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Sammanfattning
I I takt med att världen blir alltmer digitaliserad krävs en viss nivå av digital

kompetens för att hantera både privatliv och arbete. En tredjedel av de vuxna i EU som
arbetade eller sökte arbete 2019 – mer än 75 miljoner människor – saknade
grundläggande digital kompetens eller hade inte använt internet alls under de senaste
tre månaderna. Andelen var högre för lågutbildade, äldre och arbetslösa.

II EU:s roll när det gäller att öka den digitala kompetensen är att stödja nationella

åtgärder genom riktlinjer och rekommendationer, ge stöd till samarbetsnätverk och
finansiera åtgärder på detta område. Huvudansvaret för utbildningssystemen och
yrkesutbildningen ligger dock hos EU:s medlemsstater.

III Det här är inte en rapport som redovisar resultaten från en revision utan en

översikt som huvudsakligen baseras på allmänt tillgänglig information. Den innehåller
inte någon bedömning av de åtgärder som kommissionen vidtagit på detta område och
inte heller några rekommendationer. Vi redogör för den senaste tidens utveckling i
fråga om grundläggande digital kompetens hos den aktiva befolkningen i åldrarna 25–
64 år och sätter den i samband med EU:s åtgärder på området sedan 2010 och särskilt
under de senaste fem åren. Inledningen av EU:s nya programperiod 2021–2027 är ett
idealiskt tillfälle att uppmärksamma denna viktiga fråga och fastställa potentiella
utmaningar på hög nivå för dem som utformar program och väljer ut projekt för den
här perioden i början av 2021.

IV Översikten visar att EU sedan länge har insett vikten av grundläggande digital

kompetens hos alla medborgare och tagit upp det som ett problem i Europa 2020strategin. Sedan 2010 har EU inlett ett antal olika initiativ som rör digital kompetens –
ofta som en del av bredare åtgärder. Ämnet är brett och involverar många berörda
parter på många nivåer. Resultatet är en rad åtgärder på EU-nivå som löper parallellt
och är delvis sammanlänkade. Sedan 2016 har man i högre grad fokuserat på digitala
eller grundläggande färdigheter, men fortfarande är åtgärderna ofta inriktade på andra
färdigheter, kompetensnivåer eller målgrupper.

V Fram till 2015 var EU:s åtgärder inte specifikt inriktade på grundläggande digital

kompetens hos vuxna. Sedan dess har åtgärder för att öka andelen av arbetskraften
som har grundläggande digital kompetens blivit mer framträdande. Kommissionen
fastställde ett internationellt erkänt ramverk för utvecklingen av digital kompetens,
stödde utarbetandet av nationella strategier för digital kompetens och bidrog till att
skapa nationella koalitioner för digital kompetens och digitala arbetstillfällen i nästan
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alla medlemsstater. Å andra sidan konstaterade kommissionen 2019 att antalet EUfinansierade projekt för kompetenshöjning bland vuxna med låg kompetens inte var
tillräckligt. Och även om det i den digitala agendan för Europa föreslogs att digital
kompetens och digitala färdigheter skulle vara en prioritering för Europeiska
socialfonden (ESF) under perioden 2014–2020 gick bara omkring 2 % av den totala ESFfinansieringen under den perioden till projekt som specifikt gällde utbildning i digitala
färdigheter i medlemsstaterna.

VI Enligt de indikatorer som kommissionen använder har framstegen när det gäller
grundläggande digital kompetens varit små under de senaste åren i EU:s
medlemsstater som helhet. De av EU:s medlemsstater som har bäst resultat hör
visserligen till de ledande länderna på global nivå, i de fall det finns jämförbara
uppgifter, men medlemsstaterna med sämst resultat är inte bättre än de länder
utanför EU som ligger längst ned på skalan. För den senare gruppen medlemsstater
förvärrades situationen gradvis under perioden 2015–2018, vilket tyder på att den
digitala klyftan inte bara är ett problem mellan olika grupper i en medlemsstat, utan
även mellan hög- och lågpresterande länder i detta avseende.

VII För den nya perioden 2021–2027 har kommissionen för första gången satt upp

ett särskilt mål om att öka andelen medborgare med grundläggande digital kompetens
från 56 % 2019 till 70 % 2025. Vi identifierade vissa utmaningar med att uppnå detta
mål, särskilt tilldelningen av specifika belopp för framtida EU-program, fastställandet
av delmål och milstolpar för att uppnå målet, fastställandet av projekt med inriktning
på vuxnas grundläggande digitala färdigheter och en konsekvent bedömning av digital
kompetens i ett längre tidsperspektiv i en snabbt föränderlig digital miljö.
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Inledning
01 År 2019 saknade 35 % av EU:s aktiva befolkning – de som arbetar eller söker

arbete – i åldrarna 25–64 år grundläggande digital kompetens (eller deras färdigheter
kunde inte bedömas eftersom de inte hade använt internet de senaste tre
månaderna). Detta motsvarar mer än 75 miljoner människor. Inom EU finns det stora
skillnader mellan medlemsstaterna (figur 1).

Figur 1 – Procentandel av den aktiva arbetskraften som saknade
grundläggande digital kompetens 2019
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Anm.: Uppgifterna bygger på EU-28 och omfattar även medborgare vars färdigheter inte kunde
bedömas eftersom de inte hade använt internet under de senaste tre månaderna.
Källa: Eurostat.
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Ruta 1
Vad är ”grundläggande digital kompetens”?
Det finns olika definitioner av digitala färdigheter eller digital kompetens, och flera
termer såsom ”datorkunskap”, ”digital kompetens”, ”IKT-relaterade färdigheter”
eller ”e-färdigheter” används ofta synonymt. I maj 2018 definierade rådet digital
kompetens som ”att man på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt aktivt
använder digital teknik för inlärning, arbete och deltagande i samhällslivet. I denna
kompetens ingår informations- och datorkunskap, kommunikation och samarbete,
mediekompetens, skapande av digitalt innehåll (inklusive programmering),
säkerhet (inklusive digitalt välbefinnande och kompetens när det gäller
cybersäkerhet), frågor rörande immaterialrätt, problemlösning och kritiskt
tänkande”.
När det gäller nivåer av digital kompetens hänvisar vi främst till det europeiska
ramverket för utvecklingen av digital kompetens bland medborgarna (se punkt 09)
där det anges att grundläggande kompetens innebär att kunna utföra enkla
uppgifter på alla de områden som nämns i rådets definition.

02 Konsekvenserna av den ”digitala klyftan” är att vuxna med lägre nivåer av digital

kompetens ofta har svårare att hitta jobb, och som anställda tjänar de mindre än
vuxna med högre nivåer av digital kompetens 1. OECD:s analys visar att efterfrågan på
grundläggande digital kompetens har ökat i de flesta länder. Många arbetstagare
använder regelbundet IKT utan att ha tillräckliga IKT-färdigheter. I genomsnitt har mer
än 40 % av alla arbetstagare som använder office-program varje dag otillräckliga
kunskaper för att använda programmen ändamålsenligt 2. I februari 2020 framhöll
kommissionen i sitt meddelande Att forma EU:s digitala framtid 3 att över 90 % av
arbetstillfällena redan kräver åtminstone grundläggande digitala färdigheter, men
behovet av digitala färdigheter går långt utöver arbetsmarknaden.

03 Covid-19-pandemin har gjort det ännu tydligare hur viktigt det är att

medborgarna har grundläggande digital kompetens. I juni 2020 gjorde kommissionen
följande uttalande: ”Covid-19-krisen har visat hur viktigt det är för medborgare och
företag att vara uppkopplade och kunna interagera med varandra på nätet. Vi kommer
1

Does having digital skills really pay off?, Adult skills in focus, OECD, 2015.

2

Skills for a Digital Word, 2016 Ministerial Meeting on the Digital Economy, Background
Report, OECD, 2016, s. 6.

3

COM(2020) 67 final.
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att fortsätta att samarbeta med medlemsstaterna för att identifiera områden där det
behövs mer investeringar så att alla européer kan dra nytta av digitala tjänster och
innovationer”4.

04 Behovet av att förse medborgarna med digital kompetens har konstaterats sedan

en tid tillbaka av EU. I EU:s långsiktiga högnivåstrategi, Europa 2020, som löpte från
2010 till 2020, ingick den ”digitala agendan för Europa” som ett av sju
flaggskeppsinitiativ. Det markerade att kommissionen skulle arbeta för att ”främja
tillgång till och användning av Internet för alla EU-medborgare, särskilt genom stöd till
digital kompetens och tillgänglighet”, och det nämns särskilt att digital kompetens är
något som medlemsstaterna behöver utveckla 5. Sedan strategin lanserades 2010 har
EU utvecklat ett antal initiativ som i olika utsträckning rör digital kompetens – i
enlighet med vad som anges i den här översikten.

05 Medlemsstaterna har huvudansvaret för utbildningssystemen och

yrkesutbildningen. EU:s politik på dessa områden är utformad för att stödja åtgärder i
medlemsstaterna 6. EU:s roll är därför också att hjälpa medlemsstaterna att ta itu med
gemensamma utmaningar, såsom åldrande samhällen, kompetensunderskott, teknisk
utveckling och konkurrens på global nivå.

06 Inom denna ram kan EU, förutom att stödja strukturreformer och riktade projekt

med EU-medel, också anta riktlinjer och rekommendationer och ge stöd till
samarbetsnätverk. Eftersom EU:s initiativ på området vuxnas grundläggande digitala
kompetens normalt ingår i bredare initiativ är det dock i allmänhet omöjligt att
fastställa totalbeloppet av EU-medel som spenderats specifikt på vuxnas
grundläggande digitala kompetens.

4

Se kommissionens pressmeddelande av den 11 juni 2020, Bryssel.

5

Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020 slutlig.

6

Artiklarna 165 och 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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Översiktens syfte, inriktning och
omfattning samt metod som använts
07 Med tanke på hur viktigt det är med grundläggande digital kompetens inom

många delar av ekonomin och det stora antalet vuxna som saknar den kompetensen är
syftet med denna översikt att ge en överblick och en analys av på vilka sätt EU stöder
medlemsstaternas insatser för att förbättra situationen – se figur 2. Denna översikt
bygger på tidigare rapporter från revisionsrätten på detta område 7. Vi tittar på vad
som har gjorts sedan 2010 och redogör för kommissionens planer för nästa
programperiod, 2021–2027. Vår avsikt är att uppmärksamma denna viktiga fråga och
fastställa potentiella utmaningar på hög nivå för dem som utformar program och väljer
ut projekt för den här perioden i början av 2021 då EU:s nya programperiod inleds.

08 Revisionsrätten deltar i Eurosais samarbetsprojektgrupp ”Workforce 2030 –

Challenges and opportunities” 8 som undersöker världens framtida globala, tekniska
och demografiska förändringar och hur de påverkar arbetskraften. Ett antal parallella
revisioner har inletts av högre revisionsorgan och denna översikt kommer att ingå i
arbetsgruppens slutrapport.

7

Särskilda rapporter 19/2020, 22/2018, 05/2017 och 03/2015.

8

De högre revisionsorganen i Bulgarien, Finland, Israel, Italien, Polen, Sydkorea och
Nordmakedonien samt revisionsrätten deltar i denna projektgrupp.
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Figur 2 – Övervakningens inriktning och omfattning
Nivåer i Eurostats indikatorer
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Anm.: Grön färgmarkering och bockar visar översiktens inriktning och omfattning.
Källa: Revisionsrätten.

09 År 2013 offentliggjorde kommissionen det europeiska ramverket för utvecklingen

av digital kompetens bland medborgarna (DigComp) 9 som en referensram för att
förklara vad det innebär att vara ”digitalt kompetent”. I den senaste versionen av
DigComp 10 ges en omfattande beskrivning av de kunskaper, färdigheter och attityder
som människor behöver inom fem kompetensområden: informations- och
datorkunskap, kommunikation och samarbete, skapande av digitalt innehåll,
problemlösning samt säkerhet. DigComp innehåller också åtta olika
kvalifikationsnivåer, som bygger på strukturen och vokabulären i den europeiska
referensramen för kvalifikationer (EQF), från ”grundläggande” till ”mycket
specialiserad”.

