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Förord

Universitets- och högskolerådet (UHR) har i uppdrag från regeringen att vara 
programkontor för utbildningsområdet, att samordna och fördela finansie-
ring inom EU-program och andra internationella program för samarbeten 
och mobilitet. 

Uppdraget som programkontor bygger på att det finns ett antal politiska 
mål inom respektive programområde som UHR ska bistå till att uppnå. De 
mobilitetsprogram som finansieras av EU fokuserar på ökad sammanhålln-
ing och tillväxt i Europa. De Sida-finansierade mobilitetprogrammens över-
gripande mål är att bekämpa fattigdom och bidra till global utveckling. Nord-
plus-programmen, som finansieras av Nordiska ministerrådet, har som fokus 
att utveckla mobilitet och samarbete mellan länderna i Norden och Baltikum.  

Den växande rörligheten över nationsgränser ställer högre krav än tidigare 
på människors förmåga att leva i en kulturell mångfald, vilket gör att Sverige 
är beroende av internationellt kunniga och erfarna människor. 

När det gäller yrkesutbildningsområdet finns ett antagande om att yrke-
selever och lärlingar med internationell erfarenhet bättre kan svara mot 
företagens krav på internationell kompetens. Likaså att internationell mobi-
litet och internationella samarbeten underlättar möten och förståelsen för 
olika kulturer och ökar yrkeselevernas och lärlingarnas anställbarhet. Detta 
samtidigt som andelen studerande inom yrkesutbildningsområdet som de 
facto deltar i internationell mobilitet är betydligt lägre än inom högre utbild-
ning. 

UHR gav Stefan Skimutis och Peder Sandahl i uppdrag att med stöd av en 
referensgrupp från UHR undersöka hur mobilitet inom yrkesutbildningen 
i Sverige tar sig uttryck, hur yrkesutbildningens intressenter ser på yrkes-
elevernas internationella mobilitet och vilka hinder och möjligheter utbild-
ningsanordnarna ser rörande elevers och lärares internationella mobilitet. 

Tuula Kuosmanen, avdelningschef
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Sammanfattning

Studien omfattar tre mobilitetsprogram som kan finansiera internationell 
mobilitet inom yrkesutbildning; Atlas praktik, Erasmus+ mobilitet yrkesut-
bildning och Nordplus junior. Syftet är att studera:
• Hur mobiliteten inom yrkesutbildning i Sverige ser ut?
• Hur företrädare för anordnare, bransch och myndigheter ser på yrkes-

elevernas internationella mobilitet?
• Vilka hinder och möjligheter anordnarna upplever att det finns i sam-

band med lärares, elevers och studenters mobilitet?

Ansökningarna till Atlas praktik är få men har många genomförda mobi-
liteter, det vill säga många personer som deltar. Många regioner i världen 
finns representerade men antalet gymnasieprogram som är involverade i 
respektive region varierar mycket och några länder förekommer i högre grad 
än andra. Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning är det mobilitetsprogram som 
har flest genomförda mobiliteter, där även yrkesutbildning för vuxna ingår 
genom yrkesvux och yrkeshögskolan. Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 
har en varierad spridning regionalt i landet och även när det gäller i vilka 
länder som svenska elever och studenter genomför sin mobilitet. Antalet 
ansökningar inom Nordplus junior för yrkesinriktade program på gymnasiet 
är få i förhållande till ansökningarna inom andra delar av Nordplus, men de 
mobilitetsprojekt som genomförs har relativt många deltagare. 

Av gymnasieskolans yrkeselever deltar uppskattningsvis 4 till 4,5 procent 
i internationell mobilitet inom de mobilitetsprogram som UHR administrerar 
och av elever inom yrkesvux och yrkeshögskolan uppskattningsvis 1 procent. 

Resultaten av den webbaserade enkätundersökningen ger till delar en 
posi tiv bild. Bland annat uppfattas internationell mobilitet stödja den verk-
samhet utbildningsanordnarna bedriver inom sin utbildningsform och 
hälften av de utbildningsanordnare som besvarat enkäten har för avsikt att 
fortsätta med internationell mobilitet. En utmaning att hantera är att känne-
domen om internationell mobilitet hos anordnare av yrkesutbildning inom 
gymnasieskolan, yrkesvux och yrkeshögskolan förefaller vara låg. Dessutom 
tycks tidspressen vara så hög i skolan/utbildningen att många avstår från 
att erbjuda yrkeseleverna/studerande möjligheten att genomföra interna-
tionell mobilitet.

Den dominerande bilden av djupintervjuernas resultat är att deltagandet i 
internationell mobilitet tillför elever, studerande och lärare yrkeskompetens 
och personlig utveckling och att den ger nya perspektiv på den kommande 
yrkesrollen och utveckling av det yrkesområde man utbildas för. Respon-
denterna uppfattar att skolor som deltar i mobilitet blir mer attraktiva för 
presumtiva elever och att yrkeskompetensen inom skolans yrkesprogram 
blir högre. 
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För vuxna som studerar på en yrkesutbildning har familjeskäl en avgörande 
betydelse för att inte delta i internationell mobilitet. Att de önskar komma 
i arbete så fort som möjligt är också en anledning att avstå. Få vuxenstud-
erande på yrkesutbildningsprogram deltar i internationella mobilitetspro-
jekt men de som faktiskt gör det talar om en positiv personlig utveckling i 
form av stärkt självförtroende, nya perspektiv på sin kommande yrkesroll 
och utveckling av kunskaper inom det yrkesområde man utbildas för. 

I undersökningen framkommer att det europeiska systemet för meritö-
verföring inom yrkesutbildning, ECVET, idag är relativt okänt. 

Undersökningen visar att förbättringar bör ske inom flera olika områden, 
på olika nivåer och med hjälp av fler aktörer. 
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Inledning

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer krav på människors förmåga att leva med och 
inse de värden och möjligheter  som finns i internationell mobilitet och i sam-
verkan med andra länder. 

Arbetslivets ökade krav på yrkeskunskap och större beredskap för möten 
med människor i andra kulturer ställer krav på en ökad internationalisering 
i all utbildning även yrkesutbildningen. Genom att ta del av andra yrkeskom-
petenser och få erfarenhet av andra livsbetingelser skapar internationell 
mobilitet förutsättningar för både professionell och personlig utveckling. 

UHR är den myndighet i Sverige som administrerar merparten av de exis-
terande mobilitetsprogrammen inom svensk utbildning och utbildningsa-
nordnarna ansvarar för själva genomförandet av mobiliteten.  

Det finns en bred samstämmighet om att internationell mobilitet är vik-
tig för utbildningens kvalitet och att den förväntas leda till ökad rörlighet 
i arbetslivet. Men yrkesutbildningen har i förhållande till högre utbildning 
en låg mobilitetsgrad, det vill säga en mindre andel av de studerande del-
tar i olika mobilitetsprogram. Både nationellt och internationellt finns det 
en ambition att ändra på det genom att höja graden av internationell mobi-
litet inom yrkesutbildningen. För att göra det möjligt krävs att frågan får 
större uppmärksamhet och att kunskapen om hinder och möjligheter för 
internationell mobilitet inom yrkesutbildningen ökar. 

Studiens upplägg och genomförande
I studien har en triangulerande ansats använts för att belysa frågeställning-
arna, där tre olika metoder för datainsamling och bearbetning har använts. 
Resultaten från de olika delarna ska jämföras och skapar tillsammans en 
mera fullödig bild av studiens resultat. Statistiken om de studerade mobi-
litetsprogrammen och resultaten från webbenkäten är kvantifierbara och 
resultatet från djupintervjuerna är kvalitativt. Fokus ligger på att i möjli-
gaste mån verifiera resultatet av djupintervjuerna med de kvantifierbara 
resultaten.

Rapporten inleder kortfattat med en beskrivning av de mobilitetsprogram 
som studien fokuserar; Atlas praktik, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 
och Nordplus junior. Den fortsätter sedan med en statistisk redovisning av 
deltagandet i mobilitetsprogrammen under åren 2014 till 2017. Därefter redo-
visas en webbaserad enkätundersökning som genomfördes våren och för-
sommaren 2018. Enkäten skickades till utbildningsanordnare inom gymna-
sieskolan, yrkesvux och yrkeshögskolan. Rapporten fortsätter sedan med 
en sammanfattning av drygt 30 djupintervjuer med utbildningsanordnare, 
skolledare, lärare, elever, företrädare för några branschorganisationer, ett 
fackligt förbund samt handläggare på Skolverket, Myndigheten för yrkes-
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högskolan (MYh), och UHR. Hur mobilitet inom yrkesutbildning gestaltas 
i några andra länder är nästa avsnitt. Sedan följer en kort beskrivning av 
hur det europeiska meritöverföringssystemet inom yrkesutbildning, ECVET, 
används i samband med genomförandet av internationella mobilitetsprojekt. 

Rapporten avslutas med några sammanfattande kommentarer.
Kvalitetssäkring av studien har gjorts av UHR:s referensgrupp som består 

av handläggare på avdelningen för internationellt samarbete och utredare 
vid avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor. 

Källor och citat anges i löpande text och i referenslistan. Källor till djup-
intervjuerna redovisas inte av anonymitetsskäl.

Syfte 
Syftet är att studera:
• Hur mobiliteten inom yrkesutbildning i Sverige ser ut?
• Hur företrädare för anordnare, bransch och myndigheter ser på yrkes-

elevernas internationella mobilitet?
• Vilka hinder och möjligheter anordnarna upplever att det finns i sam-

band med lärares, elevers och studenters mobilitet?

Mål  
Målet är att få kunskap om hur fler utbildningsanordnare inom yrkesutbild-
ningen ska kunna öka sitt deltagande i internationella mobilitetsprogram och 
därigenom främja en ökad internationalisering av svensk yrkesutbildning. 

Målgrupper
Målgrupper för undersökningen är:
• Anordnare av yrkesutbildning
• Administratörer av mobilitetsprogram 
• Relevanta myndigheter 
• Representanter för det lokala och nationella arbetslivet
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Beskrivning av de tre 
mobilitetsprogrammen

Atlas praktik 
Atlas praktik är ett internationellt mobilitetsprogram som ger skolenheter 
möjlighet att samarbeta med skolor i hela världen. Programmet ska främja 
yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever på gymnasieskolans 
yrkesprogram möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL)). 

Målet för Atlasprogrammet är att med hjälp av internationella kontakter 
förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Det vill säga att öka elev-
ernas måluppfyllelse och höja lärarnas kompetens. Ett projekt kan beröra 
olika aspekter av skolans verksamhet med utgångspunkt från ett identifierat 
utvecklingsbehov. APL i utlandet ska ge eleverna yrkesmässig utveckling, 
kulturell erfarenhet och ökade språkkunskaper. Efter genomförd praktik 
ska eleverna ha ökade erfarenheter av internationella miljöer, ha etablerat 
internationella kontakter och ha nya perspektiv på och/eller ökad kunskap 
inom projektets ämnes- och yrkesområde. Resultaten mäts genom delta-
garrapporter. 

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning
Genom mobilitetsprogrammet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning kan 
organisationer som bedriver yrkesutbildning söka bidrag för APL, mobi-
litet och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och 
för att ge studerande värdefull utlandspraktik. Med mobilitetsprogram-
met får personal och studerande internationell arbetslivserfarenhet och 
kompetensutveckling. Det finns även möjlighet att bjuda in handledare från 
andra länder. Individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks, och 
kan sedan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Nordplus junior 
Det övergripande syftet med Nordplus-programmet är att stärka utbildningen 
i Norden och Baltikum, och med mobilitetsprogrammet Nordplus junior mera 
specifikt att ge förskolor, grundskolor och gymnasieskolor (både teoretiska 
program och yrkesprogram) möjlighet till internationell mobilitet inom 
Norden och Baltikum. Yrkesutbildningsperspektivet är med andra ord inte 
lika renodlat inom Nordplus junior som inom de andra två mobilitetspro-
grammen som ingår i undersökningen. Elever, lärare och annan pedagogisk 
personal kan delta. Att delta i programmet är en möjlighet att lära känna 
de andra nordiska och baltiska ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, 
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normer, språk och natur och att genom det nordisk-baltisk mobilitet utveckla 
både undervisning och skola som helhet.

