budgeten. Av det kan vi dra slutsatsen att det finns möjlighet till något kostsammare projekt 

per deltagare. 
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Inledning 

 

Svenska ESF-rådet ska rapportera om utvecklingen i socialfondsprogrammet till regeringen tre 

gånger per år. Vad som ska rapporteras har överenskommits med Arbetsmarknadsdepartementet. 

På grund av ansträngd bemanningssituation har det inte varit möjligt att genomföra någon 

fördjupning i denna rapport.  

Utgångspunkter och disposition 

Programmet är uppdelat i tre programområden, i vilka det ryms ett eller flera särskilda mål. De listas 

här och första siffran visar vilket programområde det hör till: 

 

• Mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos 

personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den 

enskilda arbetsplatsens behov. 

• Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt 

lärande 

• Mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning 

eller närmare arbetsmarknaden. 

• Mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år) 

kvinnor och män. 

• Mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, 

utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

• Mål 3.1 Öka sysselsättning och deltagandet i utbildning hos unga (15–29 år) arbetslösa kvinnor 

och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.  

 

Redovisningen sker på övergripande nationell nivå, men eftersom programmet även genomförs 

regionvis kan resonemang gällande regionnivå förekomma. För var och en av de åtta regionerna 

finns en handlingsplan som beskriver utmaningar och styr den regionala inriktningen. De åtta 

regionerna är Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Småland 

och Öarna, Stockholm, Västsverige och Sydsverige. 25 procent av programmets medel har avsatts 

för nationella satsningar. De genomförs av en nationell enhet med utgångspunkt i en nationell 

handlingsplan. 

  

I slutet av rapporten finns en tabellbilaga som omfattar programmets indikatorer. Där redovisas både 

aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer samt långsiktiga resultatindikatorer. På 

www.esf.se presenteras även regionala tabeller för programmets volymmål, det vill säga hur många 

kvinnor och män som ska omfattas av programmets insatser. Av utrymmesskäl redovisas dessa 

uppgifter i rapporten endast på programnivå.  

 

De långsiktiga resultatindikatorerna i programområde 2 och 3 bygger på registeruppgifter. Den 

långsiktiga resultatindikator som finns för programområde 1 bygger däremot på enkätutskick till 

deltagarna. Eftersom svarsfrekvensen är relativt låg har SCB gjort en bortfallsanalys och utifrån 

denna kalibrerat svaren för att kunna tillhandahålla mer tillförlitliga uppgifter. 

http://www.esf.se/
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Redovisningen av ekonomiska uppgifter och uppgifter om projekt bygger på data som hämtas ur 

myndighetens eget ärendehanteringssystem och gäller, där inget annat anges, till och med den 29 

februari 2020. Aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer och långsiktiga resultatindikatorer 

gällande deltagare baseras på projektens inrapportering av deltagare till SCB, vilka kompletteras 

med registeruppgifter som finns hos SCB respektive hämtas från Arbetsförmedlingen, Centrala 

studiestödsnämnden (CSN) och Försäkringskassan. Brytdatum för denna rapportering är 17 januari 

2020.4 Titeln på rapporten, Utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering för 

tillväxt och sysselsättning benämns i rapporten som ”socialfondsrapport”. 

 
4 Inregistrering kan ske i efterhand, vilket betyder att antalet deltagare kan komma att justeras uppåt. 
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Utveckling i socialfondsprogrammet 

Utlysningar 

Tabell 1. Antal utlysningar och utlysta totala stödberättigande kostnader, miljoner kronor, efter 

utlysningens mål och status 

 

Antal Mnkr Antal Mnkr Antal Mnkr

1.1 95 4 689 6 232 101 4 922

1.2 30 358 1 13 31 371

2.1 75 5 990 5 449 80 6 439

2.2 32 2 677 1 85 33 2 762

2.3 60 4 596 2 245 62 4 841

3.1 12 1 381 0 0 12 1 381

Totalt 304 19 692 15 1 024 319 20 716

Särskilt mål Stängda Öppna Totalt

 

 

Till och med 29 februari 2020 har 319 utlysningar gjorts varav 304 hade stängts och 15 var öppna för 

ansökningar. Tabellen ovan visar utlysningarna fördelade efter status, öppen eller stängd för 

respektive särskilt mål. Den ekonomiska redovisningen avser de totala stödberättigande 

kostnaderna, det vill säga de medel som ESF-rådet har för utbetalningar till projekt och den 

medfinansiering som projekten själva svarar för.  

 

Det belopp som lysts ut motsvarar totalt 149 procent av programmets totala ram. För 

programområde 1 har 149 procent av ramen lysts ut och för programområde 2 och 3 är motsvarande 

uppgift 155 respektive 112 procent. Utlysningar blir mycket sällan helt intecknade då det vanligen 

inte går att passa ihop summan av de prioriterade ansökningarnas belopp exakt med det utlysta 

beloppet. Dessutom behöver återflöden från tidigare beviljade projekt utlysas en gång till. Av dessa 

skäl blir de totala utlysta medlen större än den totala ramen. Den totala ramen har inför denna 

uppföljning uppdateras med den av Europeiska kommissionen beslutade resultatreserven som 

uppgår till 397 miljoner i kronor räknat. Detta påverkarar andel utlyst belopp i förhållande till 

programmets totala ram. 
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Beviljade projekt och intecknade medel 

Tabell 2. Totala stödberättigande kostnader i inkomna ansökningar efter ansökningarnas status, 

miljoner kronor  

 

Särskilt 

mål
Ansökt Återtaget

Under 

beredning

Avslag 

ESF

Avslag 

SFP
Beviljat

-varav 

pågående

-varav 

avslutat 

mm

1.1 4 922 337 7 1 071 978 2 606 1 933 673

1.2 371 5 0 128 57 233 131 101

2.1 6 439 577 132 1 108 1 106 2 852 2 097 755

2.2 2 762 136 115 496 183 1 573 898 675

2.3 4 841 433 161 960 1 252 2 560 1 804 756

3.1 1 381 105 0 80 205 1 237 346 891

Totalt 20 716 1 594 415 3 843 3 781 11 060 7 209 3 851  

 

Totalt har ansökningar för 20,7 miljarder kronor kommit in till ESF-rådet. Av dessa har ESF-rådet 

fattat någon form av beslut (avslag och beviljat) för 90 procent. 8 procent av det ansökta beloppet har 

återtagits och 2 procent är under beredning.  

Tabell 3. Intecknade medel och antal projekt efter projektens status och särskilt mål, miljoner kronor 

och antal5 

 

Särskilt 

mål

Mnkr Antal Mnkr Antal Mnkr Antal

1.1 1 933 98 673 84 2 606 182

1.2 131 19 101 29 233 48

2.1 2 097 78 755 53 2 852 131

2.2 898 42 675 15 1 573 57

2.3 1 804 65 756 52 2 560 117

3.1 346 2 891 24 1 237 26

Totalt 7 209 304 3851 257 11 060 561

Pågående projekt
Avslutade, avbrutna 

och hävda projekt
Samtliga projekt

 

 

Tabell 3 visar antalet beviljade projekt samt de totala stödberättigande kostnaderna. Totalt har 1 244 

ansökningar inkommit. Av dessa har 561 fått bifallsbeslut varav 304 är pågående projekt. 226 projekt 

har avslutats, 28 har avbrutits och 3 har hävts. 

 

 

 

 

 
5 Med intecknade medel avses beslutat stöd i pågående projekt och godkända kostnader i avslutade, avbrutna och hävda 

projekt. 
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Tabell 4. Programmets ramar och intecknade medel efter tematiskt mål, status och särskilt mål, 

miljoner kronor och andel 

 

Program-område Tematiskt mål
Total ram inklusive 

resultatreserv
Intecknat Andel intecknat av ram

PO1

10. Investera i utbildning och 

yrkesutbildning för kompetens 

och livslångt lärande 3 554 2 838 80%

PO 2

8. Att främja hållbar kvalitativ 

sysselsättning och 

arbetskraftens rörlighet 6 328 4 425 70%

PO 2

9. Att främja social delaktighet 

bekämpa fattigdom och 

diskriminering 2 759 2 560 93%

PO 3

8. Att främja hållbar kvalitativ 

sysselsättning och 

arbetskraftens rörlighet 1 232 1 237 100%

Totalt  13 873 11 059 80%  

 

80 procent av programmets ramar är nu intecknade. Detta är en liten uppgång från förra 

rapporteringen, då 76 procent av programmet var intecknat. Under 2019 togs ett beslut om utökad 

ram med hänseende till den nya eurokurs som fastställts, vilket ökade programmets ramar med drygt 

1 400 miljoner i kronor räknat. De finansiella målen för programområde 1 uppnåddes inte under 

2019, däremot uppnåddes de i programområde 2 vilket gör att hela resultatreserven fördelades dit. I 

tabellen ovan redovisas hur mycket som intecknats per tematiskt mål. 

Godkända kostnader 

Diagram 1. Totalt intecknade och godkända stödberättigade kostnader av den totala ramen per 

programområde, miljoner kronor. 
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Totalt har ca 6 400 miljoner kronor i stödberättigade kostnader godkänts, varav ca 3 900 miljoner 

kronor avser utbetalningar till projekt och ca 2 500 miljoner kronor utgörs av godkänd 

medfinansiering. Detta motsvarar 46 procent av ramen för programmet.  

 

Av diagram 1 framgår att genomförandet hunnit längst i programområde 3, där 85 procent6 av ramen 

godkänts. Motsvarande uppgift för programområde 1 och 2 är 41 respektive 42 procent. Detta är att 

betrakta som lågt med hänsyn till hur långt fram i programperioden vi befinner oss. Att 

programområde 2 ligger kvar på samma procent som föregående socialfondsrapport beror på att 

resultatreserven har räknats in och höjt den totala ramen. Myndigheten arbetar fortsatt med att höja 

utbetalningsnivåerna. I programområde 3 startade genomförandet tidigt, vilket är förklaringen till att vi 

hunnit längre där. 

Diagram 2. Godkända stödberättigade kostnader per månad, trepunkts glidande medelvärde7 

miljoner kronor. 

 

 

 

Som det framgår av diagram 2 varierar nivån på de godkända stödberättigande kostnaderna under 

programperioden. På övergripande nivå syns att nivåerna är låga under programmets första år för att 

därefter öka, vilket är väntat. Nivåerna har dock som påpekats inte ökat tillräckligt. En anledning är 

att projekten inte upparbetar sina kostnader motsvarande budget, vilket ger återflöden. För att 

utnyttja återflöden är det troligt att tilläggsutlysningar med möjlighet till förlängning av väl fungerande 

projekt ökar under 2020. 

 

 
6 Fel procent (92) angavs i rapport 2019:3. Då var det 83 procent av ramen som godkänts. Däremot hade 92 procent av 

ramen intecknats.  
7 I ett trepunkts-glidande medelvärde består värdet för en tidperiod av genomsnittet av periodens värde samt perioderna före 

och efter. Till exempel så består värdet för november av genomsnittet för oktober, november och december. 
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Regeln om automatiskt återtagande, N+3 

Tabell 5. Uppföljning av N+3 (miljoner EUR) 

 

Programmets 
huvudanslag 
unionens stöd, 
aggregerat t.o.m. 
2016 

Utbetalda förskott 
från unionen, 
aggregerat t.o.m. 
2019 

Kvar efter att 
förskotten 
räknats av 

Hittills rekvirerat från 
kommissionen t.o.m. 
15 feb. 2020, 
unionens del 

Avstämning 
N+3 

359 115 245 280 35 

 

Enligt regeln om automatiskt återtagande måste medlemslandet efter tre år ha rekvirerat medel från 

kommissionen som minst motsvarar summan av programmets budgeterade medel tre år 

dessförinnan. De medel som i programmets årliga fördelning budgeterats fram till och med 2016 

måste alltså ha rekvirerats senast tre år därefter, det vill säga år 2019, därav namnet N+3. De medel 

som inte använts efter tre år återtas av kommissionen. 

 

Det är enbart unionsmedlen som räknas, inte den nationella medfinansieringen. Programmets 

huvudanslag uppgår i den årliga fördelningen fram till och med 2016 till drygt 359 miljoner euro. 

Enligt beräkningsteknisk standard ingår inte de redan utbetalda förskotten från kommissionen till 

Sverige, utan räknas av. Efter att förskotten avräknats kvarstår en summa på 245 miljoner euro. 