10 Eurostat har varje år sedan 2015 (med undantag för 2018) offentliggjort en

sammansatt indikator (kallad Digital Skills Indicator) som mäter digital kompetens
inom fyra områden som motsvarar DigComps fem kompetensområden med undantag
9

Ferrari, Anusca:DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital
Competence in Europe, JRC, 2013.

10

Carretero, S.; Vuorikari, R. och Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence
Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, EUR 28558 EN,
doi:10.2760/38842.
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för säkerhet (fram till 2020). Eurostat använder kategorierna ingen, låg, grundläggande
eller över grundläggande kompetens (eller kan inte bedömas). Den här översikten
fokuserar på EU:s åtgärder för att förbättra vuxnas digitala kompetens från ingen eller
låg nivå till grundläggande eller över grundläggande nivå. Sådana åtgärder ingår ofta i
bredare initiativ som rör grundläggande färdigheter, digital kompetens eller livslångt
lärande. Andra mått på digital kompetens som analyseras i denna översikt är indexet
för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi), det internationella Desi och den
kompetensundersökning som genomförts inom ramen för OECD:s program för
internationell utvärdering av vuxnas kompetens (PIAAC). Dessa olika indikatorer ger
inte samma resultat och är inte alltid jämförbara på grund av att de bygger på olika
metoder. En närmare beskrivning av indikatorerna och deras metoder finns i Bilaga I.

11 Detta är inte en granskningsrapport utan en översikt som huvudsakligen bygger

på allmänt tillgänglig information eller material som särskilt samlats in för detta
ändamål i samarbete med ett antal av kommissionens generaldirektorat: GD
Sysselsättning, socialpolitik och inkludering, GD Kommunikationsnät, innehåll och
teknik, GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur, Eurostat och GD Inre marknaden,
industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. Informationen omfattar
offentliga dokument om grundläggande digital kompetens och analyser av EU:s
budgetanslag och EU:s utgifter för att höja vuxnas digitala kompetens till åtminstone
grundläggande nivå. När det gäller ESF analyserade vi användningen av det tematiska
utbildningsmålet för grundläggande digital kompetens, för att illustrera hur de
operativa programmen har genomfört EU:s initiativ och är inriktade på grundläggande
digital kompetens. Vi undersökte också de olika sätt som EU-kommissionen och OECD
använder för att bedöma och mäta digital kompetens.

12

Analys
Det aktuella läget
Behovet av digital kompetens i EU

12 Den ökande digitaliseringen på arbetsmarknaden har på senare år lett till en ökad

efterfrågan på digital kompetens, och ökningen förväntas fortsätta i framtiden. I
rapporten från 2017 års undersökning om digital kompetens i Europa 11 anges att mer
än 90 % av arbetstillfällena i vissa yrkeskategorier kräver vissa specifika typer av digital
kompetens. Grundläggande digital kompetens är det som oftast krävs inom alla yrken.
Undersökningen visade att behovet av digital kompetens sträckte sig långt utanför
traditionellt skrivbordsarbete till arbeten som tekniker och kvalificerade
jordbruksarbetare. Specialiserad digital kompetens krävdes i mycket mindre
utsträckning och främst inom specifika sektorer. Enligt en europeisk undersökning om
kompetens och arbetstillfällen från 2014 12 uppgav över 70 % av de anställda i EU att de
behövde IKT-kompetens på grundläggande nivå (19 %) eller medelhög nivå (52 %) för
att kunna utföra sina arbetsuppgifter 13. Figur 3 visar läget i var och en av
medlemsstaterna.

11

ICT for work: Digital skills in the workplace, final report, 2017: ISBN 978-92.79.67761-8.

12

European skills and jobs survey (ESJS), Cedefop.

13

Cedefop (2016), The great divide: Digitalisation and digital skill gaps in the EU workforce,
#ESJsurvey Insights, nr 9, Thessaloniki: Grekland.

13

Figur 3 – Nivå av IKT-kompetens som krävs för att utföra arbetet
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Grundläggande/Medelhög

Avancerad

Anm.: Nivåerna av digital kompetens definierades på följande sätt: grundläggande IKT-nivå (använder
dator, surfplatta eller mobiltelefon för att skicka e-post eller surfa på nätet), medelhög IKT-nivå
(använder ordbehandlingsprogram och skapar dokument och/eller kalkylark) och avancerad IKT-nivå
(utvecklar mjukvara, applikationer eller programmering, och använder programspråk eller statistiska
analyspaket).
Källa: Cedefop, European skills and jobs survey, 2014.

13 Undersökningen om digital kompetens i Europa visade också att 15 % av

arbetsplatserna i EU hade brist på digital kompetens i sin arbetskraft. Brister i fråga om
grundläggande kompetens fanns främst bland tekniker (22 %), personer i
lågkvalificerade yrken (21 %), försäljare (20 %) och kontorsanställda (17 %) 14, vilket
visar hur viktigt det är med grundläggande digital kompetens inom många olika yrken.

Digital kompetensnivå i EU

14 Enligt Eurostats sammansatta indikator har andelen personer med grundläggande

digital kompetens gradvis ökat under de senaste åren både på EU-nivå och i de flesta
medlemsstater. Figur 4 visar utvecklingen av den digitala kompetensen 15 bland
förvärvsarbetande vuxna från 2015 till 2019 i alla medlemsstater. I sju medlemsstater
14

Curtarelli, Maurizio och Gualtieri, Valentina med Shater Jannati, Maryam och Donlevy,
Vicki, ICT for work: Digital skills in the workplace, final report, 2016, s. 8 och s. 95.

15

Se Bilaga I.

14
minskade andelen vuxna med åtminstone grundläggande digital kompetens något
mellan 2015 och 2019.

Figur 4 – Procentandel av arbetskraften i åldrarna 25–64 år med
åtminstone grundläggande digital kompetens
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Anm.: Enligt Eurostat ändrades datainsamlingsmetoden för Tjeckien, Italien, Lettland och Luxemburg
mellan 2015 och 2019. För Sverige har uppgifterna för 2019 låg tillförlitlighet.
Källa: Eurostat.

15 Kommissionen införde 2014 indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle

(Desi), ett sammansatt index som sammanfattar relevanta indikatorer för Europas
digitala prestation och följer medlemsstaternas framsteg i fråga om digital
konkurrenskraft. En av Desis fem ”dimensioner” är humankapital. Här tas hänsyn till
både grundläggande och avancerad digital kompetens, eftersom båda är av avgörande
betydelse för den europeiska ekonomin. Figur 5 visar hur medlemsstaterna rankas i
fråga om humankapital inom Desi. Nivåerna avseende grundläggande och avancerad
digital kompetens är inte desamma.

15

Figur 5 – Desi-dimensionen humankapital 2019 – grundläggande och
avancerad kompetens
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Anm.: För vår analys har vi behandlat Desi-kategorierna kompetens att använda internet och avancerad
kompetens och utveckling som likvärdiga med grundläggande respektive avancerad kompetens.
Källa: GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik.

16 Ett antal faktorer bidrar till den digitala kompetensnivån. Däribland fysisk

infrastruktur: tillgången till datorer och bra internetuppkoppling. OECD:s analys 16 visar
att skillnaderna mellan könen inte är särskilt uttalade, medan utbildningsnivå och ålder
har betydelse för den digitala kompetensen. I de flesta länder saknade många
lågutbildade vuxna grundläggande kunskaper i användning av IKT, medan dessa
färdigheter var nästan universella bland vuxna med högre utbildning. När det gäller
ålder avtar IKT-kompetensen successivt bland personer från 30 år och uppåt. Eurostats
uppgifter bekräftar dessa tendenser (figur 6).

16

Resultaten är hämtade från publikationen: OECD (2019), Skills Matter: Additional Results
from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.

16

Figur 6 – Procentandel människor i EU med åtminstone grundläggande
digital kompetens, efter ålder och utbildningsnivå
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Källa: Eurostat.

17 Figur 7 illustrerar de olika kompetensnivåerna inom arbetskraften ur ett annat

perspektiv. Den visar att det finns en tydlig, och växande, klyfta när det gäller digital
kompetens mellan dem som arbetar och dem som är arbetslösa. Det är därför mycket
viktigt att arbetslösa inte lämnas utanför insatserna för att höja den digitala
kompetensnivån så att deras chanser att ta sig (tillbaka) in på arbetsmarknaden
maximeras.
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Figur 7 – Procentandel personer i EU med ingen eller låg digital
kompetens i förhållande till deras anställningsstatus
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Anm.: I diagrammet ingår inte personer vars digitala kompetens inte kunde bedömas.
Källa: Eurostat.

Jämförelse av digital kompetens i världen

18 Genom den internationella versionen av Desi (I-Desi) görs en övergripande

bedömning av var EU står jämfört med några ekonomier utanför EU 17. I I-Desi utvidgas
Desis resultat till länder utanför EU med hjälp av indikatorer som mäter liknande
variabler. Till skillnad från Desi, som använder primära källor, baseras I-Desi på en rad
sekundära informationskällor. I-Desi är en mindre avancerad indikator än Desi, men
den möjliggör en bred och översiktlig jämförelse mellan länder.

19 Figur 8 ger en översikt över hur EU:s medlemsstater som helhet och de fyra

medlemsstater som ligger högst respektive lägst rankas i förhållande till
jämförelseländer utanför EU när det gäller grundläggande digital kompetens under
perioden 2015–2018. På det hela taget ligger bedömningarna av EU:s medlemsstater i
17

Se I-DESI 2020: How digital is Europe compared to other major world economies? (Länder
som omfattas: EU28, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Kina, Island, Israel, Japan, Mexiko,
Nya Zeeland, Norge, Sydkorea, Ryssland, Serbien, Schweiz, Turkiet och USA).

18
linje med övriga länder: genomsnitten för dessa två grupper låg mycket nära varandra
2018, och under perioden har de fyra högst och de fyra lägst rankade medlemsstaterna
legat i linje med de bäst respektive sämst presterande jämförelseländerna utanför EU.
Enligt I-Desi fick ett antal länder – nio av EU:s 28 medlemsstater och fem av de 17
länderna utanför EU – lägre poäng 2018 än under tidigare år.
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Figur 8 – I-Desi: Internationell jämförelse av befolkningsandel med
åtminstone grundläggande digital kompetens 2015–2018
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Anm.: I-Desi-indikatorn för grundläggande digital kompetens bygger på OECD:s indikatorer och
beräkningar. Mer information finns i Bilaga I. De 4 högsta och 4 lägsta – dvs. de länder som presterar
bäst respektive sämst – varierar från år till år. Enligt uppdragstagaren beräknas uppgifterna för 2018 på
grundval av bästa tillgängliga metoder för att imputera saknade värden.
Källa: Revisionsrätten baserat på dataset i rapporten I-DESI 2020.