Programmet ska bidra till att stärka och utveckla det nordiska samarbe-
tet inom utbildningsområdet och etablera en nordisk-baltisk utbildningsre-
gion. Det ska även  stödja, utveckla och sprida innovativa produkter och pro-
cesser inom utbildning, stärka samarbete med arbetslivet och främja nord-
iska språk och nordisk kultur och ömsesidig språklig och kulturell förståelse 
mellan de nordiska och baltiska länderna. 
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Resultaten av den statistiska 
genomgången

En utmaning för den här undersökningen har varit att få fram likvärdig data 
från de olika mobilitetsprogrammen, likväl som kvaliteten på de data som 
finns tillgängliga och att beviljade mobilitetsprojekt kan sträcka sig över 
flera år. Olika finansiärer har olika regelverk för vilken information som ska 
registreras om dem som deltar i mobilitetsprojekten, vilket leder till att det 
finns olika grad av finfördelad statistik för olika program. Den här under-
sökningen sträcker sig tidsmässigt i huvudsak från åren 2014 och framåt. För 
några av mobilitetsprogrammen pågår projekten som startades upp 2016–
2018 fortfarande. Statistiken är därför inte fullständig. Statistiken är hämtad 
från respektive mobilitetsprograms administrativa verktyg.

Redovisningen av statistiken kommer i huvudsak ha följande upplägg för 
de tre mobilitetsprogrammen:
• Antal elever och/eller personal
• Nationell spridning
• Samarbetsländer
• Utbildningsformer

Atlas praktik
All statistik som presenteras för Atlas praktik har hämtats från UHR:s hand-
läggnings- och rapporteringssystem Rauk. 

Antalet ansökningar och antalet beviljade ansökningar varierar mellan 
antagningsomgångarna de studerade åren (tabell 1).

Tabell 1. Antal ansökningar och antal sökta mobiliteter 2014–2018 Atlas praktik

Ansöknings-  
omgång 

1–2 2014

Ansöknings- 
omgång 

1–2 2015

Ansöknings- 
omgång 

1–2 2016

Ansöknings-
omgång 

1–2 2017

Ansöknings-
omgång  

1–2 2018
1 2 Total 1 2 Total 1 2 Total 1 2 Total 1 2 Total

Antal 
inkomna 

33 28 61 24 25 49 26 30 56 28 38 66 41 27 68

Antal sökta  
mobiliteter

257 218 524 163 249 412 202 225 427 196 251 447 314 236 551

Antal 
beviljade  

25 23 48 19 15 34 19 18 37 19 34 53 32 11 43

Beviljat 162 156 318 125 174 299 163 104 267 149 226 375 224 117 341

Nationell spridning
Spridningen av ansökningar mellan länen är ojämn. Många regioner finns 
representerade men antalet gymnasieprogram som är involverade i res-
pektive region varierar mycket. Några regioner har betydligt högre delt-
agande än andra, däribland Västra Götaland och Skåne medan det saknas 
ansökningar från flera län. Under perioden 2015–2018 stod till exempel Väs-



13

tra Götaland för en tredjedel av alla inkomna ansökningar till Atlas praktik.  
Spridningen per län när det gäller beviljade ansökningar är mycket snarlik 
den för inkomna ansökningar (se tabell 2). 

Tabell 2. Fördelningen av inkomna och beviljade ansökningar till Atlas praktik per län 
2015–2018

Region/Län
Andel av inkomna 

ansökningar 2015–2018
Andel av beviljade 

ansökningar 2015–2018
Blekinge 1% 0%

Dalarna 2% 1%

Gotland 2% 1%

Gävleborg 1% 1%

Halland 6% 7%

Jämtland 3% 1%

Jönköping 5% 4%

Kalmar 2% 1%

Skåne 13% 12%

Stockholm 12% 14%

Södermanland 4% 6%

Uppsala 9% 9%

Värmland 2% 2%

Västernorrland 4% 4%

Västmanland 2% 2%

Västra Götaland 30% 29%

Östergötland 2% 2%

Mottagande länder för Atlas praktik
Majoriteten av de inkomna ansökningarna 2015–2017 avsåg projekt utanför 
EU/EES vilket ligger i linje med mobilitetsprogrammets prioriteringar, med 
Sydafrika och Tanzania i majoritet. Cirka en femtedel av ansökningarna avsåg 
projekt inom EU/EES. En mindre andel av de inkomna ansökningarna rörde 
samarbete med fler än ett partnerland. 

Deltagande gymnasieprogram
Även om många gymnasieprogram är involverade är fördelningen av 
ansökningar till Atlas praktik ojämn mellan de yrkesinriktade utbildning-
sprogrammen, med en stor dominans av naturbruksprogrammet, barn- 
och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt vård- och 
omsorgsprogrammet. 

Kvinnors och mäns deltagande i Atlas praktik
Kvinnornas deltagande i Atlas praktik dominerar under hela perioden 2016–
2019 och ökade dessutom från 63 procent 2016 till 79 procent 2019. En förkla-
ring till den sneda könsfördelningen ligger sannolikt i vilka yrkesprogram/
inriktningar som genomför mobilitetsprojekten. Program/inriktningar som 
har flest internationella mobilitetsmöjligheter att erbjuda sina elever är pro-
gram/inriktningar som har flest kvinnor, exempelvis hotell- och turismpro-
grammet. 
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Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning
All statistik som redovisas för Erasmus+ mobilitet har hämtats från EU-kom-
missionens databas och från deltagarrapporter. Deltagarrapporterna är rap-
porter som alla personer från de utbildningsanordnare och organisationer 
som deltagit i mobilitetsprojekten fyller i. 

Sedan starten 2014 har datainsamling för Erasmus+ fortlöpande utveck-
lats, vilket bland annat innebär att data från 2016 och framåt har blivit mer 
specificerad och enklare att ta del av. Redovisningen av genomförd mobilitet 
2016 och 2017 är inte helt komplett då projekten precis har avslutats eller 
fortfarande pågår när denna rapport skrivs. 

Trots smärre brister ger statistiken en bild av hur Erasmus+ mobilitet 
yrkesutbildning har gestaltats under perioden 2014 till 2017.  

Gymnasieskolans yrkesprograms deltagande i Erasmus+ 
mobilitet yrkesutbildning 
Personalen, bestående av lärare, utgör cirka 14 procent av det totala antalet 
mobiliteter. 

Av de ansökningar som kommit in till UHR har cirka 80 procent beviljats, 
men alla som beviljades medel har inte genomfört sina planerade mobiliteter. 
För 2014 och 2015 är genomförandegraden drygt 80 procent. 

Andelen av det totala antalet elever på gymnasieskolans yrkesprogram 
som deltagit i Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning från perioden 2014 till 
2017 är mellan 4 och 5 procent, vilket i konkreta tal innebär att antalet mobi-
liteter varierar mellan 1 400 och cirka 1 600 olika år. Viss osäkerhet finns för 
2016 och 2017 där projekten fortfarande pågår eller är precis avslutade när 
denna rapport skrivs, som nämnts tidigare. 

Yrkesvuxs deltagande i Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning 
Att säga något säkert om andelen deltagare i internationell mobilitet inom 
ramen för Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning är svårt, främst för att det 
sannolikt är fler studerande inom yrkesvux som deltagit eller deltar i mobi-
litetsprojekt än man kan utläsa av ansökningarna som lämnats in från 
yrkesvux. Detta därför att yrkesvux kan finnas med i ansökningar som 
kommer från gymnasieskolor med yrkesförberedande program. Ytterlig-
are andra kan genomföra mobilitet som finansieras av annan finansiär än 
UHR. En rimlig bedömning blir dock, utifrån analyserade data, att bland alla 
studerande från yrkesvux 2014–2017 är det mindre än 1 procent som deltar i 
internationell mobilitet inom ramen för Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. 

Yrkeshögskolans deltagande i Erasmus+ mobilitet 
yrkesutbildning
Även inom yrkeshögskolan är antalet deltagare i internationella mobi-
litetsprojekt mycket lågt. Också när det gäller denna grupp är det sannolikt 
fler studerande inom yrkeshögskolan som deltar i mobilitetsprojekten då 
de kan finnas med i ansökningar som kommer från gymnasieskolor med 
yrkesförberedande program. En rimlig bedömning blir även här att bland alla 
studerande från yrkeshögskolan 2014–2017 är det mindre än 1 procent som 
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deltar i internationell mobilitet inom ramen för Erasmus+ mobilitet yrke-
sutbildning.  

Kvinnors och mäns deltagande i Erasmus+ mobilitet 
yrkesutbildning
Kvinnornas deltagande i Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning dominerar för 
alla tre utbildningsformerna; gymnasieskolan, yrkesvux och yrkeshögsko-
lan, med en genomsnittlig fördelning på knappt 40 procent män och drygt 
60 procent kvinnor. Med andra ord en könsfördelning som motsvarar den på 
grundläggande studier på högskolan (UKÄ 2016). En förklaring till den sneda 
könsfördelningen ligger sannolikt i vilka yrkesprogram/inriktningar som 
genomför mobilitetsprojekten. Program/inriktningar som har flest interna-
tionella mobiliteter att erbjuda sina elever är precis som när det gäller Atlas 
praktik program/inriktningar som har flest kvinnor, exempelvis hotell- och 
turismprogrammet. 

Tabell 3. Genomförda mobiliteter inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning per län 
sammantaget under läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017

Län Antal utresande elever Andel av totala antalet
Västra Götaland 695 18%

Stockholm 424 11%

Skåne 422 11%

Östergötland 383 10%

Gävleborg 258 7%

Halland 253 6%

Värmland 219 6%

Jämtland 199 5%

Västmanland 190 5%

Södermanland 166 4%

Örebro 162 4%

Jönköping 152 4%

Västerbotten 120 3%

Uppsala 81 2%

Kalmar 80 2%

Norrbotten 31 1%

Dalarna 31 1%

Kronoberg 30 1%

Västernorrland 27 1%

Blekinge 2 0%

Som framgår av tabell 3 dominerar vissa regioner när det gäller antal inter-
nationella mobiliteter även inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. Väs-
tra Götaland, Stockholm och Skåne framträder starkast till exempel under 
2014–2017. Intressant är att en region som Jämtland har i förhållande till 
sin befolkningsstorlek många deltagare i internationella mobilitetsprojekt. 
I djupintervjuerna framgår att Jämtland har avsatt resurser i form av en 
heltidstjänst för arbete med internationell mobilitet. Jämtland är också en 
region med en stor andel utländsk turism. Det kan därmed finnas en naturlig 
koppling till internationell mobilitet till exempel inom hotell- och turismpro-
grammet i Östersund.
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Mottagande länder för Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning
Det är de fyra stora europeiska länderna Storbritannien, Tyskland, Spanien 
och Frankrike, som dominerar som mottagande länder för Erasmus+ mobilitet 
yrkesutbildning under läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017 (tabell 4). 

