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Indikatorer för Socialfondsprogrammet som ESF-rådet följer upp
Listan är en totallista, som inkluderar samtliga aktivitetsindikatorer och resultatindikatorer myndigheten följer upp i olika sammanhang, både de
gemensamma indikatorer som kommissionen beslutat1 i tabellen markerade med ”(EU)”, de programspecifika indikatorerna2 inklusive indikatorer på
uppdrag av regeringen3 markerade ”(Progr)”, samt indikatorer som bestämts av myndigheten markerade ”(ESF)”4. Finansiella indikatorer samt
indikatorer för tekniskt stöd redovisas inte här.

Aktivitetsindikatorer/utfallsindikatorer för deltagare inom PO 1, PO 2 & PO 3 (antal*, uppdelade på kvinnor och män)
Med deltagare avses personer som direkt gynnas av en ESF-insats, som kan identifieras för att lämna uppgifter om sig själva, och för vilka särskilda
utgifter öronmärks. Aktivitetsindikatorer följs upp samlat för hela programmet samt per programområde, investeringsprioritet, mål och region (Nuts
2). Uppgifterna finns att hämta ned till projektnivå, med undantag för tillfällen då uppgifterna gäller så få deltagare att de sekretessklassats.
*Med undantag för indikatorn Könssegregering bland anställda deltagare, som utgörs av ett index, inte antal.

Indikator
Totalt antal deltagare

Arbetslösa, inklusive
långtidsarbetslösa

Kommentar

Källa och insamlingsmetod

(Progr)

SCB/AF. Beräknas med summan av indikatorerna Arbetslösa,
inkl. långtidsarbetslösa; Icke förvärvsarbetande samt
Anställda, inkl. egenföretagare. Se kommentarer till dessa
indikatorer nedan.

Som arbetslösa räknas personer som är utan arbete, som
aktivt söker och som är beredda att ta ett arbete. Se även
beskrivande bild i kommentar till indikatorn Icke

SCB/AF. Uppgiften tas fram genom att uppgift om deltagarna
matchas mot Arbetsförmedlingens register. Deltagare som är
inskrivna hos AF och inte deltar i arbetsmarknadspolitiskt

Se ESF-förordningen, Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 1304/2013, bilaga 1 och 2.
Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020. Programspecifika indikatorer listas i tabellerna 4, 5
och 6, vilka följer efter varje särskilt mål och investeringsprioritering.
3
I enlighet med Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Arbetsmarknadsdepartementet.
4
Enligt regleringsbrevet ska indikatorrapporteringen utarbetas i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet, vilket har gjorts och
återrapporterats till departementet 6 juli 2015.
1
2

Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret

Telefon: 020-33 33 90

Postadress: Box 397, 801 05 Gävle

Webbplats: www.esf.se
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förvärvsarbetande. För definition av långtidsarbetslösa, se
indikatorn Långtidsarbetslösa. (EU)

program (Arbetsmarknadsutbildning, s.k. SKAT 81 i AF:s
register, samt Förberedande utbildning, s.k. SKAT 83 i AF:s
register) räknas som arbetslösa. (De som deltar i
arbetsmarknadspolitiskt program räknas in i indikatorn Icke
förvärvsarbetande). Matchningen görs för alla deltagare i PO 2
och PO 3 samt för de deltagare i PO 1 som ingår i målgruppen
för PO 2. (Uppgift om vilken målgrupp deltagaren tillhör anges
i mallen för deltagarapportering.)

Långtidsarbetslösa

Personer under 25 år räknas som långtidsarbetslösa då de
varit arbetslösa i mer än 6 månader. Personer över 25 år
räknas som långtidsarbetslösa då de varit arbetslösa i mer än
ett år. (EU)

SCB/AF. Samma som för Arbetslösa, inklusive
långtidsarbetslösa

Icke
förvärvsarbetande

Med begreppet ”Icke förvärvsarbetande” avses här samma
grupp som i svensk officiell statistik vanligen brukar kallas
”utanför arbetskraften” (engelska ”inactive”), det vill säga
deltagare som ej är sysselsatta, och som inte heller är
anmälda som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, se figur. Hit
räknas bl.a. studerande, här personer som deltar i
sådanaarbetsmarknadspolitiska program som räknas som

SCB/AF. Uppgift om deltagarna matchas mot
Arbetsförmedlingens register. De deltagare som ingår i
målgruppen för PO 2 samt PO 3 och som inte är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen räknas som icke förvärvsarbetande. Hit
räknas även de som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program
(Arbetsmarknadsutbildning, s.k. SKAT 81 i AF:s register, samt
Förberedande utbildning, s.k. SKAT 83 i AF:s register).
Matchningen görs för alla deltagare i PO 2 och PO 3 samt för
de deltagare i PO 1 som ingår i målgruppen för PO 2. (Uppgift
om vilken målgrupp deltagaren tillhör anges i mallen för
deltagarapportering.)
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utbildning, hemarbetande samt så kallade NEETs (unga som
varken arbetar eller studerar), förutsatt att de inte aktivt söker
arbete eller är beredda att ta ett arbete. (De NEETs som söker
arbete och är beredda att ta ett arbete räknas som
arbetslösa.) (EU)

Icke
förvärvsarbetande
som inte deltar i
allmän eller
yrkesinriktad
utbildning
Utanför
arbetsmarknaden
mer än tolv månader
(PO 2:s målgrupp)
Arbetslösa och icke
förvärvsarbetande

För definition av ”Icke förvärvsarbetande”, se indikatorn Icke
förvärvsarbetande. (EU)

SCB/AF. Här redovisas de deltagare som ingår i indikatorn Icke
förvärvsarbetande, exklusive de som deltar i
arbetsmarknadspolitiska program som räknas som utbildning,
d.v.s. Arbetsmarknadsutbildning (s.k. SKAT 81 i AF:s register)
och Förberedande utbildning (s.k. SKAT 83 i AF:s register).

Med utanför arbetsmarknaden avses här samma grupp som
”Icke förvärvsarbetande”. (ESF)

SCB/AF. Uppgifterna hämtas in på samma sätt som för
indikatorn Icke förvärvsarbetande, gällande de föregående 12
månaderna räknat från deltagarens startdatum i projektet.

För definition av ”arbetslös” och ”icke förvärvsarbetande”, se
beskrivande bild i kommentar till indikatorn Icke
förvärvsarbetande. (ESF)

SCB/AF. Beräknas med summan av indikatorerna Arbetslösa,
inklusive långtidsarbetslösa samt Icke förvärvsarbetande.
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Utomeuropeiskt
födda deltagare
(inom PO 2:s och PO
3:s målgrupper)
Kvinnor och män
med
funktionsnedsättning
som medför nedsatt
arbetsförmåga (PO
2:s målgrupp)
Nyanlända (PO 2:s
målgrupp)

Kvinnor och män
som är eller har varit
sjukskrivna och har
behov av stöd för
återgång i arbete
(PO 2:s målgrupp)
Anställda, inklusive
egenföretagare

(ESF)

SCB. Uppgift om födelseland finns i register hos SCB.

Hit räknas deltagare som har aktivitetsersättning från
Försäkringskassan samt deltagare som hos
Arbetsförmedlingen uppgett att de har en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga. (ESF)

SCB/FK/AF. Uppgift hämtas från FK gällande vilka deltagare
som har aktivitetsersättning. Från AF hämtas uppgift om vilka
som uppgett att de har en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga. (Deltagaren ska ha varit inskriven hos
AF någon gång de senaste 12 månaderna, räknat från
deltagarens startdatum i projektet).

Som nyanländ räknas här nyanlända med uppehållstillstånd
som flykting och andra skyddsbehövande, anhöriginvandrare
samt tredjelandsmedborgare som fått uppehållskort i
egenskap av familjemedlen till en EES-medborgare.
Målgruppen ska motsvara de målgrupper som omfattas av
insatser inom arbetsmarknadspolitiken för nyanlända. (ESF)

SCB. Uppgiften deltagare som är nyanlända hämtas från
Arbetsförmedlingen. Som nyanländ registreras i AF:s system
personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i
normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet
uppehållstillstånd (PUT, UAT, UT, T-UT, T-UAT, TUT) eller
uppehållskort (PUK, UK). Månadsvis registrering sker hos AF.
För att räknas in i indikatorns ska denna registrering vara
gjord hos AF någon gång de 12 månader som närmast föregått
projektdeltagande, räknat från deltagarens startdatum i
projektet.