20 En annan källa till uppgifter om länders digitala kompetensnivåer är OECD:s

program för internationell utvärdering av vuxnas kompetens. Den utvärderingen
bygger på en undersökning som mäter vuxnas nivåer när det gäller centrala färdigheter
inom informationsbehandling, såsom läs- och skrivkunnighet, räkning och

20
problemlösning (vilket även innefattar digitala färdigheter), och hur de använder sina
färdigheter hemma, på arbetsplatsen och i samhället i stort för att lösa de typer av
problem som IKT-användare ofta möter i moderna samhällen. Problemlösningens
kognitiva dimensioner är det centrala målet för utvärderingen medan användningen av
IKT är sekundär. Till skillnad från Desi omfattar utvärderingen ett test, inte en
självbedömning, och kan därför ge ett mer objektivt resultat. Av de 21 EUmedlemsstater (eller regioner i medlemsstater) som deltog genomförde 17 delen om
digitala färdigheter (figur 9).
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Figur 9 – Vuxnas kompetens när det gäller problemlösning, procentandel
av befolkningen
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Anm.: Undersökningen genomfördes i tre omgångar: 2011–2012, 2013–2014 och 2017 (bilaga I).
Cypern, Frankrike, Italien och Spanien deltog i räkne- och läs- och skrivkunnighetsproven men valde att
inte delta i problemlösningsmomentet.
Nivå 1 och under nivå 1 motsvarar i stort sett grundläggande digital kompetens.
Källa: Revisionsrättens diagram baserat på uppgifter från OECD.
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21 Resultaten av OECD:s undersökning ligger i stort sett i linje med Desi och visar att

de nordiska länderna i allmänhet presterar bäst när det gäller digital kompetens och
att de fem länder som presterar bäst i EU är bland de bästa i världen. På liknande sätt
hamnar de medlemsstater som har lägre poäng i Desi också under OECD-genomsnittet
i den utvärderingen.

EU:s åtgärder fram till 2020
Strategiska initiativ till stöd för digital kompetens

22 Det har funnits en medvetenhet om IKT-kompetensklyftan i EU i nästan två

årtionden 18. I detta sammanhang inrättades genom rådets slutsatser av den 12 maj
2009 19 en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”), och
2010 infördes digital kompetens som ett inslag i Europa 2020-strategin 20 genom den
digitala agendan för Europa (punkt 04). Europa 2020-strategin innehöll också ”en
agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen” som skulle modernisera
arbetsmarknaderna och ge människor ökad egenmakt genom kompetensutveckling
under hela livet i syfte att öka deltagandet på arbetsmarknaden och bättre anpassa
tillgången och efterfrågan på arbetskraft, inbegripet genom arbetskraftens rörlighet.

23 Sedan 2010 har EU inlett ett antal olika initiativ som rör digital kompetens – ofta

som en del av bredare åtgärder. Ämnet är brett och involverar många aktörer på
många nivåer, såsom en stor del av befolkningen och olika instanser inom offentlig
förvaltning, utbildning och industri. Resultatet är en rad åtgärder på EU-nivå som löper
parallellt och är delvis sammanlänkade. I tabell 1 ges en översikt över de åtgärder som
tas upp i de efterföljande avsnitten, tillsammans med rådets rekommendation från
2018 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (ruta 1) och den senaste versionen
av DigComp (punkt 09). Tabellen visar också att man sedan 2016 i högre grad har
fokuserat på digitala eller grundläggande färdigheter, men fortfarande är åtgärderna

18

Se eEurope 2002: Påverkan och prioriteringar – Meddelande till Europeiska rådets vårmöte
i Stockholm, 23–24 mars 2001 (KOM(2001) 140 slutlig) eller ministerförklaringen från
konferensen om IKT för ett integrerat samhälle den 11 juni 2006 i Riga, Lettland.

19

Rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt
utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”).

20

Meddelande från kommissionen: Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för
alla, KOM(2010) 2020 slutlig.

23
ofta inriktade på andra färdigheter, kompetensnivåer eller målgrupper snarare än
specifikt på vuxnas grundläggande digitala kompetens.

Tabell 1 – EU:s pågående åtgärder och deras kompetensområden,
kompetensnivåer och åldersgrupper
EU-åtgärd

Kompetensområde

Kompetensnivåer

Den digitala agendan för
Europa (2010)

Sju
åtgärdsområden,
däribland digital
kompetens och
digital integration

Alla typer av
nivåer

Åldersgrupperna
16–74 år

DigComp, ramverket för
utvecklingen av digital
kompetens bland
medborgarna (2013)

Digitala färdigheter

Alla
kompetensnivåer

Alla
åldersgrupper

Strategin för den digitala
inre marknaden (2015)

Digitala färdigheter
och digital expertis
omnämns särskilt,
men även andra
områden omfattas

Alla typer av
nivåer, men
grundläggande
färdigheter
omnämns särskilt

Alla
åldersgrupper

Digitalisering av den
europeiska industrin
(2016)

Fokus på
digitalisering

Alla typer av
nivåer

Alla
åldersgrupper

Kompetenshöjningsvägar Alla
(2016)
kompetensområden

Grundläggande
nivå1

Vuxna2

Koalitionen för digital
kompetens och digitala
arbetstillfällen (2016)

Digitala färdigheter

Alla
kompetensnivåer

Ungdomar och
vuxna

Rådets rekommendation
om nyckelkompetenser
för livslångt lärande
(2018)

Åtta kompetenser,
inklusive digital
kompetens

Fokus på
grundläggande
kompetens

Alla
åldersgrupper

1

Målet är att ge vuxna möjlighet att nå motsvarande EQF-nivå 3 eller 4 (gymnasienivå).

2

Inte berättigade till stöd inom ramen för ungdomsgarantin.

Källa: Revisionsrätten.

Åldersgrupp
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2010–2015: Inga åtgärder specifikt inriktade på grundläggande digital kompetens
bland vuxna

24 Ett av målen för Utbildning 2020 var att öka kreativiteten och innovationen på

alla utbildningsnivåer. Det avsåg alla medborgares förvärv av allmänna färdigheter,
bland annat digital kompetens. I 2015 års gemensamma rapport från rådet och
kommissionen om genomförandet av den strategiska ramen för europeiskt
utbildningssamarbete (Utbildning 2020) 21 angavs att ramen på ett bättre sätt borde
stödja de långsiktiga utmaningarna, däribland anpassningen till den digitala eran.

25 Den digitala agendan för Europa

syftade främst till att påskynda utbyggnaden
av höghastighetsinternet och utnyttja fördelarna med en digital inre marknad för
hushåll och företag. Dess övergripande mål var: att öka den regelbundna
internetanvändningen från 60 % till 75 % senast 2015 och från 41 % till 60 % för
missgynnade personer samt att halvera andelen personer som aldrig har använt
Internet (till 15 %) fram till 2015. Båda målen uppnåddes. I den digitala agendan för
Europa noterades också underskottet på digital kompetens, och det föreslogs att
digital kompetens och digitala färdigheter skulle bli en prioritering för förordningen om
Europeiska socialfonden (2014–2020) och att man fram till 2012 skulle utveckla
verktyg för att kartlägga och erkänna IKT-yrkespersoners och användares färdigheter.
22

26 Agendan för ny kompetens och arbetstillfällen

innehöll fyra prioriterade
centrala åtgärder, varav en med fokus på övergripande livslångt lärande. Avsikten var
att kommissionen senast 2012 skulle lägga fram ett förslag till en EU-omfattande
strategi och EU-omfattande verktyg för att hjälpa medlemsländerna att integrera IKTkompetens och datakunskaper (e-kompetens) i de centrala åtgärderna för livslångt
lärande. Ingen särskild hänvisning till grundläggande digital kompetens gjordes i
agendans nyckelåtgärder.
23

21

Europeiska unionens officiella tidning C 417, 15.12.2015.

22

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén och Regionkommittén: En digital agenda för Europa, KOM(2010) 245
slutlig.

23

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén och Regionkommittén: En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen –
EU:s bidrag till full sysselsättning, KOM(2010) 682 slutlig.

25
Kommissionen konstaterade att kraven ökade på arbetsmarknaden och ökade sitt
fokus på grundläggande digital kompetens

27 Efter en genomgång av framstegen med Europa 2020-strategin

offentliggjorde
kommissionen 2015 strategin för den digitala inre marknaden . I strategin betonades
att ansvaret för läroplanerna i första hand ligger hos medlemsstaterna men att
”kommissionen kommer att ta upp digital kompetens och expertis som en
nyckelkomponent i framtida initiativ för kompetens och utbildning”. Det konstaterades
också att den grundläggande digitala kompetensen hos EU-medborgarna hade
förbättrats men att det var en lång väg kvar till att nå den nivå som behövs i fråga om
befolkningsandel med sådan kompetens (punkterna 01 och 14).
24

25

28 I initiativet för digitalisering av den europeiska industrin

från 2016 konstateras
att digitala färdigheter är helt avgörande för en digital inre marknad, men det betonas
också att det finns en ökande efterfrågan på andra kompletterande färdigheter som
entreprenörskap, ledarskap och teknisk kompetens. En av nyckelåtgärderna i initiativet
för digitalisering av den europeiska industrin var att vidareutveckla dessa färdigheter
genom att bygga vidare på den breda koalitionen för digitala arbetstillfällen, ett
tidigare initiativ som lanserades 2013.
26

29 Efter initiativet för digitalisering av den europeiska industrin kom den nya

kompetensagendan 2016 27 där det angavs att alla medborgare behöver vissa
grundläggande färdigheter, inbegripet digital kompetens, och där särskilda åtgärder
fastställdes för att öka den digitala kompetensen i Europa. Nyckelåtgärderna i den nya
kompetensagendan med inriktning på grundläggande digital kompetens var initiativet
24

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén: En genomgång av strategin Europa 2020 för
smart, hållbar tillväxt för alla, COM(2014) 130 final.

25

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén: En strategi för en inre digital marknad i Europa,
COM(2015)192 final.

26

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén: Digitalisering av den europeiska industrin – Hur
vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter, COM(2016) 180 final.

27

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén: En ny kompetensagenda för Europa,
COM(2016) 381 final och Rådets resolution om en ny kompetensagenda för ett
konkurrenskraftigt Europa för alla.

26
med kompetenshöjningsvägar och koalitionen för digital kompetens och digitala
arbetstillfällen. Samtidigt fortsatte kommissionen att samarbeta med berörda parter
för att utveckla verktyg för bedömning och validering av kompetenser som skulle
kunna hjälpa myndigheter och privata organ att ge bättre vägledning och erbjuda
bättre utbildning och stödtjänster.

30 Initiativet om kompetenshöjningsvägar riktar sig till vuxna med låg kompetens

och syftar till att hjälpa dem att skaffa sig en miniminivå av läs-, skriv- och
räknekunskaper samt digital kompetens. Programmet kan stödjas med EU-medel,
bland annat genom ESF, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Erasmus+,
men inga medel har anslagits specifikt för grundläggande digital kompetens. I en
genomföranderapport från februari 2019 28 konstaterades att ett antal medlemsstater
hade prioriterat digital kompetens och använde ESF för att stödja åtgärder. Men i
rapporten angavs också att antalet åtgärder inte motsvarade utmaningens omfattning,
eftersom åtgärderna endast berörde några tusen personer av en målgrupp på cirka
61 miljoner lågutbildade vuxna. Och även om ökad tonvikt hade lagts på digital
kompetens tenderade de EU-medfinansierade åtgärderna att fokusera mer på
yrkesinriktade färdigheter och sysselsättning än på digital kompetens, trots att sådan
kompetens mycket väl kan integreras i yrkesutbildning. Som en följd av denna rapport
uttryckte rådet 29 sitt fortsatta stöd för kompetenshöjningsvägar och uppmanade
kommissionen att stödja genomförandet genom riktade ansökningsomgångar.

31 Koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen (nedan kallad

koalitionen) sammanför medlemsstater, företag, arbetsmarknadens parter, ideella
organisationer och utbildningsanordnare för att komma till rätta med bristen på digital
kompetens inom fyra områden: digital medborgarkompetens, digital
medarbetarkompetens, digital spetskompetens och digital kompetens inom hela
utbildningskedjan. Förutom målet att stödja utvecklingen av medlemsstaternas
övergripande nationella strategier för digital kompetens fram till mitten av 2017 hade
koalitionen följande mål som skulle uppnås senast 2020:
o

Utbilda 1 miljon arbetslösa ungdomar för lediga arbetstillfällen inom den digitala
sektorn.

28

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Council Recommendation on Upskilling
Pathways: New Opportunities for Adults Taking stock of implementation measures,
SWD(2019) 89 final.