Eftersom Sverige hittills rekvirerat närmare 280 miljoner euro från kommissionen, exklusive den 

deklarerade nationella medfinansieringen, betyder detta att målet överskridits med närmare 35 

miljoner euro (280 miljoner euro minus 245 miljoner euro). 
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Projektdeltagare 

Tabell 6. Uppföljning av programmets kvantifierade mål 

 

Mål Indikator 
Redovisat 
antal kvinnor 

Redovisat 
antal män 

Totalt 
redovisade 
deltagare* 

Andel av 
slutmål 

Slutmål 
2023 

1.1 
Anställda deltagare 
inklusive egenföretagare 96 601 38 321 134 922 72% 187 300 

1.1 

Arbetslösa, inklusive 
långtidsarbetslösa, 
deltagare 145 79 224 5% 4 900 

1.1 Deltagare i projekt 96 746 38 400 135 146 70% 192 200 

1.2 Antal projekt   48 96% 50 

2.1 Deltagare i projekt 11 106 11 919 23 025 78% 29 600 

2.2 Deltagare under 25 år 8 214 14 592 22 806 58% 39 400 

2.3 Deltagare i projekt 10 774 7 870 18 644 95% 19 700 
2.1 - 
2.3 Deltagare i projekt 30 094 34 381 64 475 73% 88 700 

3.1 Deltagare upp t.o.m. 29 år 12 936 18 673 31 609 158% 20 000 

*För mål 1.2 redovisas projekt, ej deltagare.  

 

Tabell 6 visar uppföljningen av programmets kvantifierade mål för deltagare. Med kvantifierade mål 

avses antalet deltagare per mål uppdelat på kön. Totalt har 231 230 deltagare påbörjat insatser, 

varav 139 776 kvinnor och 91 454 män. Bland de som påbörjat insatser är 61 procent kvinnor. En 

fullständig indikatorredovisning finns i tabellbilagan.8  

 

För programområde 1 är 70 procent av slutmålet nått. En högre andel kvinnor än män har påbörjat 

deltagande i projekt i programområde 1, 72 procent av deltagarna är kvinnor. För mål 1.2 är 96 

procent av slutmålet uppnått i och med att 48 projekt beviljats stöd. För programområde 2 (de 

särskilda målen 2.1, 2.2 och 2.3) är 73 procent av slutmålet uppnått. Könsfördelningen skiljer sig 

mellan mål 2.1–2.2, där männen är fler och uppgår till 58 procent, respektive mål 2.3, där kvinnorna 

är fler och uppgår till 58 procent. För programområde 3 är totalt redovisade deltagare 31 609 och 

målet på 20 000 är uppnått. 41 procent av de redovisade deltagarna är kvinnor.  

 

Det kvantifierade målet inom särskilt mål 2.2 kommer vi inte nå. Det finns en upplevelse i regioner att 

det har varit svårt att hitta aktörer som är intresserade av att driva projekt riktade till unga under 25 

år.9 Inom särskilt mål 3.1 däremot, vilket också riktas till unga vuxna, ligger deltagarantalet istället 

högre än det kvantifierade målet. Projektverksamheter inom särskilt mål 3.1 drogs igång tidigt och 

pågår i tre av landets åtta regioner där ungdomsarbetslösheten översteg 25 procent.  

 
8 Se vidare tabell 12, Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt, i tabellbilagan. 
9 Se avsnitt Inledning för åldersindelning i särskilda mål. 
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Det har dessutom funnits en del projekt inom särskilt mål 2.1 som riktat sig till unga vuxna. Då 

projektens åldersgränser inte alltid stämt överens med de som ges i programmet har sådana projekt 

ibland endast kunnat beviljas inom särskilt mål 2.1. Hittills har 5 382 kvinnor och män under 25 år 

deltagit i projekt inom särskilt mål 2.1 samt ytterligare 2 803 inom särskilt mål 2.3.10 

Socialfondsprojekt har inte haft svårt att nå unga vuxna, men just inom särskilt mål 2.2 har det varit 

så och det i sin tur kan komma att få en inverkan på måluppfyllelsen i särskilt mål 2.2. Det hela 

påverkas också av att många i målgruppen medverkar i programområde 3. 

Diagram 3. Andel intecknade deltagare av resultatmål, andel intecknat av ram, godkända kostnader 

av ram och andel redovisad av deltagarmål 

 

 

 

Diagram 3 visar en jämförelse mellan andelen intecknade medel per programområde och andel 

intecknade deltagare av deltagarmål. Med intecknade deltagarmål avses planerade deltagare i 

pågående projekt och redovisade deltagare i avslutade, avbrutna och hävda projekt. Diagrammet 

visar också jämförelse mellan godkända kostnader av ram och andel redovisade deltagare av 

deltagarmål. Dessa uppgifter speglar hur långt genomförandet hunnit i förhållande till de ekonomiska 

ramarna respektive deltagarmålen. Som framgår av andel intecknat, ligger vi längre fram för 

deltagarmålen jämfört med de ekonomiska ramarna.  

 

Som vi såg i diagram 1 så tydliggörs det här att programområde 3 är fullt intecknat av ram. 

Erfarenheter från tidigare programperioder visar att projekt mycket sällan förbrukar hela den 

beviljade budgeten och ofta når de inte heller upp till det planerade antalet deltagare. Med det i 

åtanke ger siffrorna en bild av vad som kan förväntas av alla tre programområden. Slutsatsen är att 

 
10 Se vidare tabell 12, Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt, i tabellbilagan. 
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det finns förutsättningar för lite dyrare insatser för deltagarna i fortsättningen av programperioden i 

programområde 1 och 2.  

Omedelbara resultatindikatorer 

Tabell 7. Antal deltagare i programområde 1 som erhållit en kvalifikation 

 

Kön 
Antal deltagare som 

har slutat 

Varav deltagare som erhållit 

en kvalifikation 

Andel som erhållit en 

kvalifikation 

Kvinnor 71 013 1 942 3 % 

Män 24 706  1 146 5 % 

Totalt 95 719 3 088 3 % 

 

De omedelbara resultatindikatorerna beskriver deltagarens situation i samband med avslut eller upp 

till en månad senare. Inom programområde 1 finns en omedelbar resultatindikator som avser 

deltagare med en erhållen kvalifikation vid avslut. Med kvalifikation avses en kvalifikation, certifiering 

eller liknande som följer av en bedömningsprocess med godkännande av behörig aktör/behörigt 

organ, exempelvis ett branschorgan. Bland deltagarna som slutat har 3 procent av kvinnorna och 5 

procent av männen erhållit en kvalifikation. Fortfarande är det mycket låga nivåer, dessutom en liten 

minskning för både kvinnor och män. Det finns ingen sammanställning av vilka kvalifikationer det 

handlar om. 

Tabell 8. Deltagare i programområde 2 och 3 och deras status vid avslut (%) 

Mål Kön

Totalt antal 

deltagare 

som har 

slutat

-varav i 

sysselsätt-

ning

-varav i 

utbildning

-varav med 

lärlings-

plats eller 

praktik

-varav 

tidigare 

inaktiva 

deltagare 

som söker 

arbete 

Deltagare 

med 

förbättrad 

arbets-

marknads-

situation

2.1 Kvinnor 8 974 20% 17% 4% 2% 43%

2.1 Män 9 917 25% 17% 3% 2% 48%

2.1 Tot 18 891 22% 17% 4% 2% 46%

2.2 Kvinnor 6 849 17% 31% 1% 2% 51%

2.2 Män 11 397 19% 28% 1% 2% 50%

2.2 Tot 18 246 19% 29% 1% 2% 51%

2.3 Kvinnor 8 290 17% 13% 5% 5% 39%

2.3 Män 6 288 27% 11% 5% 4% 46%

2.3 Tot 14 578 21% 12% 5% 4% 42%

PO 2 Kvinnor 24 113 18% 20% 4% 3% 44%

PO 2 Män 27 602 23% 20% 3% 3% 49%

PO 2 Tot 51 715 21% 20% 3% 3% 46%

PO 3 Kvinnor 12 499 43% 18% 3% 2% 66%

PO 3 Män 17 991 44% 17% 3% 2% 65%

PO 3 Tot 30 490 44% 18% 3% 2% 66%

Totalt Kvinnor 36 612 27% 19% 3% 3% 52%

Totalt Män 45 593 31% 19% 3% 2% 55%

Totalt Tot 82 205 29% 19% 3% 2% 54%  
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Inom programområde 2 och 3 har 82 205 deltagare avslutat insatserna, varav 36 612 kvinnor och 45 

593 män, som vi ser i tabell 8. 54 procent av dem har förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden vid 

avslut. Detta är en liten minskning från föregående socialfondsrapport. Med förbättring avses att de 

vid avslut arbetar, studerar, har lärlings- eller praktikplats, eller att deltagare som stod utanför 

arbetskraften då de påbörjade projektet vid avslut anmält sig som arbetssökande till 

Arbetsförmedlingen.  

 

För de flesta handlar det om att de har sysselsättning, för männen i högre grad än kvinnorna. 27 

procent av kvinnorna har sysselsättning efter avslutad insats. Motsvarande siffra för männen är 31 

procent. Detta är en minskning från föregående rapport för både kvinnor och män och vägs inte upp 

av att det finns en liten ökning av gruppen kvinnor och män som gått vidare till utbildning. Det är 

fortfarande små skillnader i förändringar. 

 

Mönstret att män i högre utsträckning än kvinnor har en sysselsättning fortsätter hålla i sig. Inom alla 

målområden i programområde 2 har fler män än kvinnor en sysselsättning. Vi kan också se att 

samma mönster gäller i programområde 3. Den största skillnaden är fortsatt i särskilt mål 2.3. 

Mönstret är inte tillfälligt, utan det återfinns också i de långsiktiga resultatindikatorerna. Se fortsatt i 

avsnittet om långsiktiga resultat. 

 

Ser vi på hur många som går till utbildning så är det bitvis omvända förhållanden. Inom särskilt mål 

2.2 och 2.3 går fler kvinnor än män till utbildning. Likaså inom programområde 3. Inom övriga 

indikatorer är förhållandena tämligen lika. En viss övervikt finns i att män i högre grad uppger att 

deras arbetsmarknadssituation har förbättrats inom programområde 2, medan vi ser det omvända i 

programområde 3. 

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 1 efter 6 månader 

Tabell 9. Långsiktig resultatindikator för anställda deltagare i särskilt mål 1.1, antal och andel 

deltagare  

 

Indikator Kvinnor Män Totalt 

Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 61 132 22 038 83 170 

varav deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation 20 315 9 528 29 843 

Andel med förbättrad arbetsmarknadssituation 33% 43% 36% 

 

Som påpekats i inledningen hämtar vi in den långsiktiga resultatindikatorn som gäller anställda i 

programområde 1 med hjälp av en enkät till deltagarna. Indikatorn gäller hur stor andel av deltagarna 

som förbättrat sin arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd. Resultatet fångas in 

med hjälp av frågor huruvida deltagaren fått en tillsvidare anställning istället för tillfällig anställning, 

heltidsanställning istället för deltidsanställning, befordrats, fått uppgifter som kräver mer 

kunskap/kompetens eller som innehåller mer ansvar. Om deltagaren erhållit en kvalifikation räknas 

detta också som en förbättring. 
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I tabell 9 över långsiktiga resultatindikatorer för deltagare visas att 36 procent av dem som besvarat 

enkäten, 33 procent av kvinnorna och 43 procent av männen, uppger att deras 

arbetsmarknadssituation förbättrats, vilket är mer än programmets mål (28 procent). Dock är det en 

liten minskning från föregående socialfondsrapport. 

 

För särskilt mål 1.2 gäller den långsiktiga resultatindikatorn projekt, inte deltagare. Hittills finns 25 

projekt som avslutats för sex månader sedan eller mer. Av dessa har drygt hälften, 13 projekt, 

utvecklat nya verktyg, strukturer eller metoder som fortfarande tillämpades sex månader efter att 

projektet avslutades. Programmets mål för resultatindikatorn är att 66 procent av projekten ska ha 

utvecklat nya verktyg, strukturer eller metoder som tillämpas sex månader efter projektavslut. De 13 

projekten utgör 52 procent. Mätningen av dessa resultat görs 1 gång per år (sep-okt) och uppdaterat 

resultat redovisas i kommande socialfondsrapport 2020:3. 

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 efter 6 månader 

 

De långsiktiga resultatindikatorerna beskriver deltagarnas situation sex månader efter att de avslutat 

insatsen. Totalt är det 76 561 deltagare inom programområde 2 och 3 för vilka långsiktiga 

resultatindikatorer kan redovisas, 33 798 kvinnor och 42 763 män.11 I programmet finns uppsatta mål 

för hur stor andel av deltagarna som befinner sig i sysselsättning, i utbildning eller deltar i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program sex månader efter att de avslutat insatsen. Deltagare som har en 

sysselsättning som helt eller delvis finansieras med någon typ av anställningsstöd redovisas som 

sysselsatta. Syftet med indikatorerna är att mäta hur stor andel som haft en positiv utveckling efter 

avslutad insats och inte kartlägga vad samtliga deltagare gör. Naturligt uppkommer dock frågan vad 

de deltagare som inte täcks av indikatorerna gör. En del kan ha uppnått förbättringar som inte mäts i 

indikatorerna. Andra befinner sig troligen inte i en bättre situation än då de slutade projektet. I 

följande diagram redovisas resultaten per särskilt mål. 

