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1. Introduktion 

Kort om det nationella uppföljningssystemet 

Den 10 januari 2019 sjö sa tts ett nytt natiönellt uppfö ljningssystem fö r den regiönala 
pröjektverksamheten med finansiering av anslag 1:1, Regiönala tillva xta tga rder. Syftet 
med uppfö ljningssystemet a r ba de att ge en tydlig bild av pröjektverksamhetens 
inriktning öch att ö ka resultatfökus i uppfö ljningen, d.v.s. utveckla beskrivningen av 
pröjektverksamhetens resultat. Detta fö r att stö dja de ambitiöner söm den natiönella 
strategin fö r ha llbar regiönal tillva xt öch attraktiönskraft 2015-2020 uttrycker öm: 
   

- ett resultatinriktat genömfö rande av den regiönala tillva xtpölitiken 
- en kunskapsbaserad pölitikutveckling, da r bl.a. la rdömar fra n uppfö ljning öch 

utva rdering tas tillvara 
 
Resultaten fra n den natiönella uppfö ljningen kömmer att anva ndas fö r rappörtering av 
anva ndningen av medlen öch deras resultat, fö r ba de regiönala öch natiönella aktö rer, 
exempelvis i budgetpröpösitiönen fö r utgiftsömra de 19, Regiönal tillva xt öch i 
Tillva xtverkets a rliga rappörtering kring anslag 1:1.1 
 
Ansvaret fö r att fö lja upp öch utva rdera pröjektverksamheten a ligger de 43 ölika 
beslutsfattarna (regiöner, la nsstyrelser öch Tillva xtverket). Den natiönella 
uppfö ljningens röll a r att kömmunicera en enhetlig, aggregerad bild av verksamheten 
öch dess resultat. Fö r att skapa en aggregerad bild kra vs en systematisk, enhetlig öch 
kvalitetssa krad arbetspröcess hös pröjektverksamhetens 43 beslutsfattare. Denna 
arbetspröcess besta r, i körthet, av att samtliga beviljade a renden klassificeras av 
ansvariga handla ggare i Nyps 2020 i enlighet med figuren nedan: 
 

Figur 1. Ett ärendes resa i Nyps 2020 

 
 
Tötalt ska du söm handla ggare genömfö ra sex ölika klassificeringar, vilka kan delas in i 
tva  huvudsakliga grupper: resultatuppfö ljning öch tematiska klassificeringar. 
 

                                                               
1 Se t.ex. Tillväxtverket (2017) ”Finansiering för regiönal tillväxt 2016 – Uppföljning av regionala före-
tagsstöd öch stöd till pröjektverksamhet”, https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publi-
kationer-2017/2017-06-30-finansiering--for-regional--tillvaxt-2016.html 
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Inledningsvis ska du söm handla ggare besvara fra gan öm vilken typ av pröjekt a rendet 
avser: fö rstudie, uppfö ljning öch utva rdering eller pröjekt.  
 
Fö r att ö ka resultatfökus i uppfö ljningen infö rs en klassificering av s.k. ”resultatkedjör”, 
söm inneba r en kategörisering av a rendena utifra n vilka huvudsakliga typer av 
aktiviteter de genömfö r. Resultatkedjan2 tydliggö r att ölika typer av aktiviteter leder till 
ölika typer av resultat. Köpplat till varje resultatkedja finns en eller tva  indikatörer söm 
a r öbligatöriska öch vars ma lva rde ska registreras i Nyps 2020. Utfall fö r indikatörerna 
registreras av den sö kande i samband med ansö kan öm utbetalning (la gesrappört).  
 
De tematiska klassificeringarna utgö rs av de nationella prioriteringarna öch 
fokusområdena i den natiönella strategin fö r ha llbar regiönal tillva xt öch 
attraktiönskraft 2015-2020, samt inriktning öch hållbarhetsaspekter. Dessa a r centrala 
fö r att skapa: 
 

- en tydlig bild av pröjektverksamhetens inriktning (vart ga r pengarna?) 
- fö rutsa ttningar fö r fö rdjupad natiönell uppfö ljning öch utva rdering inöm 

utvalda priöriteringar, fökusömra den, inriktningar eller ha llbarhetsaspekter 
 
Dessa klassificeringar kallar vi ”tematiska” da rfö r att de syftar till att beskriva inöm 
vilka a mnesömra den a rendena finns. Klassificeringarna (undantaget 
ha llbarhetsaspekterna) har öcksa  gjörts inöm ramen fö r den natiönella uppfö ljningen 
fö re a r 2019.3  
 
Vid sidan av den natiönella uppfö ljningen tillhandaha ller Nyps 2020 senare under 2019 
mö jligheter fö r lökal uppfö ljning, da r beslutsfattande örganisatiön har mö jlighet att 
la gga in egna klassificeringar öch indikatörer. Dessa klassificeringar a r frivilliga öch 
anva nds inte i den natiönella uppfö ljningen. 
 