29

Rådets slutsatser om genomförandet av rådets rekommendation om
kompetenshöjningsvägar: nya möjligheter för vuxna (2019/C 189/04).

27
o

Stödja kompetensutveckling och omskolning av arbetskraften och i synnerhet
vidta åtgärder för att stödja små och medelstora företag.

o

Modernisera utbildning för att ge alla elever och lärare möjlighet att använda
digitala verktyg och material i undervisning och inlärning.

o

Styra och utnyttja tillgänglig finansiering för att stödja digital kompetens och
genomföra informationskampanjer om vikten av digital kompetens.

32 Enligt kommissionen hade nästan alla medlemsstater en nationell strategi som

omfattade digital kompetens i juni 2019, och i mitten av 2020 hade 25 medlemsstater
skapat nationella koalitioner. I början av 2021 hade koalitionen omkring 550
medlemmar som mellan december 2016 och juli 2018 erbjöd nästan 11 miljoner
européer i alla åldersgrupper (ungefär hälften av eleverna var grundskole- och
gymnasieelever) en chans att förbättra sin digitala kompetens 30. En översikt över
framstegen med de nationella strategierna och de nationella koalitionernas åtgärder
för de fyra målgrupperna 31 finns i Bilaga II. Det finns dock inga siffror på i vilken
omfattning sådana åtgärder är inriktade på vuxnas grundläggande digitala kompetens.
Kommissionen övervakar de utfästelser som gjorts av koalitionens medlemmar med
hjälp av ett särskilt verktyg 32, men har inget system för övervakning av koalitionens
särskilda mål.
Övervakning av digital kompetens inom den europeiska planeringsterminen

33 Kommissionen övervakar också nivån på den digitala kompetensen i EU:s

medlemsstater inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Tabell 2 visar att
hänvisningar och rekommendationer som rör digital kompetens har ökat generellt
sedan 2017. År 2020 nämndes kompetens med hänvisning till alla medlemsstater och
nio av dem fick rekommendationer som rörde digital kompetens 33. Ingen av
rekommendationerna avsåg dock specifikt grundläggande digital kompetens. I ruta 2
presenteras en medlemsstats svar på en rekommendation som nyligen lämnats inom
den europeiska planeringsterminen.

30

Se EU:s webbplats om koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

31

Se faktablad om nationella koalitioner för digital kompetens och digitala arbetstillfällen
(situationen per den 30 oktober 2020).

32

Koalitionens Pledge Viewer.

33

Österrike, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Ungern, Luxemburg, Portugal och Förenade
kungariket.

28

Tabell 2 – Antal medlemsstater som fick landsspecifika
rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen
Landsspecifika rekommendationer

2017

2018

2019

2020

Medlemsstater där kompetens
nämndes

27

27

28

28

Medlemsstater som fick
rekommendationer om kompetens

5

9

18

10

Medlemsstater som fick
rekommendationer om digital
kompetens

0

3

6

9

Källa: Revisionsrätten baserat på EU:s offentliggöranden inom ramen för den europeiska
planeringsterminen.

Ruta 2
Finlands svar på en rekommendation inom ramen för den europeiska
planeringsterminen
Finland får höga poäng i både Desis och OECD:s indikatorer för grundläggande
digital kompetens. Landet har inte en strategi som är särskilt inriktad på
grundläggande digital kompetens utan har valt att anta ett mer holistiskt synsätt.
År 2018 reformerade Finland sitt yrkesutbildningssystem genom att skapa en
gemensam väg för yrkesutbildning som är tillgänglig för ungdomar och vuxna,
oavsett ålder och tidigare studiebakgrund. Med anledning av en rekommendation
inom den europeiska planeringsterminen 2019 34 om att ”stärka kompetens och
aktiv inkludering, särskilt genom välintegrerade tjänster för arbetslösa och
personer utanför arbetskraften”, förbereder den finska regeringen en reform av
ramen för fortbildning i syfte att förse fler medborgare med gymnasieutbildning
och högre utbildning.

34

Rekommendation till rådets rekommendation om Finlands nationella reformprogram 2019
med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram 2019, COM(2019) 526
final.

29

Erasmus+ och ESF var de viktigaste källorna till finansiering av digital
kompetens

34 EU anslog inga särskilda medel till de initiativ som beskrivs i föregående avsnitt,

utan dessa integrerades i befintliga finansieringsflöden. Kommissionen specificerar
ingen öronmärkt finansiering för just grundläggande digital kompetens, i linje med sitt
mål att stödja undervisnings- och utbildningssystem som är inriktade på olika
målgrupper och kompetenser, inbegripet digital kompetens vid sidan av exempelvis
arbetsrelaterad utbildning, kreativitet och kritiskt tänkande. Enligt kommissionen
innebär mångfalden av programmål att öronmärkning av specifika belopp inte skulle
vara tillräckligt flexibelt om programmen ska kunna anpassas till lokala behov.

35 Vi analyserade de medel som använts för grundläggande digital kompetens inom

ramen för vuxenutbildning. De viktigaste finansieringskällorna är programmet
Erasmus+ (som förvaltas på EU-nivå av kommissionen och dess genomförandeorgan
för utbildning, audiovisuella medier och kultur) och ESF med delad förvaltning. Mer
information om Cosme-programmet finns i ruta 3.

Ruta 3
Cosme – ett program för små och medelstora företag
Cosme är EU:s direktförvaltade program för små och medelstora företag med en
budget på 2,3 miljarder euro för perioden 2014–2020. Små och medelstora
företag är en viktig del av EU:s ekonomier. Nio av tio företag är små eller
medelstora, och små och medelstora företag genererar två av tre arbetstillfällen i
Europa. Cosme har inga projekt som är särskilt inriktade på grundläggande digital
kompetens. Projekten tenderar att fokusera på digital kompetens för
yrkesverksamma som är specialiserade på IKT.

36 Erasmus+ stöder insatser inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och

idrott, och hade en total budget på 16,45 miljarder euro för perioden 2014–2020.
Programmet erbjuder möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte för studenter,
utbildare och lärare och syftar till att förbättra utbildningskvaliteten och främja
innovation genom samarbete och stöd till politiska reformer. Av Erasmus+ budget gick
17 % till yrkesutbildning och 3,9 % till vuxenutbildning 35. I lagstiftningen om Erasmus+
omnämns inte digital kompetens specifikt, men det anges att det finns behov av att
35

Artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den
11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning,
yrkesutbildning, ungdom och idrott.
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förbättra nyckelkompetenser och färdigheter, ”framför allt med avseende på deras
relevans för arbetsmarknaden och deras bidrag till ett sammanhållet samhälle, särskilt
genom bättre möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte och genom ett förstärkt
samarbete mellan utbildnings-och yrkesutbildningssektorn och arbetslivet” 36. Digital
kompetens har omnämnts i alla årliga arbetsprogram för de senaste sju åren.

37 I de årliga genomföranderapporterna och halvtidsrapporten nämns dock inte

digital kompetens specifikt (vare sig grundläggande eller avancerad) eftersom det inte
finns någon särskild output- eller resultatindikator för digital kompetens. Den indikator
för utvärderingen av programmet som närmast berör digital kompetens är ”Antalet
deltagare som angett att de har förstärkt sina nyckelkompetenser”37. Detta är ett
subjektivt mått eftersom det ”till största delen bygger på deltagarnas egna
självbedömningar”38 vid intervjuer och i enkätsvar. Enligt halvtidsutvärderingen av
Erasmus+ ansåg 89 % av alla yrkesutbildningsstuderande att de hade förbättrat sina
yrkeskunskaper39.

38 Inom Erasmus+ fanns det i slutet av 2019 cirka 16 000 projekt med anknytning till

”IKT – ny teknik – digital kompetens”, varav omkring 4 300 avsåg vuxenutbildning och
yrkesutbildning 40. De flesta av dessa projekt bidrar till förvärv av många olika
färdigheter, däribland grundläggande digital kompetens för alla åldersgrupper. Till
exempel tar ett projekt om ny teknik för undervisning i främmande språk inte upp
problemet med låg digital kompetens utan inför digitala metoder i undervisningen. Vår
analys visade att 133 av dessa projekt rörde enbart digital kompetens, och bara 18
projekt var begränsade till vuxnas förvärv av grundläggande digital kompetens. Andra
projekt inbegrep till exempel förvärv av specialiserade IKT-färdigheter eller nya
utbildningsmetoder såsom onlineplattformar för lärande. Det innebär att för projekt
inom Erasmus+ som enbart stöder digital kompetens handlar omkring 14 % om den
vuxna befolkningens förvärv av grundläggande digital kompetens. Sett till alla projekt
som får stöd från Erasmus+ är andelen mindre än 0,1 %. I ruta 4 ges exempel på två
olika sätt att stödja grundläggande digital kompetens.

36

Artikel 5.1 a i förordning (EU) nr 1288/2013.

37

Bilaga I till förordning (EU) nr 1288/2013, ”Indikatorer för utvärdering av programmet”.

38

Särskild rapport 22/2018 Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat
EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras, punkt 74.

39

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Mid-term evaluation of the Erasmus+
programme (2014–2020), SWD(2018) 40 final, s. 138, ”Overview of results”.

40

EU-kommissionens webbplats om resultat av projekt inom Erasmus+.
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Ruta 4
Projekt inom Erasmus+ för att förbättra den grundläggande digitala
kompetensen
TICTac+55 41
Projektet TICTac+55 omfattar utbildning för lärare som vill uppmuntra och stärka
sina äldre studenter så mycket som möjligt så att de kan ta sig an utmaningarna
med IKT. Det sker genom främjande av IKT-användning, men på ett kritiskt sätt
och med beaktande av studenternas livssituationer och behov. För att uppnå
målen har man planerat utbytesprogram för lärare till ett antal länder inom EU
(Finland, Nederländerna, Slovakien, Ungern, Storbritannien och Estland).
Ämnesområden som ingår: utrustning för vardagspraktiska färdigheter, IKT-stödd
innovations- och kreativitetsutbildning och införande av webbaserade
applikationer för att förbättra språkkurser.

Ideal – Integrering av digital utbildning i läs- och skrivkunnighet för
vuxna 42
Ideal är ett strategiskt partnerskap mellan Finland, Belgien, Irland, Italien,
Nederländerna och Norge, som omfattar fem vuxenutbildningsanordnare och en
icke-statlig organisation. Projektet är inriktat på att förbättra de digitala
färdigheterna hos vuxenutbildare som arbetar med missgynnade grupper i syfte
att förbättra anställbarheten, yrkesutbildningen och samhällsutbildningen för
lågutbildade vuxenstuderande.
Ideal-projektgruppen undersökte vilken typ av färdigheter som behövs i olika
sammanhang och hur lärarnas kompetens skulle kunna utvecklas genom utbyte av
kunskap, erfarenheter och god praxis. Som ett resultat av projektet har lärare och
utbildare blivit mer kompetenta och självsäkra när det gäller att integrera
innovativa digitala metoder i sin dagliga undervisning, inklusive
multimedietillämpningar, användning av video, virtuella inlärningsmiljöer, sociala
medier och spel.

41

Webbplatsen för projektet TICTac+55 inom Erasmus+: Combined Learning Techniques for
People 55+.

42

Webbplatsen för projektet Ideal inom Erasmus+ – Integrating Digital Education in Adult
Literacy.
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39 ESF stöder åtgärder med anknytning till en rad olika mål, bland annat

sysselsättning och bättre utbildning. I lagstiftningen för 2014–2020 nämns digital
kompetens 43 som ett område där ESF skulle kunna bidra genom sina
investeringsprioriteringar, inbegripet de som rör livslångt lärande och yrkesutbildning.
Figur 10 visar att dessa prioriteringar står för de fjärde och femte största anslagen
inom ESF. Tillsammans uppgår de till 14,6 miljarder euro.