Deltagare som anvisats till projektet från Försäkringskassan
och som har eller har haft sjukpenning någon gång de senaste
3 åren. (ESF)

SCB/ESF/FK. Projekten redovisar till SCB varifrån deltagaren
anvisats. Från Försäkringskassan hämtas uppgift om eventuell
sjukpenning den senaste 3 årsperioden.

Anställda är personer från och med 15 år som utför arbete mot
förtjänst. Egenföretagare räknas hit då de arbetar i sitt företag
i syfte att nå förtjänst av företaget. (EU)

ESF. Hit räknas alla deltagare som ingår i målgruppen för
PO 1.
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Könssegregering
bland anställda
deltagare det år då
insatsen genomförs
(index gällande de
anställda deltagarna
i PO1).
Jämförelsetal:
Sveriges
yrkesverksamma
befolkning

Med könssegregering avses här att kvinnor och män är
verksamma inom skilda yrkesområden. (ESF)

SCB. Uppgift om yrke gällande anställda deltagare tas fram
genom att SCB matchar personnummer med den
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken. Index för de
anställda deltagarna tas fram på samma sätt som SCB:s
segregeringsindex för den yrkesverksamma befolkningen,
vilket utgörs av en indexberäkning baserad på yrkesregistret.
Storleken på index kan variera mellan 0 och 100 där 0 innebär
att kvinnors och mäns representation i varje enskild yrke är
lika stor medan 100 är liktydigt med att kvinnor och män har
fullständigt olika yrken. Index tas fram i form av en tabell med
de anställda deltagarna uppdelade i tre åldersgrupper, då
könssegregeringen skiljer sig åt mellan åldersgrupperna.
SCB:s segregeringsindex för den yrkesverksamma
befolkningen samma år finns med som jämförelse.

Under 25 år

Avser ålder den dag då personen startade sitt deltagande i
projektet. (EU)
Avser ålder den dag då personen startade sitt deltagande i
projektet. (EU)
Avser ålder den dag då personen startade sitt deltagande i
projektet. För definition av ”arbetslös” och ”icke
förvärvsarbetande”, se beskrivande bild i kommentar till
indikatorn Icke förvärvsarbetande. (EU)

SCB. Beräknas med hjälp av deltagarens födelsedatum
respektive startdatum i projektet.

Avser högsta slutförda utbildning då personen startar sitt
deltagande i projektet. (EU)

SCB. Uppgiften tas fram genom att SCB matchar
personnummer för deltagare med utbildningsregistret.

Över 54 år
Över 54 år som är
arbetslösa,
inbegripet
långtidsarbetslösa,
eller icke
förvärvsarbetande
som inte deltar i
allmän eller
yrkesinriktad
utbildning
Med
primärskoleutbildning
(ISCED 1) eller

SCB. Tas fram på samma sätt som indikatorn Under 25 år.
SCB/AF. Åldersuppgiften beräknas med hjälp av deltagarens
födelsedatum respektive startdatum i projektet. För aktuell
grupp beräknas sedan indikatorn med summan av
indikatorerna Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa samt
Icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller
yrkesinriktad utbildning.

6(30)

grundskoleutbildning
(ISCED 2)
Med
gymnasieutbildning
(ISCED 3) eller
eftergymnasial
utbildning (ISCED 4)
Med
högskoleutbildning
(ISCED 5–8)
Deltagare som lever i
hushåll där ingen
förvärvsarbetar.

Avser högsta slutförda utbildning då personen startar sitt
deltagande i projektet. (EU)

SCB. Uppgiften tas fram genom att SCB matchar
personnummer för deltagare med utbildningsregistret.

Avser högsta slutförda utbildning då personen startar sitt
deltagande i projektet. (EU)

SCB. Uppgiften tas fram genom att SCB matchar
personnummer för deltagare med utbildningsregistret.

Till förvärvsarbete räknas här även egenföretagande, enligt
definition under indikatorn Anställda, inkl. egenföretagare.
(EU)

SCB. Uppgifter till denna indikator tas fram genom att matcha
deltagarnas personnummer med hushållsregistret och med
register över kontrolluppgifter (KU). Ifall en person har låg
inkomst, under basbeloppet, räknas hen inte som
förvärvsarbetande. Skälet till att uppgift om förvärvsarbete ej
hämtas från RAMS är att tidseftersläpningen är för stor där.

Deltagare som lever i
hushåll där ingen
förvärvsarbetar och
som har
försörjningsansvar
för barn.

Till förvärvsarbete räknas här även egenföretagande, enligt
definition under indikatorn Anställda, inkl. egenföretagare.
Som barn räknas här individer 0-17, samt 18-24 ifall dessa ej
ingår i arbetskraften (Icke förvärvsarbetande).(EU)

SCB/AF. Uppgifter till denna indikator tas fram genom att
matcha deltagarnas personnummer med hushållsregistret och
med register över kontrolluppgifter (KU). Ifall en person har
låg inkomst, under basbeloppet, räknas hen inte som
förvärvsarbetande. Skälet till att uppgift om förvärvsarbete ej
hämtas från RAMS är att tidseftersläpningen är för stor där.
Angående definitionen av barn (se ”Kommentar”) hämtas
uppgift från AF om en person ingår i arbetskraften eller inte
(icke förvärvsarbetande).

Deltagare som är
ensamstående och
har
försörjningsansvar
för barn.
Migranter, deltagare
med utländsk

Som barn räknas här individer 0-17, samt 18-24 ifall dessa ej
ingår i arbetskraften (Icke förvärvsarbetande). (EU)

SCB. Uppgifter till denna indikator tas fram genom att matcha
deltagarnas personnummer med den registerbaserade
arbetsmarknadsstatistiken och hushållsregistret.

Med utländsk bakgrund avses personer som är utrikes födda

SCB. Indikatorn tas fram i två steg.
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bakgrund, minoriteter
(inklusive
marginaliserade
grupper som romer)

eller personer som är födda i Sverige med två utrikes födda
föräldrar.
Sverige har fem nationella minoriteter. Dessa är samer,
sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer.
Notera att denna indikator inte är entydigt definierad och de
deltagarkategorier som ska redovisas är inte ömsesidigt
uteslutande, man kan t.ex. båda ha utländsk bakgrund och
tillhöra en minoritet. (EU)

1. I det första steget tas uppgift fram om samtliga deltagare
med utländsk bakgrund. Begreppet utländsk bakgrund täcker
även migranter.
2. I det andra steget tas uppgift fram om samtliga deltagare i
projekt inriktade mot någon av landets fem officiella
minoriteter. Antalet deltagare som är utrikes födda eller
deltagare med utländsk bakgrund dras bort från dessa projekt
och de som blir kvar kan antas tillhöra minoriteten. Projekt
som är riktade mot någon av de officiella minoriteterna
kommer att kategoriseras i ärendehanteringssystemet.
Genom att addera de två kategorierna ovan skapas värdet för
indikatorn. Uppgifter som avser minoritetstillhörighet omfattas
av sekretesslagens definition av känsliga personuppgifter och
därmed kan de inte registreras med mindre än att den
enskilde godkänner detta.

Personer med
funktionsnedsättning

Här avses, till skillnad mot indikatorn, Personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (PO 2:s
målgrupp), deltagare inom alla programområden, alltså även
deltagare som har arbete. (EU)

ESF/SCB. ESF-rådet kategoriserar projekt riktade till
funktionsnedsatta och redovisa deltagarna i dessa projekt, då
inget annat sätt finns att på ett enhetligt sätt inhämta
uppgifter gällande alla deltagare i alla programområden.

Andra missgynnade
grupper

Varje EU-land får själva välja vilka grupper de vill redovisa
under indikatorn. Här avser Sverige att redovisa deltagare som
inte fullföljt primärskoleutbildning (ISCED 0). (EU)

SCB. Uppgiften tas fram genom att SCB matchar
personnummer för deltagare med utbildningsregistret.

Hemlösa eller
utestängda från
bostadsmarknaden

Indikatorn kommer endast redovisas till kommissionen år
2017. (EU)

SCB. Uppgiften kommer att tas fram genom att de deltagare
som inte är folkbokförda på en bostadsadress redovisas under
denna indikator.

Från
landsbygdsområden

Indikatorn kommer endast redovisas till kommissionen år
2017. (EU)

SCB. Indikatorn tas fram genom SCB matchar deltagarens
personnummer med kommun och de deltagare som är skrivna
i glesbygdskommuner redovisas under denna indikator.

