
Studera utomlands  
via förmedling

Många som vill studera utomlands vänder 
sig till en privat förmedlare för att få hjälp 
med att ordna sin utlandsvistelse. Det är 
ett alternativ bland andra men det går 
också att söka sig ut på egen hand eller 
åka på utbytesstudier via ett program. 
Här finns information som kan vara bra att 
känna till för den som väljer att åka ut via 
en förmedling. 

Förmedlare eller på egen hand?
I princip går det alltid att söka på egen hand till de olika 
utbildningsanordnare som förmedlare erbjuder. Men då 
måste man vara beredd på att det kan vara hög konkur-
rens om utbildningsplatserna samt på att själv sköta en 
komplicerad ansöknings- och visumprocess. En förmed-
lare som förenklar och säkrar upp administrationen kan 
vara mycket värt. Genom en direktkontakt med aktuell 
utbildningsanordnare kan man undersöka hur det funge-
rar att söka direkt. Det är enda sättet att få reda på skill-
naden och fatta ett överlagt beslut. 

Avgifter
I vissa fall betalar deltagaren en administrativ avgift till 
förmedlaren. I andra fall finns en överenskommelse mel-
lan en viss utbildningsanordnare och en förmedlare. Det 
kan till exempel vara så att förmedlaren får en viss andel 
av studentens inbetalade terminsavgift i ett slags rekry-
teringsarvode. I vilket fall bör den sökande undersöka 
vad som ingår i de avgifter som förekommer. Om inte 
annat så för att jämföra olika förmedlare med varandra.

Undersöka kvalitén
Ta reda på så mycket som möjligt om utbildningen och 
om förmedlaren. Kontakta CSN och kontrollera om 
utbildningsanordnaren är godkänd för studiemedel. 
Leta efter andra som har rest med samma förmedlare. 
Titta runt i sociala medier och sök t.ex. efter ”förmedla-
rens” eller ”utbildarens namn” + ”problem” i Google eller 
annan sökmotor. 

Förmedlarens bolagsform kan också vara intressant 
att kolla upp eftersom bolagsformen reglerar hur pengar 
ska användas. Exempelvis får inte stiftelser och ideella 
föreningar vara vinstdrivande. Det händer därför att stif-
telser som agerar förmedlare även har utrymme att dela 
ut stipendier för vissa kostnader. 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga är oftast att åka 
iväg på utlandsstudier eller praktik via ett utbytes-
program. Det förutsätter dock oftast att man redan 
är elev eller student hos en svensk utbildningsanord-
nare. Läs mer om att studera inom ett program på 
UHR:s webbplats utbyten.se.



Lista på förmedlare av olika typer av internationell mobilitet
Det här är inte en rekommendation utan endast en lista över stora aktörer.

Förmedlare Erbjudande Webb
AFS Interkulturell utbildning
(ideell förening)

Gymnasiestudier, volontär www.afs.se/

Alta Språkresor Språkresor, språkstudier, högre studier www.altasprakresor.se/
Avista Språkresor Språkresor, språkstudier, högre studier, 

volontärarbete, au pair, arbete
www.avista.nu/

Blueberry world wide Språkresor, språkstudier, högre studier, 
volontärarbete, arbete

www.blueberrysprak.nu/

Blueship Study USA Högre studier USA www.bluechip.nu/
College Service Högre studier USA www.collegeservice.se/
Cultural Care Au Pair www.culturalcare.se/
don Quijote Språkstudier (spanska) www.donquijote.org/se/
Education Link Högre studier www.educationlink.se/
EF Språkresor, språkstudier, gymnasiestudier, 

högre studier, au pair
www.ef.se

Enforex (spanska) Språkstudier (spanska) www.enforex.com/spanska/
ESL Språkresor, språkkurser www.esl.se/
Internationella skolorna (stiftelse) Språkresor, språkstudier www.is.se/
Kulturstudier Högre studier www.kulturstudier.se/
Skandinaviska institutet (stiftelse) Gymnasiestudier, au pair, arbete och praktik www.scandinavianinst.se/
STS / IBS Språkresor, språkstudier, gymnasiestudier, 

högre studier, au pair
www.sts-education.com/sweden/ls/

Study Abroad Språkstudier, högre studier, praktik www.studyabroad.se/sprak.aspx
Study international Språkresor, språkstudier www.studin.se/utbud/sprakresor/
Språkpunkten Språkresor, språkstudier, högre studier, 

volontärarbete, arbete och praktik
www.sprakpunkten.se/sprakresa

YFU Youth for understanding  
(ideell förening)

Gymnasiestudier  www.yfu.se

Metros Alla Studier har samlat information om att studera utomlands via en förmedling: 
www.allastudier.se/tips-o-fakta/2467-guide-studera-utomlands-via-formedling/
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