Figur 10 – EFS:s planerade anslag till de olika insatstyperna

Övriga tolv koder

Aktiv inkludering

Investeringar i
institutionell kapacitet

Tillgång till
anställning och
arbetskraftens
rörlighet

Ökad tillgång till tjänster

Tillgång till universitetsoch högskoleutbildning
Anpassning till förändringar
för arbetstagare, företag
och entreprenörer
Varaktig integration på
arbetsmarknaden för
ungdomar
Förstärka
yrkesutbildningssystemen

Stöd till förskole-,
grundskole- och
gymnasieutbildning

Stärka lika tillgång till
livslångt lärande

Källa: Revisionsrättens beräkningar baserade på ESI-fondernas plattform för öppna data.

40 När det gäller fonder med delad förvaltning, såsom ESF, kan medlemsstaterna

själva bestämma hur de fördelar medlen inom ramen för partnerskapsavtalen och de
operativa programmen (nedan kallade programmen). Inför utarbetandet av dessa
dokument signalerade kommissionen genom sina ståndpunktsdokument från 2012 att
ett antal länder borde överväga att prioritera digital kompetens – tabell 3.

43

Artikel 3.2 b i förordning (EU) nr 1304/2013.
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Tabell 3 – Prioriteringar av digital kompetens i kommissionens
ståndpunktsdokument från 2012
Tematiska mål inom vilka digital kompetens
omnämns

Medlemsstater

Öka tillgången till, användningen av och
kvaliteten på IKT

BG, CZ, EE, ES, HR, IT, LV, PT

Främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och
arbetskraftens rörlighet

AT, DE

Investera i utbildning och i vidareutbildning,
inklusive yrkesutbildning för färdigheter och
livslångt lärande

HU, RO, SE, SI

Inget omnämnande av digitala
färdigheter/kompetens

BE, CY, DK, EL, FR, FI, IE, LT; LU,
MT, NL, PL, SK, UK

Källa: Europeiska revisionsrätten baserat på kommissionens ståndpunktsdokument från 2012.

41 Utifrån vår analys av medlemsstaternas anslag konstaterade vi att av 187 ESF-

program i 28 medlemsstater var 29 program i 10 medlemsstater inriktade på IKTrelaterad utbildning inom ramen för vuxenutbildning eller yrkesutbildning (tabell 4).
Det totala planerade anslaget till de 28 medlemsstaterna inom ESF:s tematiska mål för
utbildning är mindre än 0,6 % av hela ESF-anslaget för perioden 2014–2020.
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Tabell 4 – ESF-program som stöder utbildning i digitala färdigheter för
vuxna i medlemsstaterna

Medlemsstat

Planerat belopp
för IKT-relaterad
vuxenutbildning
(miljoner euro)

Tilldelat EU-stöd
till insatser som
valts ut av
förvaltningsmyndigheten
(miljoner euro)

Totala utgifter
som
stödmottagarna
deklarerat till
förvaltningsmyndigheten och
som rapporterats
till kommissionen
(miljoner euro)

Polen

154,7

201,3

148,4

Slovakien

132,5

5,8

3,7

Italien

58,7

26,5

31,5

Estland

55,5

30,7

18,1

Ungern

51,6

134,8

41,6

Finland

16,9

5,9

7,5

Spanien*

5,0

25,2

13,7

Luxemburg

0,3

1,2

0,8

Frankrike

inte angivet i
programmen

1,5

3,0

Förenade kungariket

inte angivet i
programmen

5,5

4,6

438,4

272,8

Totalt

475,3*

Anm.: Alla uppgifter per den 31 december 2019. I det ”totala” beloppet ingår inte uppgifterna för
Frankrike och Förenade kungariket i fråga om ”planerat belopp”, men dessa två länder omfattas när det
gäller ”tilldelat stöd”.
*För det spanska programmet 2014ES05SFOP016 – Extremadura finns det ingen information tillgänglig
för 2019, och därför ingår endast aggregerade uppgifter fram till 2018 i det totala beloppet.
Källa: ESI-fondernas plattform för öppna data.

42 Tabell 4, som bygger på medlemsstaternas årliga rapportering till kommissionen,

visar att vid utgången av 2019 hade de tio medlemsstater som planerade att använda
ESF för digital kompetens inom det tematiska målet utbildning tillsammans tilldelat
92 % av finansieringen till projekt och betalat ut 57 % (se närmare uppgifter i
Bilaga III). Det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna. Vissa program hade
ännu inte haft några kostnader, medan andra redan hade valt ut projekt att stödja till
en betydligt större kostnad än planerat. Sammanlagt hade dessa medlemsstater

35
anslagit 439 miljoner euro i ESF-medel för att stödja förvärv av digital kompetens
genom livslångt lärande och yrkesutbildning, vilket motsvarar 0,5 % av de totala ESFanslagen för perioden 2014–2020. ESF kan bidra till förvärv av digital kompetens
genom andra tematiska mål, till exempel de som rör sysselsättning, social delaktighet
eller institutionell kapacitetsuppbyggnad, vilket ökar det totala stödet till omkring 2 %
av det totala ESF-anslaget.

Hur kommissionens åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 har
påverkat programplaneringen 2014–2020 (operativa program inom
Erasmus och ESF) med avseende på digital kompetens

43 Som en reaktion på covid-19-krisen har förordningarna om investeringsinitiativet

mot effekter av coronaviruset (CRII) och CRII Plus gett medlemsstaterna flexibilitet att
använda befintliga, outnyttjade resurser och omdirigera dem till de områden där de
bäst behövs. I slutet av november 2020 hade 22 medlemsstater (och Förenade
kungariket) begärt 151 ändringar av sina ESF-program med hjälp av den flexibilitet som
erbjuds genom CRII och CRII Plus. I vissa fall innebär det att medel överförs från projekt
för digital kompetens.

44 Det föreslagna paketet med återhämtningsstöd för sammanhållning och till

Europas regioner (React-EU) 44 omfattar 47,5 miljarder euro i ytterligare medel som
kommer att göras tillgängliga för programperioden 2014–2020 för
sammanhållningspolitiska fonder, inklusive ESF. För ESF skulle åtgärder som finansieras
av React-EU kunna omfatta digital kompetens.

45 Erasmus+ offentliggjorde också särskilda ansökningsomgångar för att stödja

beredskap för digital utbildning och anslog 100 miljoner euro till stöd för projekt inom
skolutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning. Sista dag för att delta i dessa
ansökningsomgångar var den 29 oktober 2020, och resultaten var inte tillgängliga när
denna översikt slutfördes. Men eftersom ansökningsomgångarna inte var inriktade på
vuxenutbildning är det enligt kommissionen osannolikt att det kommer att genomföras
några projekt till stöd för vuxnas grundläggande digitala kompetens.

44

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser
inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för
främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en
grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU), COM(2020) 451 final.
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EU:s förslag för framtiden (2021–2027)
Den europeiska kompetensagendan

46 I den europeiska kompetensagendan

fastställs kvantifierbara mål för både
kompetensutveckling (förbättring av befintliga färdigheter) och omskolning (utbildning
i nya färdigheter) som ska uppnås under de kommande fem åren. Det är första gången
ett specifikt mål föreslås om att öka andelen medborgare med åtminstone
grundläggande digital kompetens: från 56 % 2019 till 70 % 2025. Agendan innehåller
inga milstolpar för att uppnå detta mål.
45

47 För att uppfylla agendans mål uppskattar kommissionen att det årligen behövs

sammanlagt 48 miljarder euro från den offentliga och privata sektorn. I agendan
nämns nio EU-fonder som möjliga finansieringskällor för 2021–2027. De viktigaste
fonderna är faciliteten för återhämtning och resiliens med en total föreslagen budget
på 673,3 miljarder euro, ESF+ med en föreslagen budget på 87,9 miljarder euro och
Erasmus med en föreslagen budget på 23,4 miljarder euro.

Faciliteten för återhämtning och resiliens

48 Faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att ställa 673,3 miljarder euro

till förfogande i form av lån och bidrag för att stödja reformer och investeringar som
genomförs av medlemsstaterna. Det kräver att medlemsstaterna utarbetar nationella
planer för återhämtning och resiliens som fastställer sammanhängande reformpaket
och offentliga investeringsprojekt. Dessa planer bör ta upp de utmaningar som
identifierats inom ramen för den europeiska planeringsterminen, särskilt de
landsspecifika rekommendationer som antagits av rådet och som rör digital kompetens
(punkt 33 och tabell 2). I detta sammanhang uppmanar kommissionen
medlemsstaterna att i sina planer för återhämtning och resiliens inkludera
investeringar och reformer inriktade på digital kompetens samt utbildning och
yrkesutbildning för alla åldrar i syfte att nå målet på 70 % senast 2025 (punkt 46) 46.

45

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén: Den europeiska kompetensagendan för hållbar
konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft, COM(2020) 274 final.

46

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken: Årlig strategi för
hållbar tillväxt 2021, COM(2020) 575 final.
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49 Rådets ståndpunkt

är att minst 20 % (144,8 miljarder euro) bör gå till den
”digitala omställningen”, vilket inbegriper digital kompetens på alla nivåer. I detta
sammanhang hänvisas i rådets slutsatser av den 2 oktober 2020 48 särskilt till en
uppgradering av den digitala kapaciteten i utbildningssystemen.
47

Europeiska socialfonden+ (ESF+)

50 Målen för ESF+

innefattar digitala färdigheter – men inte nödvändigtvis
grundläggande digital kompetens. ESF+ bör också bidra till relevanta aspekter av andra
viktiga EU-initiativ och verksamheter, särskilt ”kompetensagendan för Europa” och
kompetenshöjningsvägar. Den planerade budgeten för perioden 2021–2027 uppgår till
87,9 miljarder euro, men det finns inga särskilda anslag för ”digitala färdigheter”.
49

51 I landsrapporterna inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2019

50

redogjorde kommissionen för sin preliminära syn på prioriterade investeringsområden
och grundläggande villkor för ett effektivt genomförande av sammanhållningspolitiken
under 2021–2027. Detta utgjorde grunden för en dialog mellan medlemsstaterna och
kommissionen om programplaneringen av de sammanhållningspolitiska fonderna
(inklusive ESF+). Kommissionen ansåg att 23 av 27 medlemsstater borde ta upp digital
kompetens i sina program.

Det nya Erasmusprogrammet för 2021–2027

52 Kommissionen föreslog ett nytt Erasmusprogram för perioden 2021–2027

som
omfattar både grundläggande och avancerad digital kompetens och som i stora drag är
en fortsättning på programmet från föregående period. Det nya programmet kommer
också att stödja yrkesutbildning, datorkunskap och vuxenutbildning, och digital
51

47

Se not 11538/20 från rådets generalsekretariat av den 7 oktober 2020.

48

Se not EUCO 13/20 av den 2 oktober 2020.

49

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+),
COM(2018) 382 final.

50

2019: Europeiska planeringsterminen: landsrapporter, bilaga D.

51

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”:
Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning
(EU) nr 1288/2013, COM(2018) 367 final.
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kompetens omnämns specifikt – dock med särskild tonvikt på avancerade digitala
färdigheter.

Handlingsplanen för digital utbildning

53 I september 2020 föreslog kommissionen en ny handlingsplan för digital

utbildning för perioden 2021–2027 52. I handlingsplanen anges bland de vägledande
principerna att digital kompetens är avgörande för livet och att grundläggande digitala
färdigheter bör bli en del av de generella kärnfärdigheter som alla bör ha. I linje med
dessa vägledande principer föreslås en rad åtgärder, till exempel att använda
Erasmusprogrammet för att stödja planerna för den digitala omställningen inom
utbildningsinstitutioner, att utveckla ett europeiskt certifikat för digitala färdigheter
som kan erkännas och accepteras av myndigheter, arbetsgivare och andra aktörer i
hela Europa och att föreslå en rådets rekommendation om att förbättra utbudet av
digitala färdigheter i utbildningen.

