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Hur läser man ”Erasmus+ Programme Guide”? 

En vägledning för den som planerar ett europeiskt projekt för sin 

vuxenutbildningsorganisation.  

Tillsammans med detta dokument rekommenderar vi att ni har ansökningsformulär till 

hands. Dem finner ni här: Ansökan mobilitetsprojekt vux - utbyten.se respektive Ansökan 

strategiska partnerskap vux - utbyten.se 

Ytterligare stödmaterial har utvecklats; alltifrån en generell beskrivning av Erasmus+ för 

vuxenutbildning till rent ansökarstöd. Dessa dokument finner ni på samma webbadresser. 

Man kan inte börja i någon annan ända än varför det över huvud taget finns medel avsatta 

för samarbete inom utbildningsområdet. Erasmus+ är ett medel, ett verktyg, för att nå 

gemensamma mål. EU:s medlemsländer har enats om vissa grundläggande mål för unionen 

att uppnå år 2020 som svar på de utmaningar Europa står inför. I EU 2020-strategin ligger att 

ta sig an dessa utmaningar, exempelvis:  

- Demografi; åldrande arbetskraft, längre arbetsliv 

- Arbetslöshet, särskilt bland ungdomar och lågutbildade 

- Dålig matchning mellan utbildning och arbetsmarknad 

- Allt snabbare förändring av arbetslivet/arbetsinnehåll 

- Stor andel drop-outs i gymnasieskolan 

- Stora ekonomiska skillnader inom unionen 

Fem mål för smart och hållbar tillväxt för alla som EU ska ha uppnått till 2020 är: 

1. Sysselsättning  

75 % av 20–64-åringarna ska arbeta. 

2. FoU (forskning och utveckling) och innovation  

3 % av EU:s bruttonationalprodukt ska investeras i FoU. 

3. Klimat och energi  

Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990  

20 % av energin ska komma från förnybara energikällor.  

Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %.  

http://www.utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Erasmus-mobilitet-vuxenutbildning-/Ansokan/
http://www.utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Erasmus-strategiska-partnerskap-vuxenutbildning/Ansokan/
http://www.utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Erasmus-strategiska-partnerskap-vuxenutbildning/Ansokan/
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4. Utbildning  

Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 %.  

Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.  

5. Fattigdom och social utestängning  

Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha 

minskat med minst 20 miljoner 

 

Utbildning är alltså ett nyckelområde och Erasmus+ ett verktyg. Det finns ingen gemensam 

utbildningspolitik i EU, så alla initiativ på utbildningsområdet är framförhandlade för att 

samtliga medlemsländer ska kunna delta. Detaljerna för samarbetet preciseras i exempelvis 

programguiden för Erasmus+. Var uppmärksam så att det är senaste versionen ni använder, 

kontrollera på kommissionens webbplats: Erasmus+ homepage - European Commission. 

Utlysningen, inbjudan att delta i programmet, med uppgifter om bland annat 

ansökningsdatum och deltagande länder finner du här: Erasmus+ utlysning 2015. 

Programguiden är uppdelad i tre avdelningar. A-delen förklarar sammanhangen som syften, 

programstruktur, budget och vem som kan delta. Här får man snabbt klart för sig att det 

handlar om en beställning av ansökningar och att man förväntar sig att resultaten av de 

beviljade projekten ska vara tillgängliga för alla och bidra till måluppfyllelsen. 

I B-delen beskrivs programdelarna.  Man ser att programmet gör en uppdelning i sektorer; 

allmän vuxenutbildning (adult), yrkesutbildning (VET, inklusive yrkesutbildning för vuxna), 

förskola- skola och högre utbildning. En femte sektor är initiativ inom ungdomsområdet 

(Youth). Fler områden nämns, men dessa kommer inte att tas upp här. 

C-delen är intressant för den som har tänkt göra en ansökan med instruktioner om 
tillvägagångssätt.  
 

B-delen, den som beskriver programdelarna, kommenteras i texten nedan. Fokus ligger på 

vuxenutbildning som i sammanhanget innebär lärande som vuxen med undantag av 

yrkeslärande och lärande inom högre utbildning.  