Vid sidan av de uppgifter söm handla ggare av regiönala pröjektmedel registrerar i Nyps 
2020 kömmer Tillva xtverket a ven att anva nda andra dataka llör4 i den natiönella 
uppfö ljningen av pröjektverksamhetens resultat.  
 

Syfte med guiden  

Fö religgande dökument a r en guide fö r den natiönella uppfö ljningen, söm syftar till att 
hja lpa handla ggare hös beslutsfattande örganisatiöner i klassificeringen av a renden, i 
syfte att mö jliggö ra den systematik, enhetlighet öch kvalitet söm den natiönella 
uppfö ljningen fö rutsa tter fö r att bidra till ö kat resultatfökus öch ö kat la rande. 
 

Disposition 

I kömmande avsnitt beskrivs varje del i a rendeklassificeringen var fö r sig utifra n 
fö ljande rubriker: 
 

- Varfö r klassificering utifra n resultatkedjör, natiönella 
priöriteringar/fökusömra den/inriktning respektive ha llbarhetsaspekter? 

                                                               
2 I andra sammanhang kallas resultatkedja bl.a. förändringsteori, projektlogik eller effektlogik. 
3 Det vi här kallar ”inriktning” är en förenkling av de nationella ämneskategorier som funnits i Nyps 
tidigare. 
4 Exempelvis nationell och regional utvärdering och återrapportering enligt villkorsbeslut/reglerings-
brev 
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- Vad a r din uppgift söm handla ggare? 
- Utga ngspunkt fö r bedö mning 
- Stö d fö r bedö mning 

 

2. Klassificering av resultatkedjor och indikatorer 

Varför resultatkedjor? 

Det natiönella uppfö ljningssystemet a r utförmat fö r att fa nga aggregerade 
pröjektresultat. Resultat fra n pröjektverksamheten kan uppkömma ba de direkt na r 
pröjekten genömfö rs öch pa  la ngre sikt. Fökus fö r den uppfö ljning söm gö rs i Nyps 2020 
ligger pa  resultat söm uppsta r direkt eller i na ra anslutning till att pröjekten genömfö rs. 
Resultatkedjörna visar att ölika typer av pröjekt genömfö r ölika aktiviteter, vilket i sin 
tur skapar ölika typer av resultat. 

Vad är din uppgift som handläggare?  

Fö r att fa nga de resultat söm uppkömmer direkt eller i na ra anslutning till att pröjekten 
genömfö rs ska du söm handla ggare gö ra en bedö mning öch klassificera ditt a rende 
utifra n en resultatkedja (av tötalt fyra mö jliga resultatkedjör). Utifra n vald resultatkedja 
köpplas a rendet sedan till faststa llda indikatörer fö r resultat pa  kört sikt. 

 

 

 
 

 

 

 
Fö re klassificeringen av resultatkedja ska du besvara fra gan öm vilken typ av pröjekt 
a rendet avser: fö rstudie, uppfö ljning öch utva rdering eller pröjekt. Om a rendet rö r en 
fö rstudie eller uppfö ljning öch utva rdering kömmer Nyps 2020 i na sta steg autömatiskt 
ta fram den resultatkedja söm a r aktuell. 

Utgångspunkt för bedömning 

Bedö mningen av vilken resultatkedja a rendet tillhö r ska gö ras utifra n vad ansö kan öm 
stö d uttrycker att pröjektet i huvudsak kömmer att gö ra under pröjekttiden. I ett 
a rende kan det finnas element av flera resultatkedjör. Du ska va lja den resultatkedja 
söm passar ba st av de fyra mö jliga. 
 
Pröjektets la ngsiktiga syfte kan vara na göt annat a n vad ansö kan öm stö d avser. Viktigt 
att ta nka pa  da  a r att det a r den aktuella ansö kan öm stö d söm a r utga ngspunkten fö r 
bedö mningen av resultatkedja, d.v.s. vad medlen i huvudsak ska anva ndas till inöm 
ramen fö r det aktuella a rendet.  
 
Om pröjektets syfte a r brett förmulerat eller budgeten inte a r tydligt specificerad a r det 
inte alltid la tt att gö ra en bedö mning. Titta framfö rallt pa  de aktiviteter söm ska 
genömfö ras inöm ramen fö r a rendet samt pa  vilka aktö rer öch ma lgrupper söm 
kömmer att vara invölverade under genömfö randetiden. Om det a r ötydligt kan det bli 

I Nyps 2020, klicka pa  rubriken ”Handla ggningsuppgifter”, sedan pa  
underrubriken ”Natiönell uppfö ljning”, va lj da refter ”Resultatkedja” 
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aktuellt att a terkömma till den sö kande öch be öm fö rtydliganden söm mö jliggö r 
bedö mning.  
 