Tabell 4. Genomförda mobiliteter inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning per 
mottagande land sammantaget under läsåren 2014/2015, 2015/2016 och 
2016/2017

Land Antal utresande elever Andel
Storbritannien 867 22%

Spanien 586 15%

Tyskland 325 8%

Italien 313 8%

Frankrike 306 8%

Irland 248 6%

Nederländerna 220 6%

Belgien 176 4%

Malta 162 4%

Norge 146 4%

Nordmakedonien 85 2%

Österrike 69 2%

Island 55 1%

Finland 50 1%

Ungern 49 1%

Danmark 47 1%

Grekland 46 1%

Cypern 39 1%

Portugal 39 1%

Lettland 23 1%

Polen 18 0%

Slovenien 10 0%

Kroatien 8 0%

Turkiet 8 0%

Slovakien 8 0%

Estland 6 0%

Tjeckien 6 0%

Litauen 4 0%

Luxemburg 2 0%

Bulgarien 1 0%

Program/inriktningar som deltagit i Erasmus+ mobilitet 
yrkesutbildning
Även när det gäller Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning är fördelningen av 
ansökningar ojämn mellan de yrkesinriktade utbildningsprogrammen, med 
en stor dominans av hotell- och turismprogrammet och naturbruksprogram-
met, i viss utsträckning även vård- och omsorgsprogrammet. För studerande 
vid yrkesvux var det utbildningarna med inriktningarna hotell, handel och 
vård som var vanligast. För studerande vid yrkeshögskolan dominerade 
inriktningarna hotell, handel och vård.
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Nordplus junior 
Statistiken är tagen från it-systemet Espresso. Figur 1 visar antalet projekt-
ansökningar inom Nordplus junior under åren 2014–2018. I figuren visas det 
totala antal projektansökningar, antalet projektansökningar från yrkes-
utbildningar och antalet projektansökningar från yrkesutbildningar med 
svenskt deltagande. I figur 2 visas antalet beviljade projektansökningar totalt 
sett, för yrkesutbildningar och för yrkesutbildningar med svenskt delta-
gande. Som synes är andelen yrkesutbildningar en mycket liten del av det 
totala antalet ansökningar och av beviljade antalet ansökningar. 
  

Figur 1. Antalet inkomna projektansökningar totalt, från yrkesutbildningar samt från 
yrkesutbildningar där svenska partners ingår 2014–2018
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Figur 2. Antalet beviljade projektansökningar totalt, från yrkesutbildningar samt från 
yrkesutbildningar där svenska partners ingår 2014–2018

0
20
40
60
80

100
120
140
160

2014 2015 2016 2017 2018

Antal beviljade ansökningar 2014-2018

Bevi ljade antal ansökningar total t

Bevi ljade antal ansökningar från yrkesutbildningar

Bevi ljade antal ansökningar från yrkesutbildningar med svenskt deltagande

Sverige som partnerland eller som koordinator perioden 2014 
till 2018
I Nordplus junior kan man delta som partner eller vara den som koordine-
rar mobilitetsprojekten. Länder som kan delta i Nordplus är de fem nordiska 
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länderna Island, Norge, Finland, Sverige, Danmark, de tre baltiska Estland, 
Lettland och Litauen samt de självstyrande regionerna Färöarna, Åland och 
Grönland. 

Sverige var 2014 partnerland för fem projekt där yrkesprogram var invol-
verade men hade det året inget projekt där man var ansvarig för koordina-
tionen av mobilitetsprojekten. 2015 var Sverige partnerland i tre projekt och 
koordinator för fyra projekt, 2016 partnerland i tre projekt och koordinator 
för ett projekt. 2017 var Sverige partnerland i tre projekt och koordinator för 
två projekt.  2018 har Sverige ansökt som partnerland i tre projekt och som 
koordinator för två projekt.

Sverige har samarbetat med Island, Norge, Finland, Lettland, Litauen, Est-
land, Danmark och Färöarna under 2014–2018.

Det är svårt att få fram statistik över vilka yrkesområden som varit invol-
verade i beviljade projekten eftersom gymnasieprogram inte anges vid sök-
tillfället. De identifierade programmen är för alla fem åren restaurang, indus-
triteknik (flyg), naturbruk, vård och omsorg, turism, hantverk, samt ej spe-
cificerade yrkesprogram.

Antalet mobiliteter varierar över tid, både när det gäller lärare och 
elever i de projekt där Sverige deltar inom Nordplus junior (tabell 5). Köns-
fördelningen är även inom Nordplus junior ojämn, 2014–2016 var det 69 pro-
cent kvinnor och 31 procent män bland de svenska deltagarna. 

Tabell 5. Sverige som deltagande i Nordplus juniorprojekt som beviljats 2014–
2018: antal mobiliteter bland lärare och elever

  Antal 
svenska 
elever i 

ansökan

Antal 
beviljade 
svenska 

elever 

Antal svenska 
elever som 
genomfört 
mobilitet

Antal 
svenska 
lärare i 

ansökan

Antal 
beviljade 
svenska 

lärare 

Antal svenska 
lärare som 
genomfört 
mobilitet

2014 249 102 76 54 18 20

2015 270 114 111 48 24 26

2016 181 67 40* 31 10 7*

2017 128 82 21** 27 20 3**

2018 185 119 Ej rapporterat 
ännu

34 13 Ej rapporterat 
ännu

* = ett projekt är ännu ej rapporterat. ** = tre projekt har ännu ej rapporterat.

EU:s riktmärke på sex procents internationell mobilitet 
EU har satt upp ett riktmärke för den önskade internationella mobiliteteten 
inom grundläggande yrkesutbildning bland personer i åldern 18 till 34 år på 
6 procent. Som framgår av statistiken ovan är det cirka 4,5 procent av gym-
nasieskolans alla yrkeselever som deltar i Erasmus+ mobilitet yrkesutbild-
ning och cirka 1 procent av eleverna i yrkesvux och yrkeshögskolan. Även om 
Atlas praktik och Nordplus junior räknas in bland mobiliteterna når Sverige 
inte riktmärket på 6 procent. All mobilitet i Sverige finansieras inte av UHR. 
Det finns också finansiering från skolorna själva, från företag, stiftelser och 
fonder samt från elever som själva anordnar och finansierar sin APL/LIA 
(Lärande i arbetet) utomlands. Den faktiska procentsatsen är därmed något 
högre än den vi kunnat räkna fram här. 
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Resultat från 
enkätundersökningen

För att få en tydligare bild av hur den internationella mobiliteten ser ut inom 
svensk yrkesutbildning togs en webbenkät fram och skickades ut till anord-
nare av yrkesutbildning inom gymnasieskolan, yrkesvux och yrkeshögskolan 
(se bilaga 1). Den sändes under våren 2018 via e-post till drygt 800 utbild-
ningsanordnare. Adresserna till utbildningsanordnarna erhölls från Skolver-
ket och MYh. Av de drygt 800 e-postutskicken ”studsade” drygt 100 tillbaka 
då adressaten antingen slutat eller e-postadressen var felaktig. 162 utbild-
ningsanordnare svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 
20 procent. Det begränsade antalet svar gör att det är svårt att dra allt för 
långtgående slutsatser. Här redovisas resultatet från de 162 respondenterna 
som svarade på enkäten.

Vilka besvarade enkäten?
Bland de som svarade var den geografiska spridningen stor och 61 procent 
av svaren kom från utbildningsanordnare inom gymnasieskolan, 37 procent 
från utbildningsanordnare inom yrkesvux och 29 procent från utbildnings-
anordnare inom yrkeshögskolan. 

Eftersom enkäten riktade sig både till gymnasie- och yrkeshögskoleut-
bildningar är rubrikerna på programmen/utbildningarna inte helt i över-
ensstämmelse med gymnasieskolans tolv yrkesprogram. Journalistik och 
miljövård är exempelvis inget eget program inom gymnasieskolan utan finns 
som egen utbildning inom yrkeshögskolan. I tabell 6 anges vilka program/
utbildningar som bedrevs av de utbildningsanordnare som svarade på enkä-
ten. Observera att en och samma utbildningsanordnare kan bedriva flera 
utbildningar/program.

Tabell 6. Program/utbildningar som bedrevs av utbildningsanordnarna som besva-
rade enkäten

Program/utbildning Andel i % Program/utbildning Andel i %
Vård/omsorg/hälsa 51% Hantverk 17%

Industri/teknik/tillverkning 31% Naturbruk/djurvård 16%

Barn och fritid/pedagogik 30% Annat 13%

El och energi 30% It/data 9%

Hotell/turism/restaurang 28% Friskvård 2%

Bygg/anläggning 27% Information/journalistik 1%

Fordon/transport 24% Juridik 1%

Handel/ekonomi/administration 23% Miljövård 1%

VVS/fastighet 20% Säkerhetstjänster 0%
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Hade de ansökt till något av de tre 
mobilitetsprogrammen? 
Frågan om man hade ansökt om deltagande i något av de tre programmen 
Atlas praktik, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning eller Nordplus junior bes-
varades av 158 av totalt 162 utbildningsanordnare. Hälften av dem hade för 
avsikt att även fortsättningsvis ansöka till något eller några mobilitetspro-
gram eller att de för första gången kommer att lämna in en ansökan. 11 procent 
svarade att de har ansökt tidigare men att de i dagsläget inte kommer att göra 
någon ny ansökan. 39 procent har tidigare inte ansökt om deltagande i något 
eller några av programmen och kommer inte heller nu att göra en ansökan. 
En del av svaret på varför man inte kan eller vill delta i mobilitetsprojekt 
framgår av enkätsvaren längre fram i rapporten.

På frågan vilka program man ansökt om att delta i svarade 76 utbildnings-
anordnare av 162. Svaren visar att man deltar i fler än ett program. 22 procent 
hade ansökt om att delta i Nordplus junior, 78 procent i Erasmus+ mobilitet 
yrkesutbildning och 45 procent i Atlas praktik.

Vilka yrkesprogram/utbildningar har deltagit eller kommer att 
delta i något mobilitetsprojekt?
På denna fråga har 75 utbildningsanordnare av 162 svarat enligt tabell 7. Här 
ser vi att utbildningsområden som finns inom yrkeshögskolan som friskvård, 
säkerhetstjänster, information/journalistik, juridik samt miljövård har inga 
eller ytterst få mobiliteter. 

Tabell 7. Program/utbildningar som har eller kommer att delta i mobilitetsprojekten

Program/utbildning Andel i % Program/utbildning Andel i %
Vård/omsorg/hälsa 35% Industri/teknik/tillverkning 13%

Barn och fritid/pedagogik 29% VVS/fastighet 7%

Hotell/turism 25% It/data 5%

El och energi 23% Friskvård 1%

Bygg/anläggning 21% Säkerhetstjänster 0%

Handel/ekonomi/administration 21% Information/journalistik 0%

Naturbruk/djurvård 19% Juridik 0%

Fordon/transport 17% Miljövård 0%

Hantverk 16%    

Vilken karaktär hade mobilitetsprojektet? 
80 av 162 utbildningsanordnare besvarade enkätfrågan om vad mobi-
litetsprojektet i fråga hade för karaktär, och flera svarsalternativ var möjliga. 
Praktik för eleverna/studenterna är det som dominerar med 85 procent men 
jobbskuggning är också en betydande del av mobiliteterna med 31 procent. 
Troligtvis ingår både elever/studerande och lärare under rubriken Projektsa-
marbete mellan våra organisationer och vår partnerorganisation, som utgör 
43 procent. Karaktären ”annat” var det 10 procent som angav. 
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Partnerländer i mobilitetsprojekten
I enkäten angavs ett antal länder som partner, 71 svarade av 162. De länder 
som dominerar som partnerländer är Spanien, Tyskland, Storbritannien och 
Norge. Det fanns också möjlighet att ange partnerländer som inte fanns med 
i enkäten. De länder som utbildningsanordnarna nämner är USA, Skottland, 
Vietnam, Portugal, Nya Zeeland, Zanzibar (Tanzania), Indien, Kanada, Kenya, 
Färöarna, Brasilien och Slovenien. Sverige följer när det gäller partnerländer 
samma mönster som de länder som redovisas i kapitlet Internationellt per-
spektiv. Sannolikt är det språken som styr vilka länder som väljs, vilket bland 
annat framkommer i djupintervjuerna. De språk som dominerar är framfö-
rallt engelska men spanska är också ett stort språk i mobilitetssammanhang.

Fördelningen kvinnor och män som deltagit i 
mobilitetsprojekten
Här har 71 av 162 svarat.