 

Programguiden, del B 

För vuxenutbildningen står två programdelar öppna; Key Action 1: personalfortbildning 

respektive Key Action 2: strategiska partnerskap och webbplatsen EPALE (Electronic Platform 

for Adult Learning in Europe).  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014/344/10&from=EN
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På arbetsmarknaden behövs fler personer med högre kvalifikationer. Programmet vänder 

sig till organisationer med kraft att genomföra aktiviteter som leder till högre 

kvalifikationer hos den vuxna befolkningen. I det ryms också validering av det individen 

redan har med sig och som förvärvat på annat sätt än genom det formella 

utbildningssystemet. 

Key Action 1 

I Key Action 1 vill man ge stöd till förändringar i vuxenutbildningen genom att personal 

hämtar in nya idéer, ny kunskap och breddar sin kompetens i andra länder. Möjligheterna 

för dem de möter i sin profession att få en lärandesituation anpassad efter personliga behov 

ökar därmed. Och vitsen med att all kompetensutveckling sker i ett annat land är uppenbar; 

vi är européer och har allt att vinna på att lära oss mer om varandra och att ta till oss andra 

språk att kommunicera på. Europabygget är inte enbart en fråga om ekonomisk tillväxt, det 

är framsprunget ur en fredslängtan. Samarbete och ömsesidigt utbyte ökar förståelse och en 

känsla av gemenskap och samhörighet. 

I en ansökan ska man som organisation först beskriva vilka behov man har av utveckling 

och på vilket sätt Erasmus+ KA1 kan hjälpa till att tillfredsställa de behoven. Därefter 

beskriver man konkret vilka aktiviteter man söker medel för.  Och slutligen utvecklar man 

hur det sedan kommer att märkas att de aktiviteterna förändrat organisationens 

arbetssätt på lång sikt. 

Här följer nu kommenterade klipp ur programguiden för 2015, version 3, sidan 66 ff. 

Mobilitetsprojekt = enskilda personers resor utomlands  

                                   Staff= personal, aldrig studerande  

 
 

Undervisar studerande Kompetensutvecklar sig genom att delta i exempelvis kurser eller 

genom att jobbskugga 
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En europeisk utvecklingsplan med klart definierade behov är ett måste för att man ska lyckas 

med sin ansökan. Börja där, inte med att bygga ansökan runt en intressant kurs ni erbjuds att 

delta i.  

 

Mobiliteten ska leda till mätbar förändring och till att deltagarens erfarenhet synliggörs. 

 

När det gäller giltighetskriterierna är uppräkningen en bruttolista som ska passa samtliga 

länder som deltar i programmet. Tänk ”svenskt”, alltså hur vi gör en uppdelning i formell 

vuxenutbildning (som komvux), icke-formell vuxenutbildning (som studieförbund och 

folkhögskolor) och informellt vuxenlärande i exempelvis föreningsliv, på museer och 

bibliotek. En och samma organisation kan arbeta med såväl allmänt- som yrkeslärande och 

till och med högre utbildning och skola. Så länge personalen som är aktuell ska fortbilda sig 

för arbete med att befrämja vuxnas allmänna lärande är ni rätt ute. Gör det tydligt i 

ansökan! 
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Vem kan då ansöka? Enklaste svaret är den som ska skicka sin personal utomlands. Om det 

är ett ömsesidigt utbyte ska alltså varje sändande organisation ansöka i sitt eget land för de 

egna mobiliteterna.  

Man kan också nationellt gå samman i ett konsortium. En paraplyorganisation kan stå för 

själva ansökan och alla detaljer runt kontrakt, budget och rapportering. Övriga medlemmar i 

konsortiet är då de som skickar sina deltagare. Man kan också slå sig samman fler sändande 

organisationer och en tar på sig det administrativa ansvaret som ansökare. 

Enskilda individer utan en organisation bakom sig kan inte söka. 

 

 Om man ansöker om att sända sin personal på kurs är det inte rimligt att vid tiden för 

ansökan kunna ange exakt vilken kurs och när.   I de fall man ska skicka sin personal på 

jobbskuggning måste man däremot ha mer på fötterna och kunna ange 

mottagarorganisation i ansökan, vilket tyvärr inte framgår av texten i guiden.  

När man ansöker som ett konsortium behöver samtliga uppgifter finnas vid ansökan, och 

konsortiet består enbart av organisationer från samma land. 