Stöd för bedömning av resultatkedja och indikatorer 

De fyra resultatkedjörna a r:  
 

1) Investeringar i fysisk öch digital infrastruktur 
2) Utveckling av kunskap, strategier öch planeringsunderlag 
3) Utveckling av varör öch tja nster (indirekt) 
4) Utveckling av varör öch tja nster (direkt) 

 
Fö ljande text ger dig söm handla ggare stö d i bedö mning av vilken resultatkedja a rendet 
tillhö r samt beskriver de öbligatöriska, natiönella indikatörer söm a r köpplade till 
respektive kedja. Sa va l a rendet söm den beslutsfattande örganisatiönen kan ha 
ytterligare indikatörer, men dessa ska inte registreras i den natiönella uppfö ljningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Investeringar i fysisk och digital infrastruktur – Bidrag till realisering av 
infrastruktur/miljö 
 
Ansö kan öm stö d uttrycker att pröjektet i huvudsak kömmer att genömfö ra 
fysiska investeringar i na gön förm under pröjekttiden. Nötera att stö d inöm 
detta ömra de ska utga  fra n giltig laglig grund.  
 
Exempel: 
 
- Infrastruktur i ska rga rden 
- Renövering/upprustning av cykel- eller vandringsleder 
- Miljö fö rba ttringar genöm fysiska investeringar 
- Investeringar i teknik fö r virtuella miljö er  

 
Investeringen fö rva ntas bidra till ö kad servicegrad öch tillga nglighet fö r 
medbörgare, besö kare eller na ringslivet. Det ö vergripande ma let med öch 
a mnet fö r investeringen tydliggö rs genöm de tematiska klassificeringarna 
(natiönell priöritering, fökusömra de, inriktning öch ha llbarhetsaspekter) söm 
alltsa  ska gö ras efter valet av resultatkedja. 

 
Indikatör fö r investeringar i fysisk öch digital infrastruktur a r:  
 
a. Gjorda investeringar (sek) 

 
Målvärde: Fyll i vad pröjektet i ansö kan anger söm köstnad fö r den fysiska 

Fö r att ange ma lva rde fö r aktuell indikatör, klicka pa  rubriken ”Uppfö ljning” 
öch da refter pa  underrubriken ”Indikatörer” i Nyps 2020. Utifra n den 

resultatkedja du tidigare valt visar Nyps 2020 den indikatör söm a r relevant. 
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investeringen, renödlat fra n eventuella andra köstnader pröjektet har.   
 
Utfall: Den sö kande anger indikatörns utfall i samband med ansö kan öm 
utbetalning (la gesrappört). 
 

b. Gjorda investeringar (antal) 
 
Målvärde: Fyll i antalet investeringsöbjekt söm pröjektet anger i ansö kan, 
utifra n dialög med den sö kande.  
 
Utfall: Den sö kande anger indikatörns utfall i samband med ansö kan öm 
utbetalning (la gesrappört). 

 
 

2. Utveckling av kunskap, strategier och planeringsunderlag – Underlag 
utvecklas och sprids 
 
Ansö kan öm stö d uttrycker att pröjektet i huvudsak kömmer att ta fram 
kunskap, strategier öch planeringsunderlag i na gön förm under pröjekttiden: 
 
Exempel: 
 
- Fö rstudier 
- Prögram öch strategier 
- Handlingsplaner 
- Rappörter öch analyser 
- Utva rdering öch uppfö ljning 
- Planeringsunderlag 
- Databaser 

 
Kunskapsutvecklingen fö rva ntas bidra till att ö ka kunskapen öm na göt a mne, 
tillsta nd i samha llet, pröcess eller investeringsmö jligheter. Det ö vergripande 
ma let med öch a mnet fö r framtagandet av kunskap tydliggö rs genöm 
registreringen av typ av pröjekt (fö rstudie, pröjekt eller 
uppfö ljning/utva rdering) samt genöm de tematiska klassificeringarna söm 
alltsa  ska gö ras efter valet av resultatkedja (natiönell priöritering, fökusömra de, 
inriktning öch ha llbarhetsaspekter). 
 
Nötera att öm du vid fö rega ende klassificering av typ av pröjekt va ljer fö rstudie 
eller uppfö ljning öch utva rdering behö ver du bara klicka i ”utveckling av 
kunskap, strategier öch planeringsunderlag” da  Nyps 2020 fra gar öm 
resultatkedja. Detta utesluter döck inte att a ven ”vanliga” pröjekt kan 
klassificeras i denna resultatkedja. 
 
Indikatör fö r investeringar i utveckling av kunskap, strategier öch 
planeringsunderlag a r: 
 
a) Antal framtagna kunskapsunderlag, strategier och program 
 
Målvärde: Fyll i antalet underlag (t.ex. rappörter, strategier, prögram, 
handlingsplaner, planeringsunderlag eller databaser) söm pröjektet avser att ta 
fram enligt ansö kan, utifra n dialög med den sö kande. 
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Utfall: Den sö kande anger indikatörns utfall i samband med ansö kan öm 
utbetalning (la gesrappört).  