 
11 I tabellbilagan Tabell 14 Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt för programområde 2 och 3 

ges en fullständig redovisning av långsiktiga resultat för deltagare nedbrutet på målgrupper.  
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Diagram 4. Resultat för deltagare i mål 2.1 6 månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

Diagram 4 visar att resultaten inom särskilt mål 2.1 ligger nära programmets mål gällande 

sysselsättning och avsevärt högre än programmets mål gällande utbildning. För särskilt mål 2.1 finns 

inget mål avseende andel deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program men uppgifterna redovisas för 

jämförbarhetens skull med övriga särskilda mål.  

 

Det är relativt stor skillnad på andelen kvinnor och män i sysselsättning. I en jämförelse 1 år bakåt 

och mellan alla tre socialfondsrapporter 2019 fram till denna så går resultatet bakåt. På totalen har 

det minskat med 4 procentenheter till 24 procent. Det betyder att vi rör oss från målet. Detta mönster 

såg vi redan i de omedelbara resultatindikatorerna och det förstärks här. Dock är det mycket små 

skillnader. Vi kan samtidigt se att i gruppen deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program har det 

under samma period skett en ökning med 5 procentenheter till 29 procent. 

 

Mer om utbildning i slutet av avsnittet. 



20 

 

Diagram 5. Resultat för deltagare i mål 2.2 6 månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

För särskilt mål 2.2 finns en lägre andel deltagare i sysselsättning jämfört med målet i programmet. 

Det gäller särskilt kvinnorna. Däremot finns en betydligt högre andel i utbildning jämfört med målen 

och då särskilt kvinnorna. Om man lägger samman dessa båda resultat är totalt 46 procent av 

kvinnorna och 45 procent av männen i sysselsättning eller utbildning vilket kan jämföras med 

programmets sammanräknade målvärde, 49,5 procent. Detta är en minskning från föregående 

socialfondsrapport och som finns i båda indikatorerna. En förklaring till den höga andelen i utbildning, 

är att insatserna inom särskilt mål 2.2 riktar sig till unga under 25 år och där finns bland annat flera 

projekt som syftar till att undvika avhopp från gymnasieskolan.  

 

Mer om utbildning i slutet av avsnittet. 
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Diagram 6. Resultat för deltagare i mål 2.3 6 månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

I diagram 6 kan vi se att mellan kvinnor och män som befinner sig i sysselsättning skiljer det 12 

procentenheter. Det kan finnas flera orsaker till skillnaden och en sådan kan vara ekonomisk 

resursfördelning, liksom insatsernas kvalitet. Arbetsmarknadens funktionssätt liksom 

bakgrundsfaktorer gällande deltagarna har sannolikt också en inverkan. Andelen totala deltagare i 

sysselsättning ligger strax under programmets mål på 24 procent. Män ligger stadigt över målet. 

 

I socialfondsrapport 2017:3 (sid. 28, 37–40) argumenterades det för att resursfördelningen skiljer sig 

mellan kvinnor och män i mål 2.3. Där konstaterades det att finansiella resurser per deltagare var 

högre i projekt med fler antal män som deltagare än motsvarande projekt med fler antal kvinnor som 

deltagare. Däremot går inte rapporten på djupet om eventuella skillnader i individernas bakgrund, 

eller om det kan vara motiverade eller omotiverade skillnader i kostnad. Det är också problematiskt 

att räkna ut antal kronor per deltagare. Med tanke på skillnaden i resultat gällande sysselsättning kan 

det dock vara intressant att problematisera den frågan vidare. Då med tanke på att det även skiljer 

sig i de andra särskilda målen. Vilket också tas upp i nämnda rapport. 

 

Något större andel kvinnor än män finns i arbetsmarknadspolitiskt program. Trots att andelen 

deltagare som återfinns i ett arbetsmarknadspolitiskt program är högre inom särskilt mål 2.3 än i de 

övriga särskilda målen ligger det totala resultatet på 32 procent kraftigt under programmets 

fastslagna målvärde på 52 procent.  
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Enbart med grund i indikatorerna och kunskap om projekten går det inte att fastslå en orsak till att 

resultatet ligger så långt under målvärdet just här. Möjligheten att fortsätta till ett 

arbetsmarknadspolitiskt program är framförallt aktuell för kvinnor och män som står särskilt långt från 

arbetsmarknaden. Därför är målvärdet högre satt inom särskilt mål 2.3 än inom övriga särskilda mål.  

Det har i tidigare socialfondsrapport konstaterats att den aktuella deltagargruppen har en annan 

sammansättning än väntat.12 En större andel nyanlända ingår i gruppen, medan vissa andra grupper, 

som kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbetet, 

samt kvinnor och män med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, i lägre grad än 

väntat återfinns i socialfondsprojekten.13 Ytterligare en förklaring kan vara att de 

arbetsmarknadspolitiska programmen förändrats sedan programmet skrevs.  

 

Mer om utbildning i slutet av avsnittet. 

Diagram 7. Resultat för deltagare i mål 3.1 6 månader efter avslutad insats (%) 

 

 

 

I diagram 7 för programområde 3 finns fler mål än inom programområde 2. De är delvis annorlunda 

formulerade. I programområdet har inga större förändringar skett. Dock ser vi samma trend här som i 

ovan beskrivet. Resultaten rör sig bort från de uppsatta målen. Målet för sysselsatta är uppdelat i 

anställda och egenföretagare. Till deltagare i utbildning räknas även de deltagare som deltar i 

utbildningsprogram som leder till ett utbildningsbevis samt deltagare i lärlingsutbildning och 

praktiktjänstgöring.  

 

 
12 Se fördjupningen i socialfondsrapport 2018:2 
13 Se vidare i socialfondsrapport 2019:3 
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Målet för andelen deltagare i anställning har uppnåtts, men minskar något från föregående 

socialfondsrapport. Störst är minskningen för kvinnor. Andelen som driver företag är fortsatt låg och 

når inte upp till målet. 27 deltagare,11 kvinnor och 16 män, drev eget företag sex månader efter 

avslut. Beträffande utbildning inklusive praktik med mera så har ingen förändring skett sedan förra 

mätningen. Fler kvinnor än män finns i den gruppen. 21 procent deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt 

program sex månader efter avslut vilket är nära dubbelt så stor andel som programmets mål. Både 

kvinnor och män passerar målet med god marginal. 

 

När det gäller utbildning är det ett generellt mönster i programområde 2 att resultaten ligger avsevärt 

över målen. Det faktum att så relativt många deltagare fortsätter till utbildning är positivt, då en bättre 

arbetsmarknadssituation ofta är beroende av utbildning. En del förklaringar till den relativt höga 

andelen deltagare i utbildning är att många nyanlända deltagare återfinns i socialfondsprogrammets 

insatser. Utbildningsnivån är låg hos en del grupper av de nyanlända, därav är utbildning en viktig 

åtgärd. Men även inrikes födda har stora grupper av individer med låg utbildning. Precis som med 

deltagare i sysselsättning kan vi se en liten minskning i gruppen deltagare i utbildning. Men det är 

väldigt liten skillnad och som redan påpekat ändå långt över målet. För programområde 3 har ingen 

skillnad uppstått under jämförelseperioden. 

Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 efter 2 år. 

 

För att ta fram i vilken aktivitet personerna befinner sig 2 år efter avslutat projekt används information 

om huvudsaklig inkomstkälla. Den variabel/aktivitet som står för den högsta andelen av en individs 

totala inkomst under aktuellt år blir individens huvudsakliga inkomstkälla. Exempel på huvudsaklig 

inkomstkälla är arbete, studier och föräldrapenning. 

 

Metoden kallas Registerbaserad aktivitetsstatistik (RAKS) och har utvecklats av SCB. I och med att 

projekten rapporterar personnummer till SCB finns det möjlighet att koppla deltagarna och se hur 

deras koppling till arbetsmarknaden utvecklats efter avslutat projekt. Det innebär att för personer som 

har slutat i ett projekt i början av 2015 används uppgifter från RAKS 2017. En uppdatering för 2018 

väntas bli klar under april 2020 och finns sannolikt med i kommande socialfondsrapporter.   

Tabell 10. Registerbaserad aktivitetsstatistik 

 

Resultatindikatorer för programområde 2 och 3 (RAKS) Kvinnor Män Totalt 

Totalt antal deltagare 24 mån efter avslutad åtgärd 1 410 2 110 3 520 

Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, 2 år 
efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 966 1 553 2 519 
Deltagare i utbildning 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp 
PO2 & PO3) 199 212 411 
Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 2 år efter 
avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 66 126 192 

 

Av deltagare som avslutat projekt för 24 månader sedan har 72 procent sysselsättning (inklusive 

egenföretagare). Kvinnor har en lägre sysselsättning än män, 69 procent medan männen ligger på 

74 procent. Av deltagarna så har 12 procent gått vidare till utbildning. Där ligger kvinnor högre än 
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män på 14 procent respektive 10 procent. Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program ligger på 5 

procent, där ligger kvinnor och män närmare varande med 5 respektive 6 procent.  Majoriteten av 

dessa kommer från programområde 3, då detta program var tidigt att starta.  

 

Det finns tecken som tyder på att fler är i sysselsättning efter 2 år jämfört med efter 6 månader. Dock 

bör man vara restriktiv att dra slutsatser från detta då det fortfarande bara är ett litet antal som nått 

tidsperioden 2 år efter projektavslut. Det finns anledning att återkomma till det i framtida 

socialfondsrapporter. 

Könssegregering på arbetsmarknaden 

 

I en internationell jämförelse ligger Sverige i topp när det gäller andel kvinnors sysselsättningsgrad. 

Ser vi till sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män i Sverige så är det inte stor skillnad. 2019 var 

kvinnors sysselsättningsgrad 66,1 procent samtidigt som männens sysselsättningsgrad var 70,5 

procent.14 (Det är en mycket knapp minskning från 2018.) På det sättet kan den svenska 

arbetsmarknaden betraktas som relativt jämställd. Däremot vet vi att det istället är relativt stora 

skillnader mellan kvinnor och män bland annat med avseende på vilka yrken de arbetar inom. 

Arbetsmarknaden kan på det sättet karakteriseras som könssegregerad. Med könssegregering 

avses just det faktum att kvinnor och män återfinns inom skilda branscher och yrken. 

 

Eftersom uppföljning görs året efter att deltagaren avslutat sin insats och det dessutom finns en 

tidsmässig eftersläpning i registren gäller uppföljningen än så länge bara deltagare som har slutat 

före 2017. En uppdatering för 2018 kommer i mars 2020 och finns sannolikt med i kommande 

socialfondsrapporter. Än så länge kan därför enbart gruppen deltagare i åldern 20–34 följas upp, då 

de tidiga projekten främst riktade sig till ungdomar. De data för nämnda grupp som finns har 

uppdaterats jämfört med föregående socialfondsrapport. I övriga åldersgrupper är antalet deltagare 

fortfarande så lågt att det inte går att dra några egentliga slutsatser.  

Tabell 11. Könssegregering bland sysselsatta deltagare som avslutat projekt inom PO 2 och PO 3 

minst ett år före senaste mätning i yrkesregistret 2017 

 
Segregeringsindex för sysselsatta deltagare i, PO2 och PO3 tillhöriga målgruppen för PO2 
och PO3 ett år efter insatsen avslutades (2015–2017) 
Ålder Index Förvärvsarbetande 

      Kvinnor Män 

20–34 46,1 1 685 2 678 

35–49  50,0  66  99 

50–64  70,7  36  39 

Totalt 45,3 1 787 2 816 

Okänt yrke 216 513 
Källa: Yrkesregistret, SCB 

 

I tabell 11 visas könssegregeringsindex för deltagarna. I bilagetabell 15 visas motsvarande index för 

hela befolkningen. Könssegregeringsindex för deltagarna i sysselsättning ett år efter insats låg 2017 

 
14 Källa: SCB, se SCB:s sida Sysselsättning i Sverige 

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/sysselsattning-i-sverige/


25 

 

på indextalet 46,1. (Skalan går mellan 0 och 100. Index 0 innebär att kvinnor och män är lika väl 

representerade i alla yrkesgrupper. Ett index på 100 betyder att kvinnor och män är helt segregerade 

och alltid befinner sig i olika yrken). Motsvarande index för hela befolkningen ligger på 48,0. 

Könssegregeringen bland deltagarna är med andra ord något lägre än vad som gällde för 

befolkningen som helhet. 

 

Projekt kopplade till andra EU-program eller finansieringsinstrument 

 

ESF-rådet ska enligt uppdrag i regleringsbrevet, i samband med uppföljningsrapporterna, redovisa 

projekt som har en koppling till andra EU-program eller finansieringsinstrument i syfte att samordna 

insatserna. Av de projekt som hittills beviljats stöd har 9 projekt en sådan koppling.15 De program 

eller finansieringsverktyg som förekommer är: Europeiska regionala utvecklingsfonden 4 projekt, 

Östersjöstrategin 2 projekt, Erasmus+ 2 projekt och Eures 1 projekt.  

