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ERASMUS+ 

Allmän utbildning Yrkesutbildning Ungdom Idrott 

Erasmusprogrammet har funnits sedan 1987, och för att underlätta ansökningsprocessen har alla 

tidigare delprogram slagits ihop till ett stort program för perioden 2014-2020 under samlingsnamnet 

Erasmus+, ett program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet delas 

upp i tre nyckelområden för projekt: mobilitet, projektsamarbete och stöd för policyförändring.  

Mål med Erasmus+ 

Den övergripande målsättningen med Erasmus+ är att: 

o Främja internationellt samarbete vad gäller utbildning, 

ungdom och idrott för att främja anställbarhet 

o Minska kunskapsluckor 

o Modernisera system för utbildning 

o Stärka särskild spetskompetens inom olika områden 

o Stärka länken mellan utbildning och arbete 

o Minska antalet personer som avslutar sina studier i 

förtid.  

 

Idrottsdelen, ett nytt område inom Erasmusprogrammet, 

har inkluderats med målet att främja gräsrotsprojekt inom 

idrott för att möta gränsöverskridande utmaningar som 

dopning, våld och rasism. 

Programmets nya utformning 

Erasmus+ är en sammanslagning av alla tidigare 

delprogram, som bestod av bland andra Programmet för 

livslångt lärande (Grundtvig, Leonardo da Vinci, 

Comenius), Erasmus Mundus och Ung och Aktiv i Europa.  

Sammanslagningen ska stärka länken mellan program och 

policymål, och underlätta ansökningsprocessen. Den nya 

strukturen ger den sökande organisationen möjlighet att 

styra och anpassa projektmedel utifrån sina identifierade 

behov, samt möjlighet att sätta projekten i ett större 

sammanhang och i linje med ordinarie utvecklingsarbete. 

Större strategiska projekt på organisations- och policynivå 

uppmuntras i högre utstäckning än tidigare. Med det 

menas att projekt ska kopplas mer till EU:s 
utbildningspolitik och policyarbete och sättas in i ett 

sammanhang på europeisk nivå.  

Några specifika nyheter som kommer med införandet av 

Erasmus+ är bland annat ett lånegarantisystem för att 

studenter ska kunna finansiera en hel masterutbildning 

utomlands (vilket det sällan finns ekonomiskt stöd för på 

nationell nivå) och främjande av kunskapsallianser och 

allianser för sektorsspecifik kompetens som främst syftar 

till att skapa samarbeten mellan utbildningsinstitutioner 

och företag för att underlätta övergången mellan 

utbildning och arbetsliv. 

Nyckelområden – Key Actions 

Den totala budgeten på 14,7 miljarder euro (131,3 

miljarder kronor) fördelas inom tre nyckelområden (Key 

Actions) för projekt.  

Key Action 1 – Mobilitet (rörlighet). Inkluderar lärar-, 

elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, 

fortbildning, studiebesök och erfarenhetsutbyten. 

Mobilitet är det högst prioriterade fokusområdet som 

erhåller 63 procent av den totala budgeten.  

Kort om Erasmus+ 

o Budget: Cirka 136 miljarder kr (14,7 miljarder 

euro) 

o Tidigare program: Programmet för livslångt 

lärande, Erasmus Mundus, Ung och aktiv i 

Europa m.fl. 

o Ansvarig svensk myndighet: Universitets- och 

högskolerådet (utbildning), Ungdomsstyrelsen 

(ungdomsdelen).  
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Key Action 2 – Projektsamarbete. Inkluderar strategiska 

partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, 

lärosäten, utbildningsorganisationer med flera. 

Projektsamarbete tilldelas 28 procent av budgeten. 

Key Action 3 - Stöd för policyförändring. Inkluderar olika 

verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling 

på europeisk policynivå. Stöd för policyutveckling tilldelas 

drygt 4 procent av budgeten. 

Vem kan ta del av Erasmus+? 

Organisationer från hela utbildningsområdet är välkomna 

att söka stöd inom ramen för Erasmus+. Stöd från 

programmet kommer att ges till: 

o Högskolestuderande, yrkesstuderande och lärlingar 

som vill göra studier, praktik eller fortbilda sig 

utomlands 

o Lärare, föreläsare, utbildare och ungdomsarbetare 

som undervisar eller fortbildar sig utomlands 

o Studenter som läser gemensamma masterutbildningar 

o Unga som arbetar som volontärer eller gör 

ungdomsutbyten utomlands 

o Strategiska partnerskap som ska främja utbyte av 

erfarenhet och förbindelse med arbetslivet.       I 

partnerskapen kan till exempel institutioner för högre 

utbildning och vuxenutbildning och 

ungdomsorganisationer ingå 

o Utbildningsinstitutioner och företag som skapar 

kunskapsallianser och allianser för sektorsspecifik 

kompetens 

o Partnerskap inom idrott. 

Länder som har möjlighet att fullvärdigt delta i 

Erasmussamarbetet under den aktuella programperioden 

är EU:s 28 medlemsstater, Island, Norge, Lichtenstein, 

Turkiet samt länderna på västra Balkan. Schweiz kan för 

närvarande endast delta som partnerland.   

Hur går ansökningarna till? 

Vad gäller projektansökningar inom det nya programmet 

är större gruppansökningar i fokus snarare än individuella 

ansökningar. Varje projekt kommer därmed att omfatta 

större områden, fler individer och fler aktiviteter än under 

tidigare programperioder. Bidrag kan endast sökas av 

organisationer, vilket innebär att en organisation ansöker 

till den nationella myndigheten, för att sedan kunna 

skicka ut personal, studerande och elever på exempelvis 

studier, praktik eller fortbildning i Europa.  

Tidsplan 

Utlysningar för finansieringsmöjligheter görs årligen. De 

första utlysningarna inom programmet aviserades tidigt 

under 2015. Samtliga utlysningar publiceras via hemsidan 

som finns länkat till längst ner på denna sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information om Erasmus+ 

Programguidehttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 

Universitets- och högskolerådet http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sv.htm 

Ungdomsstyrelsen http://www.ungdomsstyrelsen.se/erasmus-plus 

EU-kommissonen http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sv.htm 

Utlysningar http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sv.htm
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