Deltagare i projekt

Avser projekt som ska motverka och förebygga avhopp från

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren, och
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inriktade på att
förebygga avhopp
från gymnasiet. (Mål
2.2)

gymnasiet, ej projekt som arbetar med redan avhoppade
elever. (ESF)

deltagarna i dessa projekt registreras under indikatorn.

Aktivitetsindikatorer/utfallsindikatorer för enheter inom PO 1, PO 2 & PO 3 (antal)
Aktivitetsindikatorer tas fram för samlat för hela programmet samt per programområde, investeringsprioritet, mål och region (Nuts 2). Uppgifterna
finns att hämta ned till projektnivå, med undantag för tillfällen då uppgifterna gäller så få enheter/deltagare att de sekretessklassats.

Projekt

Indikator

Kommentar
Totalt antal projekt. (ESF)

Källa och insamlingsmetod
ESF. Uppgiften hämtas från myndighetens
ärendehanteringssystem.
ESF. Uppgiften hämtas från myndighetens
ärendehanteringssystem.
ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.

Projekt (mål 1.2)

En underkategori till indikatorn Projekt. (Progr)

Projekt som tillämpar
metoder eller arbetssätt

Att tillämpa metoder och arbetssätt innebär att man
använder etablerade metoder, vilka visat sig fungera för
den specifika målgruppen. Tillämpningen kan innebära att
en viss anpassning eller utvidgning av den befintliga
metoden görs, men inte mer än att man fortfarande kan
anta att metoden ska kunna fungera på samma sätt som
tidigare. (ESF)

Projekt som utvecklar
metoder eller arbetssätt

Att utveckla metoder och arbetssätt ska handla om
nyutveckling. Metoden ska på något sätt vara ny.
Utvecklingsprojekt kan genomföras med eller utan
deltagare. Man kan alltså ha deltagare i ett sådant projekt,
men då ska det vara i utvecklingssyfte. (ESF)

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.

Projekt som prövar metoder
eller arbetssätt

Att pröva metoder och arbetssätt kan innebära att pröva
en ny metod på en större grupp deltagare. Det kan också

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.
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innebära att pröva metoden/arbetssättet i ett nytt
sammanhang, t.ex. på en ny målgrupp eller i ett annat
sammanhang som på något sätt är nytt. (ESF)

Projekt inom mål 1.2 som
utvecklar och/eller prövar
nya metoder och arbetssätt.

Med utveckling av metoder och arbetssätt avses
nyutveckling. Metoden ska på något sätt vara ny.
Metodutvecklingsprojekt kan genomföras med eller utan
deltagare. Man kan alltså ha deltagare i ett sådant projekt,
men då ska det vara i utvecklingssyfte.
Att pröva metoder och arbetssätt innebär till exempel att
pröva en ny metod på en större grupp deltagare eller i ett
nytt sammanhang. (ESF)

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.

Projekt som helt eller delvis
genomförs av
arbetsmarknadens parter
eller icke-statliga
organisationer

Med icke-statliga organisationer avses här så kallade
NGOs, det vill säga en icke vinstdrivande,
frivilligorganisationer, vilka organiseras på lokal, nationell
eller internationell nivå. NGOs är uppgiftsorienterade
organisationer som drivs av personer med ett gemensamt
intresse. De för fram medborgares oro till regeringar, de
ger råd och övervakar politik samt uppmuntrar till politiskt
deltagande genom att tillhandahålla information. Om en
arbetsmarknadspart eller en icke vinstdrivande
frivilligorganisation driver projektet tillsammans med andra
typer av organisationer räknas det som att projektet delvis
drivs av dessa. (EU)

ESF. Uppgiften tas fram med hjälp av projektägarens
organisationsnummer i ansökan.

Projektens
jämställdhetsintegrering

Med jämställdhetsintegrering avses att projekten har
kunskap om kvinnors och mäns olika förutsättningar och
villkor på arbetsmarknaden, vilken används i analys och i
genomförande av projekten. Indikatorn avser att mäta
projektens utveckling i sitt arbete med
jämställdhetsintegrering. Bedömning av projektens

ESF. Bedömning av projektens jämställdhetsintegrering
görs av myndighetens samordnare i samband med
projektbeslut utifrån en fastställd bedömningsskala.).
Skalan innehåller 4 nivåer varav 3 för godkända projekt;
godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt.
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jämställdhetsintegrering görs av myndighetens samordnare
i samband med projektbeslut, vid övergång från analysoch planeringsfas till genomförandefas samt vid avslut.
(ESF)

Projekt som inriktas på
kvinnors varaktiga
deltagande och
avancemang i arbetslivet

Hit räknas projekt vars syfte är att öka kvinnors varaktiga
deltagande och avancemang i arbetslivet, vilket bekämpar
kvinnofattigdomen, minskar könssegregeringen och
bekämpar könsstereotyper på arbetsmarknaden, i
utbildning och i praktik, skapar möjlighet att förena arbete
och privatliv för alla och en jämn fördelning av
omsorgsansvar mellan män och kvinnor. (EU)

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.

Projekt som riktar sig till
offentliga förvaltningar eller
offentliga tjänster på
nationell, regional eller lokal
nivå

ESF-stöd som förstärker institutionell kapacitet och en
effektiv offentlig administration på nationell, regional eller
lokal nivå.
Med offentliga tjänster avses tjänster som utförs av både
offentliga och privata aktörer. I vissa EU-länder, bl.a.
Sverige, utförs offentliga tjänster av privata aktörer. Även
dessa räknas hit. (EU)

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.

Projekt som inbegriper
transnationellt samarbete

I ett transnationellt projekt behöver ytterligare en
medlemsstat utöver Sverige vara med. Det kan ha en
inriktning mot östersjösamarbete. Det kan även gälla
samverkan med något eller några EU-stater.
Transnationellt samarbete inom Europeiska socialfonden är
ett verktyg för innovation d.v.s. inhämtning och spridning
av nya idéer. Transnationaliteten kan användas till att
förbättra projektresultat och ge spridning av goda exempel
både nationellt och på EU-nivå. Projekten kan handla
exempelvis om erfarenhetsutbyte, studiebesök,
metodutveckling och mobilitet. (ESF)

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.
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Projekt som verkar för en
övergång till en koldioxidsnål
och resurseffektiv ekonomi

Avser projekt som på något sätt bidrar till tematiskt mål 4,
att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, t.ex.
projekt som arbetar med kompetensutveckling som stöder
utvecklingen mot en koldioxidsnål ekonomi och nya gröna
jobb. (EU)

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.

Projekt i som verkar för att
stärka små och medelstora
företags konkurrenskraft
(projekt i programområde 1)

Som små och medelstora företag räknas företag med
mindre än 250 anställda. Sådana insatser som syftar till att
stärka individens ställning på arbetsmarknaden kan även
bidra till att stärka små och medelstora företags
konkurrenskraft genom att främja tillgången till efterfrågad
kompetens. Andra sätt att stärka små och medelstora
företags konkurrenskraft utesluts inte ur definitionen, men
sannolikt är det vanligaste sätt, på vilket ESF-projekt
bidrar till att stärka företags konkurrenskraft, att företagen
får en ökad tillgång till efterfrågad kompetens. (EU)

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.

Projekt inriktade på ett
hållbart arbetsliv där kvinnor
och män kan stanna kvar
längre i arbetslivet (projekt
inom mål 1.1)
Projekt som organiseras i
form av parts- och
branschgemensamma
initiativ (projekt inom mål
1.1)

Projekt inriktade på att individer ska kunna stanna i
arbetslivet längre upp i åldrarna. (ESF)

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.

Här handlar det om sådana parts- och
branschgemensamma initiativ som enligt det nationella
socialfondsprogrammet ska prioriteras inom mål 1.1. Det
gäller projekt som genom kompetensutveckling och
lärande på arbetsplatsen syftar till att bredda vägarna in på
arbetsmarknaden för PO 2:s målgrupp, det vill säga
personer som saknar relevant yrkeserfarenhet och som hör
till de prioriterade grupperna. Ett exempel på hur ett
sådant initiativ kan se ut är de så kallade
yrkesintroduktionsanställningarna, men notera att här

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.
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avses enbart sådana initiativ som riktar sig till personer
som inte redan omfattas av det ekonomiska stöder för
yrkesintroduktionsanställningar. (ESF)

Projekt som inbegriper
samverkan mellan relevanta
aktörer. Här avses sådan
samverkan som är relevant
för projektmålen (projekt
inom PO 2)

Här avses insatser som innefattar en utvecklad och
relevant samverkan med aktörer som Arbetsförmedlingen,
Sveriges kommuner och landsting, enskilda kommuner,
utbildningsområdets aktörer, Försäkringskassan, andra
berörda myndigheter, arbetsmarknadens parter eller
aktörer inom den ideella sektorn, bl.a. den sociala
ekonomin. (ESF)

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.