 

 
15 Med koppling avses en aktiv samordning med andra EU-program/finansieringsverktyg. Att projekt har kostnader av ERUF-

karaktär innebär inte att de per automatik har den samordning som efterfrågas här. 
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Tabellbilaga 

Tabell 12. Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt  

 
Indikator\särskilt mål

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot

Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa 28 081 35 181 63 262 83 45 128 6 922 8 169 15 091 3 585 6 289 9 874 7 350 5 459 12 809 10 141 15 219 25 360

varav utomeuropeiskt födda 13 671 15 253 28 924 34 10 44 4 399 5 003 9 402 786 1 584 2 370 5 994 4 229 10 223 2 458 4 427 6 885

Långtidsarbetslösa 12 964 14 911 27 875 58 28 86 4 266 4 847 9 113 1 518 2 734 4 252 4 567 3 188 7 755 2 555 4 114 6 669

varav utomeuropeiskt födda 8 270 8 323 16 593 20 6 26 2 856 3 037 5 893 361 729 1 090 3 902 2 635 6 537 1 131 1 916 3 047

Icke förvärvsarbetande 15 064 17 901 32 965 62 34 96 4 169 3 713 7 882 4 626 8 300 12 926 3 412 2 400 5 812 2 795 3 454 6 249

varav utomeuropeiskt födda 4 731 5 623 10 354 20 15 35 1 397 1 397 2 794 1 173 2 241 3 414 1 745 1 063 2 808 396 907 1 303

Icke förvärvsarbetande som inte deltar i 

allmän eller yrkesinriktad utbildning 14 332 16 798 31 130 60 34 94 3 942 3 296 7 238 4 612 8 252 12 864 3 037 2 075 5 112 2 681 3 141 5 822

varav utomeuropeiskt födda 4 064 4 602 8 666 20 15 35 1 200 1 009 2 209 1 170 2 213 3 383 1 380 743 2 123 294 622 916

Sysselsatta, inklusive egenföretagare 96 631 38 372 135 003 96 601 38 321 134 922 15 37 52 3 3 6 12 11 23 0 0 0

Under 25 år 28 350 39 393 67 743 4 135 2 405 6 540 2 315 3 067 5 382 8 214 14 592 22 806 1 338 1 465 2 803 12 348 17 864 30 212

varav deltagare i projekt som ska förebygga 

avhopp från gymnasiet (mål 2.2) 3 760 6 910 10 670 0 0 0 0 0 0 3 760 6 910 10 670 0 0 0 0 0 0

Över 54 år 25 996 10 078 36 074 23 771 8 031 31 802 1 152 1 257 2 409 0 0 0 1 073 790 1 863 0 0 0

Med primärskoleutbildning eller 

grundskoleutbildning (ISCED 1-2) 28 715 28 908 57 623 8 401 4 508 12 909 4 967 5 582 10 549 4 406 7 772 12 178 6 447 4 398 10 845 4 494 6 648 11 142

Med gymnasieutbildning eller eftergymnasial 

utbildning (ISCED 3-4) 51 328 36 883 88 211 37 229 18 024 55 253 2 681 3 179 5 860 2 029 3 233 5 262 1 907 1 748 3 655 7 482 10 699 18 181

Med högskoleutbildning (ISCED 5–8) 54 788 19 507 74 295 50 202 15 165 65 367 2 370 2 172 4 542 53 78 131 1 538 1 379 2 917 625 713 1 338

Nyanlända invandrare (målgrupp PO2) 8 412 8 766 17 178 9 16 25 3 157 4 133 7 290 312 678 990 4 934 3 939 8 873 0 0 0

Har en funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga (målgrupp PO2) 4 156 4 797 8 953 66 31 97 1 589 1 734 3 323 925 1 666 2 591 1 576 1 366 2 942 0 0 0

Är eller har varit sjukskrivna och har behov av 

stöd för återgång i arbete (målgrupp PO2) 1 120 441 1 561 11 3 14 618 215 833 8 7 15 483 216 699 0 0 0

Icke förvärvsarbetande, mer än 12 månader 

(målgrupp PO2) 8 247 10 411 18 658 22 10 32 2 658 2 092 4 750 4 101 7 405 11 506 1 466 904 2 370 0 0 0

Totalt antal deltagare 139 776 91 454 231 230 96 746 38 400 135 146 11 106 11 919 23 025 8 214 14 592 22 806 10 774 7 870 18 644 12 936 18 673 31 609

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & 

PO3) 18 402 20 876 39 278 54 25 79 5 796 6 400 12 196 1 959 3 825 5 784 7 739 5 292 13 031 2 854 5 334 8 188

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 
 
Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. Med 
nyanlända invandrare (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person 
kan höra till flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare” gäller unika individer. 
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Tabell 13. Omedelbara resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt  

 
Indikator\särskilt mål

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot

Deltagare i sysselsättning, inklusive 

egenföretagande, efter avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 9 722 14 247 23 969 10 6 16 1 753 2 477 4 230 1 181 2 211 3 392 1 385 1 672 3 057 5 393 7 881 13 274

Andel med tillsvidareanställning av de 

anställda deltagarna. (Övriga är antingen 

visstidsanställda eller så saknas uppgift om 

anställningsform. Målgrupp PO2 & PO3) 21% 25% 23% 0% 0% 0% 12% 15% 14% 30% 33% 32% 13% 16% 15% 24% 28% 26%

Andel med heltidsanställning av de anställda 

deltagarna. (Övriga är antingen 

deltidsanställda eller så saknas uppgift om 

anställningsform. Målgrupp PO2 & PO3) 57% 69% 64% 0% 0% 0% 52% 70% 62% 61% 70% 67% 57% 65% 61% 58% 69% 64%

Deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 6 985 8 647 15 632 0 0 0 1 554 1 672 3 226 2 100 3 199 5 299 1 058 703 1 761 2 273 3 073 5 346

Deltagare med lärlingsplats eller praktik efter 

avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 1 172 1 246 2 418 4 0 4 364 332 696 75 120 195 416 314 730 313 480 793

Tidigare inaktiva deltagare, som söker arbete 

efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 1 010 1 047 2 057 3 0 4 209 247 456 124 219 343 405 231 636 269 349 618

Deltagare som erhållit en kvalifikation efter 

avslutad åtgärd 4 080 4 230 8 310 1 942 1 146 3 088 539 820 1 359 305 612 917 599 504 1 103 695 1 148 1 843

Totalt antal deltagare som har slutat 107 625 70 299 177 924 71 013 24 706 95 719 8 974 9 917 18 891 6 849 11 397 18 246 8 290 6 288 14 578 12 499 17 991 30 490

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 
 
Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3.  Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. 
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Tabell 14. Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt 

 
Indikator\särskilt mål

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot

Deltagare i sysselsättning, inklusive 

egenföretagande, 6 mån efter avslutad 

åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 8 313 13 757 22 070 17 10 27 1 493 2 367 3 860 1 169 2 515 3 684 1 369 1 744 3 113 4 265 7 121 11 386

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & 

PO3) 2 665 5 024 7 689 7 6 13 881 1 479 2 360 204 638 842 1 009 1 288 2 297 564 1 613 2 177

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare 

målgrupp PO3) 5 674 10 087 15 761 3 0 4 187 365 552 1 169 2 515 3 684 135 310 445 4 180 6 896 11 076

varav nyanlända (målgrupp PO2) 1 176 2 243 3 419 4 4 8 506 1 039 1 545 55 217 272 611 983 1 594 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp 

PO2) 673 1 171 1 844 6 0 6 208 341 549 258 583 841 201 247 448 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 1 885 2 946 4 831 4 3 6 816 1 188 2 004 437 1 003 1 440 628 753 1 381 0 0 0varav är eller har varit sjukskrivna och har 

behov av stöd för återgång i arbetet 

(målgrupp PO2) 49 42 91 0 0 3 23 19 42 0 3 3 24 20 44 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer 

än 12 mån. (målgrupp PO2) 148 196 344 0 0 3 47 51 98 59 92 151 41 52 93 0 0 0

Deltagare i utbildning efter 6 mån 

avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 5 657 6 275 11 932 0 0 0 748 768 1 516 1 828 2 307 4 135 531 374 905 2 549 2 826 5 375

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & 

PO3) 1 868 2 325 4 193 0 0 0 368 380 748 522 791 1 313 420 308 728 557 846 1 403

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare 

målgrupp PO3) 4 829 5 622 10 451 0 0 0 403 438 841 1 828 2 307 4 135 97 101 198 2 501 2 776 5 277

varav deltagare i projekt som ska förebygga 

avhopp från gymnasiet (mål 2.2) 1 112 1 423 2 535 0 0 0 0 0 0 1 112 1 423 2 535 0 0 0 0 0 0

varav nyanlända (målgrupp PO2) 553 601 1 154 0 0 0 181 251 432 50 84 134 322 266 588 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp 

PO2) 202 228 430 0 0 0 47 51 98 112 156 268 43 21 64 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 627 624 1 251 0 0 0 159 174 333 246 303 549 222 147 369 0 0 0varav är eller har varit sjukskrivna och har 

behov av stöd för återgång i arbetet 

(målgrupp PO2) 22 8 30 0 0 0 12 6 18 0 0 0 10 3 12 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer 

än 12 mån. (målgrupp PO2) 1 471 1 779 3 250 0 0 0 317 311 628 1 112 1 435 2 547 42 33 75 0 0 0

Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3 Särskilt mål 3.1

 
Tabellen fortsätter på nästa sida 
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Fortsättning tabell 14 
Indikator\särskilt mål

(K=kvinnor, M=män, Tot=totalt) K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot K M Tot

Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt 

program 6 mån efter avslutad åtgärd 

(målgrupp PO2 & PO3) 8 096 10 073 18 169 7 3 9 2 044 2 522 4 566 1 032 1 788 2 820 2 517 1 795 4 312 2 496 3 966 6 462

varav utomeuropeiskt födda (målgrupp PO2 & 

PO3) 4 261 4 883 9 144 0 3 3 1 269 1 578 2 847 217 482 699 2 111 1 468 3 579 663 1 353 2 016

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare 

målgrupp PO3) 3 850 6 231 10 081 0 0 0 216 374 590 1 032 1 788 2 820 244 275 519 2 358 3 793 6 151

varav nyanlända (målgrupp PO2) 2 474 2 431 4 905 0 0 0 769 1 084 1 853 72 140 212 1 633 1 206 2 839 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp 

PO2) 980 1 064 2 044 4 0 4 385 410 795 264 402 666 327 252 579 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 3 223 3 394 6 617 0 0 3 1 311 1 573 2 884 446 777 1 223 1 465 1 043 2 508 0 0 0varav är eller har varit sjukskrivna och har 

behov av stöd för återgång i arbetet 

(målgrupp PO2) 128 57 185 0 0 0 65 25 90 3 0 4 60 31 91 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer 

än 12 mån. (målgrupp PO2) 188 206 394 0 0 0 64 47 111 69 115 184 55 44 99 0 0 0

Totalt antal deltagare 6 mån efter 

avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 33 798 42 763 76 561 45 16 61 7 406 8 429 15 835 6 460 10 698 17 158 7 488 5 783 13 271 12 399 17 837 30 236

varav utomeuropeiskt födda (målgr. PO2 & 

PO3) 13326 16181 29 507 19 11 30 3749 4497 8246 1442 2720 4162 5543 4068 9611 2573 4885 7 458

varav unga 15-24 år (målgrupp PO2, tidigare 

målgrupp PO3) 21 159 31 350 52 509 3 4 7 1 828 2 377 4 205 6 460 10 698 17 158 888 1 044 1 932 11 980 17 227 29 207

varav deltagare i projekt som ska förebygga 

avhopp från gymnasiet (mål 2.2) 2 627 4 144 6 771 0 0 0 0 0 0 2 627 4 144 6 771 0 0 0 0 0 0

varav nyanlända (målgrupp PO2) 5 986 6 533 12 519 5 7 12 1989 2867 4856 262 548 810 3730 3111 6841 0 0 0

varav med funktionsnedsättning (målgrupp 

PO2) 2 956 3 681 6 637 10 0 10 1033 1168 2201 878 1583 2461 1035 930 1965 0 0 0

varav långtidsarbetslösa (målgrupp PO2) 7 475 8 462 15 937 8 6 14 2807 3403 6210 1471 2632 4103 3189 2421 5610 0 0 0varav är eller har varit sjukskrivna och har 

behov av stöd för återgång i arbetet 

(målgrupp PO2) 704 280 984 10 0 11 395 147 542 8 4 12 291 128 419 0 0 0

varav har varit utanför arbetsmarknaden mer 

än 12 mån. (målgrupp PO2) 5 351 6 027 11 378 10 3 12 1923 1598 3521 2543 3912 6455 875 515 1390 0 0 0

Särskilt mål 3.1Totalt Särskilt mål 1.1 Särskilt mål 2.1 Särskilt mål 2.2 Särskilt mål 2.3

 
 
Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. Med 
nyanlända (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person kan höra till 
flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd” gäller unika individer.  
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Tabell 15. Jämförelsetal: könssegregering bland befolkningen 2017 