 

Projektets varaktighet är ett eller två år. Det kallas projekt eftersom själva utlandsaktiviteten 

bara är en del av den långsiktiga strategin för internationalisering av den egna 

organisationen. Man ska i ansökan tala om hur man förbereder och följer upp mobiliteten, 

det är en del av projektet. Från två dagar till två månader kan mobiliteten pågå och bidraget 

anpassas efter längden på mobiliteten.  
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Man kan få intrycket av ordalydelsen ”in charge of adult education” att det enbart är 

ledningspersonal som kan delta i mobiliteter. Så är inte alls fallet. Se gärna motsvarande text 

för skolområdet. Lärare, vägledare, studiebibliotekarier, museipedagoger med flera 

kategorier är välkomna!   

Klipp från motsvarande text för skola 

 

 

Vad är det man bedömer i ansökan och hur går bedömningen till? 

Se det som en tydlig signal att man i programguiden presenterar bedömningspunkterna. En 

ansökan kan vara hur bra som helst, men om den inte stämmer med det man efterfrågar så 

kommer den aldrig i fråga för beviljande. 

Ansökan ska stämma med definierade behov, programdelens syften, och förväntade resultat 
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Förutom relevans tittar bedömarna på kvalitet i de olika stegen i genomförandet.

 

 

Slutligen bedömer man förväntade effekter; hur man utvärderar och delar med sig resultat 

 

 

Ansökan måste vara av genomgående god kvalitet. Det finns därför miniminivåer för att den 

ska kunna beviljas. 

 

 

På sidan 70 ff presenteras principerna för vad man kan få bidrag för. Resa, uppehälle, 

administration, kurskostnad, extrakostnader för särskilda behov är byggstenar. Inga 

personalkostnader således, och det är bidrag, inte kostnadstäckning. Tabell 1 på sidan 72 

anger lägsta- och högstanivå för dagsersättning. Varje land tillämpar sin egen nivå, se därför  

Ansökan mobilitetsprojekt vux - utbyten.se  för uppgifter om den nivå som gäller för 

svenska resenärer utomlands. 

 

http://www.utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Erasmus-mobilitet-vuxenutbildning-/Ansokan/
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Key Action 2 

Strategiska partnerskap är längre projekt på mellan två och tre år. Man kan samarbeta med 

enbart vuxenutbildningsorganisationer och/eller med andra organisationer som kan tillföra 

något i ett partnerskap med sikte på att tillföra något för vuxenlärandesektorn i Europa. 

Texten i guiden börjar på sidan 106 och man ser direkt att här släpper man uppdelningen i 

sektorer. Budgeten fördelas däremot fortfarande sektorsvis och landsvis, precis som i Key 

Action 1. 

 

 

Strategiska samarbetsprojekt för innovation och utbyte av goda exempel och metoder – det är ett 

brett område som ska täckas in. Och det är även ett spektrum av giltiga organisationer. Det viktigaste 

är att det är rätt organisationer i förhållande till projektidén.  

 

I Key Action 1 ska man som ansökare övertyga om sina behov i organisationen, i Key Action 2 

ska man däremot visa att man satt samman ett optimalt team av högkompetenta partners. 

 

På sidan 106 inleds ett avsnitt där man presenterar horisontella = gemensamma 

prioriteringar och därefter presenterar man sektorsspecifika prioriteringar. En ansökan 

måste träffa antingen minst en horisontell eller en sektorsspecifik prioritering. 

 

 

För vuxenutbildningens del är baskunskaper, validering, vägledning, nya lärmetoder och 

individanpassning viktiga begrepp – alla begrepp som syftar fram till att den enskilde efter 

sin lärandeprocess är anställningsbar. 
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På sidan 109 listas ett antal möjliga aktiviteter och teman för ett strategiskt 

partnerskapsprojekt. Observera att det är en totallista för samtliga sektorer. Efter de 

inramade punkterna följer ett stycke som man bör observera. Där informerar man om att 

mobilitetsaktiviteter kan förekomma även i Key Action 2, men att de i så fall endast kan 

förekomma som en del av ett projekt, inte vara huvudsyftet. 

 

 

Vem kan då delta i ett Strategiskt partnerskap? Med Programländerna menar man EU-länder 

och övriga som deltar i Erasmus+, exempelvis Norge och Island. En fullständig förteckning 

finns i utlysningen. Partnerländer är alltså länder utanför denna krets. Det som är viktigt att 

veta är innebörden av orden ”…essential added value”… I praktiken betyder det för 

vuxenutbildningen att man ska undvika att ta med partners från partnerländer. Man måste 

kunna bevisa att den partnern verkligen tillför något som ingen organisation i 

programländerna kan göra. Risken är att hela ansökan faller om bedömarna anser att denna 

partnerlandsorganisation inte har den unika kompetensen. 