Tabell 8. Könsfördelningen bland deltagarna i mobilitetsprojekten 

  Atlas  
praktik

Erasmus+ mobilitet 
yrkesutbildning

Nordplus 
junior

Elever/studerande

Kvinnor 15 57 13

Män 10 43 5

Personal

Kvinnor 6 21 8

Män 5 11 8

Som framgår av tabell 8 dominerar kvinnor bland dem som deltagit, vilket 
också framgår av den statistik som redovisas i början av rapporten och i 
djupintervjuerna. Det största skälet till kvinnornas dominans är yrkespro-
grammet eller utbildningskaraktären. Utbildningar med inriktningar mot 
hotell, turism och naturbruk har en övervägande andel kvinnor. Det finns 
också andra skäl till att kvinnor är mer benägna att delta i mobilitet under 
sin yrkesutbildning, vilket framgår i djupintervjuerna. 

Åsikter om informationen om 
mobilitetsprogrammen
En fråga i enkäten var om man önskade mer information om Atlas praktik, 
Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning och Nordplus junior. Här svarade 150 
av 162 och 57 procent av utbildningsanordnarna önskade mer information 
om dessa program. 43 procent hade inte sådana önskemål. 
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Ansökningarnas utformning
En viktig del i enkäten har varit att ta reda på hur de som ansöker uppfattar 
språket och förståelsen för vad som efterfrågas i ansökningarna. En annan 
viktig fråga var hur man upplever att mobiliteten kan kopplas till den egna 
verksamheten, exempelvis utbildningens mål och resultat.

Tabell 9. Utbildningsanordnarnas uppfattning om språket i ansökningsformulären

Atlas praktik 
n = 33 av 162

Erasmus+mobilitet  
yrkesutbildning 

n = 62 av 162
Nordplus junior 

n = 19 av 162
1. Mycket svårt att förstå 3 0 0

2 14 0 0

3 32 33 32

4 43 40 42

5. Mycket lätt att förstå 8 27 26

En majoritet svarar att det är lätt eller mycket lätt att förstå språket, men 
några utrycker problem med språket (tabell 9). I djupintervjuerna framkom-
mer det tydligt att där det finns resurser i form av tid eller hela tjänster avsatt 
för arbete med mobilitet har ansökningsprocessen inte varit något problem. 
Svårigheter med språket har framförts i intervjuerna av dem där man fått 
lite stöd eller inget stöd alls avsatts för att arbeta med mobilitet. Det är san-
nolikt det som delvis uttrycks i enkäten.

Tabell 10. Utbildningsanordnarnas förståelse av vad som efterfrågas i ansöknings-
formulären

 
Atlas praktik 
n = 31 av 162

Erasmus+mobilitet 
yrkesutbildning 

n = 61 av 162
Nordplus junior 

n = 20 av 162
1. Mycket svårt att förstå 0 3 0

2 9 20 10

3 31 29 29

4 37 38 38

5. Mycket lätt att förstå 23 10 23

En majoritet svarar att det är lätt eller mycket lätt att förstå vad som efter-
frågas, men några utrycker att de har problem med vad som efterfrågas 
(tabell 10). Här ser vi samma mönster som i frågan om språket i ansöknings-
handlingarna. Där det finns resurser i form av tid eller hela tjänster avsatt 
för arbete med mobilitet har ansökningsprocessen inte varit något problem. 
Det är när den som hanterar ansökningarna har dåligt stöd eller för lite tid 
avsatt för mobilitetsarbetet, som man upplever svårigheter med ansöknings-
processen.
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Tabell 11. Utbildningsanordnarnas uppfattning om i vilken utsträckning mobilitetspro-
jekten kan kopplas till den egna verksamheten

 
Atlas praktik 
n = 31 av 162

Erasmus+mobilitet 
yrkesutbildning 

n = 58 av 162
Nordplus junior 

n = 19 av 162
1. Mycket svårt att förstå  0 0 0

2 7 8 7

3 29 26 28

4 47 49 48

5. Mycket lätt att förstå 17 17 17

Att mobiliteten har en koppling till den egna verksamheten framgår av 
enkätsvaren (tabell 11). Det är till exempel inga utbildningsanordnare som 
anger att de har mycket svårt att förstå hur mobilitetsprojekten kan kopplas 
till den egna verksamheten. Det resultatet bekräftas också i djupintervju-
erna. Där betonas också vikten av att så sker för att resultatet av mobiliteten 
ska bli integrerat i den ordinarie undervisningen.

71 av 162 hade också svarat på frågan om deltagandet i mobilitetsprojekten 
hade påverkat den egna utbildningsverksamheten.85 procent svarade ja och 
15 procent svarade nej. 

En fråga om planer för fortsatt internationell mobilitet fanns också med i 
enkäten. Den frågan besvarades av 77 av 162 utbildningsanordnare och alla 
77 hade för avsikt att fortsätta med sina internationella mobilitetsprojekt.

Det framgår av djupintervjuerna att skolor och utbildningsanordnare som 
valt att delta i internationell mobilitet i många fall gör det för att utveckla den 
egna verksamheten. De som driver och initierar frågan om eventuellt delta-
gande i internationella mobilitetsprogram kan vara olika aktörer; enskilda 
lärare, skolledning, skolhuvudmannen eller en branschorganisation. Alla 
har det gemensamt att mobilitet ger ökad kvalitet i yrkesutbildningen för 
den enskilda eleven, yrkeslärarna, skolan och i vissa fall även för det lokala 
arbetslivet.

Det europeiska meritöverföringssystemet 
inom yrkesutbildningarna, ECVET
ECVET är sedan 10 år tillbaka ett meritöverföringssystem som införts inom 
EU för att underlätta internationell mobiliteten inom yrkesutbildningen. I 
enkäten ställdes två frågor om ECVET.

På frågan om ECVET används i samband med de internationella mobili-
tetsprojekten svarade 69 av 162 utbildningsanordnare. Endast 25 procent av 
de som svarade har använt ECVET och följaktligen har 75 procent inte använt 
meritöverföringssystemet. 

Vill man ha mer info om ECVET? Här svarade 153 av 162 och av dessa sva-
rade 63 procent att de vill ha mer information om ECVET medan 37 procent 
svarade att man inte var intresserad av information om detta EU-verktyg 
inom yrkesutbildning.
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ECVET är, som framgår båda av enkäten och djupintervjuerna, förhållan-
devis okänt. Längre ner i rapporten finns ett eget avsnitt om detta europe-
iska verktyg. 

Det lokala arbetslivets betydelse
Det lokala arbetslivet är viktigt för alla yrkesutbildningar. I vilken utsträck-
ning har det lokala arbetslivet varit involverat i något eller några av mobili-
tetsprogrammen?75 av 162 utbildningsanordnare besvarade frågan och av 
dessa svarade 59 procent att de hade involverat det lokala arbetslivet medan 
41 procent svarade att de inte hade gjort det. I djupintervjuerna är det få som 
svarat att man har involverat det lokala arbetslivet i mobilitet. Orsaken till 
den skillnaden går inte att utläsa ur svaren som lämnats. Representerade de 
svarande/intervjuade olika typer av yrkesutbildningar? 

Skäl till att inte delta i de tre 
mobilitetsprogrammen
Tabell 12. Utbildningsanordnarnas skäl till att inte delta i de tre mobilitetsprogram-
men

  Andel som angivit 
detta skäl* 

n = 92 av 162
Har inte haft någon kännedom om de internationella mobilitetssprogrammen 28

Ekonomiska skäl 17

Svårt att få vikarier för lärare som deltar i mobiliteten 17

Den internationella mobiliteten tar för mycket tid från den ordinarie 
undervisningen/utbildningen

33

Svårt att få/ge lärare tidskompensation för merarbete 22

Elever är inte intresserade av att delta i internationell mobilitet 7

Lärarna är inte intresserade av att delta i internationell mobilitet 10

Skolledningen är inte intresserade av att delta i internationell mobilitet 4

Tidsbrist 39

Andra övriga skäl 32

 *= de svarande kunde ange mer än ett skäl

Av svaren framgår att tidsbrist verkar vara den största anledningen till att 
man inte deltar i dessa mobilitetsprogram (tabell 12). Andra övriga skäl kom-
mer som nummer två och ingen kännedom om program kommer som tredje 
största skäl. Vikariefrågan och ekonomi är också viktiga skäl till ett icke 
deltagande.

Internationell mobilitet på annat sätt
En slutlig fråga i enkäten var om man hade haft internationell mobilitet 

men inte genom Atlas praktik, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning eller Nor-
dplus junior. 34 av 162 svarade att de hade haft det.
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Resultat från 
djupintervjuerna 

Djupintervjuerna följer upp den bild som ges i den statistiska analysen och 
svaren i webbenkäten. I den följande sammanfattningen redovisas det som 
berör undersökningens centrala frågor.

De intervjuade är elever och studenter från gymnasieskola och yrkeshög-
skola men även lärare samt rektorer från dessa skolformer. Representanter 
från huvudmanna- och regionalnivå samt bransch är också intervjuade.1

Intervjuerna har genomförts i fysiska möten, via internet eller via telefon. 
Alla som intervjuats har fått samma frågeunderlag, se bilaga 2, men interv-
juerna har anpassats till respektive målgrupp.

Sammanställningen utgår från en SWOT-analys2, som bygger på frågor 
där styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar ingår, såväl i ett tillbaka-
blickande- som i ett framtidsperspektiv. I analysen ingår en redovisning av 
upplevda styrkor och svagheter i det som varit men också möjligheter och 
utmaningar som förutsättningar för ett framtida förbättringsarbete. Sam-
manfattningen av svaren från de olika målgrupperna redovisas under föl-
jande frågeområden:
• Delta eller inte delta i internationell mobilitet?
• Skillnad i hur många som deltar i mobilitet i grundläggande yrkesutbild-

ning, yrkesprogram inom gymnasieskolan, yrkesvux eller yrkeshögsko-
lan, regioner men också för deltagande i olika länder?

• Kunskapen om möjligheter till internationell mobilitet? UHR:s, Skolver-
kets och MYh:s roll? Ansökningshandlingarna?

• Det europeiska meritöverföringssystemet för yrkesutbildningen, ECVET.
• Det lokala arbetslivets involvering i yrkesprogrammens mobilitet.

Svaren från respektive målgrupp kan hänvisas till individnivå, skolnivå, 
kommunal och regional nivå, nationell och internationell nivå samt arbets-
liv och branscher.
En fullständig redovisning av intervjusvaren från de olika målgrupperna 
finns i bilaga 4. 

Delta eller inte delta i internationell mobilitet?

Svagheter/utmaningar
Vilka svagheter/utmaningar framkommer i intervjuerna som påverkar i vil-
ken mån man deltar i mobilitetsprojekt eller inte?

1. Se bilaga 2 för en specificerad genomgång av respondenterna.
2. En modell där verksamhetsområdets styrkor och svagheter samt möjligheter och 

hot analyseras.
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Yrkeselever svarar att de som inte deltagit i mobilitetsprojekt under utbild-
ningen inte tror att de kommer att arbeta i ett annat land efter examen. 
Många elever som går yrkesprogram på gymnasieskolan har negativa erfa-
renheter från grundskolan och har därför också dåligt självförtroende. De 
tror inte att de kommer att klara av APL i ett annat land. 

På skolnivå handlar det om att skolan inte har ett långsiktigt och uthålligt 
arbete med mobilitet och att det finns en osäkerhet kring kvalitetssäkringen 
av APL utomlands.

Skolor uppger att långa avstånd till Arlanda kan innebära stora resekost-
nader, som man uppfattade inte täcks av medel från exempelvis Erasmus+. 
Det finns även schabloner för inrikesresor inom Nordplus junior.  Informa-
tionen om den möjlighet som mobilitetsprogrammen ger till finansiering av 
inrikesresor har eventuellt inte varit känd vid intervjutillfället.

Utbildningsanordnare i glesbygdsområden uppger att det lokala arbetsli-
vet i glesbygd ogärna ser att elever deltar i APL utanför bygden eller utanför 
landet, av rädsla för att eleverna ska lämna hembygden. 