 

Segregeringsindex efter ålder för befolkningen 2016 

Ålder Index Förvärvsarbetande 

      Kvinnor Män 

20–34 48,0 653 382 697 604 

35–49 52,2 751 135 777 512 

50–64 59,4 671 608 667 042 

Totalt 53,6 2 076 125 2 142 158 

Okänt yrke 57 210 86 252 

Källa: Yrkesregistret, SCB 

 
Anmärkning: Storleken på index kan variera mellan noll och hundra där noll innebär att kvinnors och mäns representation i 
varje enskilt yrke är lika stor medan ett index lika med hundra är liktydigt med att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. 
Det betyder att ju större index desto högre grad av könssegregering på arbetsmarknaden och omvänt ju mindre index desto 
mindre könssegregering. Indexet är beräknat på yrken enligt svensk standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012).  
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Tabell 16. Omedelbara resultatindikatorer för programområde 3, antal deltagare  

 
Indikator Kvinnor Män Totalt

Arbetslösa deltagare som avslutat insats 9 720 14 544 24 264

Arbetslösa deltagare som fullföljt en insats 2 373 3 577 5 950

Arbetslösa deltagare som erbjudits 

anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats 

eller praktik efter avslutad åtgärd 555 780 1 335

Arbetslösa deltagare som studerar, erhåller 

en kvalifikation eller deltar i sysselsättning, 

inklusive egenföretagare, efter avslutad 

åtgärd 6 336 9 476 15 812

Långtidsarbetslösa deltagare som 

avslutat insats 2 336 3 799 6 135

Långtidsarbetslösa deltagare som fullföljt en 

insats 694 1 136 1 830

Långtidsarbetslösa deltagare som erbjudits 

anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats 

eller praktik efter avslutad åtgärd 152 258 410

Långtidsarbetslösa deltagare som studerar, 

erhåller en kvalifikation eller deltar i 

sysselsättning, inklusive egenföretagare, 

efter avslutad åtgärd 1 359 2 264 3 623

Icke-förvärvsarbetande deltagare som 

avslutat insats 2 666 3 134 5 800

Icke förvärvsarbetande deltagare som fullföljt 

en insats 859 1 044 1 903

Icke förvärvsarbetande deltagare som inte 

studerar, som erbjudits anställning, fortsatt 

utbildning, lärlingsplats eller praktik efter 

avslutad åtgärd 299 313 612
Icke förvärvsarbetande som inte studerar, 

som studerar, får en kvalifikation eller deltar i 

sysselsättning, inklusive egenföretagare, 1 580 1 694 3 274

Totalt antal deltagare som avslutat insats 12 499 17 991 30 490

Deltagare i fortsatt utbildning, 

utbildningsprogram som leder till 

utbildningsbevis, lärlingsutbildning eller 

praktiktjänstgöring inom 6 månader efter 

avslutat åtgärd 2 549 2 826 5 375

Deltagare som har anställning inom 6 mån 

efter avslutad åtgärd 4 254 7 105 11 359

Deltagare som är egenföretagare inom 6 mån 

efter avslutad åtgärd 11 16 27

Totalt antal deltagare 6 mån efter 

avslutad åtgärd 12 399 17 837 30 236  
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	Sammanfattande slutsatser 
	 
	Under 2019 genomfördes en ändring i valutakursförordningen (ändring SFS 2019:475) vilken innebar att myndigheten vid beräkning av finansiella ramar och för åtgärder i det operativa programmet ska använda kursen 9,30 kronor per euro istället för som tidigare 8,39. Denna justering har inneburit att den finansiella planen för programmet räknats upp med drygt 1 400 miljoner i kronor räknat inklusive medfinansiering. 
	 
	När det gäller det ekonomiska genomförandet konstateras att efterfrågan på socialfondsmedlen är fortsatt god och att 80 procent av programmets ramar nu är intecknade. Detta är en uppgång från föregående socialfondsrapport då 76 procent av programmet var intecknat.  
	 
	Det finns en resultatreserv om sex procent som medlemsländerna får tillgång till om de når de mål som specificeras för respektive land i socialfondsprogrammet. För Sveriges del uppgår denna resultatreserv till närmare 43 miljoner euro. Denna resultatreserv kräver medfinansiering. I föregående socialfondsrapport redogjordes att de finansiella målen för programområde 1 inte uppnåddes under 2019 vilket innebär att resultatreserven i sin helhet fördelades till programområde 2 där samtliga mål uppnåddes.1 Europe
	1 Se socialfondsrapport 2019:3 sid 12. 
	1 Se socialfondsrapport 2019:3 sid 12. 
	2 Se Tabell 12 Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt. 

	 
	Utlyst belopp motsvarar 149 procent av programmets totala ram. Utlysningar blir sällan helt intecknade. Totalt har 1 244 ansökningar inkommit till ESF-rådet, för 20,7 miljarder kronor. Det har fattats beslut för 90 procent av dessa. Utbetalningstakten är fortsatt låg och de godkända kostnaderna motsvarar 46 procent av totala ramen vilket är i samma nivå som vid förra rapporteringen. 
	 
	I föregående socialfondsrapport beskrevs hur vi uppnådde etappmål kopplat till deltagare. Utvecklingen är fortsatt mycket god. Totalt har 231 200 deltagare påbörjat insatser, varav 139 800 kvinnor och 91 400 män. Könsfördelningen bland de som påbörjat insatser är 61 procent kvinnor. En fullständig indikatorredovisning finns i tabellbilagan.2  
	 
	I programområde 1 där 135 000 deltagare startat utgör kvinnorna en majoritet, 72 procent. I programområde 2 är det istället något fler män, 53 procent av 64 400 deltagare. Särskilt hög är andelen män inom särskilt mål 2.2, där de utgör 64 procent.  
	 
	I programområde 1, som främst riktar sig till anställda, har 95 700 deltagare avslutat insatsen. Av dessa har 3 procent (3 procent av kvinnorna och 5 procent av männen) erhållit en kvalifikation. Inom programområde 2 och 3 följer vi upp hur många som har förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden. Med förbättring avses att de vid avslut arbetar, studerar, har lärlings- eller praktikplats. Det handlar också om att deltagare som stod utanför arbetskraften då de påbörjade projektet, vid avslut anmält 
	sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. Inom programområde 2 och 3 har 82 200 deltagare avslutat insatserna, varav 36 600 kvinnor och 45 600 män. Inom programområde 2 har 46 procent av deltagarna förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden vid avslut. Inom programområde 3 har 66 procent av deltagarna förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden.  
	 
	För att följa upp långsiktiga resultat tittar vi på hur deltagarnas situation ser ut sex månader efter att de avslutat projektet. I tabell 9 över långsiktiga resultatindikatorer för deltagare i särskilt mål 1.1 ser vi att 36 procent av dem som besvarat enkäten (33 procent av kvinnorna och 43 procent av männen) uppger att deras arbetsmarknadssituation förbättrats. Resultatet är högre än programmets mål (28 procent). Med förbättrad arbetsmarknadssituation avses då att de gått från en tillfällig anställning ti
	 
	De långsiktiga resultatindikatorerna för programområde 2 och 3 beskriver också deltagarnas situation sex månader efter att de avslutat insatsen. Totalt är det 76 600 deltagare inom programområde 2 och 3 för vilka långsiktiga resultatindikatorer kan redovisas, 33 800 kvinnor och 42 800 män.3  
	3 I tabellbilagan, Tabell 14 Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt ges en fullständig redovisning nedbrutet på målgrupper.  
	3 I tabellbilagan, Tabell 14 Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt ges en fullständig redovisning nedbrutet på målgrupper.  

	 
	Inom programområde 2 ligger de långsiktiga resultaten under det operativa programmets mål gällande sysselsättning. Inom särskilt mål 2.1 återfinns 24 procent av deltagarna i sysselsättning efter sex månader. Motsvarande andel inom särskilt mål 2.3 är 23 procent. Båda dessa värden ligger nära de uppsatta målen i programmet (28 respektive 24 procent). Inom särskilt mål 2.2 återfinns 21 procent av deltagarna i sysselsättning, vilket får anses vara långt ifrån programmets mål på 34 procent.  
	 
	Inom särskilt mål 3.1 mäts anställning till skillnad mot ovan nämnda indikator sysselsättning. Där passeras programmets målvärde (33 procent) då 38 procent av deltagarna återfinns i anställning. Gällande anställning syns en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, 40 procent av männen och 34 procent av kvinnorna återfinns i anställning efter ett halvår. Skillnaden har ökat sedan föregående socialfondsrapport. Dock har den skillnaden ökat och minskat mellan tidigare mätningar. Jämfört med socialfondsrapport e
	 
	När vi tittar på utbildning passerar vi målen i det operativa programmet med förhållandevis god marginal. Andelen deltagare som efter sex månader återfinns i utbildning uppgår i särskilt mål 2.1 till 10 procent, i särskilt mål 2.2 till 24 procent, i särskilt mål 2.3 till 7 procent och slutligen i särskilt mål 3.1 till 18 procent.  
	 
	Ytterligare ett kvantitativt mål som ställts upp i programmet gäller hur stor andel av deltagarna som efter sex månader ska återfinnas i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Detta mål återfinns inom de särskilda målen 2.2. 2.3 och 3.1. I särskilt mål 2.2 och 3.1 når vi med marginal programmets mål, där särskilt mål 2.2 uppgår till 16 procent och särskilt mål 3.1 uppgår till 21 procent. I särskilt mål 2.3 är detta mål högre satt där redovisade deltagare uppgår till 32 procent och ligger relativt långt från u
	 
	Vad som framkommer i denna socialfondsrapport är att många resultat vad gäller deltagarmål går bakåt jämfört med föregående socialfondsrapport. Man ska då komma ihåg att det gäller enstaka procentenheter. Vidare att det i fler jämförelser mellan tidigare socialfondsrapporter visar sig att resultaten går både upp och ned över tid. Vi kan alltså inte säga att vi ser en nedåtgående trend, däremot att vissa mål tycks vara svåra att nå och passera. 
	 
	De mål som är tydligast uppnått vad gäller deltagare är antal deltagare i projekt. Här behöver man lägga på minnet att det då handlar om intecknade deltagare, där planerat antal deltagare ingår tillsammans med avslutade deltagare. Slutresultatet kan sannolikt bli något lägre. Då kan det anses vara bra att målen så här långt passerats med god marginal. 
	 
	För intecknade medel av ram finns fortsatt gott utrymme. De godkända kostnaderna av ram ligger fortfarande lågt. Erfarenheter från tidigare programperioder visar att projekt sällan förbrukar hela den beviljade budgeten. Av det kan vi dra slutsatsen att det finns möjlighet till något kostsammare projekt per deltagare. 
	 
	Inledning 
	 
	Svenska ESF-rådet ska rapportera om utvecklingen i socialfondsprogrammet till regeringen tre gånger per år. Vad som ska rapporteras har överenskommits med Arbetsmarknadsdepartementet. På grund av ansträngd bemanningssituation har det inte varit möjligt att genomföra någon fördjupning i denna rapport.  
	Utgångspunkter och disposition 
	Programmet är uppdelat i tre programområden, i vilka det ryms ett eller flera särskilda mål. De listas här och första siffran visar vilket programområde det hör till: 
	 
	• Mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov. 
	• Mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov. 
	• Mål 1.1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov. 

	• Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande 
	• Mål 1.2 Ökad samverkan och förstärkt koppling mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande 

	• Mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
	• Mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

	• Mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år) kvinnor och män. 
	• Mål 2.2 Underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga (15–24 år) kvinnor och män. 

	• Mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 
	• Mål 2.3 Kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. 

	• Mål 3.1 Öka sysselsättning och deltagandet i utbildning hos unga (15–29 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.  
	• Mål 3.1 Öka sysselsättning och deltagandet i utbildning hos unga (15–29 år) arbetslösa kvinnor och män och andra unga som varken arbetar eller studerar.  


	 
	Redovisningen sker på övergripande nationell nivå, men eftersom programmet även genomförs regionvis kan resonemang gällande regionnivå förekomma. För var och en av de åtta regionerna finns en handlingsplan som beskriver utmaningar och styr den regionala inriktningen. De åtta regionerna är Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Småland och Öarna, Stockholm, Västsverige och Sydsverige. 25 procent av programmets medel har avsatts för nationella satsningar. De genomförs av 
	  
	I slutet av rapporten finns en tabellbilaga som omfattar programmets indikatorer. Där redovisas både aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer samt långsiktiga resultatindikatorer. På 
	I slutet av rapporten finns en tabellbilaga som omfattar programmets indikatorer. Där redovisas både aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer samt långsiktiga resultatindikatorer. På 
	www.esf.se
	www.esf.se

	 presenteras även regionala tabeller för programmets volymmål, det vill säga hur många kvinnor och män som ska omfattas av programmets insatser. Av utrymmesskäl redovisas dessa uppgifter i rapporten endast på programnivå.  

