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Erasmus+: ett framgångsrikt EU-varumärke, men 
resultatmätningen behöver förbättras, säger revisorerna  
Studenternas mobilitet inom programmet Erasmus+ skapar många former av europeiskt mervärde 
och inverkar positivt på deltagarnas attityd till EU enligt en ny rapport från Europeiska 
revisionsrätten. Enskilda länder skulle inte kunna uppnå dessa effekter om de agerade själva. 
Revisorerna konstaterade dock att indikatorerna som används för att mäta programmets resultat 
bör motsvara målen bättre. De tillägger att tillämpnings- och rapporteringsprocesserna fortfarande 
är komplexa, trots vissa förenklingar.  

Målet med Erasmus+ är att ge studenter och personal möjlighet att höja sin kompetens och utvecklas 
på det personliga, sociopedagogiska och yrkesmässiga planet genom att studera, praktisera eller 
arbeta som volontärer utomlands. Det ska också bidra till ökad kvalitet och främja innovation, 
spetskompetens och internationalisering inom utbildningsorganisationer. 

Revisorerna bedömde resultatet och det europeiska mervärdet av Erasmus+ Mobilitet, en av 
programmets nyckelåtgärder inom området allmän utbildning och yrkesutbildning, som svarar för 
över hälften av budgeten på 16,45 miljarder euro. I januari 2018 hade över 2,3 miljoner studenter och 
personal fått ta del av Erasmus+ Mobilitet.  

Generellt sett har Erasmus+ Mobilitet uppnått merparten av sina fastställda mål. Revisorerna 
konstaterade dock att indikatorerna som används för att mäta programmets resultat bör motsvara 
målen bättre.  

”Erasmus+ har gjort det möjligt för miljontals personer att studera, praktisera eller arbeta utomlands, 
vilket har gjort det till ett välkänt och framgångsrikt EU-varumärke” sade Rimantas Šadžius, den 
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Erasmus+ Mobilitet skapar många former 
av europeiskt mervärde utöver de rättsliga kraven, såsom ett strategiskt tillvägagångssätt när det 
gäller mobilitetsinsatser, en starkare känsla av europeisk identitet och flerspråkighet. Även dessa 
effekter bör bedömas inom ramen för resultatutvärderingen”. 

Jämfört med tidigare program har det för Erasmus+ införts många innovationer för att förenkla 
administrationen av mobilitet. Dock är tillämpnings- och rapporteringsprocesserna fortfarande för 
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komplexa, säger revisorerna. Vidare har den innovativa studielånegarantin inte gett de förväntade 
resultaten. 

För det framtida Erasmus+ rekommenderar revisorerna att Europeiska kommissionen  

• föreslår ytterligare former av europeiskt mervärde som bör prioriteras när projektet bedöms, 
och senare övervakas och rapporteras,  

• förbättrar mätningen av uppnådda mål och prioriterar resultat när medel tilldelas, 

• förenklar stödordningen ännu mer för att minska den administrativa bördan och förbättrar it-
verktygen, 

• inkluderar skolelever i Erasmus+ Mobilitet och överväger större flexibilitet för 
doktorandstudenter, 

• bedömer möjligheten att återinföra finansiering av traditionell klassrumsundervisning i språk, 

• inkluderar mobilitet för doktorander och studenter i studielånegarantin. 

 

Meddelande till redaktörer 

Erasmus+ stöder insatser inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, och har en 
budget på 16,45 miljarder euro för perioden mellan 2014 och 2020. Programmet omfattar högre 
utbildning, yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning, ungdom och idrott. Programmet 
genomförs till 80 % genom indirekt förvaltning av nationella programkontor. 

Erasmus+ har också som överordnat mål att hjälpa de europeiska länderna att modernisera och 
förbättra sina utbildningssystem och att stärka deras roll som drivkraft för tillväxt, sysselsättning, 
konkurrenskraft, innovation och social sammanhållning. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för andra 
intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare för det 
civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i våra rapporter genomförs. Det visar att vårt 
arbete gagnar EU:s medborgare. 

Särskild rapport nr 22/2018 Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat EU-
mervärde, men resultatmätningen måste förbättras finns på revisionsrättens webbplats 
(eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

 

 
 