Projekt som har koppling till
ett annat eller flera andra
EUprogram/finansieringsverktyg
i syfte att samordna
insatserna.
Understödda mikroföretag,
små och medelstora företag
(inbegripet kooperativa
företag och företag i den
sociala ekonomin).

Avser projekt som har en aktiv samordning med projekt
inom andra EU-program/finansieringsverktyg, som Eruf,
EIB, insatser för EU:s strategi för Östersjöområdet, EaSI,
Kreativa Europa, Erasmus?, Fead, Landsbygdsprogrammet
samt Asyl-, migrations- och integrationsfonden. (Progr)

ESF. Klassificering av projekt görs av handläggaren.

Som företag betraktas en enhet som utför ekonomisk
aktivitet, oavsett dess juridiska form. Även kooperativa
företag och företag i den sociala ekonomin räknas hit.
Företagets storlek definieras utifrån antalet anställda samt
finansiella gränser. Till kategorin mikro, små och
medelstora företag (SMF/SME) räknas företag med mindre
än 250 anställda samt har en årsomsättning som inte
överskrider 50 miljoner EUR och/eller en balansomslutning
som inte överstiger 43 miljoner EUR.
Indikatorn omfattar de företag som får ett direkt stöd,
antingen i form av pengar eller i annan form. Med direkt
stöd avses stöd riktat till företaget med öronmärkta
utgifter för företaget. Pengarna behöver dock inte gå direkt
till företaget, utan kan t.ex. gå till en konsult. Stödets syfte

SCB/ESF. Myndighetens handläggare klassificerar i
ärendehanteringssystemet vilka projekt som inbegriper
stöd till företag. Eftersom projekten i sin ansökan samt i
eventuella ändringsbeslut registrerar organisationsnummer
för alla företag som ingår i projektet kan
organisationsnummer för dessa projekts företag hämtas ur
ärendehanteringssystemet. SCB skiljer ut de företag som
enligt definitionen ingår i indikatorn genom att med hjälp
av organisationsnumren ta fram uppgifter om storlek och
ekonomi ur företagsregister. Kommentar:
rapporteringssättet innebär att företag kan registreras i
projektet, men sedan i realiteten inte delta i det. Detta
hanteras genom att företagen i slutrapporten får redovisa
vilka företag som faktiskt fått stöd. Då kan eventuellt
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är viktigt vid en bedömning om stödet är riktat till
företaget eller inte. Det kan nämligen vara så att anställda
i ett företag får kompetensutveckling, utan att denna kan
anses utgöra ett stöd till företaget. Stödets syfte ska ha
med företagets utveckling att göra.
Exempel på stöd till företag:

-

Deltagartimmar

felaktigt registrerade företag sållas bort.

projekt som genomför tillgänglighetsfrämjande
åtgärder i företaget
kompetensutveckling gällande nya IT-system i
företaget, vilket ska göra företaget mer produktivt
kompetensutveckling till anställda i ett företag, vilken
ska stödja innovationsutvecklingen i företaget
projekt som syftar till organisationsförändring i
företaget (EU)

Deltagares tid i projektet

Projektens deltagarrapportering

Omedelbara resultatindikatorer för deltagare inom PO 1, PO 2 & PO 3 (uppdelade på kvinnor och män)
Med deltagare avses personer som direkt gynnas av en ESF-insats som kan identifieras för att lämna uppgifter om sig själva, och för vilka särskilda
utgifter öronmärks. Omedelbara resultatindikatorer avser situationen upp till fyra veckor efter avslutat deltagande. De omedelbara
resultatindikatorerna tas fram för samlat för hela programmet samt per programområde, investeringsprioritet, mål och region (Nuts 2). Uppgifterna
finns att hämta ned till projektnivå, med undantag för tillfällen då uppgifterna gäller så få deltagare att de sekretessklassats.

Indikator
Icke
förvärvsarbetande
som söker arbete
efter avslutad åtgärd
(andel av deltagarna

Kommentar
Indikatorn avser en förändring i deltagarens
arbetsmarknadsstatus, på så sätt att en individ som vid
insatsens start var icke förvärvsarbetande då insatsen avslutas
börjat söka arbete.

Källa och insamlingsmetod
Projektens deltagarrapportering
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i PO 2:s & PO 3:s
målgrupper)

Deltagare som söker
arbete efter avslutad
åtgärd (andel av
deltagarna i PO 2:s
& PO 3:s
målgrupper)
Deltagare i utbildning
efter avslutad åtgärd
(andle av deltagarna
i PO 2:s & PO 3:s
målgrupper)
Deltagare som
erhåller en
kvalifikation efter
avslutad åtgärd
(andel av
deltagarna)

Deltagare i
sysselsättning,
inklusive
egenföretagande,
efter avslutad åtgärd
(andel av deltagarna
i PO 2:s & PO 3:s
målgrupper)
Deltagare som

För en definition av icke förvärvsarbetande, se indikatorn Icke
förvärvsarbetande.
En individ som söker arbete är en person som är utan arbete,
som aktivt söker och som är beredda att ta ett arbete, som
i indikatorn Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa. (EU)
(ESF)

Projektens deltagarrapportering

Personer som deltagit i en ESF-insats och som därefter börjat
en utbildning.
All utbildning räknas hit, oavsett hur den finansieras. (EU)

Projektens deltagarrapportering

Med kvalifikation avses: en kvalifikation, certifiering eller
liknande som följer av en bedömningsprocess med
godkännande. Behörig aktör/behörigt organ ansvarar för
bedömningsprocessen i vilken man, utifrån förutbestämda och
fastställda kriterier, avgör och godkänner att individen uppnått
en viss kunskap eller kompetens.
(EU)

Projektens deltagarrapportering

Att vara i sysselsättning, inklusive egenföretagande definieras
på samma sätt som för indikatorn Anställda, inklusive
egenföretagare. (EU)

Projektens deltagarrapportering

(ESF)

Projektens deltagarrapportering
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arbetar i egen
verksamhet efter
avslutad åtgärd
(andel av deltagarna
i PO 2:s & PO 3:s
målgrupper )
Deltagare som
arbetar som
anställda efter
avslutad åtgärd
(andel av deltagarna
i PO 2:s & PO 3:s
målgrupper )
Anställningens
villkor,
tillsvidareanställning
eller tidsbegränsad
anställning.
Anställningens
omfattning,
deltidsanställning
eller
heltidsanställning
Deltagare med
lärlingsplats eller i
praktik efter avslutad
åtgärd (andel av
deltagarna i PO 2:s
& PO 3:s
målgrupper)
Missgynnade
deltagare som söker
arbete, studerar,
erhåller en
kvalifikation, deltar i

(ESF)

Projektens deltagarrapportering

Gäller de inom PO 2 och PO 3: målgrupper som efter att ha
deltagit i en ESF-insats fått anställning. (ESF)

Projektens deltagarrapportering

Gäller de inom PO 2 och PO 3:s målgrupper som efter att ha
deltagit i en ESF-insats fått anställning. (ESF)

Projektens deltagarrapportering

(ESF)

Som missgynnade deltagare räknas deltagare i någon av
grupperna:
- Deltagare som lever i hushåll där ingen förvärvsarbetar,
- Deltagare som är ensamstående och har försörjningsansvar för
barn,

Projektens deltagarrapporterting

SCB/Projektens deltagarrapportering. Projektens
deltagarrapportering beskriver vad som händer med deltagaren efter
avslutad åtgärd. Gruppen missgynnade deltagare skapas av SCB
utifrån befintliga aktivitetsindikatorer och med grund i projektens
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sysselsättning,
inklusive
egenföretagande,
efter avslutad åtgärd
(andel av de
missgynnade
deltagarna)

Avbrottsorsaker

- Deltagare som har utländsk bakgrund
- Deltagare i projekt riktat till minoriteter
- Deltagare i projekt riktade till funktionsnedsatta
- Deltagare med högsta utbildningsnivå ISCED 1
- Hemlösa deltagare eller utestängda från bostadsmarknaden
För ytterligare kommentarer kring vad det innebär att studera,
erhålla en kvalifikation och delta i sysselsättning, se respektive
omedelbar resultatindikator här ovanför.
(EU)
Vad deltagare som avbrutit sitt deltagande i projekt går vidare till:
Arbete; Studier; Deltagaren har inget annat att gå vidare till, eller
Andra orsaker som innebär att deltagaren inte kan fullfölja sitt
deltagande i projektet (t.ex. sjukdom, föräldraledighet) (ESF)

deltagarrapportering.