Rådets rekommendation om en förstärkt ungdomsgaranti

54 EU:s ungdomsgaranti är ett åtagande som alla EU-medlemsstater har gjort om att

säkerställa att alla unga under 25 år får ett högkvalitativt erbjudande om
sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik inom fyra månader
efter det att de blivit arbetslösa eller avslutat sin formella utbildning. I november 2020
förstärkte rådet sin rekommendation från 2013 genom att bland annat utöka
åldersgruppen så att den omfattar alla unga under 30 år. Rådet rekommenderade
också medlemsstaterna att använda DigComp (punkt 09) för att bedöma de digitala
färdigheterna hos alla unga som varken arbetar eller studerar och som registrerar sig
för ungdomsgarantin, så att alla ungdomar som behöver det erbjuds särskild utbildning
för att förbättra sina digitala färdigheter 53.

52

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplan för digital utbildning 2021–2027
– Ställa om utbildningen till den digitala tidsåldern, COM(2020) 624 final

53

Rådets rekommendation av den 30 oktober 2020 om en väg till jobb – en förstärkt
ungdomsgaranti och om ersättande av rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att
inrätta en ungdomsgaranti (2020/C 372/01).
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Uppdatering av Eurostats indikator för digital kompetens

55 Kommissionen kommer att införa en reviderad metod för Eurostats indikator för

digital kompetens (Digital Skills Indicator). Indikatorn kommer att anpassas genom att
ett femte kompetensområde, ”säkerhet”, läggs till de fyra befintliga områdena i den
nuvarande IKT-miljön. Med denna översyn kommer Eurostats sammansatta indikator
för digital kompetens att anpassas till 2018 års uppdatering av rådets rekommendation
om nyckelkompetenser för livslångt lärande, och indikatorn kommer också att bättre
återspegla ramverket för utvecklingen av digital kompetens från och med 2021.
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Avslutande kommentarer
Huvudpunkterna i översikten

56 Grundläggande digital kompetens hos arbetskraften blir allt viktigare och krävs

ofta redan nu i många yrken. Vuxna som inte har denna grundläggande kompetens
kommer att ställas inför problem både i arbetet och i privatlivet. Detta är framför allt
ett problem för äldre, lågutbildade och arbetslösa vuxna (punkterna 12–17, figur 4 och
figur 7).

57 Medlemsstaterna har huvudansvaret för kompetensutveckling, men EU har länge

insett utmaningen och har vidtagit ett antal åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna
att ta itu med den otillräckliga nivån av grundläggande digital kompetens. Åtgärderna
har bestått i riktlinjer och rekommendationer och stöd till samarbetsnätverk. I detta
sammanhang fastställde kommissionen ett internationellt erkänt ramverk för
utvecklingen av digital kompetens, stödde utarbetandet av nationella strategier för
digital kompetens och bidrog till att skapa nationella koalitioner för digital kompetens
och digitala arbetstillfällen i nästan alla EU:s medlemsstater. Men enligt de indikatorer
som kommissionen använder har den grundläggande digitala kompetensen i
medlemsstaterna inte förbättrats nämnvärt trots att EU:s åtgärder stadigt ökat i bredd
och omfattning under de senaste fem åren (punkterna 05, 06, 09, 14, figur 4 och
figur 6).

58 Kompetensnivån varierar avsevärt inom och mellan medlemsstaterna.

Medlemsstaternas kompetensnivåer ligger i linje med länder utanför EU i de fall det
finns jämförbara uppgifter. De av EU:s medlemsstater som har bäst resultat hör till de
ledande länderna på global nivå, men medlemsstaterna i andra änden av skalan är inte
bättre än de sämst presterande länderna utanför EU. För den här gruppen
medlemsstater förvärrades situationen gradvis under perioden 2015–2018, vilket tyder
på att den digitala klyftan inte bara är ett problem mellan samhällsgrupper i en
medlemsstat utan även mellan hög- och lågpresterande länder i detta avseende
(punkterna 18–21, figur 8 och figur 9).

59 Sedan 2010 har EU inlett ett antal olika initiativ som rör digital kompetens – ofta

som en del av bredare åtgärder. Ämnet är brett och involverar många aktörer på
många nivåer, såsom en stor del av befolkningen och olika instanser inom offentlig
förvaltning, utbildning och industri. Resultatet är en rad åtgärder på EU-nivå som löper
parallellt och är delvis sammanlänkade (punkt 23 och tabell 1).
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60 Trots att det i den digitala agendan för Europa föreslogs att digital kompetens och

digitala färdigheter skulle vara en prioritering för ESF under perioden 2014–2020 gick
bara omkring 2 % av ESF-finansieringen till projekt som specifikt gällde IKT-utbildning i
medlemsstaterna. Kommissionen drog slutsatsen att de åtgärder som var specifikt
inriktade på kompetenshöjning bland vuxna var otillräckliga. På liknande sätt utgjorde
finansieringen av projekt inom Erasmus+ som gällde vuxnas grundläggande digitala
kompetens endast en liten andel av den totala finansieringen (punkterna 25, 30 och
34–41).

61 För perioden efter 2020 har EU nu satt upp ett tydligt mål, nämligen att andelen

medborgare med åtminstone grundläggande digital kompetens ska uppgå till 70 %
senast 2025 jämfört med ett utgångsvärde på 56 % 2019. Enligt kommissionen
kommer detta att kräva årliga investeringar på 48 miljarder euro som måste komma
från såväl privata som nationella och internationella offentliga källor. Med tanke på
detta mål har EU inrättat ett antal initiativ och anslagit EU-medel som är inriktade på
grundläggande digital kompetens hos vuxna (punkterna 46–55).

Utmaningar för framtiden

62 För att nå de mål som fastställts för den kommande EU-programperioden

identifierade vi några centrala utmaningar:

63 Tillräcklig finansiering för att öka den digitala kompetensen är en viktig del av

ekvationen. Det är mer sannolikt att politiska mål uppnås om finansieringskällor och
finansieringsbelopp identifieras, även om de endast är vägledande. I den europeiska
kompetensagendan nämns de olika EU-fonder som skulle kunna stödja
genomförandet, men det anges inte vilka belopp det kan röra sig om.

64 I den europeiska kompetensagendan har det inte fastställts några milstolpar för

att nå det övergripande målet och inte heller till exempel en miniminivå som ska
uppnås av alla länder. Sådana specifika mål och milstolpar skulle vara till hjälp till
exempel för att övervaka genomförandet av politiken i syfte att minska den digitala
klyftan mellan hög- och lågpresterande länder.

65 När det gäller övervakning är Eurostats sammansatta indikator ett användbart

verktyg för att bedöma EU-medborgarnas digitala kompetens, och den kan även
användas till att övervaka framstegen med att nå målet att 70 % av medborgarna ska
ha åtminstone grundläggande digital kompetens senast 2025. Uppdateringen av
indikatorn och utvidgningen med en modul om ”säkerhet” från och med 2021 innebär
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att indikatorn anpassas på lämpligt sätt till ramen DigComp men också att dess värden
ändras. Kommissionen vidtar åtgärder för att minska denna effekt, men en ändring av
beräkningen av indikatorn kan fortfarande påverka möjligheterna att uppnå målet till
2025.

66 När det gäller övervakning hade kommissionen svårt att identifiera EU-

finansierade projekt avsedda att öka vuxnas digitala kompetens till åtminstone
grundläggande nivå under perioden 2014–2020 och att bedöma i vilken utsträckning
de kan ha bidragit till detta mål. Under perioden 2021–2027 skulle möjligheten att
övervaka sådana projekt hjälpa EU att bedöma om åtgärderna har varit framgångsrika
eller inte.

Denna översikt antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova
som ordförande, i Luxemburg den 20 januari 2021.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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Ordlista, akronymer och förkortningar
arbetskraft: alla som arbetar eller aktivt söker arbete inom ramen för den direkta
produktionen av varor och tjänster.
Cedefop: Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning.
Cosme: EU:s program för små och medelstora företags konkurrenskraft.
covid-19: sjukdom orsakad av coronavirus.
de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna): de fem viktigaste
EU-fonderna som tillsammans stöder den ekonomiska utvecklingen i EU, nämligen
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och
Europeiska havs- och fiskerifonden.
den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”): ett
forum för medlemsstaterna för att diskutera utbildningspolitik, utbyta bästa praxis och
lära av varandra.
Desi: index för digital ekonomi och digitalt samhälle.
DigComp: det europeiska ramverket för utvecklingen av digital kompetens bland
medborgarna.
Erasmus+: ett EU-program för att stödja utbildning, yrkesutbildning, ungdom och
idrott i Europa, huvudsakligen genom att ge universitetsstudenter möjligheten att
studera och skaffa sig erfarenhet utomlands.
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf): en EU-fond som ska stärka den
ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU genom att finansiera investeringar
som minskar obalanser mellan regioner.
Europeiska socialfonden (ESF): en EU-fond som ska skapa utbildnings- och
sysselsättningsmöjligheter och förbättra situationen för personer som riskerar
fattigdom.
Europeiska socialfonden+ (ESF+): efterföljaren till Europeiska socialfonden för
perioden 2021–2027.
Eurosai: Europeiska organisationen för högre revisionsorgan – en av de regionala
grupperna inom Internationella organisationen för högre revisionsorgan (Intosai);
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Eurosai omfattar de högre revisionsorganen i 49 Europeiska länder och Europeiska
revisionsrätten.
Eurostat: Europeiska kommissionens generaldirektorat Eurostat – europeisk statistik.
faciliteten för återhämtning och resiliens: EU-fond som ska lindra covid-19-pandemins
sociala och ekonomiska konsekvenser och göra medlemsstaternas ekonomier och
samhällen mer hållbara, motståndskraftiga och bättre rustade för grön och digital
omställning.
GD: Europeiska kommissionens generaldirektorat.
I-Desi: internationellt index för digital ekonomi och digitalt samhälle.
IKT: informations- och kommunikationsteknik.
investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset (CRII): åtgärdspaket för att
möjliggöra en flexibel användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna
för att hantera covid-19-pandemin.
livslångt lärande: all inlärning under livets gång som syftar till att förbättra kunskaper,
färdigheter och kvalifikationer.
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
operativt program: den grundläggande ramen för genomförande av EU-finansierade
sammanhållningsprojekt under en fastställd period, som återspeglar de prioriteringar
och mål som fastställs i partnerskapsöverenskommelserna mellan kommissionen och
enskilda medlemsstater.
PIAAC: (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) OECD:s
program för internationell utvärdering av vuxnas kompetens.
små och medelstora företag: en definition av storleken på företag och andra
organisationer som bygger på antal anställda och vissa ekonomiska kriterier; små
företag har färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte
överstiger 10 miljoner euro; medelstora företag har färre än 250 anställda, en
årsomsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst
43 miljoner euro.
ståndpunktsdokument: dokument som bildar ramen för kommissionens och
medlemsstaternas dialog om utarbetandet av partnerskapsöverenskommelser och
operativa program.
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vuxenutbildning: verksamhet för lärande efter avslutad grundutbildning, en del av
EU:s politik för livslångt lärande.
yrkesutbildning: utbildning för att förse människor med de kunskaper och färdigheter
som krävs på arbetsmarknaden.
återhämtningsstöd för sammanhållning och till Europas regioner (React-EU):
instrument som tillhandahåller ytterligare finansiering för en fortsättning och
utvidgning av investeringsinitiativen mot effekter av coronaviruset (CRII och CRII+).
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Bilagor
Bilaga I – Mätning av digital kompetens
Vi hänvisar till fyra informationskällor när det gäller nivåer av digital kompetens:
1.