	 
	De långsiktiga resultatindikatorerna i programområde 2 och 3 bygger på registeruppgifter. Den långsiktiga resultatindikator som finns för programområde 1 bygger däremot på enkätutskick till deltagarna. Eftersom svarsfrekvensen är relativt låg har SCB gjort en bortfallsanalys och utifrån denna kalibrerat svaren för att kunna tillhandahålla mer tillförlitliga uppgifter. 
	 
	Redovisningen av ekonomiska uppgifter och uppgifter om projekt bygger på data som hämtas ur myndighetens eget ärendehanteringssystem och gäller, där inget annat anges, till och med den 29 februari 2020. Aktivitetsindikatorer, omedelbara resultatindikatorer och långsiktiga resultatindikatorer gällande deltagare baseras på projektens inrapportering av deltagare till SCB, vilka kompletteras med registeruppgifter som finns hos SCB respektive hämtas från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och 
	4 Inregistrering kan ske i efterhand, vilket betyder att antalet deltagare kan komma att justeras uppåt. 
	4 Inregistrering kan ske i efterhand, vilket betyder att antalet deltagare kan komma att justeras uppåt. 

	 
	Utveckling i socialfondsprogrammet 
	Utlysningar 
	Tabell 1. Antal utlysningar och utlysta totala stödberättigande kostnader, miljoner kronor, efter utlysningens mål och status 
	 
	 
	 
	InlineShape

	 
	Till och med 29 februari 2020 har 319 utlysningar gjorts varav 304 hade stängts och 15 var öppna för ansökningar. Tabellen ovan visar utlysningarna fördelade efter status, öppen eller stängd för respektive särskilt mål. Den ekonomiska redovisningen avser de totala stödberättigande kostnaderna, det vill säga de medel som ESF-rådet har för utbetalningar till projekt och den medfinansiering som projekten själva svarar för.  
	 
	Det belopp som lysts ut motsvarar totalt 149 procent av programmets totala ram. För programområde 1 har 149 procent av ramen lysts ut och för programområde 2 och 3 är motsvarande uppgift 155 respektive 112 procent. Utlysningar blir mycket sällan helt intecknade då det vanligen inte går att passa ihop summan av de prioriterade ansökningarnas belopp exakt med det utlysta beloppet. Dessutom behöver återflöden från tidigare beviljade projekt utlysas en gång till. Av dessa skäl blir de totala utlysta medlen stör
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Beviljade projekt och intecknade medel 
	Tabell 2. Totala stödberättigande kostnader i inkomna ansökningar efter ansökningarnas status, miljoner kronor  
	 
	 
	 
	InlineShape

	 
	Totalt har ansökningar för 20,7 miljarder kronor kommit in till ESF-rådet. Av dessa har ESF-rådet fattat någon form av beslut (avslag och beviljat) för 90 procent. 8 procent av det ansökta beloppet har återtagits och 2 procent är under beredning.  
	Tabell 3. Intecknade medel och antal projekt efter projektens status och särskilt mål, miljoner kronor och antal5 
	5 Med intecknade medel avses beslutat stöd i pågående projekt och godkända kostnader i avslutade, avbrutna och hävda projekt. 
	5 Med intecknade medel avses beslutat stöd i pågående projekt och godkända kostnader i avslutade, avbrutna och hävda projekt. 
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	InlineShape

	 
	Tabell 3 visar antalet beviljade projekt samt de totala stödberättigande kostnaderna. Totalt har 1 244 ansökningar inkommit. Av dessa har 561 fått bifallsbeslut varav 304 är pågående projekt. 226 projekt har avslutats, 28 har avbrutits och 3 har hävts. 
	 
	 
	 
	 
	Tabell 4. Programmets ramar och intecknade medel efter tematiskt mål, status och särskilt mål, miljoner kronor och andel 
	 
	P
	Span
	 
	InlineShape

	 
	80 procent av programmets ramar är nu intecknade. Detta är en liten uppgång från förra rapporteringen, då 76 procent av programmet var intecknat. Under 2019 togs ett beslut om utökad ram med hänseende till den nya eurokurs som fastställts, vilket ökade programmets ramar med drygt 1 400 miljoner i kronor räknat. De finansiella målen för programområde 1 uppnåddes inte under 2019, däremot uppnåddes de i programområde 2 vilket gör att hela resultatreserven fördelades dit. I tabellen ovan redovisas hur mycket so
	Godkända kostnader 
	Diagram 1. Totalt intecknade och godkända stödberättigade kostnader av den totala ramen per programområde, miljoner kronor. 
	 
	 
	Artifact
	 
	Totalt har ca 6 400 miljoner kronor i stödberättigade kostnader godkänts, varav ca 3 900 miljoner kronor avser utbetalningar till projekt och ca 2 500 miljoner kronor utgörs av godkänd medfinansiering. Detta motsvarar 46 procent av ramen för programmet.  
	 
	Av diagram 1 framgår att genomförandet hunnit längst i programområde 3, där 85 procent6 av ramen godkänts. Motsvarande uppgift för programområde 1 och 2 är 41 respektive 42 procent. Detta är att betrakta som lågt med hänsyn till hur långt fram i programperioden vi befinner oss. Att programområde 2 ligger kvar på samma procent som föregående socialfondsrapport beror på att resultatreserven har räknats in och höjt den totala ramen. Myndigheten arbetar fortsatt med att höja utbetalningsnivåerna. I programområd
	6 Fel procent (92) angavs i rapport 2019:3. Då var det 83 procent av ramen som godkänts. Däremot hade 92 procent av ramen intecknats.  
	6 Fel procent (92) angavs i rapport 2019:3. Då var det 83 procent av ramen som godkänts. Däremot hade 92 procent av ramen intecknats.  
	7 I ett trepunkts-glidande medelvärde består värdet för en tidperiod av genomsnittet av periodens värde samt perioderna före och efter. Till exempel så består värdet för november av genomsnittet för oktober, november och december. 

	Diagram 2. Godkända stödberättigade kostnader per månad, trepunkts glidande medelvärde7 miljoner kronor. 
	 
	 
	Artifact
	 
	Som det framgår av diagram 2 varierar nivån på de godkända stödberättigande kostnaderna under programperioden. På övergripande nivå syns att nivåerna är låga under programmets första år för att därefter öka, vilket är väntat. Nivåerna har dock som påpekats inte ökat tillräckligt. En anledning är att projekten inte upparbetar sina kostnader motsvarande budget, vilket ger återflöden. För att utnyttja återflöden är det troligt att tilläggsutlysningar med möjlighet till förlängning av väl fungerande projekt öka
	 
	Regeln om automatiskt återtagande, N+3 
	Tabell 5. Uppföljning av N+3 (miljoner EUR) 
	 
	Programmets huvudanslag unionens stöd, aggregerat t.o.m. 2016 
	Programmets huvudanslag unionens stöd, aggregerat t.o.m. 2016 
	Programmets huvudanslag unionens stöd, aggregerat t.o.m. 2016 
	Programmets huvudanslag unionens stöd, aggregerat t.o.m. 2016 
	Programmets huvudanslag unionens stöd, aggregerat t.o.m. 2016 

	Utbetalda förskott från unionen, aggregerat t.o.m. 2019 
	Utbetalda förskott från unionen, aggregerat t.o.m. 2019 

	Kvar efter att förskotten räknats av 
	Kvar efter att förskotten räknats av 

	Hittills rekvirerat från kommissionen t.o.m. 15 feb. 2020, unionens del 
	Hittills rekvirerat från kommissionen t.o.m. 15 feb. 2020, unionens del 

	Avstämning N+3 
	Avstämning N+3 



	359 
	359 
	359 
	359 

	115 
	115 

	245 
	245 

	280 
	280 

	35 
	35 




	 
	Enligt regeln om automatiskt återtagande måste medlemslandet efter tre år ha rekvirerat medel från kommissionen som minst motsvarar summan av programmets budgeterade medel tre år dessförinnan. De medel som i programmets årliga fördelning budgeterats fram till och med 2016 måste alltså ha rekvirerats senast tre år därefter, det vill säga år 2019, därav namnet N+3. De medel som inte använts efter tre år återtas av kommissionen. 
	 
	Det är enbart unionsmedlen som räknas, inte den nationella medfinansieringen. Programmets huvudanslag uppgår i den årliga fördelningen fram till och med 2016 till drygt 359 miljoner euro. Enligt beräkningsteknisk standard ingår inte de redan utbetalda förskotten från kommissionen till Sverige, utan räknas av. Efter att förskotten avräknats kvarstår en summa på 245 miljoner euro. Eftersom Sverige hittills rekvirerat närmare 280 miljoner euro från kommissionen, exklusive den deklarerade nationella medfinansie
	Projektdeltagare 
	Tabell 6. Uppföljning av programmets kvantifierade mål 
	 
	Mål 
	Mål 
	Mål 
	Mål 
	Mål 

	Indikator 
	Indikator 

	Redovisat antal kvinnor 
	Redovisat antal kvinnor 

	Redovisat antal män 
	Redovisat antal män 

	Totalt redovisade deltagare* 
	Totalt redovisade deltagare* 

	Andel av slutmål 
	Andel av slutmål 

	Slutmål 2023 
	Slutmål 2023 



	TBody
	1.1 
	1.1 
	1.1 

	Anställda deltagare inklusive egenföretagare 
	Anställda deltagare inklusive egenföretagare 

	96 601 
	96 601 

	38 321 
	38 321 

	134 922 
	134 922 

	72% 
	72% 

	187 300 
	187 300 


	1.1 
	1.1 
	1.1 

	Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa, deltagare 
	Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa, deltagare 

	145 
	145 

	79 
	79 

	224 
	224 

	5% 
	5% 

	4 900 
	4 900 


	1.1 
	1.1 
	1.1 

	Deltagare i projekt 
	Deltagare i projekt 

	96 746 
	96 746 

	38 400 
	38 400 

	135 146 
	135 146 

	70% 
	70% 

	192 200 
	192 200 


	1.2 
	1.2 
	1.2 

	Antal projekt 
	Antal projekt 

	 
	 

	 
	 

	48 
	48 

	96% 
	96% 

	50 
	50 


	2.1 
	2.1 
	2.1 

	Deltagare i projekt 
	Deltagare i projekt 

	11 106 
	11 106 

	11 919 
	11 919 

	23 025 
	23 025 

	78% 
	78% 

	29 600 
	29 600 


	2.2 
	2.2 
	2.2 

	Deltagare under 25 år 
	Deltagare under 25 år 

	8 214 
	8 214 

	14 592 
	14 592 

	22 806 
	22 806 

	58% 
	58% 

	39 400 
	39 400 


	2.3 
	2.3 
	2.3 

	Deltagare i projekt 
	Deltagare i projekt 

	10 774 
	10 774 

	7 870 
	7 870 

	18 644 
	18 644 

	95% 
	95% 

	19 700 
	19 700 


	2.1 - 2.3 
	2.1 - 2.3 
	2.1 - 2.3 

	Deltagare i projekt 
	Deltagare i projekt 

	30 094 
	30 094 

	34 381 
	34 381 

	64 475 
	64 475 

	73% 
	73% 

	88 700 
	88 700 


	3.1 
	3.1 
	3.1 

	Deltagare upp t.o.m. 29 år 
	Deltagare upp t.o.m. 29 år 

	12 936 
	12 936 

	18 673 
	18 673 

	31 609 
	31 609 

	158% 
	158% 

	20 000 
	20 000 




	*För mål 1.2 redovisas projekt, ej deltagare.  
	 
	Tabell 6 visar uppföljningen av programmets kvantifierade mål för deltagare. Med kvantifierade mål avses antalet deltagare per mål uppdelat på kön. Totalt har 231 230 deltagare påbörjat insatser, varav 139 776 kvinnor och 91 454 män. Bland de som påbörjat insatser är 61 procent kvinnor. En fullständig indikatorredovisning finns i tabellbilagan.8  
	8 Se vidare tabell 12, Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt, i tabellbilagan. 
	8 Se vidare tabell 12, Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt, i tabellbilagan. 
	9 Se avsnitt Inledning för åldersindelning i särskilda mål. 

	 
	För programområde 1 är 70 procent av slutmålet nått. En högre andel kvinnor än män har påbörjat deltagande i projekt i programområde 1, 72 procent av deltagarna är kvinnor. För mål 1.2 är 96 procent av slutmålet uppnått i och med att 48 projekt beviljats stöd. För programområde 2 (de särskilda målen 2.1, 2.2 och 2.3) är 73 procent av slutmålet uppnått. Könsfördelningen skiljer sig mellan mål 2.1–2.2, där männen är fler och uppgår till 58 procent, respektive mål 2.3, där kvinnorna är fler och uppgår till 58 
	 
	Det kvantifierade målet inom särskilt mål 2.2 kommer vi inte nå. Det finns en upplevelse i regioner att det har varit svårt att hitta aktörer som är intresserade av att driva projekt riktade till unga under 25 år.9 Inom särskilt mål 3.1 däremot, vilket också riktas till unga vuxna, ligger deltagarantalet istället högre än det kvantifierade målet. Projektverksamheter inom särskilt mål 3.1 drogs igång tidigt och pågår i tre av landets åtta regioner där ungdomsarbetslösheten översteg 25 procent.  
	 