Projektens deltagarrapportering

Långsiktiga resultatindikatorer för deltagare inom PO 1, PO 2 & PO 3 (uppdelade på kvinnor och män)
Med deltagare avses personer som direkt gynnas av en ESF-insats som kan identifieras för att lämna uppgifter om sig själva, och för vilka särskilda
utgifter öronmärks. Långsiktiga resultatindikatorer tas fram för samlat för hela programmet samt per programområde, investeringsprioritet och mål.
Sådana uppgifter som hämtas från register finns att hämta ned till projektnivå, med undantag för tillfällen då uppgifterna gäller så få deltagare att de
sekretessklassats, däremot inte sådana som hämtas in via enkät.

Indikator
Deltagare i sysselsättning,
inklusive egenföretagande,
sex månader & två år efter
avslutad åtgärd (andel av
deltagarna i PO 2:s & PO
3:s målgrupper)

Kommentar
Att vara i sysselsättning, inklusive egenföretagande
definieras på samma sätt som för indikatorn Anställda,
inklusive egenföretagare. (EU/ESF)

Källa och insamlingsmetod
SCB/ESF/AF. Sysselsättningsstatus sex månader efter
avslutad åtgärd innefattar deltagare som startat företag
enligt företagsdatabasen och som inte samtidigt deltar i
arbetsmarknadspolitiskt program eller utbildning; som
deltar i PO1-projekt och tillhör målgruppen för PO 1; som
har en sökandekategori hos AF som innebär att personen
har sysselsättning eller, slutligen, som har registrerats hos
AF med en avaktualiseringsorsak som innebär arbete, och
förutsatt att personen inte samtidigt befinner sig i någon av
dessa kategorier: i utbildning, i arbetsmarknadspolitiskt
program, registrerad hos FK som sjukskriven, registrerad
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-varav utomeuropeiskt
födda deltagare sex
månader efter avslutad
åtgärd (andel av de
utomeuropeiskt födda
deltagarna; gäller PO 2:s
målgrupp)
-varav personer med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt
arbetsförmåga sex
månader efter avslutad
åtgärd (andel av
deltagarna med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt
arbetsförmåga; gäller PO
2:s målgrupp)
-varav nyanlända
deltagare sex månader
efter avslutad åtgärd
(andel av de nyanlända
deltagarna; gäller PO 2:s
målgrupp)
-varav långtidsarbetslösa
sex månader efter
avslutad åtgärd (andel av
de långtidsarbetslösa

En underkategori till indikatorn Deltagare i sysselsättning,
inklusive egenföretagande sex månader & två år efter
avslutad åtgärd.Uppgift om födelseland finns i register hos
SCB. (ESF)

En underkategori till indikatorn Deltagare i sysselsättning,
inklusive egenföretagande sex månader & två år efter
avslutad åtgärd.
Till gruppen personer med funktionsnedsättning räknas
deltagare som har aktivitetsersättning från
Försäkringskassan samt deltagare som hos
Arbetsförmedlingen uppgett att de har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

hos FK med aktivitetsersättning, registrerad som deltagare i
ett ESF-projekt i egenskap av att tillhöra målgruppen för PO
2 eller PO 3. Gällande status efter två år hämtas
försörjningsuppgift från SCBs registerbaserade
aktivitetsstatistik (RAKS).
Se indikatorn Deltagare i Sysselsättning, inklusive
egenföragande, sex månader & två år efter avslutad åtgärd.

Se indikatorn Deltagare i Sysselsättning, inklusive
egenföragande, sex månader & två år efter avslutad åtgärd.

(ESF)
En underkategori till indikatorn Deltagare i sysselsättning,
inklusive egenföretagande sex månader & två år efter
avslutad åtgärd.Till gruppen nyanlända räknas de som
omfattas av Arbetsförmedlingens insatser för nyanlända.

(ESF)
En underkategori till indikatorn Deltagare i sysselsättning,
inklusive egenföretagande sex månader & två år efter
avslutad åtgärd.Personer under 25 år räknas som

Se indikatorn Deltagare i Sysselsättning, inklusive
egenföragande, sex månader & två år efter avslutad åtgärd.

Se indikatorn Deltagare i Sysselsättning, inklusive
egenföragande, sex månader & två år efter avslutad åtgärd.
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deltagarna; gäller PO 2:s
målgrupp)

-varav personer som är
eller har varit sjukskrivna
och har behov av stöd för
återgång i arbete sex
månader efter avslutad
åtgärd (andel av de
sjukskrivna deltagarna;
gäller PO 2:s målgrupp)
-varav deltagare över 54 år
sex månader efter
avslutad åtgärd (andel av
deltagarna över 54 år;
gäller PO 2:s & PO 3:s
målgrupper)
-varav missgynnade
deltagare sex månader
efter avslutad åtgärd
(andel av de missgynnade
deltagarna; gäller PO 2:s &
PO 3:s målgrupper)

Deltagare med förbättrad
arbetsmarknadssituation
sex månader efter
avslutad åtgärd (andel av
de anställda deltagarna,
inkl. egenföretagare i PO
1)

långtidsarbetslösa då de varit arbetslösa i mer än 6
månader. Personer över 25 år räknas som
långtidsarbetslösa då de varit arbetslösa i mer än ett år.

(ESF)
En underkategori till indikatorn Deltagare i sysselsättning,
inklusive egenföretagande sex månader & två år efter
avslutad åtgärd.Till gruppen personer som är eller har varit
sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete
räknas deltagare som anvisats till projektet från
Försäkringskassan och som har eller har haft sjukpenning
någon gång de senaste 3 åren. (ESF)
En underkategori till indikatorn Deltagare i sysselsättning,
inklusive egenföretagande sex månader & två år efter
avslutad åtgärd.Den ålder som avses är den som personen
hade då hen startade sitt deltagande i projektet. (EU)
En underkategori till indikatorn Deltagare i sysselsättning,
inklusive egenföretagande sex månader & två år efter
avslutad åtgärd. Gällande vilka deltagare som räknas som

missgynnade, se den omedelbara resultatindikatorn
Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en
kvalifikation, deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagande,
efter avslutad åtgärd.
(EU)
Anställda deltagare som efter ESF-insats fått en förbättrad
arbetsmarknadssituation.
Med förbättrad arbetsmarknadssituation avses att
deltagaren fått fast istället för tillfällig anställning; gått från
deltidsanställning till heltid; befordrats; fått uppgifter som
kräver mer kunskap/kompetens, som kräver en kvalifikation

Se indikatorn Deltagare i Sysselsättning, inklusive
egenföragande, sex månader & två år efter avslutad åtgärd.

Se indikatorn Deltagare i Sysselsättning, inklusive
egenföragande, sex månader & två år efter avslutad åtgärd.

Se indikatorn Deltagare i Sysselsättning, inklusive
egenföretagande, sex månader & två år efter avslutad
åtgärd.

Enkätundersökning till ett urval av deltagarna. För att
motverka problem med låg svarsfrekvens görs en
bortfallsanalys, vilken ligger till grund för kalibrerade
skattningar av svaren.
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eller som innehåller mer ansvar. För definition av
kvalifikation, se den omedelbara resultatindikatorn
Deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad
åtgärd. (EU)

Könssegregeringen bland
anställda deltagare som
deltagit i PO 1-projekt ett
resp. två år efter avslutad
åtgärd (index gällande de
anställda deltagarna).
Jämförelsetal: Sveriges
yrkesverksamma
befolkning.