 
3. Utveckling av varor och tjänster (indirekt) – 

Metoder/verksamhetsmodeller utvecklas och testas 
 
Ansö kan öm stö d uttrycker att pröjektet i huvudsak kömmer att utveckla öch 
testa mödeller/metöder fö r en ny vara eller ny tja nst, söm efter pröjekttiden 
kan nyttjas av en slutlig ma lgrupp (t.ex. individer, örganisatiöner öch 
na ringslivet). Den slutliga ma lgruppen na s da rmed av resultaten na r metöder 
öch arbetssa tt söm utvecklas i pröjektet har implementerats hös deltagande 
örganisatiöner. Organisatiöner söm deltar i pröjektets genömfö rande a r sa dana 
söm genöm sin verksamhet pa verkar fö rutsa ttningar fö r arbetsmarknad öch 
na ringsliv, till exempel utbildningsanördnare, myndigheter, la nsstyrelser, 
regiöner, kömmuner samt fö retags- öch innövatiönsstö djande aktö rer. 
Eventuella fö retag söm medverkar i pröjektet fa r inget ekönömiskt stö d öch 
medfinansierar inte heller med sin egen tid. Nötera att stö d inöm detta ömra de 
ska utga  fra n giltig laglig grund. 
 
Det ö vergripande ma let med öch a mnet fö r investeringen tydliggö rs genöm de 
tematiska klassificeringarna söm alltsa  ska gö ras efter valet av resultatkedja 
(natiönell priöritering, fökusömra de, inriktning öch ha llbarhetsaspekter). 
 
 
Exempel: 
 
- Utveckling öch test av mödeller fö r validering, tekniskt basa r öch regiönalt 

yrkesvux 
- Utveckling öch test av digitala tja nster fö r medbörgare öch na ringsliv 
- Utveckling av plattförm fö r samverkan inöm ett ömra de med syfte att 

tillgödöse na ringslivets behöv, exempelvis kömpetensfö rsö rjning eller 
samha llsplanering  

- Marknadsfö ring av regiönen söm genömfö rs i samverkan mellan ölika 
aktö rer, exempelvis i syfte att utveckla reseanledningar/destinatiöner 

- Spridning av arbetsmetöder/mödeller söm tagits fram i tidigare 
pröjekt/pilötpröjekt 

 
Indikatör fö r utveckling av varör öch tja nster (indirekt) a r: 
 
a) Antal deltagande organisationer 

 
Målvärde: Fyll i antalet örganisatiöner söm i ansö kan anges söm deltagare i 
arbetet med utveckling av varör öch tja nster under pröjekttiden, i dialög med 
den sö kande. Pröjekta garen ska ra knas söm en deltagande örganisatiön, men 
ma lgrupper söm fö rva ntas ta del av pröjektets resultat efter pröjekttidens slut 
a r inte inkluderade.  
 
Utfall: Den sö kande anger utfall i samband med ansö kan öm utbetalning 
(la gesrappört). Observera alltsa  att pröjekta garen ska ra knas med söm en 
deltagande örganisatiön, men inte ma lgrupper söm fö rva ntas ta del av 
pröjektets resultat efter pröjekttidens slut. 

 
b) Ange vilka organisationer som deltar 
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I textfa ltet med rubriken ”kömmentarer”, fyll i namnet pa  de örganisatiöner söm 
i ansö kan uppges delta i arbetet med utveckling av varör öch tja nster under 
pröjekttiden. Uppdatera listan i samband med pröjektet la ges-/slutrappört. 
Ma lgrupper söm fö rva ntas ta del av pröjektets resultat efter pröjekttidens slut 
ska inte anges. 

 
 

4. Utveckling av varor och tjänster (direkt) – Entreprenörer/företag deltar i 
projekt 
 
Ansö kan öm stö d uttrycker att pröjektet i huvudsak kömmer att genömfö ra 
aktiviteter söm direkt invölverar ma lgruppen entreprenö rer eller sma  öch 
medelstöra fö retag. Resultat fö rva ntas da rmed uppsta  hös ma lgruppen under 
pröjektets genömfö rande. Nötera att stö d inöm detta ömra de ska utga  fra n giltig 
laglig grund.  
 
 
Exempel: 

 
- Stö d fö r köstnader i pröjekt söm a r ö ppet fö r flera att delta i öch söm 

handlar öm pröduktutveckling, marknadsfö ring, kömpetensutveckling eller 
andra liknande a ndama l i sma  öch medelstöra fö retag, da r den nytta söm 
kan ha nfö ras till de deltagande fö retagen ryms inöm de minimis-regelverket 

 
Insatserna fö rva ntas bidra till ö kad kunskap öch fö rma ga i fö retagen, vilket i 
na sta steg kan bidra till nya/utvecklade affa rsmödeller i fö retag, 
internatiönalisering i fö retag, nya/utvecklade varör öch tja nster eller fler 
innövatiöner (örganisatörisk-, pröcess-, tja nste- eller pröduktinnövatiön). 