Styrkor och möjligheter
Gemensamt för alla som intervjuats och som varit involverade i mobilitet är 
att man ser en tydlig positiv personlighetsutveckling hos eleverna och för 
vuxenstuderande. Eleverna utvecklas också i sin kommande yrkesroll och 
får en bredare syn på sitt kommande verksamhetsområde. 

Några lärare påpekar att för vissa yrken inom bageri, turism, naturbruk, 
krävs internationell mobilitet för att utveckla sina yrkeskvalifikationer. I 
andra yrkesprogram, exempelvis barn- och fritidsprogrammet, får eleverna 
nya perspektiv på hur barn i andra länder behandlas. Aga, som är förbjudet i 
Sverige, är fortfarande tillåtet i några EU-länder. Det skapar frågeställningar 
och diskussioner i klassen och för den enskilda eleven.

En myndighetshandläggare lyfter en ekonomisk aspekt. Hen menar att det 
kan vara en ekonomisk vinst att delta i mobilitet, eftersom det förekommer 
att skolor får betala för sina nationella APL-platser, medan de internatio-
nella APL-platser som ingår i samarbetet i de olika mobilitetsprogrammen 
vanligtvis är avgiftsfria.

Några rektorer lyfter också att lärare utvecklas i sin yrkesroll och får ny 
input på sin pedagogiska verksamhet och att skolor som deltar i mobilitet 
blir mer attraktiva. Det gäller både själva skolan och de yrkesprogram som 
skolorna bedriver. 

På kommunal och regional nivå är man positiv till internationell mobilitet 
på yrkesprogrammen. Det gäller framför allt regioner som har internationell 
prägel genom sina internationella företag, eller genom turism där många 
besökare kommer från andra länder. 

Arbetslivet och branscherna ser att företagen genom mobilitet får del 
av kompetens som finns i andra länder. Både lärare och elever lär sig nytt 
inom sitt yrkesområde genom mobilitet och eleverna blir förberedda på att 
arbeta internationellt och stärker sina språkkunskaper, vilket bland annat 
IF-metall ser positivt på. Genom mobilitet får eleverna insyn i hur facken 
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arbetar i internationella företag, till exempel med arbetsmiljöfrågor. Flera 
av IF-metalls medlemmar arbetar i företag som finns globalt.

Skillnaden i hur många som deltar 
i internationell mobilitet inom olika 
yrkesutbildningar och vilka länder de åker till

Svagheter/utmaningar i gymnasieskolans yrkesprogram
Förklaringar till varför det är stor skillnad mellan olika yrkesprograms del-
tagande i mobilitet är flera och finns på olika nivåer.

Yrkeslärarnas ointresse eller osäkerhet för mobilitet har stor betydelse 
och yrkesprogrammets karaktär spelar roll. Så är till exempel hotell- och 
turistprogrammet till sin natur ett internationellt program under det att el-
och energi är mer ett lokalt och nationellt program. 

Generellt anser flera av dem som intervjuats att yrkesprogrammen fort-
farande har låg status. Relativt sett har också få lärare och elever på yrkes-
programmen själva varit utomlands.

På skolnivå anser många att ansökningsförfarandet är krångligt och tids-
krävande och trots att mycket arbete läggs ner finns ingen garanti för att 
ansökan beviljas och att den sökta mobiliteten kan genomföras. Skolan, kom-
munen eller regionen har inte avsatt personella resurser för arbetet med 
mobilitetprojekten utan de förväntas skötas av rektor eller lärare utanför 
deras vanliga tjänst. Dessutom uppges ekonomi, administration och orga-
nisatoriska förändringar vara förklaringar till att deltagande i mobilitets-
programmen skiljer sig åt.  

En del branschorganisationer anser att det är för få utvecklingsmål angivna 
i yrkesprogrammens styrdokument3 och att frågan om internationell mobi-
litet inte har lyfts upp i de nationella programråden. Det leder till att frågan 
får för låg prioritet.

Några branschorganisationer uppger själva att de inte avsatt resurser för 
att stötta skolor med yrkesprogram som skulle kunna vara intresserade av 
mobilitet. Traditioner av att delta eller inte delta är också starka faktorer, 
vilket innebär att det inte bara är programmets karaktär som avgör om mobi-
litet förekommer eller inte. 

En branschorganisation anser att det är synd att Erasmus+ inte tillåter 
LIA utanför EU då deras bransch verkar även i andra länder. Det ligger ett 
förslag för den nya programperioden för Erasmus+ om att eventuellt tillåta 
internationell APL utanför EU, så det är något som kan komma att ändras.

Styrkor och möjligheter i gymnasieskolans yrkesprogram
I intervjuerna framkommer många och starka skäl till varför internationell 
mobilitet har flera positiva effekter. Både lärare och skolledare menar att 

3. Examensmål gymnasieskolans yrkesprogram – https://www.skolverket.se/
undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/
gymnasieprogrammen 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen
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självinsikt och självförtroende ökar hos eleverna, vilket kan ha stor bety-
delse för den framtida yrkesrollen. Eleverna förbättrar sin yrkeskompetens 
och genomförd internationell mobilitet kan ge lust och mod att söka och få 
arbete i andra länder. Elever som deltar i mobilitetsprojekten säger att del-
tagandet kan vara till nytta i deras CV. 

En handläggare på UHR ser kopplingen mellan de kommuner och regioner 
som erbjuder sina skolor stöd i olika former och en hög mobilitetsgrad inom 
yrkesprogrammen. Ett bra exempel är Göteborgsregionen, GR, Teknikcollege, 
TC och Motorbranschcollege, MBC. I dessa fall ges stöd till yrkesprogram-
mens mobilitet. 

Stora företag som SKF och Sandviken har sina egna skolor. De har inter-
nationell mobilitet som inte finansieras av EU-medel utan av egna ekono-
miska insatser, även om SKF finansierar delar av sin mobilitet genom Atlas 
praktik och Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. Yrkestävlingar som Yrkes-
SM, Yrkes-EM och Yrkes-VM där bland annat IF-metall är involverade ses 
av flera intervjuade som en bra ingång till internationella erfarenheter för 
yrkeseleverna.

Att skolor som deltar i internationell mobilitet måste organisera sig så att 
APL kommer in i det pedagogiska sammanhanget lyfts också fram. Ett exem-
pel är att det under APL-perioden måste vara fritt från schemalagd undervis-
ning på skolan. Den pedagogiska organisation som möjliggör ett långsiktigt 
och kontinuerligt arbete med mobilitet kan ha en avgörande betydelse för i 
vilken mån en skola deltar i mobilitet. 

Det framgår tydligt i intervjuerna att det har stor betydelse att skolor 
avsätter personella resurser för arbetet med mobilitet och att skolledningen 
har ett aktivt ansvar. Det underlättar för lärarnas arbete och ökar möjlighe-
terna för yrkeseleverna att delta i mobilitet. 

Flera skolor påpekar att information om och möjligheter till internationell 
mobilitet bör tas upp på all lärarutbildning. De anser också att mobilitet bör 
vara en merit för vidare studier på yrkeshögskolan eller högskolan. 

Det lokala arbetslivets involvering i, och intresse för, mobilitet är viktiga 
faktorer för att mobilitet ska komma till stånd. Branschföreträdare menar 
att stöd från branschen sannolikt är bästa vägen för att få fler yrkesgym-
nasier att delta i mobilitet. Det är angeläget att lyfta frågan om mobilitet i 
branschernas yrkesnämnder.  

Svagheter/utmaningar i yrkesvux och yrkeshögskolan
Företrädare för yrkesvux säger att svagheter och utmaningar för vuxna som 
studerar på en yrkesutbildning främst bottnar i familjeskäl. Det är den vikti-
gaste förklaringen till att den internationella mobiliteten är så låg. En annan 
förklaring är att yrkesvux har korta utbildningar och kort framförhållning, 
vilket försvårar möjligheten till mobilitet. Hos studerande på yrkesvux finns 
också en generell osäkerhet om den egna förmåga till studier och socioeko-
nomiska faktorer kan påverka den internationella mobiliteten inom vuxen-
utbildningen. Inom kommunen eller regionen uppges det finnas förtroende-
valda och tjänstemän som inte vill acceptera kostnader för mobilitet och inte 
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ser deltagandet i mobilitetsprojekten som kompetens- eller verksamhetsut-
veckling för vuxenutbildningen.

Styrkor och möjligheter i yrkesvux och yrkeshögskolan
De studerande ska bli välutbildade inom sitt verksamhetsområde och få se 
att det finns likheter inom den egna branschen. De ska förstå den internatio-
nella miljön och se hur stora organisationer fungerar, påpekar en av yrkes-
högskolans utbildningsanordnare.

Andra synpunkter från yrkeshögskolans utbildningsanordnare är att de, 
genom internationell mobilitet, tillgodogör sig kunskap från andra länder och 
kulturer och att om de är väl utrustade när det gäller internationell mobilitet 
så söker flera till deras utbildningar.

De lyfter också att genom internationell samverkan skapas spets inom 
yrkeshögskolan som kan ge uppdragsutbildning till företag inom aktuella 
branscher. Det är också viktigt att ge möjlighet till både studiebesök i olika 
partnerländer och deltagande i konferenser. Konferenser är dock inte möjliga 
att finansiera med Atlas praktik och Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. 
Mötet med motsvarande yrkesgrupp från andra länder medför yrkeskun-
skap och erfarenheter, ger utbildningsledarna förutsättningar att bli ambas-
sadörer och få ett ”ägarskap” för internationell mobilitet inom sina egna YH-
utbildningar. Ett annat sätt att stärka utbildningsledarna är att ge informa-
tion om mobilitet på YH-forum, som arrangeras av MYh två gånger per år.

Generella synpunkter, som kommer fram i intervjuerna, är att det är vik-
tigt med chefer som stöttar internationellt engagemang i sin organisation. 
Det gäller både den enskilda skolan och det lokala företaget.

Kunskapen om möjlighet till internationell 
mobilitet och olika aktörers roller

Svagheter och utmaningar gällande UHR
Det är en utmaning för UHR att nå de utbildningsanordnare från yrkesut-
bildningsområdet som inte känner till möjligheten att söka medel för att 
genomföra internationell mobilitet. Myndighetens namn, Universitets- och 
högskolerådet, kan vara en otydlig avsändare för potentiella sökanden från 
den delen av utbildningssystemet. Några av de som intervjuats har uppfatt-
ningen att UHR:s informationsmöten och skrivarstugor har varit lite ”torra”, 
att det har varit för mycket av ensidig information, och efterlyser dialog. En 
synpunkt är att UHR borde åka ut till skolorna istället för att skolornas repre-
sentanter kommer till UHR:s informationsmöten och skrivarstugor, vilket 
skulle ge en uppsökande verksamhet som möjliggjorde att på ett annat sätt 
ge information om mobilitet till oinvigda. UHR bedriver redan idag uppsö-
kande verksamhet om flera skolor går samman eller en kommun bjuder in, 
men kännedomen om denna möjlighet kan behöva spridas ytterligare.

En branschorganisation lyfter att det är svårt att få fram relevant statistik 
från UHR, som rör branschen, och som kan användas till att stötta yrkessko-
lor att delta i mobilitet.
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Svagheter och utmaningar gällande Skolverket
Branschföreträdare anser att Skolverket måste bli mer aktiva i frågan om 
mobilitet och att frågan om internationell mobilitet tas upp på de nationella 
programråden för gymnasial yrkesutbildning. 

Lärare och rektorer som intervjuats påpekar vikten av tydligare skriv-
ningar i skolans styrdokument om det internationella uppdraget och om hur 
mobilitet ska kunna vara en naturlig och viktig del i skolans verksamhet och 
i elevers lärande. 

Svagheter och utmaningar gällande MYh
Lärare som intervjuats lyfter att MYh måste informera bättre om de möjlig-
heter som Erasmus+ ger för yrkeshögskolan, samtidigt som företrädare för 
MYh anser att deras uppdrag inte kan jämföras med Skolverkets och UHR:s, 
vilka är utbildningsmyndigheter. De utbildningsanordnare som intervjuats 
vill se mer stöd från MYh.  MYh har information om internationell LIA på 
sin webbplats och sitt nyhetsbrev, men förbättrade informationsinsatser 
kan behövas. 