Eurostats indikator för digital kompetens (Digital Skills Indicator) utvecklades i
samarbete med gemensamma forskningscentrumet och GD Kommunikationsnät,
innehåll och teknik, och offentliggjordes första gången 2015. Denna indikator
bygger på ramverket för utvecklingen av digital kompetens (DigComp) som är en
allmänt accepterad och vetenskapligt utvecklad kompetensram för digitala
färdigheter. Indikatorn bygger på utvalda aktiviteter som rör internet- eller
mjukvaruanvändning bland personer i åldrarna 16–74 år inom fyra specifika
områden (information, kommunikation, problemlösning och
mjukvarukompetens). Fyra nivåer anges: ingen, låg, grundläggande eller över
grundläggande kompetens. Den digitala kompetensen hos de personer som inte
hade använt internet de senaste tre månaderna kunde inte bedömas (en kategori
som snabbt minskar).
Eurostats indikator för digital kompetens finns tillgänglig för 2015, 2016, 2017 och
2019 och baseras på EU-undersökningen om hushålls och privatpersoners IKTanvändning. Uppgifterna samlas in av de nationella statistikbyråerna i varje
medlemsstat och skickas till Eurostat för validering och aggregering. Eurostat gör
indikatorn tillgänglig på sin webbplats i flera olika fördelningar (avseende ålder,
kön, utbildning, inkomstkvartil och sysselsättning).

2.

Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) är ett sammansatt index
som sammanfattar relevanta indikatorer för Europas digitala prestation och följer
utvecklingen av EU-medlemsstaternas digitala konkurrenskraft. Desi-dimensionen
humankapital mäter digital kompetens genom att ta hänsyn till kompetens att
använda internet (baserat på Eurostats indikator för digital kompetens, se ovan)
och avancerad IKT-kompetens (beräknat utifrån antalet anställda IKT-specialister
och personer med IKT-utbildning).

3.

Det internationella Desi (I-Desi) omfattar även 18 länder utanför EU för att
möjliggöra bredare jämförelser av digital prestation. Eftersom de uppgifter från
Eurostat som ligger till grund för Desi inte finns tillgängliga för vissa länder
användes olika indikatorer för dimensionen humankapital. För att mäta
åtminstone grundläggande färdigheter användes indikatorn ”personer som har
använt ordbehandlingsprogram de senaste tolv månaderna”, baserat på OECD:s

47
statistik om informations- och kommunikationsteknik från 2019. I-Desi bygger
därför på en mindre komplex och mindre sofistikerad metod än Desi.

4.

Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) är
OECD:s program för bedömning och analys av vuxnas färdigheter. Den viktigaste
undersökningen som genomförts inom ramen för PIAAC är undersökningen av
vuxnas färdigheter (Survey of Adult Skills). Denna undersökning mäter vuxnas
nivåer när det gäller centrala färdigheter inom informationsbehandling, såsom
läs- och skrivkunnighet, räkning och problemlösning, och samlar in information
och data om hur vuxna använder sina färdigheter hemma, på arbetsplatsen och i
samhället i stort. Genom att mäta vuxnas förmåga att lösa problem i tekniktäta
miljöer försöker undersökningen mäta mer än de rent instrumentella
färdigheterna i fråga om kunskap om och användning av digital teknik.
Problemlösningens kognitiva dimensioner står i fokus för utvärderingen medan
användningen av IKT är sekundär. Vidare baseras denna undersökning på ett test
och inte en självbedömning såsom är fallet med Eurostats undersökning. PIAAC
genomfördes i tre omgångar i de 32 OECD-länderna och tre subnationella
enheter, nämligen Flandern (Belgien), England (Förenade kungariket) och
Nordirland (Förenade kungariket).

Kvalifikationsnivåerna bedöms enligt följande:
o

Under nivå 1 (OECD-genomsnitt 14,6 %): Uppgifterna bygger på väldefinierade
problem som kräver användning av endast en funktion inom ett generiskt
gränssnitt.

o

Nivå 1 (OECD-genomsnitt 28,3 %): På denna nivå kräver uppgifterna vanligtvis
användning av allmänt tillgängliga och välkända tekniska applikationer, såsom epostprogram eller webbläsare. Problemet kan lösas oavsett testpersonens
medvetenhet om och användning av specifika verktyg och funktioner (t.ex. en
sorteringsfunktion). Uppgifterna omfattar få steg och ett minimalt antal
operatorer.

o

Nivå 2 (OECD-genomsnitt 24,7 %): På denna nivå kräver uppgifterna vanligtvis
användning av både allmänna och mer specifika tekniska tillämpningar. Uppgiften
kan omfatta flera steg och operatorer. Uppgiften kan kräva bedömning av
relevansen hos en uppsättning poster för att sortera bort distraktorer. Vissa
integral- och inferensberäkningar kan krävas.

o

Nivå 3 (OECD-genomsnitt 5,1 %): På denna nivå kräver uppgifterna vanligtvis
användning av både allmänna och mer specifika tekniska tillämpningar.
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Användning av verktyg (t.ex. en sorteringsfunktion) krävs för att komma fram till
lösningen. Uppgiften kan omfatta flera steg och operatorer. Det ställs vanligtvis
höga krav på kontroll av uppgifter och resultat. Oväntade resultat och olösliga
beräkningar förekommer. Uppgiften kan kräva bedömning av relevans och
tillförlitlighet hos information för att sortera bort distraktorer.
De största skillnaderna mellan Eurostats sammansatta indikator Desi och OECD:s
PIAAC visas nedan i tabell 5.

Tabell 5 – Jämförelse av mätningen av digital kompetens
Dimension

Eurostat (Desi)

OECD:s PIAAC

Definition av digital
kompetens

Baserad på DigComp

Kombination av IKT-färdigheter
och kognitiva element
(problemlösning)

Kvalifikationsnivåer

Ingen kompetens/
grundläggande
kompetens/ över
grundläggande
kompetens

Nivåerna 1–3, under nivå 1

Undersökningsmetod

Självbedömning i
undersökning om
hushållens IKTanvändning

Datorbaserat test, inledande
frågeformulär om bakgrund och
prov i centrala IKT-färdigheter

Jämförbarhet över tid och
geografiskt område

Ja

Nej, endast en omgång

Mål

Jämförelse, stöd för
EU:s politik

Underlag för nationella
kompetensstrategier,
jämförelse

Tidpunkt(er)

2015–2017, 2019

En gång 2011, 2014 eller 2017
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Dimension

Eurostat (Desi)

OECD:s PIAAC

Omfattning

Alla medlemsstater

2011–2012: Österrike, Belgien
(Flandern), Tjeckien, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike,
Tyskland, Irland, Italien,
Nederländerna, Polen,
Slovakien, Spanien, Sverige och
Förenade kungariket (England
och Nordirland). 2014–2015:
Grekland, Litauen och Slovenien
2017: Ungern.
Många andra OECDmedlemmar

Ålder på den population
som omfattas

16–74 år

16–65 år

Källa: Revisionsrätten baserat på uppgifter från Eurostat, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik
och OECD.
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Bilaga II – Nationella koalitioner för digital kompetens och digitala arbetstillfällen
Land

Österrike

Belgien

Bulgarien

Kroatien

Cypern

Strategi
i mitten
av 2019

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Andel aktiviteter per målgrupp (i %)

Nationell
koalition

Huvudsakliga mål

Ja

Den österrikiska koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen lanserades i juni
2020. Det är en viktig del av den digitala handlingsplan som håller på att utarbetas på nationell
nivå. Både på utbildningsområdet och i den övergripande frågan om motståndskraft mot kriser
tar man nu tillvara digitaliseringserfarenheterna från covid-19-nedstängningsfasen och beaktar
dem främst i koalitionens arbetsprogramplanering för 2020/2021. Som ett första led i
koalitionens arbete inrättades en styrkommitté för DigComp som i mars inledde sitt arbete med
kvalitetssäkring och fördelning av aktiviteter enligt Österrikes modell för digital kompetens.

Ja

Den belgiska nationella koalitionen är en aktiv sammanslutning av organisationer, icke-statliga
organisationer, utbildnings- och sysselsättningsinstitutioner samt arbetsmarknadens parter.
Den har ett tydligt mål: att på ett inkluderande sätt förbättra belgarnas förmåga att använda
digitala färdigheter inom nuvarande och framtida jobb.

35 %

25 %

30 %

10 %

Ja

Huvudsyftet med den digitala nationella koalitionen är att locka fler människor till ny teknik, att
på ändamålsenligt sätt utnyttja potentialen med digitalisering för alla medborgare och att stödja
utvecklingen av IKT-sektorn i Bulgarien. Koalitionen är ett samarbetsorgan som sammanför
företag, universitet och myndigheter i Bulgarien och bidrar till att uppnå de prioriteringar som
fastställs i den digitala agendan för Europa.

10 %

60 %

10 %

20 %

Ja

Kroatiens nationella koalition för digital kompetens och digitala arbetstillfällen syftar till att
utnyttja den växande potentialen hos IKT-sektorn i Kroatien för att främja ökad sysselsättning i
Kroatien och på ett avgörande sätt bidra till Kroatiens ekonomi. Koalitionen vill därför se till att
mer kvalificerad IKT-personal utbildas i Kroatien och flyttar till Kroatien, för att komma tillrätta
med kompetensbristen.

10 %

25 %

55 %

10 %

Ja

Cyperns nationella koalition Grow Digital CY syftar till att främja en breddad och ökad digital
kompetens för att åtgärda obalansen mellan ett lågt antal IKT-yrkesverksamma och ett större
antal lediga tjänster. Berörda parter har föreslagit åtgärder som syftar till att säkerställa ett
tillräckligt och kontinuerligt utbud av personer med IKT-utbildning av hög kvalitet i enlighet med
arbetsmarknadens behov.

10 %

70 %

10 %

10 %

Alla
medborgare

Utbildning

IKTspecialister

Arbetskraften

Inga uppgifter tillgängliga
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Land

Tjeckien

Danmark

Strategi
i mitten
av 2019

Ja

Ja

Nationell
koalition

Huvudsakliga mål

Alla
medborgare

Utbildning

IKTspecialister

Arbetskraften

Ja

DigiKoalice bidrar till att öka den digitala kompetensen hos alla tjeckiska medborgare genom att
främja digitala färdigheter inom utbildning och på arbetsmarknaden. Detta hjälper i sin tur den
tjeckiska ekonomin att öka sin konkurrenskraft. DigiKoalice når detta mångfunktionella mål
genom att sammanföra organisationer, intressenter och deras verksamheter i ömsesidigt
samarbete.

20 %

40 %

20 %

20 %

Ja

Den danska nationella koalitionen fastställer gemensamma mål och uppmanar berörda parter
att ansluta sig för att tillsammans utarbeta en handlingsplan för att överbrygga
kompetensklyftan. Trots att Danmark hör till de mest digitaliserade länderna visar forskning att
mer än en miljon danska medborgare i åldrarna 16–65 år har bristfällig digital kompetens. Inom
IKT-sektorn har Danmark också en kritisk kompetensbrist, som ser ut att öka i framtiden.

60 %

10 %

5%

25 %

Estlands nationella koalition strävar efter att överbrygga den digitala kompetensklyftan genom
att fokusera på program som kan utbilda stora delar av befolkningen i digitala färdigheter.
Koalitionen omfattar beslutsfattare, leverantörer av e-tjänster och it-utbildningsföretag. Den
har utvecklat självfinansierade och storskaliga utbildningsinitiativ som syftar till att minska den
digitala kompetensklyftan. Syftet med aktiviteterna är att minska antalet personer i Estland som
inte använder datorer eller internet till 5 %.

80 %

10 %

Den franska nationella koalitionen sammanför lokala och nationella aktörer som är verksamma
i digitala frågor. Det är ett starkt partnerskap där parterna samarbetar för att minska den digitala
kompetensklyftan i Frankrike enligt en pragmatisk plan. De bidrar också till att identifiera,
utveckla och sprida god praxis.

10 %

10 %

30 %

50 %

Ja

Den grekiska nationella koalitionens prioriteringar är att främja den digitala omställningen av
offentliga organ, främja digital kompetens inom utbildning genom kodifiering och främja
internetsäkerhet. Dessutom finns en övergripande prioritering att främja digital kompetens och
it-karriär bland kvinnor och flickor.