 
Indikatör fö r utveckling av varör öch tja nster (direkt) a r: 
 
a) Antal deltagande företag 

 
Målvärde: Fyll i antal fö retag söm enligt ansö kan ska delta i 
pröjektgenömfö randet under pröjekttiden, utifra n dialög med den sö kande.  
 
Utfall: Den sö kande anger utfall i samband med ansö kan öm utbetalning 
(la gesrappört). 

 
b) Ange ärendets eventuella koppling till strukturfondsprojekt eller 

särskilt regeringsbeslut med namn  
 
I textfa ltet med rubriken ”kömmentarer”, ange öm a rendet/pröjektet a r: 
 
- Egeninitierat inöm ramen fö r villkörsbeslut/regleringsbrev 
- Medfinansiering till strukturföndsprögram 
- Initierat till fö ljd av ett sa rskilt regeringsbeslut 

 
Om a rendet/pröjektet a r medfinansiering till strukturföndsprögram, ange 
pröjektnamn (ERUF).  
 
Om a rendet/pröjektet a r initierat till fö ljd av ett sa rskilt regeringsbeslut, ange 
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regeringsbeslut/regeringsuppdrag med namn. 
 
 

 

3. Tematiska klassificeringar 

Varför tematiska klassificeringar? 

Den natiönella uppfö ljningen ska ba de beskriva öch kömmunicera 
pröjektverksamhetens inriktning pa  ett tydligt sa tt (vart ga r pengarna?) samt 
mö jliggö ra fö rdjupad uppfö ljning öch utva rdering av insatser inöm sa rskilda tematiska 
ömra den. Fö r att det ska vara mö jligt ma ste a rendena klassificeras utifra n ett antal 
tematiska indelningar. 

Vad är din uppgift som handläggare? 

Fö r att kunna beskriva öch kömmunicera pröjektverksamhetens inriktning öch skapa 
fö rutsa ttningar fö r fö rdjupad uppfö ljning öch utva rdering ska du söm handla ggare 
klassificera ditt a rende i tre steg: 
 

1. Nationell prioritering fö r det regiönala tillva xtarbetet 
2. Aktuellt fokusområde inöm vald natiönell priöritering 
3. Inriktning fö r insatsen 

 
Utö ver den öbligatöriska klassificeringen i den natiönella uppfö ljningen finns det a ven 
mö jlighet till kömpletterande klassificeringar i den lökala uppfö ljningen i Nyps 2020.  
 
 
 

 

 

 

Utgångspunkt för bedömning 

Steg 1 (Natiönell priöritering) öch steg 2 (fökusömra de) finns beskrivna i den natiönella 
strategin fö r ha llbar regiönal tillva xt öch attraktiönskraft 2015-2020.5 Steg 3 
(Inriktning) ersa tter den tidigare natiönella a mneskategöriseringen i Nyps. De tre 
stegen ha nger na ra samman öch varje steg tillfö r ny öch mer detaljerad införmatiön öm 
det aktuella a rendet. 
 

Stöd för bedömning 

De ölika klassificeringarna öch hur de ha nger samman illustreras i tabellen nedan:  
 
  

                                                               
5 https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell-
strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-20152020.pdf 

I Nyps 2020, klicka pa  rubriken ”Handla ggningsuppgifter”, sedan pa  
underrubriken ”Natiönell uppfö ljning”, va lj da refter ”Priöritering”. Utifra n 

vald priöritering fa r du sedan ett antal valmö jligheter under ”Fökusömra de”. 
Utifra n valt fökusömra de fa r du sedan ett antal valmö jligheter under 

”Inriktning”. 
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Tabell 1. Nationella prioriteringar, fokusområden och inriktningar 

Nationell 

prioritering 

Fokusområde Inriktning  

Innovation och 

företagande 

Innovation Innövatiön i öffentlig sektör (varör, tja nster öch pröcesser) 

Innövatiön i SME (varör, tja nster öch pröcesser) 

Fö rutsa ttningar fö r innövatiön, innövatiönsinfrastruktur 

Digitaliseringsinsatser 

FöU-verksamhet i förskningscentrum 

O vriga insatser söm bidrar till att fra mja innövatiön 

Företagande och 

entreprenörskap 

Digitaliseringsinsatser  

Kömpetensutvecklingsinsatser 

Kapitalfö rsö rjning 

Expörtfra mjande 

Insatser fö r att underla tta start av samt införmatiön öch ra dgivning 

fö r SME 

Besö ksna ring öch turism 

O vriga insatser söm bidrar till att fra mja fö retagande öch 

entreprenö rskap.  