Med könssegregering avses här att kvinnor och män är
verksamma inom skilda yrkesområden. (ESF)

SCB. Uppgift om yrke gällande anställda deltagare tas fram
genom att SCB matchar personnummer med den
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken. Index för de
anställda deltagarna tas fram på samma sätt som SCB:s
segregeringsindex för den yrkesverksamma befolkningen,
vilket utgörs av en indexberäkning baserad på
yrkesregistret. Storleken på index kan variera mellan 0 och
100 där 0 innebär att kvinnors och mäns representation i
varje enskild yrke är lika stor medan 100 är liktydigt med
att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. Index tas
fram i form av en tabell med de anställda deltagarna
uppdelade i tre åldersgrupper, då könssegregeringen skiljer
sig åt mellan åldersgrupperna. SCB:s segregeringsindex för
den yrkesverksamma befolkningen samma år finns med
som jämförelse.

Könssegregeringen bland
deltagare i PO 2 och PO 3projekt som är
yrkesverksamma ett resp.
två år efter avslutad åtgärd
(index gällande de
anställda deltagarna).
Jämförelsetal: Sveriges
yrkesverksamma
befolkning.

Med könssegregering avses här att kvinnor och män är
verksamma inom skilda yrkesområden. (ESF)

SCB. Uppgift om yrke gällande anställda deltagare tas fram
genom att SCB matchar personnummer med den
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken. Index för de
anställda deltagarna tas fram på samma sätt som SCB:s
segregeringsindex för den yrkesverksamma befolkningen,
vilket utgörs av en indexberäkning baserad på
yrkesregistret. Storleken på index kan variera mellan 0 och
100 där 0 innebär att kvinnors och mäns representation i
varje enskild yrke är lika stor medan 100 är liktydigt med
att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. Index tas
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Deltagare i utbildning sex
månader & två år efter
avslutad åtgärd (andel av
deltagarna i PO 2:s & PO
3:s målgrupper)

- varav deltagare i
deltagare i projekt inriktade
på att förebygga avhopp
från gymnasiet sex
månader efter avslutad
åtgärd (andel av
deltagarna i projekt
inriktade på att förebygga
avhopp från gymnasiet
inom mål 2.2)
-varav deltagare med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt

(Progr)

fram i form av en tabell med de anställda deltagarna
uppdelade i tre åldersgrupper, då könssegregeringen skiljer
sig åt mellan åldersgrupperna. SCB:s segregeringsindex för
den yrkesverksamma befolkningen samma år finns med
som jämförelse.
CSN/AF/SCB. Utbildningsstatus sex månader efter avslutad
åtgärd innefattar deltagare som uppbär studiemedel från
CSN och som inte samtidigt deltar i arbetsmarknadspolitiskt
program; som deltar i arbetsmarknadsutbildning (kod SKAT
81 och 83 hos AF) eller, slutligen, som har registrerats hos
AF med en avaktualiseringsorsak som innebär studier.
Avaltualiseringsorsak hos AF gäller enbart under
förutsättning att personen inte samtidigt befinner sig i
någon av dessa kategorier: i sysselsättning, i
arbetsmarknadspolitiskt program, registrerad hos FK som
sjukskriven, registrerad hos FK med aktivitetsersättning
eller registrerad som deltagare i ett ESF-projekt i egenskap
av att tillhöra målgruppen för PO 2 eller PO 3.
Gällande status efter två år hämtas försörjningsuppgift från
SCBs registerbaserade aktivitetsstatistik (RAKS).

En underkategori till indikatorn Deltagare i utbildning sex
månader & två år efter avslutad åtgärd. (ESF)

Se indikatorn Deltagare i utbildning sex månader & två år
efter avslutad åtgärd.

En underkategori till indikatorn Deltagare i utbildning sex
månader & två år efter avslutat projektdeltagande. Till
gruppen räknas deltagare som har aktivitetsersättning från

Se indikatorn Deltagare i utbildning sex månader & två år
efter avslutad åtgärd.
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arbetsförmåga sex
månader efter avslutad
åtgärd (andel av
deltagarna med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt
arbetsförmåga; gäller PO
2:s målgrupp)
-varav nyanlända i
utbildning, sex månader
efter avslutad åtgärd
(andel av de nyanlända
deltagarna; gäller PO 2:s
målgrupp)

Försäkringskassan samt deltagare som hos
Arbetsförmedlingen uppgett att de har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

En underkategori till indikatorn Deltagare i utbildning sex
månader & två år efter avslutat projektdeltagande. Till
gruppen räknas de som omfattas av Arbetsförmedlingens
insatser för nyanlända.
För definition av arbetslös och icke förvärvsarbetande se
aktivitetsindikatorerna Arbetslösa, inklusive
långtidsarbetslösa och Icke förvärvsarbetande. (ESF)

Se indikatorn Deltagare i utbildning sex månader & två år
efter avslutad åtgärd.

-varav långtidsarbetslösa i
utbildning, sex månader
efter avslutad åtgärd
(andel av de
långtidsarbetslösa
deltagarna; gäller PO 2:s
målgrupp)

En underkategori till indikatorn Deltagare i utbildning, sex
månader & två år efter avslutad åtgärd.
Personer under 25 år räknas som långtidsarbetslösa då de
varit arbetslösa i mer än 6 månader. Personer över 25 år
räknas som långtidsarbetslösa då de varit arbetslösa i mer
än ett år.
(ESF)
En underkategori till indikatorn Deltagare i utbildning sex
månader & två år efter avslutad åtgärd Till gruppen räknas
deltagare som anvisats till projektet från Försäkringskassan
och som har eller har haft sjukpenning någon gång de
senaste 3 åren. (ESF)

Se indikatorn Deltagare i utbildning sex månader & två år
efter avslutad åtgärd.

(Progr)

AF. Uppgiften hämtas från Arbetsförmedlingen.

-varav personer som är
eller har varit sjukskrivna
och har behov av stöd för
återgång i arbete, sex
månader efter avslutad
åtgärd (andel av de
sjukskrivna deltagarna;
gäller PO 2:s målgrupp)
Deltagare i
arbetsmarknadspolitiskt

(ESF)

Se indikatorn Deltagare i utbildning sex månader & två år
efter avslutad åtgärd.
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program sex månader &
två år efter avslutad åtgärd
(andel av deltagarna i i PO
2:s & PO 3:s målgrupper)
-varav personer med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt
arbetsförmåga, sex
månader efter avslutad
åtgärd (andel av
deltagarna med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt
arbetsförmåga; gäller PO
2:s målgrupp)
-varav nyanlända, sex
månader efter avslutad
åtgärd (andel av de
nyanlända deltagarna,
gäller PO 2:s målgrupp)
-varav långtidsarbetslösa,
sex månader efter
avslutad åtgärd (andel av
de långtidsarbetslösa
deltagarna; gäller PO 2:s
målgrupp)

-varav personer som är
eller har varit sjukskrivna
och har behov av stöd för
återgång i arbete, sex
månader efter avslutad

En underkategori till indikatorn Deltagare i
arbetsmarknadspolitiskt program sex månader sex månader &
två år efter avslutad åtgärd.
Till gruppen personer med funktionsnnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga räknas deltagare som har
aktivitetsersättning från Försäkringskassan samt deltagare
som hos Arbetsförmedlingen uppgett att de har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
(ESF)

AF. Uppgiften hämtas från Arbetsförmedlingen.

En underkategori till indikatorn Deltagare i
arbetsmarknadspolitiskt program sex månader sex månader &
två år efter avslutda åtgärd.
Till gruppen nyanlända räknas de som omfattas av
Arbetsförmedlingens insatser för nyanlända. (ESF)
En underkategori till indikatorn Deltagare i
arbetsmarknadspolitiskt program sex månader och två år efter
avslutad åtgärd.
Personer under 25 år räknas som långtidsarbetslösa då de
varit arbetslösa i mer än 6 månader. Personer över 25 år
räknas som långtidsarbetslösa då de varit arbetslösa i mer
än ett år. (ESF)
En underkategori till indikatorn Deltagare i
arbetsmarknadspolitiskt program sex månader efter avslutad
åtgärd.
Till gruppen personer som är eller har varit sjukskrivna och

AF. Uppgiften hämtas från Arbetsförmedlingen.

AF. Uppgiften hämtas från Arbetsförmedlingen.