	Det har dessutom funnits en del projekt inom särskilt mål 2.1 som riktat sig till unga vuxna. Då projektens åldersgränser inte alltid stämt överens med de som ges i programmet har sådana projekt ibland endast kunnat beviljas inom särskilt mål 2.1. Hittills har 5 382 kvinnor och män under 25 år deltagit i projekt inom särskilt mål 2.1 samt ytterligare 2 803 inom särskilt mål 2.3.10 Socialfondsprojekt har inte haft svårt att nå unga vuxna, men just inom särskilt mål 2.2 har det varit så och det i sin tur kan 
	10 Se vidare tabell 12, Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt, i tabellbilagan. 
	10 Se vidare tabell 12, Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt, i tabellbilagan. 

	Diagram 3. Andel intecknade deltagare av resultatmål, andel intecknat av ram, godkända kostnader av ram och andel redovisad av deltagarmål 
	 
	 
	Artifact
	 
	Diagram 3 visar en jämförelse mellan andelen intecknade medel per programområde och andel intecknade deltagare av deltagarmål. Med intecknade deltagarmål avses planerade deltagare i pågående projekt och redovisade deltagare i avslutade, avbrutna och hävda projekt. Diagrammet visar också jämförelse mellan godkända kostnader av ram och andel redovisade deltagare av deltagarmål. Dessa uppgifter speglar hur långt genomförandet hunnit i förhållande till de ekonomiska ramarna respektive deltagarmålen. Som framgår
	 
	Som vi såg i diagram 1 så tydliggörs det här att programområde 3 är fullt intecknat av ram. Erfarenheter från tidigare programperioder visar att projekt mycket sällan förbrukar hela den beviljade budgeten och ofta når de inte heller upp till det planerade antalet deltagare. Med det i åtanke ger siffrorna en bild av vad som kan förväntas av alla tre programområden. Slutsatsen är att 
	det finns förutsättningar för lite dyrare insatser för deltagarna i fortsättningen av programperioden i programområde 1 och 2.  
	Omedelbara resultatindikatorer 
	Tabell 7. Antal deltagare i programområde 1 som erhållit en kvalifikation 
	 
	Kön 
	Kön 
	Kön 
	Kön 
	Kön 

	Antal deltagare som har slutat 
	Antal deltagare som har slutat 

	Varav deltagare som erhållit en kvalifikation 
	Varav deltagare som erhållit en kvalifikation 

	Andel som erhållit en kvalifikation 
	Andel som erhållit en kvalifikation 



	Kvinnor 
	Kvinnor 
	Kvinnor 
	Kvinnor 

	71 013 
	71 013 

	1 942 
	1 942 

	3 % 
	3 % 


	Män 
	Män 
	Män 

	24 706  
	24 706  

	1 146 
	1 146 

	5 % 
	5 % 


	Totalt 
	Totalt 
	Totalt 

	95 719 
	95 719 

	3 088 
	3 088 

	3 % 
	3 % 




	 
	De omedelbara resultatindikatorerna beskriver deltagarens situation i samband med avslut eller upp till en månad senare. Inom programområde 1 finns en omedelbar resultatindikator som avser deltagare med en erhållen kvalifikation vid avslut. Med kvalifikation avses en kvalifikation, certifiering eller liknande som följer av en bedömningsprocess med godkännande av behörig aktör/behörigt organ, exempelvis ett branschorgan. Bland deltagarna som slutat har 3 procent av kvinnorna och 5 procent av männen erhållit 
	Tabell 8. Deltagare i programområde 2 och 3 och deras status vid avslut (%) 
	 
	 
	InlineShape

	Inom programområde 2 och 3 har 82 205 deltagare avslutat insatserna, varav 36 612 kvinnor och 45 593 män, som vi ser i tabell 8. 54 procent av dem har förbättrat sin ställning på arbetsmarknaden vid avslut. Detta är en liten minskning från föregående socialfondsrapport. Med förbättring avses att de vid avslut arbetar, studerar, har lärlings- eller praktikplats, eller att deltagare som stod utanför arbetskraften då de påbörjade projektet vid avslut anmält sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen.  
	 
	För de flesta handlar det om att de har sysselsättning, för männen i högre grad än kvinnorna. 27 procent av kvinnorna har sysselsättning efter avslutad insats. Motsvarande siffra för männen är 31 procent. Detta är en minskning från föregående rapport för både kvinnor och män och vägs inte upp av att det finns en liten ökning av gruppen kvinnor och män som gått vidare till utbildning. Det är fortfarande små skillnader i förändringar. 
	 
	Mönstret att män i högre utsträckning än kvinnor har en sysselsättning fortsätter hålla i sig. Inom alla målområden i programområde 2 har fler män än kvinnor en sysselsättning. Vi kan också se att samma mönster gäller i programområde 3. Den största skillnaden är fortsatt i särskilt mål 2.3. Mönstret är inte tillfälligt, utan det återfinns också i de långsiktiga resultatindikatorerna. Se fortsatt i avsnittet om långsiktiga resultat. 
	 
	Ser vi på hur många som går till utbildning så är det bitvis omvända förhållanden. Inom särskilt mål 2.2 och 2.3 går fler kvinnor än män till utbildning. Likaså inom programområde 3. Inom övriga indikatorer är förhållandena tämligen lika. En viss övervikt finns i att män i högre grad uppger att deras arbetsmarknadssituation har förbättrats inom programområde 2, medan vi ser det omvända i programområde 3. 
	Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 1 efter 6 månader 
	Tabell 9. Långsiktig resultatindikator för anställda deltagare i särskilt mål 1.1, antal och andel deltagare  
	 
	Indikator 
	Indikator 
	Indikator 
	Indikator 
	Indikator 

	Kvinnor 
	Kvinnor 

	Män 
	Män 

	Totalt 
	Totalt 



	Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 
	Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 
	Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 
	Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd 

	61 132 
	61 132 

	22 038 
	22 038 

	83 170 
	83 170 


	varav deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation 
	varav deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation 
	varav deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation 

	20 315 
	20 315 

	9 528 
	9 528 

	29 843 
	29 843 


	Andel med förbättrad arbetsmarknadssituation 
	Andel med förbättrad arbetsmarknadssituation 
	Andel med förbättrad arbetsmarknadssituation 

	33% 
	33% 

	43% 
	43% 

	36% 
	36% 




	 
	Som påpekats i inledningen hämtar vi in den långsiktiga resultatindikatorn som gäller anställda i programområde 1 med hjälp av en enkät till deltagarna. Indikatorn gäller hur stor andel av deltagarna som förbättrat sin arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd. Resultatet fångas in med hjälp av frågor huruvida deltagaren fått en tillsvidare anställning istället för tillfällig anställning, heltidsanställning istället för deltidsanställning, befordrats, fått uppgifter som kräver mer kunskap/ko
	 
	I tabell 9 över långsiktiga resultatindikatorer för deltagare visas att 36 procent av dem som besvarat enkäten, 33 procent av kvinnorna och 43 procent av männen, uppger att deras arbetsmarknadssituation förbättrats, vilket är mer än programmets mål (28 procent). Dock är det en liten minskning från föregående socialfondsrapport. 
	 
	För särskilt mål 1.2 gäller den långsiktiga resultatindikatorn projekt, inte deltagare. Hittills finns 25 projekt som avslutats för sex månader sedan eller mer. Av dessa har drygt hälften, 13 projekt, utvecklat nya verktyg, strukturer eller metoder som fortfarande tillämpades sex månader efter att projektet avslutades. Programmets mål för resultatindikatorn är att 66 procent av projekten ska ha utvecklat nya verktyg, strukturer eller metoder som tillämpas sex månader efter projektavslut. De 13 projekten utg
	Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 efter 6 månader 
	 
	De långsiktiga resultatindikatorerna beskriver deltagarnas situation sex månader efter att de avslutat insatsen. Totalt är det 76 561 deltagare inom programområde 2 och 3 för vilka långsiktiga resultatindikatorer kan redovisas, 33 798 kvinnor och 42 763 män.11 I programmet finns uppsatta mål för hur stor andel av deltagarna som befinner sig i sysselsättning, i utbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex månader efter att de avslutat insatsen. Deltagare som har en sysselsättning som hel
	11 I tabellbilagan Tabell 14 Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt för programområde 2 och 3 ges en fullständig redovisning av långsiktiga resultat för deltagare nedbrutet på målgrupper.  
	11 I tabellbilagan Tabell 14 Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt för programområde 2 och 3 ges en fullständig redovisning av långsiktiga resultat för deltagare nedbrutet på målgrupper.  

	Diagram 4. Resultat för deltagare i mål 2.1 6 månader efter avslutad insats (%) 
	 
	 
	Artifact
	 
	Diagram 4 visar att resultaten inom särskilt mål 2.1 ligger nära programmets mål gällande sysselsättning och avsevärt högre än programmets mål gällande utbildning. För särskilt mål 2.1 finns inget mål avseende andel deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program men uppgifterna redovisas för jämförbarhetens skull med övriga särskilda mål.  
	 
	Det är relativt stor skillnad på andelen kvinnor och män i sysselsättning. I en jämförelse 1 år bakåt och mellan alla tre socialfondsrapporter 2019 fram till denna så går resultatet bakåt. På totalen har det minskat med 4 procentenheter till 24 procent. Det betyder att vi rör oss från målet. Detta mönster såg vi redan i de omedelbara resultatindikatorerna och det förstärks här. Dock är det mycket små skillnader. Vi kan samtidigt se att i gruppen deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program har det under samm
	 
	Mer om utbildning i slutet av avsnittet. 
	Diagram 5. Resultat för deltagare i mål 2.2 6 månader efter avslutad insats (%) 
	 
	 
	Artifact
	 
	För särskilt mål 2.2 finns en lägre andel deltagare i sysselsättning jämfört med målet i programmet. Det gäller särskilt kvinnorna. Däremot finns en betydligt högre andel i utbildning jämfört med målen och då särskilt kvinnorna. Om man lägger samman dessa båda resultat är totalt 46 procent av kvinnorna och 45 procent av männen i sysselsättning eller utbildning vilket kan jämföras med programmets sammanräknade målvärde, 49,5 procent. Detta är en minskning från föregående socialfondsrapport och som finns i bå
	 
	Mer om utbildning i slutet av avsnittet. 
	Diagram 6. Resultat för deltagare i mål 2.3 6 månader efter avslutad insats (%) 
	 
	 
	Artifact
	 
	I diagram 6 kan vi se att mellan kvinnor och män som befinner sig i sysselsättning skiljer det 12 procentenheter. Det kan finnas flera orsaker till skillnaden och en sådan kan vara ekonomisk resursfördelning, liksom insatsernas kvalitet. Arbetsmarknadens funktionssätt liksom bakgrundsfaktorer gällande deltagarna har sannolikt också en inverkan. Andelen totala deltagare i sysselsättning ligger strax under programmets mål på 24 procent. Män ligger stadigt över målet. 
	 
	I socialfondsrapport 2017:3 (sid. 28, 37–40) argumenterades det för att resursfördelningen skiljer sig mellan kvinnor och män i mål 2.3. Där konstaterades det att finansiella resurser per deltagare var högre i projekt med fler antal män som deltagare än motsvarande projekt med fler antal kvinnor som deltagare. Däremot går inte rapporten på djupet om eventuella skillnader i individernas bakgrund, eller om det kan vara motiverade eller omotiverade skillnader i kostnad. Det är också problematiskt att räkna ut 
	 
	Något större andel kvinnor än män finns i arbetsmarknadspolitiskt program. Trots att andelen deltagare som återfinns i ett arbetsmarknadspolitiskt program är högre inom särskilt mål 2.3 än i de övriga särskilda målen ligger det totala resultatet på 32 procent kraftigt under programmets fastslagna målvärde på 52 procent.  
	 
	Enbart med grund i indikatorerna och kunskap om projekten går det inte att fastslå en orsak till att resultatet ligger så långt under målvärdet just här. Möjligheten att fortsätta till ett arbetsmarknadspolitiskt program är framförallt aktuell för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Därför är målvärdet högre satt inom särskilt mål 2.3 än inom övriga särskilda mål.  
	Det har i tidigare socialfondsrapport konstaterats att den aktuella deltagargruppen har en annan sammansättning än väntat.12 En större andel nyanlända ingår i gruppen, medan vissa andra grupper, som kvinnor och män som är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbetet, samt kvinnor och män med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, i lägre grad än väntat återfinns i socialfondsprojekten.13 Ytterligare en förklaring kan vara att de arbetsmarknadspolitiska programmen 
	12 Se fördjupningen i socialfondsrapport 2018:2 
	12 Se fördjupningen i socialfondsrapport 2018:2 
	13 Se vidare i socialfondsrapport 2019:3 

	 
	Mer om utbildning i slutet av avsnittet. 
	Diagram 7. Resultat för deltagare i mål 3.1 6 månader efter avslutad insats (%) 
	 
	 
	Artifact
	 
	I diagram 7 för programområde 3 finns fler mål än inom programområde 2. De är delvis annorlunda formulerade. I programområdet har inga större förändringar skett. Dock ser vi samma trend här som i ovan beskrivet. Resultaten rör sig bort från de uppsatta målen. Målet för sysselsatta är uppdelat i anställda och egenföretagare. Till deltagare i utbildning räknas även de deltagare som deltar i utbildningsprogram som leder till ett utbildningsbevis samt deltagare i lärlingsutbildning och praktiktjänstgöring.  
	 