MYh påpekar att internationell LIA kan ge en yrkesmerit men det är rela-
tivt ovanligt att internationell mobilitet ger ett tillskott i yrkeskompetensen, 
att yrkeskompetensen som efterfrågas oftast finns i Sverige. 

Utformningen av ansökningshandlingarna 
Från några utbildningsanordnare framkommer synpunkter på ansöknings-
handlingarna för Erasmus+. De uppfattas som alltför byråkratiska och omfat-
tande. Ansökningsfrågorna anses repetetiva, tidskrävande, krångliga och 
de efterfrågar för mycket information. Språket i ansökningarna bör också 
ses över.

Under intervjuerna är det flera utbildningsanordnare som frågar varför 
allt i ansökan kopplas till EU:s övergripande mål. De ser hellre att frågorna 
kopplas till den egna skolans verksamhet.  

Ansökningshandlingarna för Atlas praktik styr UHR själv över.  När det 
gäller Nordplus bestäms bedömningsområdena och grunden för ansöknings-
frågorna gemensamt i konsortiet för Nordplus. Frågorna inom Erasmus+ 
mobilitet yrkesutbildning kan UHR inte alls bestämma över. 

Styrkor och möjligheter för UHR
Flera utbildningsanordnare anser att man hittar den information man söker 
och att UHR har bra skrivarstugor. UHR uppfattas ha bra information, inte 
minst på webbplatsen www.utbyten.se, men flera av de intervjuade önskar 
fler mötesplatser där de som har intresset av mobilitet kan kopplas ihop med 
dem som har erfarenhet av mobilitet och få möjlighet att knyta kontakter. 
Möten som har arrangerats av EU-kommissionen har varit mycket givande. 

UHR bör vara med på MYh-konferenser för att informera om mobilitet, 
tycker några av yrkeshögskolans utbildningsanordnare, men också satsa på 
bred information till alla lärare via Skolverket och Skolinspektionen.

Andra åsikter som kommit fram är att man önskar en tydlig och enkel 
checklista för dem som startar arbetet med internationell mobilitet. En sådan 

http://www.utbyten.se
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tillhandahålls redan av UHR men kan behöva spridas mera. Det finns också 
möjlighet till kontaktpersoner för dem som vill diskutera internationell 
mobilitet inom yrkesutbildning. Det är givande med regelbundna nyhets-
brev, som UHR redan ger ut, och att få hjälp med att nå andra som deltar i 
mobilitet. Information om dessa tjänster som UHR erbjuder var för en del av 
dem som intervjuades inte kända.  

Branschföreträdare ser det som en styrka om UHR kunde få till stånd en 
bättre samverkan med branscherna i syfte att öka mobiliteten inom svensk 
yrkesutbildning. 

Styrkor och möjligheter för Skolverket
Företrädare för Skolverket anser att Skolverket måste förtydliga skolans 
internationella uppdrag och pekar på vikten av tydligare skrivningar i sko-
lans styrdokument om det internationella uppdraget och om hur internatio-
nell mobilitet kan vara en naturlig och viktig del i skolans verksamhet och 
i elevers lärande. Skolverket har ett ansvar för att informera om och driva 
den frågan. 

Det framförs av några branschorganisationer att det skulle vara en styrka 
och en möjlighet om internationell mobilitet är en punkt på de nationella 
programråden för gymnasial yrkesutbildning, 

Styrkor och möjligheter för MYh
De yrkeshögskoleanordnare som intervjuats ser gärna att MYh tar upp inter-
nationell mobilitet på sina nationella konferenser och ökar samverkan med 
andra aktuella myndigheter.

Utformningen av ansökningshandlingarna
Det finns olika syn på ansökningshandlingarna. Till exempel säger flera 
utbildningsanordnare att de som har resurser och är vana att skriva YH-
ansökningar inte har några problem men att det finns en klyfta mellan dem 
som redan ”kan” och dem som inte ”kan” ansöka om medel till internationell 
mobilitet. 

De som har en övergripande och stödjande roll för mobilitet på skolorna 
säger i intervjuerna att UHR:s skrivarstuga är ett bra stöd för de som är 
osäkra eller nya när det gäller att söka medel för mobilitet. Det är bra att 
ansökningarna är grundliga och kontrollerande eftersom det är stora belopp 
det handlar om. Det är också bra att kunna skriva på svenska, att det finns 
mallar att hålla sig till och att det är digitaliserat. Men det krävs erfarenhet 
för att kunna vara säker på att det blir rätt. 

En handläggare på UHR påpekar att EU-kommissionen arbetar med för-
bättring av ansökningshandlingarna för Erasmus+ och ansökningarna blir 
bättre för varje år. Men det är många länder involverade och stora belopp som 
ska kontrolleras. Ansökningshandlingarna kommer därför även i framtiden 
att vara omfattande. Även inom Nordplus och Atlas pågår ständiga förbätt-
ringar av ansökningshandlingarna. 
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Det europiska meritöverföringssystemet för 
yrkesutbildningen, ECVET

Svagheter och utmaningar
En fundamental svaghet är att många säger att de inte känner till ECVET. Det 
framkommer tydligt i intervjuerna med framförallt företrädare på skolnivå. 
Man vet inte riktigt varför man ska använda verktyget. Det upplevs som job-
bigt med för många dokument att hålla ordning på och inom yrkeshögskolan 
fungerar modulerna inte på kursnivå. Kurserna kan ju ändras under utbild-
ningens gång, vilket ställer till besvär för partners i andra länder.

Andra intervjuade säger att man känner till verktyget men inte använder 
det eftersom partnern anser att det är administrativt tungt. Man använder 
istället gymnasieskolans nationella kursplaner.

En intervjuperson påpekar att inom hens bransch ser man inte så stor 
nytta med ECVET. Det är de studerandes resultat av lärande som är det vik-
tigaste, vilket framkommer under APL. ECVET kan vara ett bra verktyg men 
då måste gymnasieskolans styrdokument vara anpassade till ECVET och till 
hela synen på resultat av lärande, säger hen.

Styrkor och möjligheter
Det finns varierande synpunkter från utbildningsanordnare på styrkor och 
möjligheter:

”ECVET är ett mycket bra och värdefullt verktyg. Vi använder det ofta, 
även i Atlas. ECVET hjälper till att följa internationell mobilitet från 
start till slutändan”

”Vi använder loggbok som eleverna skriver under sin APL-period. Här 
kan lärarna gå in och kommentera. Det är bra för eleverna, som kan titta 
på loggboken efter avslutad APL-period.” 

”Den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, har för oss inom 
våra yrkeshögskoleutbildningar varit till mycket stor hjälp när det gäller 
internationell mobilitet.”

Det lokala arbetslivets involvering i 
yrkesprogrammens internationella mobilitet?

Svagheter och utmaningar
De nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning hanterar inte 
frågan om internationell mobilitet och yrkesprogrammens konstruktion ger 
heller inget stöd för internationell mobilitet, anser en branschorganisation. 
Vidare anser man att det inte är lätt för det lokala arbetslivet att ta emot 
utländska yrkeselever då det redan är svårt att ta emot svenska yrkeselever. 
Det kostar pengar och tid. Därför bör en ersättning för APL för utländska 
yrkeselever finnas. Det framkom även förslag om att koppla internationell 
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mobilitet i avtalet mellan skolan och de lokala företagen. Som det är nu får 
skolorna vädja till företagens ideella sida.

Styrkor och möjligheter 
Några synpunkter från skolor och utbildningsanordnare som berör det lokala 
arbetslivets engagemang i mobiliteten, är att det är meriterande för eleverna 
att de deltagit i internationell mobilitet när de söker jobb hos de lokala företa-
gen, men också att mobilitet kan höja kompetensen inom det egna företagen 
och ge arbetskraft från andra länder. 

Yrkeshögskolan har bra kontakt med det lokala arbetslivet. Det lokala 
arbetslivets involvering kan öka genom information om mobilitet i program-
råden. 

Ledningsgrupperna är en bra ingång för att främja internationell mobi-
litet inom yrkeshögskolan. I Varberg hjälper företagen till exempel till med 
mobilitet genom yrkeshögskolans ledningsgrupp för vindkraftsutbildningar. 
Skogsbranschen å sin sida avsätter cirka åtta miljoner per år till praktikstöd 
för gymnasieelever. Det praktikstödet gäller enbart inom landet men i fram-
tiden kan det även gälla för internationell mobilitet. Det kan jämföras med 
den satsning som Norske Skog AB gör. De är är etablerade utomlands och tar 
emot praktikelever från andra länder. Norske Skog AB:s drivkrafter är att 
skogsindustrin kräver flexibilitet och att språkförståelse är en nödvändig-
het. De ser inte minst att robotiseringen kräver skickliga yrkeskvinnor/-män. 

Intervjuade branschföreträdare lyfter att det är viktigt med det lokala 
arbetslivets engagemang och till exempel i Älvdalen sponsrar bolagen gym-
nasieskolor med medel för internationell mobilitet utanför EU. Bolagen tar 
också emot elever från andra länder för praktik. Elevernas motprestation är 
att komma till bolagen och berätta om sina erfarenheter av att delta i mobili-
teterna. Vissa branscher, som exempelvis motorbranschen, driver på en ökad 
grad av internationell mobilitet i sina gymnasieskolor genom Motorbransch-
college. IF-metalls ingång är genom Teknikcollege, Motorbranschcollege och 
yrkestävlingarna där fackliga organisationer och arbetsgivarorganisatio-
nerna satsar både tid och pengar.

Citat från elever som deltagit i mobilitet
”Jag blev tuffare. Fick träffa många nya människor inte bara mamma och 
pappa. Jag fick klara mig själv, stå på egna ben och lösa uppkomna pro-
blem själv. Jag har utvecklats mycket.” 

”Kulturellt var det inte så stor skillnad (Norge och England). England 
hade mycket hierarki och man såg ner lite på flickor men vi från Sverige 
sa ifrån mer än våra kollegor från andra länder.” 

”Värdfamiljer är att föredra framför att bo själv på hotellet. I värdfa-
miljen fick jag träna på språket och lära mig om hur de ser på saker och 
ting.”
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”Vad liten min värld vore då, om jag inte hade deltagit i internationell 
mobilitet.”

”I vår organisation är världen hos oss”. 

Citat från yrkeslärare som deltagit och deltar i 
mobilitet

”Internationell mobilitet stärker elevernas självförtroende. Det gäller 
både demsom deltar och dem som inte deltar, som blir sugna på att åka 
ut. Elever tränar och utvecklar sina språkkunskaper. Mat och service-
kulturen utvecklas genom internationell mobilitet och även ”yrkesstolt-
heten”.”

”Vi ser att eleverna blir bättre på att ta hand om sig själva. Eleverna ska 
inte bli ”knäsvaga” när de kommer ut i arbetslivet.  Internationell mobi-
litet gör att det blir mer självsäkra. Vi har sett att motivationen för de 
övriga ämnena på programmet ökar i och med internationell mobilitet.”

”Utan en samordnare på skolan skulle internationell mobilitet inte fung-
era på vår skola. Det är en trygghet att samordnaren kvalitetssäkrar 
partnerländerna och de internationella APL-platserna.”

”Vi slås av hur duktiga yrkeselever vi har när vi kommer ut till andra 
länder. Som yrkeslärare blir vi stolta när vi märker att vår undervisning 
håller måttet.”

”Det får inte finnas schemaläggning av andra ämnen under APL-perio-
den. Det är en förutsättning för att internationell mobilitet ska fungera 
smidigt för både lärare och elever.”

”Borde finnas ”buffertmedel” inom Erasmus+ för vikarier när yrkeslä-
rarna besöker sina elever utomlands.”

”Utbytet med yrkeslärare från andra länder är mycket värdefullt.”

”Det lokala arbetslivet känner till vår mobilitet och vissa är intresserade 
men inte involverade.” 