AF. Uppgiften hämtas från Arbetsförmedlingen.
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åtgärd (andel av de
sjukskrivna deltagarna;
gäller PO 2:s målgrupp)

har behov av stöd för återgång i arbete räknas deltagare
som anvisats till projektet från Försäkringskassan och som
har eller har haft sjukpenning någon gång de senaste 3
åren. (ESF)

Deltagares nöjdhet med
projektets insatser sex
månader efter avslutad
åtgärd.
Deltagare som kan tänka
sig att arbeta med andra
typer av uppgifter sex
månader efter avslutad
åtgärd (% av deltagare
som hör till PO 1:s
målgrupp)
Deltagare som börjat söka
andra typer av arbeten sex
månader efter avslutad
åtgärd (% av deltagarna
som hör till PO 2:s och PO
3:s målgrupper)
Deltagarnas upplevelse av
ifall deras möjligheter att få
arbete ökat, sex månader
efter avslutad åtgärd, PO
2:s & PO 3:s målgrupper

Kategorisering på femgradig skala från ”mycket missnöjd” till
”mycket nöjd”. (ESF)

Enkätundersökning till deltagarna.

(ESF)

Enkätundersökning till deltagarna

(ESF)

Enkätundersökning till deltagarna

Deltagarna gör en egen bedömning på en fyrgradig skala, från ”i
mycket låg grad” till ”i mycket hög grad” (ESF).

Enkätundersökning till deltagarna
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Omedelbara och långsiktiga resultatindikatorer för enheter inom PO 1, PO 2 & PO 3
Omedelbara och långsiktiga resultatindikatorer tas fram för samlat för hela programmet samt per programområde, investeringsprioritet, mål och
region (Nuts 2). Uppgifterna finns att hämta ned till projektnivå, med undantag för tillfällen då uppgifterna gäller så få deltagare att de
sekretessklassats.

Indikator

Kommentar

Källa och insamlingsmetod

Projektens
jämställdhetsintegrering
efter avslutad analysoch planeringsfas

Med jämställdhetsintegrering avses att projekten har
kunskap om kvinnors och mäns olika förutsättningar och
villkor på arbetsmarknaden, vilken används i analys och i
genomförande av projekten. Indikatorn avser att mäta
projektens utveckling i sitt arbete med
jämställdhetsintegrering. Bedömning av projektens
jämställdhetsintegrering görs av myndighetens samordnare i
samband med projektbeslut, vid övergång från analys- och
planeringsfas till genomförandefas samt vid avslut. (ESF)

ESF. Bedömning av projektens jämställdhetsintegrering görs
av myndighetens samordnare vid övergång från analys- och
planeringsfas till genomförandefas utifrån en fastställd
bedömningsskala. Skalan innehåller 4 nivåer varav 3 för
godkända projekt; godkänt, väl godkänt och mycket väl
godkänt.

Projektens
jämställdhetsintegrering
vid avslut

Med jämställdhetsintegrering avses att projekten har
kunskap om kvinnors och mäns olika förutsättningar och
villkor på arbetsmarknaden, vilken de har använt i
genomförandet av projektet. Indikatorn avser att mäta
projektens utveckling i sitt arbete med
jämställdhetsintegrering. Bedömning av projektens
jämställdhetsintegrering görs av myndighetens samordnare i
samband med projektbeslut, vid övergång från analys- och
planeringsfas till genomförandefas samt vid avslut. (ESF)

ESF. Bedömning av projektens jämställdhetsintegrering görs
av myndighetens samordnare vid avslut utifrån en fastställd
bedömningsskala. Skalan innehåller 4 nivåer varav 3 för
godkända projekt; godkänt, väl godkänt och mycket väl
godkänt.

Projekt som
utvecklat nya verktyg,
strukturer eller metoder
som tillämpas sex
månader efter
projektavslut (andel av

(Progr)

ESF. Uppföljningen kommer att ske genom att ESF-rådets
handläggare inhämtar uppgift från projektledaren eller
annan lämplig företrädare för den organisation som varit
projektägare och registrerar uppgiften i myndighetens
ärendehanteringssystem EBS.
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deltagande projekt i mål
1.2)

Resultatindikatorer som enbart gäller PO 3, sysselsättningsinitiativet för unga (uppdelade på kvinnor och män)
Med deltagare avses personer som direkt gynnas av en ESF-insats som kan identifieras för att lämna uppgifter om sig själva, och för vilka särskilda
utgifter öronmärks. Omedelbara resultatindikatorer (situation direkt/upp till fyra veckor efter avslutad åtgärd) tas fram samlat för hela
programområdet och per region (Nuts 2). Långsiktiga resultatindikatorer (situationen sex månader efter avslutad åtgärd) tas fram för samlat för hela
programområdet. Sådana uppgifter som hämtas från register finns att hämta ned till projektnivå, med undantag för tillfällen då uppgifterna gäller så
få deltagare att de sekretessklassats, däremot inte sådana som hämtas in via enkät.

Indikator
Arbetslösa deltagare
som fullföljer en insats
som får stöd från
sysselsättningsinitiativet
för unga (andel av
antalet arbetslösa, inkl.
långtidsarbetslösa
deltagare)
Arbetslösa deltagare
som erbjuds anställning,
fortsatt utbildning,
lärlingsplats eller praktik
efter avslutad åtgärd
(andel av antalet
arbetslösa, inkl.
långtidsarbetslösa
deltagare)

Kommentar

Källa och insamlingsmetod

Med att fullfölja en insats avses att närvara enligt plan fram
till och med sista planlagda tillfället.
Arbetslösa definieras på samma sätt som för
aktivitetsindikatorn Arbetslösa, inklusive
långtidsarbetslösa. (EU)

ESF. Uppgiften hämtas från deltagarrapporteringen.

Ett erbjudande definieras som ett frivillig men villkorat löfte
från t.ex. en arbetsgivare eller utbildningsorganisation.
Dennas vilja att ingå avtal med deltagaren ska tydligt framgå
och erbjudandet ska vara gjort på ett sådant sätt att det går
att förstå att ett accepterande kommer att resultera i ett
bindande avtal. När deltagaren accepterar blir det en
överenskommelse som är rättsligt förpliktande för båda
parter.
Med fortsatt utbildning avses här formell utbildning eller
utbildningsprogram som leder till en erkänd yrkesexamen.

ESF. Uppgiften hämtas från deltagarrapporteringen.
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Med praktik avses en begränsad period av yrkespraktik i en
affärsverksamhet, ett offentligt organ eller en ideell
organisation, i syfte att få praktisk arbetslivserfarenhet.
Vanligen försiggår praktiken i några veckor upp till några
månader och inget anställningsavtal krävs, då praktiken ska
ge praktisk erfarenhet, inte utgöra betalt arbete.
Arbetslösa definieras på samma sätt som för
aktivitetsindikatorn Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa.
(EU)

Arbetslösa deltagare
som studerar, erhåller
en kvalifikation eller
deltar i sysselsättning,
inklusive
egenföretagare, efter
avslutad åtgärd (andel
av antalet arbetslösa,
inkl. långtidsarbetslösa
deltagare)
Långtidsarbetslösa
deltagare som fullföljer
en insats som får stöd
från
sysselsättningsinitiativet
för unga (andel av
antalet
långtidsarbetslösa
deltagare)
Långtidsarbetslösa

Arbetslösa definieras på samma sätt som för
aktivitetsindikatorn Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa.
All utbildning räknas hit, oavsett hur den finansieras.
Att vara i sysselsättning, inklusive egenföretagande
definieras på samma sätt som för aktivitetsindikatorn

Anställda, inklusive egenföretagare.
För definition av kvalifikation, se den omedelbara
resultatindikatorn Deltagare som erhåller en kvalifikation
efter avslutad åtgärd.
(EU)
Med att fullfölja en insats avses att närvara enligt plan fram
till och med sista planlagda tillfället.
Deltagare under 25 år räknas som långtidsarbetslösa efter
sex månader. (EU)

Ett erbjudande definieras som ett frivillig men villkorat löfte

ESF. Uppgiften hämtas från deltagarrapporteringen.

ESF. Uppgiften hämtas från deltagarrapporteringen.