	Målet för andelen deltagare i anställning har uppnåtts, men minskar något från föregående socialfondsrapport. Störst är minskningen för kvinnor. Andelen som driver företag är fortsatt låg och når inte upp till målet. 27 deltagare,11 kvinnor och 16 män, drev eget företag sex månader efter avslut. Beträffande utbildning inklusive praktik med mera så har ingen förändring skett sedan förra mätningen. Fler kvinnor än män finns i den gruppen. 21 procent deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program sex månader eft
	 
	När det gäller utbildning är det ett generellt mönster i programområde 2 att resultaten ligger avsevärt över målen. Det faktum att så relativt många deltagare fortsätter till utbildning är positivt, då en bättre arbetsmarknadssituation ofta är beroende av utbildning. En del förklaringar till den relativt höga andelen deltagare i utbildning är att många nyanlända deltagare återfinns i socialfondsprogrammets insatser. Utbildningsnivån är låg hos en del grupper av de nyanlända, därav är utbildning en viktig åt
	Långsiktiga resultatindikatorer för programområde 2 och 3 efter 2 år. 
	 
	För att ta fram i vilken aktivitet personerna befinner sig 2 år efter avslutat projekt används information om huvudsaklig inkomstkälla. Den variabel/aktivitet som står för den högsta andelen av en individs totala inkomst under aktuellt år blir individens huvudsakliga inkomstkälla. Exempel på huvudsaklig inkomstkälla är arbete, studier och föräldrapenning. 
	 
	Metoden kallas Registerbaserad aktivitetsstatistik (RAKS) och har utvecklats av SCB. I och med att projekten rapporterar personnummer till SCB finns det möjlighet att koppla deltagarna och se hur deras koppling till arbetsmarknaden utvecklats efter avslutat projekt. Det innebär att för personer som har slutat i ett projekt i början av 2015 används uppgifter från RAKS 2017. En uppdatering för 2018 väntas bli klar under april 2020 och finns sannolikt med i kommande socialfondsrapporter.   
	Tabell 10. Registerbaserad aktivitetsstatistik 
	 
	Resultatindikatorer för programområde 2 och 3 (RAKS) 
	Resultatindikatorer för programområde 2 och 3 (RAKS) 
	Resultatindikatorer för programområde 2 och 3 (RAKS) 
	Resultatindikatorer för programområde 2 och 3 (RAKS) 
	Resultatindikatorer för programområde 2 och 3 (RAKS) 

	Kvinnor 
	Kvinnor 

	Män 
	Män 

	Totalt 
	Totalt 



	Totalt antal deltagare 24 mån efter avslutad åtgärd 
	Totalt antal deltagare 24 mån efter avslutad åtgärd 
	Totalt antal deltagare 24 mån efter avslutad åtgärd 
	Totalt antal deltagare 24 mån efter avslutad åtgärd 

	1 410 
	1 410 

	2 110 
	2 110 

	3 520 
	3 520 


	Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 
	Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 
	Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 

	966 
	966 

	1 553 
	1 553 

	2 519 
	2 519 


	Deltagare i utbildning 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 
	Deltagare i utbildning 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 
	Deltagare i utbildning 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 

	199 
	199 

	212 
	212 

	411 
	411 


	Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 
	Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 
	Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program 2 år efter avslutad åtgärd (målgrupp PO2 & PO3) 

	66 
	66 

	126 
	126 

	192 
	192 




	 
	Av deltagare som avslutat projekt för 24 månader sedan har 72 procent sysselsättning (inklusive egenföretagare). Kvinnor har en lägre sysselsättning än män, 69 procent medan männen ligger på 74 procent. Av deltagarna så har 12 procent gått vidare till utbildning. Där ligger kvinnor högre än 
	män på 14 procent respektive 10 procent. Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program ligger på 5 procent, där ligger kvinnor och män närmare varande med 5 respektive 6 procent.  Majoriteten av dessa kommer från programområde 3, då detta program var tidigt att starta.  
	 
	Det finns tecken som tyder på att fler är i sysselsättning efter 2 år jämfört med efter 6 månader. Dock bör man vara restriktiv att dra slutsatser från detta då det fortfarande bara är ett litet antal som nått tidsperioden 2 år efter projektavslut. Det finns anledning att återkomma till det i framtida socialfondsrapporter. 
	Könssegregering på arbetsmarknaden 
	 
	I en internationell jämförelse ligger Sverige i topp när det gäller andel kvinnors sysselsättningsgrad. Ser vi till sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män i Sverige så är det inte stor skillnad. 2019 var kvinnors sysselsättningsgrad 66,1 procent samtidigt som männens sysselsättningsgrad var 70,5 procent.14 (Det är en mycket knapp minskning från 2018.) På det sättet kan den svenska arbetsmarknaden betraktas som relativt jämställd. Däremot vet vi att det istället är relativt stora skillnader mellan kvinno
	14 Källa: SCB, se SCB:s sida 
	14 Källa: SCB, se SCB:s sida 
	14 Källa: SCB, se SCB:s sida 
	Sysselsättning i Sverige
	Sysselsättning i Sverige

	 


	 
	Eftersom uppföljning görs året efter att deltagaren avslutat sin insats och det dessutom finns en tidsmässig eftersläpning i registren gäller uppföljningen än så länge bara deltagare som har slutat före 2017. En uppdatering för 2018 kommer i mars 2020 och finns sannolikt med i kommande socialfondsrapporter. Än så länge kan därför enbart gruppen deltagare i åldern 20–34 följas upp, då de tidiga projekten främst riktade sig till ungdomar. De data för nämnda grupp som finns har uppdaterats jämfört med föregåen
	Tabell 11. Könssegregering bland sysselsatta deltagare som avslutat projekt inom PO 2 och PO 3 minst ett år före senaste mätning i yrkesregistret 2017 
	 
	Segregeringsindex för sysselsatta deltagare i, PO2 och PO3 tillhöriga målgruppen för PO2 och PO3 ett år efter insatsen avslutades (2015–2017) 
	Segregeringsindex för sysselsatta deltagare i, PO2 och PO3 tillhöriga målgruppen för PO2 och PO3 ett år efter insatsen avslutades (2015–2017) 
	Segregeringsindex för sysselsatta deltagare i, PO2 och PO3 tillhöriga målgruppen för PO2 och PO3 ett år efter insatsen avslutades (2015–2017) 
	Segregeringsindex för sysselsatta deltagare i, PO2 och PO3 tillhöriga målgruppen för PO2 och PO3 ett år efter insatsen avslutades (2015–2017) 
	Segregeringsindex för sysselsatta deltagare i, PO2 och PO3 tillhöriga målgruppen för PO2 och PO3 ett år efter insatsen avslutades (2015–2017) 



	Ålder 
	Ålder 
	Ålder 
	Ålder 

	Index 
	Index 

	Förvärvsarbetande 
	Förvärvsarbetande 


	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	Kvinnor 
	Kvinnor 

	Män 
	Män 


	20–34 
	20–34 
	20–34 

	46,1 
	46,1 

	1 685 
	1 685 

	2 678 
	2 678 


	35–49 
	35–49 
	35–49 

	 50,0 
	 50,0 

	 66 
	 66 

	 99 
	 99 


	50–64 
	50–64 
	50–64 

	 70,7 
	 70,7 

	 36 
	 36 

	 39 
	 39 


	Totalt 
	Totalt 
	Totalt 

	45,3 
	45,3 

	1 787 
	1 787 

	2 816 
	2 816 


	Okänt yrke 
	Okänt yrke 
	Okänt yrke 

	216 
	216 

	513 
	513 


	Källa: Yrkesregistret, SCB 
	Källa: Yrkesregistret, SCB 
	Källa: Yrkesregistret, SCB 




	 
	I tabell 11 visas könssegregeringsindex för deltagarna. I bilagetabell 15 visas motsvarande index för hela befolkningen. Könssegregeringsindex för deltagarna i sysselsättning ett år efter insats låg 2017 
	på indextalet 46,1. (Skalan går mellan 0 och 100. Index 0 innebär att kvinnor och män är lika väl representerade i alla yrkesgrupper. Ett index på 100 betyder att kvinnor och män är helt segregerade och alltid befinner sig i olika yrken). Motsvarande index för hela befolkningen ligger på 48,0. Könssegregeringen bland deltagarna är med andra ord något lägre än vad som gällde för befolkningen som helhet. 
	 
	Projekt kopplade till andra EU-program eller finansieringsinstrument 
	 
	ESF-rådet ska enligt uppdrag i regleringsbrevet, i samband med uppföljningsrapporterna, redovisa projekt som har en koppling till andra EU-program eller finansieringsinstrument i syfte att samordna insatserna. Av de projekt som hittills beviljats stöd har 9 projekt en sådan koppling.15 De program eller finansieringsverktyg som förekommer är: Europeiska regionala utvecklingsfonden 4 projekt, Östersjöstrategin 2 projekt, Erasmus+ 2 projekt och Eures 1 projekt.  
	15 Med koppling avses en aktiv samordning med andra EU-program/finansieringsverktyg. Att projekt har kostnader av ERUF-karaktär innebär inte att de per automatik har den samordning som efterfrågas här. 
	15 Med koppling avses en aktiv samordning med andra EU-program/finansieringsverktyg. Att projekt har kostnader av ERUF-karaktär innebär inte att de per automatik har den samordning som efterfrågas här. 

	 
	Tabellbilaga 
	Tabell 12. Aktivitetsindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt  
	 
	 
	 
	InlineShape

	 
	Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. Med nyanlända invandrare (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person kan höra till flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare” gäller unika individer. 
	Tabell 13. Omedelbara resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt  
	 
	 
	 
	InlineShape

	 
	Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3.  Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. 
	 
	Tabell 14. Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare, per särskilt mål och totalt 
	 
	 
	 
	InlineShape

	Tabellen fortsätter på nästa sida 
	Fortsättning tabell 14 
	 
	 
	InlineShape

	 
	Anmärkningar: Av sekretesskäl har 1 i tabellen ersatts med 0 och 2 ersatts med 3. Detta kan i sin tur innebära att rad- och kolumnsummeringar inte alltid stämmer exakt. Med nyanlända (målgrupp PO2) avses här deltagare inom programområde 2 som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Observera att en och samma person kan höra till flera målgrupper. ”Totalt antal deltagare 6 mån efter avslutad åtgärd” gäller unika individer.  
	Tabell 15. Jämförelsetal: könssegregering bland befolkningen 2017 
	 
	Segregeringsindex efter ålder för befolkningen 2016 
	Segregeringsindex efter ålder för befolkningen 2016 
	Segregeringsindex efter ålder för befolkningen 2016 
	Segregeringsindex efter ålder för befolkningen 2016 
	Segregeringsindex efter ålder för befolkningen 2016 



	Ålder 
	Ålder 
	Ålder 
	Ålder 

	Index 
	Index 

	Förvärvsarbetande 
	Förvärvsarbetande 


	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	Kvinnor 
	Kvinnor 

	Män 
	Män 


	20–34 
	20–34 
	20–34 

	48,0 
	48,0 

	653 382 
	653 382 

	697 604 
	697 604 


	35–49 
	35–49 
	35–49 

	52,2 
	52,2 

	751 135 
	751 135 

	777 512 
	777 512 


	50–64 
	50–64 
	50–64 

	59,4 
	59,4 

	671 608 
	671 608 

	667 042 
	667 042 


	Totalt 
	Totalt 
	Totalt 

	53,6 
	53,6 

	2 076 125 
	2 076 125 

	2 142 158 
	2 142 158 


	Okänt yrke 
	Okänt yrke 
	Okänt yrke 

	57 210 
	57 210 

	86 252 
	86 252 


	Källa: Yrkesregistret, SCB 
	Källa: Yrkesregistret, SCB 
	Källa: Yrkesregistret, SCB 




	 
	Anmärkning: Storleken på index kan variera mellan noll och hundra där noll innebär att kvinnors och mäns representation i varje enskilt yrke är lika stor medan ett index lika med hundra är liktydigt med att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. Det betyder att ju större index desto högre grad av könssegregering på arbetsmarknaden och omvänt ju mindre index desto mindre könssegregering. Indexet är beräknat på yrken enligt svensk standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012).  
	 
	Tabell 16. Omedelbara resultatindikatorer för programområde 3, antal deltagare  
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