Miljödriven 

näringslivsutveckling och 

energifrågor 

Fra mjande av miljö va nliga öch ha llbara varör, tja nster öch 

pröcesser 

Energieffektivisering öch ö vriga insatser inöm energiömra det 

Fö rnybar energi 

O vriga insatser söm bidrar till att fra mja miljö driven 

na ringslivsutveckling öch energifra gör 

Attraktiva miljöer 

och tillgänglighet 

Tillgänglighet genom 

transportsystemet 

- 

Fysisk planering och boende - 

Tillgänglighet genom 

informationsteknik 

- 

Kommersiell och offentlig 

service 

- 

Kultur och fritid - 

Kompetens-

försörjning  

Kompetensförsörjning  Validering 

Utbud öch inriktning fö r regiönalt yrkesvux 

La rcentrum 

O vriga insatser söm bidrar till fö rba ttrad kömpetensfö rsö rjning 

Internationellt 

samarbete 

Internationellt samarbete Internatiönellt samarbete inöm innövatiön öch fö retagande 

Internatiönellt samarbete inöm attraktiva miljö er öch tillga nglighet 

Internatiönellt samarbete inöm kömpetensfö rsö rjning 

Övrigt Övrigt Uppfö ljning öch utva rdering (OBS! Fö r andra pröjekt a n de söm 

finansieras med anslag 1:1 till 100 % enligt RB anslag 1:1) 

Nyps licensköstnader 

Genömfö rande av RUS 

Insatser med huvudsakligt fökus pa  ha llbar utveckling – klimat, 

miljö , ja msta lldhet, integratiön öch ma ngfald 

O vriga insatser 

 
Du söm handla ggare anger fö rst vilken natiönell priöritering söm ba st passar in pa  
a rendet, da refter vilket aktuellt fökusömra de söm ba st beskriver a rendet öch sist vilken 
inriktning söm ba st tillfö r ytterligare införmatiön öm a rendet. Du kan alltsa  bara va lja 
ett alternativ fö r de tre ölika klassificeringarna. Bedö mningen ska gö ras utifra n vad 
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ansö kan öm stö d uttrycker att pröjektet i huvudsak inriktar sig pa . I ett a rende kan det 
finnas element av flera priöriteringar, fökusömra den öch inriktningar. Du ska va lja de 
beskrivningar söm passar ba st, utifra n ansö kan öch vid behöv i dialög med den sö kande. 
 
Nötera att det i bedö mningen kan underla tta att anva nda tabell 1 övan, da  de tre 
klassificeringarna (natiönell priöritering-fökusömra de-inriktning) ha nger na ra ihöp. 
Nyps 2020 visar alltsa  endast en klassificering i taget, da r natiönell priöritering kömmer 
fö rst, da refter de fökusömra den söm a r mö jliga öch sist de inriktningar söm a r mö jliga. 
Men i vissa fall kan exempelvis inriktningen vara det enklaste att identifiera öch da  kan 
du arbeta baka t, d.v.s. i na sta steg va lja relevant fökusömra de öch da  finns sedan enbart 
en natiönell priöritering att va lja pa . Men i Nyps 2020 ma ste du alltsa  va lja natiönell 
priöritering fö rst. 
 
Tillva xtverket vill öcksa  uppmana dig att fylla i den text söm ska anva ndas till 
pröjektbeskrivningen i Pröjektbanken. Detta a r viktigt fö r att: 
 

1. Fö r a renden söm klassificeras söm ”ö vriga insatser” i na gön eller flera delar av 
den tematiska klassificeringen enligt övan a r det viktigt fö r Tillva xtverket att fa  
kunskap öm vad a rendena handlar öm, fö r framtida utveckling av 
uppfö ljningssystemet 

2. Söm en del i att besvara fra gör öm pröjektverksamheten fra n exempelvis media 
öch allma nhet ha nvisar Tillva xtverket till Pröjektbanken  

 
Observera att pröjektbeskrivningen i Pröjektbanken inte kan inneha lla fler a n 1000 
tecken! Om du klistrar in den sö kandes pröjektbeskrivning i Pröjektbanken a r det 
da rfö r viktigt att köntröllera att beskrivningen inte blir öfullsta ndig eller kapas pa  ett 
sa dant sa tt söm gö r beskrivningen öfullsta ndig. 
 

4. Klassificering av hållbarhetsaspekter 

Varför hållbarhetsaspekter? 

Ha llbarhetsaspekterna ska vara en integrerad del av den regiönala tillva xtpölitiken 
inöm alla tematiska ömra den. Det natiönella uppfö ljningssystemet fö r pröjektmedel 
med finansiering fra n anslag 1:1 inneha ller da rfö r uppfö ljning av hur samtliga a rendena 
fö rha ller sig till ölika ha llbarhetsaspekter. Uppfö ljningen kömmer att anva ndas fö r att 
beskriva öch analysera ba de pröjektverksamhetens inriktning öch dess resultat. 
 
De aspekter av ha llbarhet söm fö ljs upp i den natiönella uppfö ljningen a r miljö , 
ma ngfald öch ja msta lldhet.6 

Vad är din uppgift som handläggare?  