”Fordon- och transportprogrammet får stöd genom Motorbranschcol-
lege för mobilitet.”
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Sammanfattande 
kommentarer om ECVET

Europaparlamentet och Europarådet antog 2009 rekommendationen om 
inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbild-
ning (ECVET). Systemet ska göra det möjligt för elever och studerande att 
bygga vidare på sina kunskaper när de rör sig mellan olika system för yrkes-
utbildning både utanför och inom det egna landet. Det är Skolverket som 
samordnar ECVET i Sverige i samarbete med MYh och UHR.

Läget kring ECVET:s roll inom svenska yrkesutbildning är idag avvak-
tande. Någon rättslig reglering som föreslogs för ett antal år sedan som det 
verkar nu inte aktuell. En bidragande orsak till detta kan vara de diskussio-
ner som förs inom EU, där man gör en översyn av både ECVET och kvalitets-
säkringssystemet EQAVET. 

Idag har förordningen för högskolan sin utgångspunkt i ”Resultat av 
lärande” (Learning Outcome) genom Bolognaprocessen för högskolan och 
förordningen för yrkeshögskolan genom den svenska referensramen för kva-
lifikationer (SeQF), vilka är kopplade till den europeiska referensramen för 
kvalifikationer (EQF). Gymnasieskolans styrdokument är målstyrda och har 
till viss del anpassats till ”Resultat av lärande” men inte fullt ut. 

Skolverket och UHR samverkar kring verktyget genom expertgrupper, 
konferenser och informationsmaterial för att göra ECVET mer känt och för 
att verktyget ska komma till användning vid mobilitet inom yrkesutbildning. 
Studien tyder dock på att de insatser som myndigheterna hittills gjort inte 
ännu har haft avsedd effekt.
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En internationell utblick

En rad internationella studier om mobilitet inom yrkesutbildning finns att 
tillgå från EU-kommissionen och från olika länder. I denna rapport redovisas 
statistik från Eurostat och Finland samt två studier från Tyskland och Irland. 

EUROSTAT 
2015 initierade Eurostat en undersökning kring EU-målen om internatio-
nell mobilitet för lärande, till exempel för de med examen från en gymnasial 
yrkesutbildning. I Sverige var SCB den myndighet som genomförde undersök-
ningen (SCB 2017). SCB anger i sin presentation av undersökningen att Sverige 
varr det enda land i studien som med sina 9 procent låg över EU:s riktmärke 
på 6 procent. Men uppskattningen som SCB gör stämmer inte helt överens 
med den statistik som är hämtad från UHR:s och EU-kommissionens databa-
ser och som redovisas i denna rapport under kapitlet ”Statistik”. Sverige lig-
ger snarare i paritet med Nederländerna, med cirka 4,5 procent till 5 procent 
av totala andelen yrkeselever som har deltagit i internationell mobilitet. Sve-
rige hamnar därmed i samma grupp som flera EU-länder när det gäller anta-
let studerande inom grundläggande yrkesutbildning som deltar i mobilitet.

Eurostat-studien är trots sina brister intressant då den ger en viss över-
blick kring mobilitet i några EU-länder. Det finns all anledning att följa den 
diskussion som pågår inom EU om att hitta ett annat riktmärke. Diskussio-
nen borde också följas av vilka åtgärder som bör vidtas för att antalet stu-
derande inom grundläggande yrkesutbildning som deltar i internationell 
mobilitet ska öka.

Internationell mobilitet och gymnasial yrkesutbildning i Finland 
Finnish National Agency for Education (CIMO) gör regelbundet uppföljningar 
av internationell mobilitet inom bland annat gymnasial yrkesutbildning i 
Finland (CIMO 2017). Finland har betydligt fler yrkeselever som deltar i inter-
nationell mobilitet än Sverige. 2017 var till exempel andelen av alla finska 
yrkeselever som deltog i mobilitet 11,9 procent, att jämföra med Sverige där 
andelen eventuellt (en del projekt inom Erasmus+ är inte avslutade 2017) 
hamnar på cirka 5 procent. 

I Finland har yrkesutbildningen hög status och andelen av årskullarna 
som deltar i yrkesutbildning är något högre än i Sverige. Det kan vara en 
av förklaringarna till de finska yrkeselevernas höga deltagande i mobilitet. 

Finland har en mobilitet bland sina yrkeselever som till viss del liknar den 
svenska när det gäller vilka länder man samverkar med, vilka yrkesprogram 
som deltar i mobilitetsprojekten samt könsfördelningen bland de yrkeselever 
som deltar i mobilitet. Även i Finland dominerar kvinnorna när det gäller 
internationell APL. Länderna skiljer sig åt främst i antalet yrkeselever som 
deltar i mobilitet. Finland har procentuellt sett dubbelt så stort antal mobi-
liteter som Sverige. Länderna skiljer sig också åt när det gäller regional sprid-
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ning. Finland har en jämn regional spridning jämfört med Sverige där vissa 
regioner dominerar och andra regioner, exempelvis norra delen av Sverige, 
har få mobilitetsprojekt. Finland ses av många länder som ett föregångsland 
inom utbildningssektorn och utifrån den ovan redovisade studien verkar 
Finland också vara ett föregångsland när det gäller mobilitet inom grundläg-
gande yrkesutbildning. Att så stor andel av de finska yrkeseleverna deltar i 
mobilitet och att man i Finland har en så jämn regional fördelning av mobi-
litetsprojekt, är två områden vi i Sverige bör ta del av och lära oss av.

Internationell mobilitet inom yrkesutbildning i Tyskland4 

The Federal Institute for VET (NA at the BIBB5) genomförde en studie om 
internationell mobilitet i tysk yrkesutbildning 2017. Yrkesutbildning i Tysk-
land bedrivs dels som lärlingsutbildning, där det mesta av utbildningen 
genomförs ute på företag, dels på yrkesskolor. Den tyska studien och arti-
keln från Europarådets webbplats visar på flera intressanta saker. Tyskland 
och Sverige liknar varandra när det gäller antalet genomförda internatio-
nella mobiliteter och yrkeselevernas personliga utveckling när de gör sin 
internationella praktik. Länderna liknar till viss del varandra när det gäller 
partnerländer, vilket stöd man önskar kring mobilitet och skälen till varför 
man inte deltar i mobilitet. Trots att Sverige och Tyskland har olika utbild-
ningsystem inom yrkesutbildning finns det flera beröringspunkter när det 
gäller mobilitet.

Webbartikeln lyfter fram problematiken kring mobilitet inom yrkesutbild-
ning. Författarna till artikeln menar att Erasmus+ måste anpassas mer till 
yrkesutbildning i allmänhet och lärlingsutbildning i synnerhet om mobilite-
ten inom yrkesutbildning ska öka. De anser också att arbetet med internatio-
nell mobilitet inte kan vila på enskilda eldsjälar utan måste vara långsiktigt 
och ges stöd både tidsmässigt och ekonomiskt. 

Det mest intressanta som pågår i Tyskland är det som sker i Hamburg 
på den internationella avdelningen på Haus- und Grundstücksverwaltungs-
gesellschaft mbH (HIBB). Där har man genom ett aktivt arbete fått upp mobi-
liteten till över 12 procent bland yrkeseleverna. Men också projektet “Utbild-
ning utan gränser” som nämns i artikeln från Europarådets webbplatsär 
intressant. Där har man genom olika insatser fördubblat antalet genomförda 
internationella mobiliteter bland dem som gick lärlingsutbildning. Det finns 
all anledning att ta del av de båda tyska projektens erfarenheter för att öka 
mobiliteten inom svensk grundläggande yrkesutbildning. 

Internationell mobilitet för elever och lärare inom 
yrkesutbildning på Irland 
En undersökning av drivkrafterna för elever och lärare inom den irländska 
yrkesutbildningen att delta i internationell mobilitet genomfördes av Léar-

4. Transnational Mobility in Initial Vocational Education and Training in 2017 – 
www.na-bibb.de

5. The National Agency Education for Europe at the German Federal Institute for 
Vocational Education and Training.
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gas6  2014–2016. Totalt deltog under den perioden 1 275 elever och lärare i 
internationell mobilitet. De flesta mobiliteterna genomfördes under elever-
nas första läsår (73 procent) och 92 procent av dem var kortare än en månad. 

Det i särklass vanligaste skälet till att delta i en mobilit var en önskan 
om att förstärka sin yrkesmässiga kunskaper. Det angav två tredjedelar av 
dem som besvarade enkätfrågorna. Det skälet har också de svenska eleverna 
angett i djupintervjuerna. För svenska elever har möjligheten till att utveckla 
och lära sig ett nytt språk varit ett viktigt incitament för mobilitet, något som 
inte gäller för de irländska eleverna. Endast 4 procent av dem ansåg att lära 
sig ett nytt språk var skälet till mobilitet. Engelska är det språk som svenska 
elever nämner att de vill utveckla/lära sig. Det finns inget starkt incitament 
för de irländska eleverna att lära sig ett nytt språk då de klarar sig bra i de 
flesta europeiska länderna med sitt eget modersmål.

Majoriteten av dem som besvarat enkätfrågorna anser att den genomförda 
mobiliteten kommer att ge dem möjlighet till bättre och mer ansvarsfulla 
anställningar och att det kommer att stärka deras möjlighet på den irländska 
arbetsmarknaden. Det skälet till att delta i internationell mobilitet var inte 
lika starkt uttryckt i djupintervjuerna med de svenska eleverna, där bara 
några få anger att de tror att den internationella mobiliteten kommer att ge 
dem bättre möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

Sammanfattande kommentarer kring det 
internationella perspektivet 
Inom ramen för denna undersökning fanns inte möjlighet att fördjupa sig i 
internationella studier kring internationell mobilitet och yrkesutbildning. 
Det axplock som redovisats här visar att bilden av internationell mobilitet 
inom yrkesutbildning i Sverige har likheter med, och delvis samma utma-
ningar som, andra europeiska länder har.

6. Léargas, the Irish National Agency for Erasmus+ in Adult Education, School Edu-
cation, VET and Youth
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Slutsatser

Undersökningens resultat visar på flera positiva effekter av internationell 
mobiliteten inom svensk yrkesutbildning. Till exempel uppfattas deltagan-
det i internationell mobilitet tillföra elever, studerande och lärare yrkeskom-
petens och personlig utveckling. Den ger nya perspektiv på den kommande 
yrkesrollen och utveckling av det yrkesområde man utbildas för. Undersök-
ningen visar också att skolor som deltar i mobilitet uppfattas bli mer attrak-
tiva för presumtiva elever och att yrkeskompetensen inom skolans yrkes-
program blir högre.

En viktig anledning för utbildningsanordnare att avstå från att delta i 
internationell mobilitet är resursbrist, såväl brist på stöd i ansökningspro-
cessen och brist på tid i undervisningssituationen. 

Beträffande utvecklingsområden framkommer att UHR uppenbart behöver 
bli mer känt, eller snarare behöver de möjligheter som UHR erbjuder för 
yrkesutbildningen och de positiva effekter som deltagandet i internationell 
mobilitet kan medföra bli mera kända. Undersökningen visar på vikten av att 
enskilda skolor, huvudmän, regioner och aktörer från branscher samverkar 
för att underlätta för nya aktörer att ta del av möjligheten till internationell 
mobilitet. Uppenbart är också att europeiska systemet för meritöverföring 
inom yrkesutbildning, ECVET, behöver bli mer känt och använt. I det arbetet 
är Skolverket huvudaktören, med stöd av MYh och UHR. 