 

 

Med början på sidan 110 listas giltighetskriterierna, och här ska man återigen hålla i minnet 

att det är en samlad lista för samtliga sektorer. Av texten framgår vad som är tillämpligt för 

vuxenutbildningssektorn. 
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Några punkter kan behöva förtydligas. Exempelvis att det är en organisation i partnerskapet 

som tar på sig uppgiften att vara ansökare. Ansökan skickas av den organisationen till sitt 

eget lands programkontor.  

 

 

 

Giltighet handlar mindre om ifall man är en vuxenutbildningsorganisation än om vad man vill 

åstadkomma i projektet. Om resultatet ska användas främst inom vuxenutbildningssektorn 

bedöms ansökan bland annat utifrån respektive partners potential att bidra till det. 

 

I tvärsektoriella partnerskap välkomnar man kompetens från olika sektorer, ansökan görs på 

det formulär som hör till den sektor som kan förväntas ha störst utbyte av resultatet från 

projektet. 

Med början på sidan 113 finner man bedömningskriterierna. Principerna är desamma som 

för Key Action 1. Ansökan bedöms mot programdelens prioriteringar, bevisade behov och 

synergier mellan olika sektorer (önskvärt!). 

 

 

 

Ansökan bedöms givetvis även mot dess innovativa potential och dess värde för hela Europa. 

Inget som kunde ha utförts lika väl nationellt ska beviljas inom Erasmus+.  
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Projektet måste vara värt pengarna. Ett litet projekt kan ge mer per satsad euro än ett stort.  

 

 

Som berörts tidigare bedöms sammansättningen av partnerskapet. Man måste kunna bevisa 

behovet av varje enskild partner i förhållande till projektets mål. 

Gärna tvärsektoriella samarbeten! 

Försiktighet! 

 

 

På sidan 115 börjar avsnittet som preciserar vad man kan få bidrag för. Det är många olika 

typer av aktiviteter, vissa av dem hänger samman som ”intellectual outputs” och ”Multiplier 

events”. I och med att lönenivåerna skiljer sig mellan programländerna finns en 
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sammanställning av vilka belopp man ska räkna på för olika typer av personalkostnader per 

land. Den tabellen används för ”Intellectual outputs”, det vill säga produkter av något slag 

som är resultatet av nedlagd arbetstid.  

 

Programguiden på engelska är den version som rekommenderas av Universitets- och 

högskolerådet. För att underlätta för ansökare att mena samma sak inom partnerskapet när 

man använder engelska begrepp skapas just i dagarna ett lexikon (Glossary) för 

vuxenutbildningstermer i Europa på de 24 officiella språken. Det kommer att publiceras på 

webbplatsen EPALE, Electronic Platform for Adult Learning in Europé: 

http://ec.europa.eu/epale/ 

Man har stor nytta av EPALE eftersom Erasmus+ är ett verktyg för kvalitetsutveckling genom 

samarbete. Samarbete förutsätter att man har någon att samarbeta med – och EPALE kan 

vara ett sätt att hitta varandra. Samarbete kan betyda projektpartners, men också 

intressanta aktörer för jobbskuggning eller utbyte av pedagogisk personal. Erasmus+ ger 

möjlighet till stöd för kompetensutveckling och i EPALE hittar man lämpliga kurser. I 

programguiden beskrivs EPALE så här på sidan 19:  

 

EPALE är en europeisk webbplats, men i varje land finns nationella kontaktpunkter precis 

som för Erasmus+. I båda fallen är det Universitets- och högskolerådet som har detta ansvar,  

EPALE svensk sida. 

Frågor om Erasmus+ och EPALE besvaras av Universitets- och högskolerådet, se respektive 

länk till webbsidorna för kontaktperson. Den som önskar kan också anteckna sig för 

nyhetsbrev (UHR:s vuxnätverk)inom området internationellt samarbete: 

kerstin.hagblom(at)uhr.se 

KH 2015 01 26 

http://ec.europa.eu/epale/
http://www.utbyten.se/sv/Program-och-stipendier/Verktyg/EPALE-webbplats-for-vuxenlarande/