ESF. Uppgiften hämtas från deltagarrapporteringen.
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deltagare som erbjuds
anställning, fortsatt
utbildning, lärlingsplats
eller praktik efter
avslutad åtgärd (andel
av antalet
långtidsarbetslösa
deltagare)

från t.ex. en arbetsgivare eller utbildningsorganisation.
Dennas vilja att ingå avtal med deltagaren ska tydligt framgå
och erbjudandet ska vara gjort på ett sådant sätt att det går
att förstå att ett accepterande kommer att resultera i ett
bindande avtal. När deltagaren accepterar blir det en
överenskommelse som är rättsligt förpliktande för båda
parter.
Med fortsatt utbildning avses här formell utbildning eller
utbildningsprogram som leder till en erkänd yrkesexamen.
Med praktik avses en begränsad period av yrkespraktik i en
affärsverksamhet, ett offentligt organ eller en ideell
organisation, i syfte att få praktisk arbetslivserfarenhet.
Vanligen försiggår praktiken i några veckor upp till några
månader och inget anställningsavtal krävs, då praktiken ska
ge praktisk erfarenhet, inte utgöra betalt arbete.
Deltagare under 25 år räknas som långtidsarbetslösa efter
sex månader (EU)

Långtidsarbetslösa
deltagare som studerar,
erhåller en kvalifikation
eller deltar i
sysselsättning, inklusive
egenföretagare,
efter avslutad åtgärd
(andel av antalet
långtidsarbetslösa
deltagare)
Icke-förvärvsarbetande
deltagare som inte

All utbildning räknas hit, oavsett hur den finansieras.
Att vara i sysselsättning, inklusive egenföretagande
definieras på samma sätt som för aktivitetsindikatorn

ESF. Uppgiften hämtas från deltagarrapporteringen.

Anställda, inklusive egenföretagare.
För definition av kvalifikation, se den omedelbara
resultatindikatorn Deltagare som erhåller en kvalifikation
efter avslutad åtgärd.
Deltagare under 25 år räknas som långtidsarbetslösa efter
sex månader. (EU)
Med att fullfölja en insats avses att närvara enligt plan fram
till och med sista planlagda tillfället.

ESF. Uppgiften hämtas från deltagarrapporteringen.
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deltar i allmän eller
yrkesinriktad utbildning
och som fullföljer en
insats som får
stöd från
sysselsättningsinitiativet
för unga (andel av
antalet ickeförvärvsarbetande
deltagare som
inte deltar i allmän eller
yrkesinriktad utbildning)
Icke-förvärvsarbetande
deltagare som inte
studerar och som
erbjuds anställning,
fortsatt
utbildning, lärlingsplats
eller praktik efter
avslutad åtgärd (andel
av antalet ickeförvärvsarbetande
deltagare som
inte deltar i allmän eller
yrkesinriktad utbildning)

För definition av icke förvärvsarbetande, se
aktivitetsindikatorn för deltagare Icke förvärvsarbetande.
Då det gäller Icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän
eller yrkesinriktad utbildning redovisas de deltagare som
ingår i indikatorn Icke förvärvsarbetande, exklusive de som
deltar i arbetsmarknadspolitiska program som räknas som
utbildning. (EU)

Ett erbjudande definieras som ett frivillig men villkorat löfte
från t.ex. en arbetsgivare eller utbildningsorganisation.
Dennas vilja att ingå avtal med deltagaren ska tydligt framgå
och erbjudandet ska vara gjort på ett sådant sätt att det går
att förstå att ett accepterande kommer att resultera i ett
bindande avtal. När deltagaren accepterar blir det en
överenskommelse som är rättsligt förpliktande för båda
parter.
Med fortsatt utbildning avses här formell utbildning eller
utbildningsprogram som leder till en erkänd yrkesexamen.
Med praktik avses en begränsad period av yrkespraktik i en
affärsverksamhet, ett offentligt organ eller en ideell
organisation, i syfte att få praktisk arbetslivserfarenhet.
Vanligen försiggår praktiken i några veckor upp till några
månader och inget anställningsavtal krävs, då praktiken ska
ge praktisk erfarenhet, inte utgöra betalt arbete.
För definition av icke förvärvsarbetande, se
aktivitetsindikatorn för deltagare Icke förvärvsarbetande.
Då det gäller Icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän

ESF. Uppgiften hämtas från deltagarrapporteringen.
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eller yrkesinriktad utbildning redovisas de deltagare som
ingår i indikatorn Icke förvärvsarbetande, exklusive de som
deltar i arbetsmarknadspolitiska program som räknas som
utbildning. (EU)

Icke-förvärvsarbetande
och icke-studerande
deltagare som studerar,
får en kvalifikation
eller deltar i
sysselsättning, inklusive
egenföretagare, efter
avslutad åtgärd (andel
av antalet ickeförvärvsarbetande
deltagare som
inte deltar i allmän eller
yrkesinriktad utbildning)

Deltagare i fortsatt
utbildning,
utbildningsprogram som
leder till ett
utbildningsbevis, en
lärlingsutbildning eller
praktiktjänstgöring sex
månader efter
avslutad åtgärd (andel
av antalet deltagare)

All utbildning räknas hit, oavsett hur den finansieras.
Att delta i sysselsättning, inklusive egenföretagande
definieras på samma sätt som för aktivitetsindikatorn

Anställda, inklusive egenföretagare.
För definition av kvalifikation, se den omedelbara
resultatindikatorn Deltagare som erhåller en kvalifikation
efter avslutad åtgärd.
För definition av icke förvärvsarbetande, se
aktivitetsindikatorn för deltagare Icke förvärvsarbetande.
Då det gäller Icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän
eller yrkesinriktad utbildning redovisas de deltagare som
ingår i indikatorn Icke förvärvsarbetande, exklusive de som
deltar i arbetsmarknadspolitiska program som räknas som
utbildning. (EU)
Fortsatt utbildning, lärlingsutbildning/lärlingsplats och praktik
definieras på samma sätt som i PO 3-indikatorn Arbetslösa
deltagare som erbjuds anställning, fortsatt utbildning,
lärlingsplats eller praktik efter avslutad åtgärd.
Utbildningsbevis definieras här på samma sätt som
kvalifikation, gällande den omedelbara resultatindikatorn
Deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd.
(EU)

ESF. Uppgiften hämtas från deltagarrapporteringen.

CSN/AF/SCB. Utbildningsstatus sex månader efter avslutad
åtgärd innefattar deltagare som uppbär studiemedel från
CSN och som inte samtidigt deltar i arbetsmarknadspolitiskt
program; som deltar i arbetsmarknadsutbildning (kod SKAT
81 och 83 hos AF) eller, slutligen, som har registrerats hos
AF med en avaktualiseringsorsak som innebär studier.
Avaltualiseringsorsak hos AF gäller enbart under
förutsättning att personen inte samtidigt befinner sig i någon
av dessa kategorier: i sysselsättning, i
arbetsmarknadspolitiskt program, registrerad hos FK som
sjukskriven, registrerad hos FK med aktivitetsersättning eller
registrerad som deltagare i ett ESF-projekt i egenskap av att
tillhöra målgruppen för PO 2 eller PO 3.
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Deltagare som har
anställning sex månader
efter avslutad åtgärd
(andel av deltagarna)

Anställning definieras på samma sätt som för
aktivitetsindikatorn Anställda, inklusive egenföretagare.

Deltagare som är
egenföretagare sex
månader efter avslutad
åtgärd (andel av antalet
deltagare)
Deltagare i
arbetsmarknadspolitiskt
program sex månader
efter avslutat
projektdeltagande
(andel av deltagarna)

En underkategori till PO 3-indikatorn Deltagare som har
anställning sex månader efter avslutad åtgärd. (EU)

SCB. Innefattar deltagare som startat företag enligt
företagsdatabasen och som inte samtidigt deltar i
arbetsmarknadspolitiskt program eller utbildning

(Progr)

AF. Uppgiften hämtas från Arbetsförmedlingen.

(EU)

SCB/ESF/AF. Sysselsättningsstatus sex månader efter
avslutad åtgärd innefattar deltagare som startat företag
enligt företagsdatabasen och som inte samtidigt deltar i
arbetsmarknadspolitiskt program eller utbildning; som deltar
i PO1-projekt och tillhör målgruppen för PO 1; som har en
sökandekategori hos AF som innebär att personen har
sysselsättning eller, slutligen, som har registrerats hos AF
med en avaktualiseringsorsak som innebär arbete, och
förutsatt att personen inte samtidigt befinner sig i någon av
dessa kategorier: i utbildning, i arbetsmarknadspolitiskt
program, registrerad hos FK som sjukskriven, registrerad hos
FK med aktivitetsersättning, registrerad som deltagare i ett
ESF-projekt i egenskap av att tillhöra målgruppen för PO 2
eller PO 3. Gällande status efter två år hämtas
försörjningsuppgift från SCBs registerbaserade
aktivitetsstatistik (RAKS).