Anledningen till att det lokala arbetslivet inte involveras i hög grad behöver 
studeras närmare och förhoppningsvis kan den här rapporten utgöra ett 
avstamp för en sådan undersökning. 
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Bilaga 1. Webbenkäten

Till anordnare av yrkesutbildning inom 
gymnasieskolan, yrkesvux och yrkeshögskolan

Enkät om internationellt utbyte med programmen Atlas, 
Erasmus+ och Nordplus 
Syftet med denna enkät är att få mer information från landets utbildnings-
anordnare som bedriver yrkesutbildning där det förekommer eller inte före-
kommer internationellt utbyte inom utbytesprogrammen Atlas, Erasmus+ 
och Nordplus. Universitets- och högskolerådet, UHR, genomför nu en studie 
om internationell mobilitet inom svensk yrkesutbildning dels för att få en 
klarare bild av hur det internationella utbytet inom yrkesprogrammen ser 
ut, dels förbättra förutsättningar för att genomföra en ansökan om delta-
gande i utbytesprogrammen. Målet är att öka yrkesprogrammens interna-
tionalisering och att tillförsäkra hög kvalitet i mobilitetens genomförande. 

UHR vill fånga upp de utbildningsanordnare som:
• Har ansökt och deltar i något av utbytesprogrammen.
• Har ansökt men fått avslag på sin ansökan i något av utbytesprogram-

men.
• Har deltagit i något av utbytesprogrammen under något år, men som 

sedan valt att avstå från fortsatt deltagande.
• Har deltagit i UHR:s informationsmöten och/eller skrivarstugor inför 

ansökningsomgångarna men sedan valt att inte gå in med en ansökan i 
något av utbytesprogrammen.  

• Inte har varit med på informationsmöten, i skrivarstugor eller inte 
skickat in ansökan i något av utbytesprogrammen.

Utbildningsanordnare
Namn:
Utbildningsform: Gy, Yrkesvux, YH 
Kommun: 
Program (följer utbildningsform):

Ansökan
1. Har inte ansökt om att delta i något utbytesprogram. (Om Ja gå vidare 

till fråga 19)

2. Har ansökt om att delta i något/några utbytesprogram. (Atlas, Eras-
mus+ Nordplus)

3. Vilket/vilka yrkesprogram/ utbildningsprofiler har ni sökt/söker 
ni för? Rullista.

4. Vilka länder? Rullista
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5. Antal kvinnor? Ruta

6. Antal män? Ruta

7. Antal personal? Ruta

UHR:s informationsmöten och skrivarstugor
8. Har deltagit i UHR:s informationsmöten. Ja, Nej (om Nej gå till vidare 

fråga 19)

9. Har deltagit i UHR:s skrivarstugor. Ja, Nej (om Nej gå till vidare fråga 
19)

Beslut
10. Har er ansökan tillstyrkts? Ja, Nej (om Nej gå till fråga 12)

11. Skälet till att ansökan inte tillstyrkts? Rullista med alternativ

Ansökningsformulären
Er uppfattning om ansökningsformulären. Förståelse, relevans, vad frågorna 
speglar, etc. 

12. Frågornas språk. (1 = mycket svårt att förstå, 5 = mycket lätt att för-
stå)

13. Förståelse, dvs. vad som efterfrågas. (1 = mycket svårt att förstå, 5 = 
mycket lätt att förstå)

14. Speglar frågorna syfte med mobiliteten och hur mobiliteten kan 
kopplas till den egna verksamheten exempelvis utbildningens mål 
och resultat? (1 = till väldigt liten utsträckning, 5 = till väldigt stor 
utsträckning)

Ert internationella utbyte
15. Har använt ECVET, EU:s meritöverföringssystem inom yrkesutbild-

ning, i samband med vårt internationella utbyte. Ja, Nej.

16. Vårt lokala arbetsliv har varit delaktig i samband med vårt interna-
tionella utbyte. Ja, Nej. 

17. Har resultatet av ert internationella utbyte påverkat er fortsatta 
utbildningsverksamhet? Ja, Nej

18. Vi planerar att fortsätta delta i internationella projekt/utbyten de 
närmaste åren. Ja, Nej
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Övrigt
19. Vi har inte ansökt någon av utbytesprogrammen på grund av följande 

skäl: Har ingen kännedom om utbytesprogrammen, Den egna eko-
nomin, tjänstledigheter, vikarier, tidskompensation för merarbete. 

20. Vi har internationellt utbyte men inte genom Atlas, Erasmus+ eller 
Nordplus. Ja, nej

21. Vi vill ha mer information om utbytesprogrammen Atlas, Erasmus+ 
och Nordplus. Ja, Nej

22. Vi vill ha mer information om ECVET, Ja, Nej.

UHR:s studie om internationell mobilitet inom svensk yrkesutbildning och 
denna enkätundersökning genomförs, på uppdrag av UHR, av två fristående 
konsulter – Stefan Skimutis och Peder Sandahl.

Frågor som rör enkäten kan ställas till:
Stefanskimutis@gmail.com eller peder.sandahl@telia.com

mailto:Stefanskimutis@gmail.com
mailto:peder.sandahl@telia.com
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Bilaga 2. Frågeställningar 
inför djupintervjuerna

Organisation/skola:
Namn:
Datum:

1. Det finns en bred samstämmighet, bland annat inom EU, att 
mobiliteten är viktig för utbildningens kvalitet, utvecklande av yrke-
skunskaper och att mobilitet under utbildningstiden förväntas leda till 
ökad rörlighet även i arbetslivet. Brist på arbetskraft inom vissa bran-
scher och en åldrande befolkning i många europeiska länder gör mobi-
litetsfrågan till ett prioriterat område inom EU. 

Hur ser ni på dessa uppfattningar? Stämmer de med er erfarenhet? 

2. Internationell mobilitet sägs också vara viktig för elevers, student-
ers och lärares syn på sig själva i en globaliserad värld. I mötet med 
människors olika livsbetingelser, i andra samhällen och kulturer, sker 
en utveckling både professionellt och personligt. 

Hur ser ni på dessa uppfattningar? Stämmer de med er erfarenhet?

3. Ett viktigt syfte med mobilitet är att förbättra utbildningen och 
för yrkeseleverna stärka deras kommande yrkesroll, lära känna andra 
länders kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk och natur och att 
genom det utveckla både undervisningen och skolan som helhet. 

Har ovanstående syften betydelse för ert deltagande? I så fall, hur?

4. I vår webbenkät ser vi i svaren att mobiliteten har en positiv påver-
kan på den egna verksamheten. 

Ser ni en liknande effekt i er verksamhet? Om ja, ge exempel på detta? 

5. Internationell mobilitet kan fungera som ett verktyg för att vara en 
del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, 
stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och 
integrering samt nå de övergripande europeiska målen inom strategin 
Europa 2020. 

Hur ser ni på detta och kan detta vara orsaker till att ni deltar i interna-
tionella mobiliteter?
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6. Det är stor skillnad mellan olika yrkesprogram, regioner och delta-
gande i olika länder. Flera utbildningsanordnare står också helt utanför 
internationell mobilitet och skälen varierar. 

Vad kan det bero på? Finns det skäl att ändra på den bilden? I så fall, ge 
exempel på hur kan det ske?

 7. Vilka skäl ser ni som de mest vägande för att man/ni deltar i inter-
nationell mobilitet, inom Atlas praktik, Erasmus+ och/eller Nordplus 
junior eller på annat sätt? 

Om möjligt, rangordna skälen.

8. Vilka skäl ser ni som de mest vägande för att man/ni inte deltar i 
internationell mobilitet, inom Atlas praktik, Erasmus+ och/eller Nord-
plus junior eller på annat sätt? 

Om möjligt, rangordna skälen.

9. När det till exempel gäller yrkesvux, men även yrkeshögskolan, är 
deltagandet mycket lågt inom Erasmus+. Vilka skäl ser ni som de mest 
vägande för att delta i internationell mobilitet, inom Erasmus+ eller på 
annat sätt? 

Om möjligt, rangordna skälen.

10. När det till exempel gäller yrkesvux men även yrkeshögskolan är 
deltagandet mycket lågt inom Erasmus+. Vilka skäl ser ni som de mest 
vägande för att inte delta i internationell mobilitet, inom Erasmus+ eller 
på annat sätt? 

Om möjligt, rangordna skälen.

11. En tydlig bild som framkommit i statistiken är att fler kvinnor än 
män deltar. 

Har det någon betydelse? Om ja, hur kan en bättre balans nås? 

12. Flera utbildningsanordnare känner inte till möjligheter till att söka 
till och delta i internationell mobilitet. 

Hur ser ni på informationen från UHR i form av nyhetsbrev, sociala medier, 
informationsmöten, skrivarstugor etc.? Hittar ni den information som ni 
tycker är relevant? Om inte, hur ska informationen i så fall presenteras?
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13. I vår webbenkät har några få svarat att det är svårt att förstå vad 
som efterfrågas i ansökningshandlingarna.

Finns det behov av ökad förståelse av språket och frågornas innehåll i 
ansökningshandlingarna? I så fall hur, vad? 

14. I enkätundersökningen anges bland annat tidspressen som ett 
argument för att inte delta. Vikariefrågan och ekonomi är också viktiga 
skäl till ett icke deltagande. 

Kan tidspress, vikariefrågan och verksamhetens ekonomi vara avgörande 
faktorer för icke deltagande? I så fall, hur?

15. I enkätundersökning framkom att meritöverföringssystemet för 
yrkesutbildningen, ECVET, som är framtaget av EU-länderna för att 
underlätta mobiliteterna, inte är känt bland många anordnarna av yrke-
sutbildning. 

Känner ni till ECVET? Om ja, hur använder ni ECVET?  Vad ser ni för för-
delar respektive nackdelar med att använda ECVET?

16. Samverkan mellan det lokala arbetslivet och utbildningen kan ha 
stor betydelse för att öka mobiliteten.

Hur uppfattar ni att det lokala arbetslivet ser på internationell mobi-
litet inom era yrkesutbildningar? Har ert lokala arbetsliv varit involverad 
i er internationella mobilitet? Om ja, hur och i vilken omfattning? Om nej, 
ange skäl.

17. Övrigt





  UHR är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet.  
Myndigheten finns i Stockholm och i Visby. 

UHR:s fem huvudsakliga ansvarsområden:

• Information inför högskolestudier, ansvar för högskoleprovet,  
ta fram regelverk och samordna antagningen till högskolan.

• Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt utbildningssektorn.

• Förmedla internationella utbyten och kompetensutveckling för hela 
utbildningskedjan.

• Bedöma utländska utbildningar.

• Främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s ansvarsområde.

www.uhr.se

Utbildning, utbyte, utveckling  
– för alla som vill vidare


	Innehåll
	Förord
	Sammanfattning
	Inledning
	Studiens upplägg och genomförande

	Beskrivning av de tre mobilitetsprogrammen
	Atlas praktik 
	Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning
	Nordplus junior 

	Resultaten av den statistiska genomgången
	Atlas praktik
	Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning
	Nordplus junior 

	Resultat från enkätundersökningen
	Vilka besvarade enkäten?
	Hade de ansökt till något av de tre mobilitetsprogrammen? 
	Partnerländer i mobilitetsprojekten
	Fördelningen kvinnor och män som deltagit i mobilitetsprojekten
	Åsikter om informationen om mobilitetsprogrammen
	Ansökningarnas utformning
	Det europeiska meritöverföringssystemet inom yrkesutbildningarna, ECVET
	Det lokala arbetslivets betydelse
	Skäl till att inte delta i de tre mobilitetsprogrammen

	Resultat från djupintervjuerna 
	Delta eller inte delta i internationell mobilitet?
	Skillnaden i hur många som deltar i internationell mobilitet inom olika yrkesutbildningar och vilka länder de åker till
	Kunskapen om möjlighet till internationell mobilitet och olika aktörers roller
	Det europiska meritöverföringssystemet för yrkesutbildningen, ECVET
	Det lokala arbetslivets involvering i yrkesprogrammens internationella mobilitet?
	Citat från elever som deltagit i mobilitet
	Citat från yrkeslärare som deltagit och deltar i mobilitet

	Sammanfattande kommentarer om ECVET
	En internationell utblick
	Sammanfattande kommentarer kring det internationella perspektivet 

	Slutsatser
	Referenslista
	Bilaga 1. Webbenkäten
	Bilaga 2. Frågeställningar inför djupintervjuerna