30 %

34 %

2%

34 %

Ja

Samarbetet mellan olika medlemmar i den ungerska nationella koalitionen inleddes flera år
innan koalitionen officiellt lanserades i december 2016. Koalitionen inrättades för att underlätta
berörda parters diskussioner för att hitta lösningar på bristen på digitalt utbildad arbetskraft på
den ungerska arbetsmarknaden och stödja regeringen i utarbetandet och genomförandet av
lämpliga strategier.

5%

35 %

30 %

30 %

Estland

Ja

Ja

Finland

Ja

Nej

Frankrike

Ja

Ja

Tyskland

Ja

Nej

Grekland

Ungern

Ja

Ja

Andel aktiviteter per målgrupp (i %)

10 %
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Land

Irland

Italien

Strategi
i mitten
av 2019

Ja

Ja

Nationell
koalition

Huvudsakliga mål

Alla
medborgare

Utbildning

IKTspecialister

Arbetskraften

Ja

Den irländska koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen är ett partnerskap
mellan flera intressenter med fokus på att minska den digitala kompetensklyftan. Företrädare
för den akademiska världen, alla utbildningssektorer, näringslivet, den offentliga sektorn och
frivilligsektorn har samlats för att se till att Irland bidrar till Europas ansträngningar för att främja
inkludering och därmed en fortsatt övergripande förbättring av digitaliseringen.

25 %

25 %

30 %

20 %

Ja

Den italienska koalitionens mål är att överbrygga de olika formerna av sociala och kulturella
digitala klyftor bland den italienska befolkningen, främja digital inkludering och stärka
kompetensutvecklingen för framtidens arbetsmarknad. Framför allt kommer koalitionen att
införa åtgärder för att öka alla medborgares digitala kompetens genom att förse dem med
verktyg för lärande och självutveckling (självbedömningspaket, e-böcker, onlinekurser) och
hjälpa människor att aktivt och ansvarsfullt använda de nya tjänsterna och verktygen för digitalt
medborgarskap.

53 %

22 %

25 %

32 %

27 %

23 %

18 %

50 %

10 %

20 %

20 %

Lettland

Ja

Ja

Den lettiska nationella koalitionen, som inrättades i mars 2013, erbjuder en rad olika aktörer en
plats där man kan diskutera och genomföra utvecklingsmål för den digitala kompetensen i
Lettland och samarbeta om gemensamma initiativ. Sedan starten har partnerna genomfört
storskaliga utbildningsprojekt i digital kompetens för små och medelstora företag, arbetstagare,
IKT-personal, ungdomar och alla medborgare. Koalitionen har också aktivt främjat digitala
tjänster.

Litauen

Ja

Ja

Litauens nationella digitala koalition främjar digital kompetens för privatliv och arbete och
uppmuntrar livslångt lärande för alla, särskilt ungdomar, för att stärka den övergripande digitala
potentialen.

Ja

Digital Luxembourg, Chambre de Commerce och Chambre des Métiers lanserade den nationella
koalitionen på nytt i september 2019. Koalitionen sammanför privata och offentliga aktörer för
att fastställa en nationell agenda och samordna konkreta åtgärder för att påskynda utvecklingen
av digital kompetens i regionen. I samband med covid-19-krisen har koalitionen fokuserat på
nya perspektiv på digital kompetens i hanteringen av covid-19-pandemin, framför allt kopplat
till distansarbete, utbildnings- och omskolningsbehov och effekter på arbetsmarknaden. Genom
sin webbplats vill de vara en central punkt för initiativ som rör digital kompetens och digitala
arbetstillfällen.

Ja

eSkills Malta Foundation är en koalition bestående av företrädare för regeringen, näringslivet
och utbildningssektorn som syftar till att ge råd om den nuvarande och framtida politiken för
digital kompetens, bidra till att utvidga IKT-utbildningsprogram, leda ett program för utveckling
av IKT-professionalism, stödja kampanjer och främja Maltas potential för e-kompetens.

Luxemburg

Malta

Ja

Ja

Andel aktiviteter per målgrupp (i %)

Inga uppgifter tillgängliga

20 %

30 %

30 %

20 %
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Land

Nederländerna

Polen

Portugal

Rumänien

Slovakien

Strategi
i mitten
av 2019

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nationell
koalition

Huvudsakliga mål

Andel aktiviteter per målgrupp (i %)
Alla
medborgare

Utbildning

IKTspecialister

Arbetskraften

Ja

Den nederländska koalitionen har som mål att utveckla en rörelse i Nederländerna med
inriktning på att främja digital kompetens för syften som rör inkludering, innovation och
ekonomi. Utgångspunkten bakom detta är den snabba digitala utvecklingen som kräver
kompletterande digitala färdigheter. Den nederländska koalitionen är inriktad på att se till att
medborgare på alla nivåer är redo för den digitala omställningen och att programmering och
digitala färdigheter blir en hörnsten i läroplanerna.

15 %

50 %

20 %

15 %

Ja

Syftet med koalitionen för digital kompetens är att främja Polens utveckling genom att utnyttja
den fulla potentialen hos tillgänglig modern informationsteknik som i betydande grad förändrar
alla aspekter av samhället och ekonomin. Koalitionen strävar efter detta genom att sprida digital
utbildning och hållbar utveckling av digital kompetens som är anpassad till den dynamiskt
föränderliga arbetsmarknaden.

15 %

50 %

20 %

15 %

Ja

INCoDe.2030 är inriktat på att öka alla portugisiska medborgares digitala kompetens för att
bättre kunna möta utmaningarna i det digitala samhället. Koalitionen omfattar ett brett
spektrum av partner och har som mål att skapa ett digitalt avancerat Portugal fram till 2030.
Enligt INCoDe.2030 kommer alla portugisiska hushåll att ha tillgång till internet senast 2030, och
antalet vana internetanvändare kommer att öka till 90 %.

25 %

25 %

25 %

25 %

Ja

Rumäniens nationella koalition (Skills4IT) är en öppen plattform som omfattar en rad olika
aktörer: beslutsfattare, IKT-företag, föreningar, utbildningsanordnare och icke-statliga
organisationer som deltar i den digitala omställningen. Verksamheten är inriktad på att föra in
programmering och it i skolundervisningen och att anordna kurser och utbildningsevenemang
i cybersäkerhet. Koalitionen tillhandahåller också utbildning för att förbättra arbetskraftens
digitala kompetens.

15 %

40 %

30 %

15 %

Ja

Den slovakiska nationella koalitionen (Digitálna koalícia) samlar partner från offentlig, privat
och ideell sektor och den akademiska världen för att förbereda slovaker i alla åldrar på att
arbeta och leva i den framväxande digitala ekonomin. Koalitionens aktiviteter har hittills nått
över 30 000 personer.

10 %

30 %

30 %

30 %
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Land

Slovenien

Spanien

Sverige

Strategi
i mitten
av 2019

Ja

Ja

Ja

Nationell
koalition

Huvudsakliga mål

Andel aktiviteter per målgrupp (i %)
Alla
medborgare

Utbildning

IKTspecialister

Arbetskraften

Ja

Sloveniens nationella digitala koalition bildades 2016 av aktörer från olika sektorer. Den
digitala koalitionen är ett öppet nationellt forum som samlar alla intresserade parter. De kan
delta i koalitionens arbete oavsett om de stöder eller kritiserar de nya möjligheter och
förändringar som den digitala omställningen medför.

25 %

30 %

20 %

25 %

Ja

Den spanska nationella koalitionen samlar omkring 200 intressenter, såsom it-företag,
utbildningsinstitutioner, fackföreningar, stiftelser, föreningar och statliga organisationer.
Koalitionen arbetar aktivt för att forma debatten om att utveckla en digital begåvningsreserv i
Spanien och främja anställbarhet tack vare digital kompetens.

10 %

35 %

35 %

20 %

Ja

Koalitionens övergripande syfte är dubbelt: För det första att synliggöra de aktiviteter inom
digital kompetens som de medverkande aktörerna redan gör, eller planerar göra, och att
ömsesidigt förstärka effekterna av dessa aktiviteter. Och för det andra att göra en gemensam
aktivitet för att främja jämställdheten inom it. Den viktigaste drivkraften bakom koalitionens
mål är den svenska regeringens digitaliseringsstrategi som presenterades i maj 2017.

20 %

30 %

30 %

20 %

Källa: Revisionsrätten baserat på faktablad om nationella koalitioner för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.
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Bilaga III – Finansiell information om de enskilda
medlemsstaternas genomförande av ESF-program fram till
utgången av 2019
De ekonomiska uppgifter som medlemsstaterna ska rapportera in definieras i
artikel 112 i förordning (EU) nr 1303/2013 (förordningen om gemensamma
bestämmelser):
”1. I övervakningssyfte ska medlemsstaten senast den 31 januari, den 31 juli och den
31 oktober för vart och ett av de operativa programmen, och efter insatsområde, på
elektronisk väg överlämna följande uppgifter till kommissionen:
a)
De sammanlagda offentliga stödberättigande kostnaderna för insatserna och
antalet insatser som valts ut för stöd.
b)
Det sammanlagda belopp av stödberättigande utgifter som stödmottagarna
har redovisat till förvaltningsmyndigheten.”
Medlemsstaterna överför dessa uppgifter via SFC2014 (plattformen för elektroniskt
utbyte av information om gemensam förvaltning av medel mellan medlemsstaterna
och kommissionen), och därefter offentliggörs de också på ESI-fondernas plattform för
öppna data.
I dessa tabeller kategoriseras planerade och genomförda belopp för alla ESF-program.
Medlemsstaterna ansvarar för att de inlämnade uppgifterna är korrekta.
Revisionsrätten beräknade beloppen i tabell 4 för insatstyperna 117 – stärka lika
tillgång till livslångt lärande och 118 – förstärka yrkesutbildningssystemen, vilket
motsvarar ESF:s investeringsprioriteringar 10iii och 10iv. Vi filtrerade dessa belopp för
andratemat 05 Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT.
Andrateman är utformade för att samla information om ESF-utgifter som bidrar till
övergripande sekundära teman och mål för olika sektorer, såsom, i vårt fall, att öka
tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och
kommunikationsteknik. Den slutliga datamängden representerar i idealfallet de belopp
som spenderats på utbildning för förvärv av digital kompetens.

Revisionsrättens team
Revisionsrättens översikt om grundläggande digital kompetens hos vuxna ger en
överblick och en analys av de olika sätt på vilka EU stöder medlemsstaternas insatser
för att minska antalet personer i arbetskraften som saknar grundläggande digital
kompetens.
Denna översikt har antagits av revisionsrättens avdelning II investeringar för
sammanhållning, tillväxt och inkludering, där ledamoten Iliana Ivanova är ordförande.
Revisionsarbetet leddes av ledamoten Iliana Ivanova med stöd av Mihail Stefanov
(kanslichef), James Verity (attaché), Niels-Erik Brokopp (förstechef), Dieter Böckem
(uppgiftsansvarig), Agota Krenusz (biträdande uppgiftsansvarig) och Jussi Bright,
Katarzyna Solarek och Michele Zagordo (revisorer).
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I dagens värld blir en viss nivå av digital
kompetens allt viktigare både inom och utanför
arbetslivet. År 2019 saknade väldigt många vuxna
i EU grundläggande digital kompetens, vilket
visar på en ”digital klyfta” mellan vuxna med
och utan sådana färdigheter. På senare år har
det endast gjorts små framsteg med att minska
klyftan.
I den här översikten undersöker vi vad EU har
gjort för att förbättra situationen och vad som
planeras för perioden 2021–2027. EU har ökat
sin vägledning och sitt stöd till medlemsstaterna,
men relativt få EU-projekt har fokuserat på vuxnas
grundläggande digitala kompetens. Utifrån vår
analys lyfter vi fram de huvudsakliga utmaningar
som EU står inför när det gäller att minska den
digitala klyftan i framtiden.
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