Fö r att kunna beskriva hur pröjektverksamheten relaterar till ha llbarhetsaspekter ska 
du söm handla ggare gö ra en bedö mning öch klassificera ditt a rende utifra n tva  fra gör: 
 

1. I vilken ma n a r pröjektets syfte att uppna  pösitiva  
- miljö ma ssiga effekter 
- ma ngfaldseffekter 
- ja msta lldhetseffekter 

 

                                                               
6 Jämställdhet avser aspekter kopplade till kön och genus medan mångfald omfattar andra aspekter, 
framförallt ålder och bakgrund. 
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2. I vilken ma n anva nds miljö , ma ngfald, ja msta lldhet söm metod i planering, 
genömfö rande öch uppfö ljning av pröjektet? 

 
De tva  fra görna ska besvaras fö r samtliga tre ha llbarhetsaspekter (miljö , ma ngfald öch 
ja msta lldhet), vilket inneba r tötalt sex fra gesta llningar med ölika svarsalternativ (se 
vidare nedan). 

 

 

 

 

 

Utgångspunkt för bedömning 

Ett pröjekt kan integrera ha llbarhetsaspekter pa  ölika sa tt. I vissa fall syftar pröjektet 
direkt till ö kad ha llbarhet (t.ex. pröjekt inöm prögrammet Ja msta lld regiönal tillva xt), 
medan i andra fall har pröjektet ett annat huvudsyfte men integrerar na gön eller na gra 
ha llbarhetsaspekter söm en metöd i pröjektet (t.ex. i förm av riktade aktiviteter 
gentemöt sa rskilda ma lgrupper). Den natiönella uppfö ljningen markerar öch tydliggö r 
skillnaden mellan na r ha llbarhet utgö r sja lva syftet med pröjektet öch/eller na r den 
anva nds söm en metöd i pröjektet.  
 
Pa  fra gan öm pröjektets syfte finns tre svarsalternativ: 
 

- Pröjektets huvudsyfte a r att uppna  pösitiva miljö ma ssiga/ma ngfalds-
/ja msta lldhetseffekter 

- Pröjektet bidrar indirekt till pösitiva miljö ma ssiga/ma ngfalds-
/ja msta lldhetseffekter 

- Pröjektet ger inga pösitiva miljö ma ssiga/ma ngfalds-/ja msta lldhetseffekter 
 
Endast ett av de tre svarsalternativen ska anges, fö r var öch en av de tre 
ha llbarhetsaspekterna. 
  
Pa  fra gan öm pröjektets metod ska du ange öm respektive ha llbarhetsaspekt finns med 
i de ölika faserna i pröjektcykeln enligt nedan: 
 

- Miljö /ma ngfald/ja msta lldhet finns med i planeringen  
- Miljö /ma ngfald/ja msta lldhet finns med i genömfö randet  
- Miljö /ma ngfald/ja msta lldhet finns med i uppfö ljningen 

 
I Nyps 2020 ska du böcka i den ruta söm sta r bredvid fra gan om ha llbarhetsaspekten 
finns med söm en metöd. Om du bedö mer att ha llbarhetsaspekten inte finns med söm 
en metöd ska du alltsa  inte böcka i rutan. 

Stöd för bedömning av hållbarhetsaspekter 

 
1. I vilken mån är projektets syfte att uppnå positiva effekter 

 
Du ska ange i vilken ma n pröjektet har söm syfte att uppna  miljö ma ssiga, ma ngfalds- 

I Nyps 2020, klicka pa  rubriken ”Handla ggningsuppgifter”, sedan pa  
underrubriken ”Natiönell uppfö ljning”. Efter att du har gjört dina val ga llande 

natiönell priöritering, fökusömra de öch inriktning sta lls fra görna öm 
pröjektets syfte respektive metöd, fö r samtliga tre ha llbarhetsaspekter öch 

utifra n faststa llda svarsalternativ.  
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öch/eller ja msta lldhetseffekter utifra n na göt av svarsalternativen nedan. 
 
Svarsalternativ 1: Projektets huvudsyfte är att uppnå positiva 
miljömässiga/mångfalds-/jämställdhetseffekter 
 
Ansö kan öm stö d uttrycker att pröjektets huvudsyfte a r att bidra till ö kad ha llbarhet 
utifra n na gön av de tre ha llbarhetsaspekterna.  
 
Exempel: 
 

- Utveckling/kömmersialisering av prödukt/tja nst söm minskar negativ/ö kar 
pösitiv miljö pa verkan (utsla pp, avfall, resurs- öch energifö rbrukning etc.) 

- Omsta llning till mer ha llbara pröduktiönspröcesser öch affa rsmödeller 
- Insatser fö r att skapa en ja msta lld regiönal tillva xt 
- Fö rutsa ttningar fö r skapande av sysselsa ttning i grupper söm sta r utanfö r 

arbetsmarknaden 
 
Svarsalternativ 2: Projektet bidrar indirekt till positiva miljömässiga/mångfalds-
/jämställdhetseffekter 
 
Ansö kan öm stö d uttrycker att pröjektet fö rva ntas bidra till ö kad ha llbarhet utifra n 
na gön av de tre ha llbarhetsaspekterna, men det a r inte pröjektets huvudsakliga syfte.  
 
Exempel: 
 

- Pröjekt söm har pösitiv miljö ma ssig/söcial pa verkan söm delma l 
- Fra mjande (ra dgivning, stö d, utbildning etc.) av nya affa rsmödeller, 

fö retagsförmer, entreprenö rskap bland bredare grupper av individer 
- Ra dgivning/stö d/utbildning fö r integrering av ha llbarhetsaspekter i 

verksamheter 
- Införmatiön, inspiratiön, utbildning, na tverk kring ha llbarhetsaspekter 

riktat till ölika ma lgrupper fö r ha llbar utveckling 
 
Svarsalternativ 3: Projektet ger inga positiva miljömässiga/mångfalds-
/jämställdhetseffekter 
 
Ansö kan öm stö d saknar uttalade ambitiöner öm att pröjektet fö rva ntas bidra till ö kad 
ha llbarhet utifra n na gön av de tre ha llbarhetsaspekterna.  
 

2. I vilken mån används miljö, mångfald, jämställdhet som metod i planering, 
genomförande och uppföljning av projektet? 

 
Du ska ange öm pröjektet integrerar miljö , ja msta lldhet öch/eller ma ngfald genöm att 
anva nda det söm metod i planering, genömfö rande öch/eller uppfö ljning.  
 
Miljö/mångfald/jämställdhet finns med i planeringen 
 

Miljö 

Ansö kan öm stö d reflekterar i sin bakgrundsbeskrivning/behövsanalys kring 
miljö relaterade fra gör (t.ex. resursanva ndning, energifö rbrukning, utsla pp, avfall, 
könsumtiönsmö nster etc.).  
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Exempel på frågeställningar/resonemang: 
 

- Vilken a r pröjektets miljö pa verkan (utsla pp, resursanva ndning, avfall)? 
- Kan pröjektet minska negativ alternativt ö ka pösitiv miljö pa verkan? 
- Vilka naturresurser öch ekösystemtja nster behö vs? Vad ha nder öm 

tillga ngen/priser a ndras? 
- Kan/kömmer pröjektet att bidra till att utveckla branscher, 

pröduktiönspröcesser, affa rsmödeller öch liknande fö r att t.ex. anva nda öch 
a teranva nda material pa  ett effektivare sa tt, spara energi, minska utsla pp, 
anva nda mer miljö anpassade transpörter? 

 

Jämställdhet/mångfald 

Ansö kan öm stö d reflekterar i sin bakgrundsbeskrivning/pröblemanalys kring fra gör 
köpplade till kö n/a lder/bakgrund/integratiön eller andra ma ngfaldsaspekter 
 
Exempel på frågeställningar/resonemang: 
 

- Vilka ma lgrupper berö rs av pröjektet, direkt öch indirekt? 
- Vem a r kund eller anva ndare av pröjektets ta nkta resultat? 
- Vilka na r pröjektet – öch inte? 
- Vilka vill pröjektet na ? 

 
 
Miljö/mångfald/jämställdhet finns med i genomförandet 

Miljö 

Pröjektet genömfö r aktiviteter fö r att minska negativ/skapa pösitiv miljö pa verkan. 
 
Exempel på frågeställningar/resonemang: 
 

- Jöbbar pröjektet resurseffektivt?  
- Genömfö rs sa rskilda insatser fö r att fö rba ttra pröjektets miljö pa verkan?  
- Hur kömmer resör öch mö ten att genömfö ras? 

Jämställdhet/mångfald 

De aspekter söm eventuellt tas upp i bakgrundsbeskrivningen/pröblemanalysen har 
gett avtryck i aktivitetsplanen. 
 
Exempel på frågeställningar/resonemang: 
 

- Genömfö rs sa rskilda insatser fö r att anpassa/na  annars 
underrepresenterade grupper? 

- Vilka kömpetenser finns med i pröjektgruppen?  
- Ev. styrgrupp/referensgrupp/testgrupp speglar en ma ngfald i sin 

sammansa ttning (t.ex. avseende kö n, a lder, bakgrund) 
 
 
Miljö/mångfald/jämställdhet finns med i uppföljningen 
Pröjektet fö ljer upp ha llbarhetsaspekter, se exempel nedan. 
 
Exempel på frågeställningar/resonemang:  
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Miljö 

Pröjektet fö ljer upp miljö ma ssiga könsekvenser pa  kört (t.ex. 0-3 a r) öch/eller la ng sikt 
(t.ex. öm 3 a r eller la ngre fram i tiden)? Miljö ma ssiga könsekvenser kan exempelvis 
handla öm utsla pp, resursanva ndning öch avfall. 
 

Jämställdhet/mångfald 

Pröjektet delar upp indikatörer pa  kö n/a lder/bakgrund na r sa  a r mö jligt 
 
Pröjektet specificerar ev. ma l öm sysselsa ttningsskapande effekter pa  kö n, a lder 
öch/eller bakgrund 
  
 
 
 
 


