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Denna studie utreder i vilken omfattning finansiella eller andra svårigheter 
hindrar studenter i Europa från att delta i Erasmusprogrammet. Mycket tyder på 
att de huvudsakliga hindren varierar betydligt mellan olika länder, men att detta 
dock inte gäller ekonomiska frågor, som är viktiga för studenter överallt. 
Erasmusdeltagandet är mer förknippat med studenternas socioekonomiska 
bakgrund och påverkas snarare av individuella preferenser och 
lönsamhetsfaktorer, än av frågor i samband med om huruvida man har råd eller 
inte. Andra hinder för deltagande i Erasmus är bland annat problem i samband 
med erkännande av studieresultat och otillräckliga språkkunskaper samt olika 
personliga förpliktelser. 
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FÖRBÄTTRING AV DELTAGANDET I PROGRAMMET ERASMUS 
____________________________________________________________________________________________ 

SAMMANFATTNING 

Syftet med studien 

Sedan starten 1987 har EU:s Erasmusprogram gjort det möjligt för över 2,2 miljoner 
studenter och 250 000 universitetsanställda att röra på sig i Europa. För närvarande 
studerar och arbetar över 180 000 studenter utomlands varje år tack vare 
Erasmussystemet. Fastän antalet deltagande studenter i programmet hela tiden ökat så 
ligger deltagandeprocenten fortfarande under 4 procent i de flesta länder. Dessutom har 
deltagandesiffrorna i flera länder stagnerat eller till och med sjunkit. 
 
Avsikten med denna studie är att titta på finansiella och andra tänkbara hinder som kan 
tänkas avhålla studenter från att delta i Erasmus och dra slutsatser om hur deltagandet kan 
förbättras. Studien ger svar på följande huvudfrågor: 
 

 Vilket är nuläget när det gäller rörlighet bland studenter och Erasmusdeltagande 
i synnerhet i olika EU-länder? 

 I vilken omfattning avhålls studenter från att delta i Erasmusprogrammet på 
grund av ekonomiska hinder? 

 I vilken omfattning är Erasmusprogrammet tillgängligt för studenter från alla 
socioekonomiska grupper? 

 Vilka andra faktorer, till exempel personlig motivation, medvetenhet, villkoren 
för Erasmus-bidraget och överensstämmelsen mellan olika system för högre 
utbildning inverkar på deltagandet i Erasmus? 

 Vilka finansiella mekanismer och vilka övriga initiativ skulle kunna öka antalet 
Erasmus-studenter i framtiden? 

 
Analysen baserar sig på tre informationskällor: en skrivbordsundersökning, en 
studentenkät och fallstudier. Skrivbordsundersökningen innehåller en syntes av 
informationen från tidigare studier och befintliga uppgifter. Vi utförde en enkät bland 
studenter som deltagit och inte deltagit i Erasmus för att ta reda på vad som motiverat 
dem för eller hindrat dem från att delta i Erasmus. Enkäten gjordes i de sju länder som 
visade störst variation när det gäller vad som uppfattas som ekonomiska hinder (hög/låg) 
samt nivån på Erasmusdeltagandet (hög/låg). Den senaste undersökningen omfattar 
21 145 svar, av vilka 8 697 är svar från studenter som inte deltagit i Erasmus och 12 448 
svar från studenter som deltagit i Erasmus. Ingående fallstudier gjordes i fyra länder: 
avsikten med dem är att verifiera resultaten och dra lärdom av eventuella bästa metoder. 
 
Många tidigare studier har utrett hindren för deltagande i Erasmus. Denna studie 
sammanför resultaten från tidigare studier och bekräftar slutsatserna i dessa med en ny 
studentenkät. De flesta studier om rörlighet granskar motivationsfaktorerna och hindren 
enligt hur studenter som deltagit i rörlighetsprogram uppfattat dem. Det är emellertid lika 
intressant att även höra studenter som inte har deltagit i något rörlighetsprogram och få 
insikt i vad dessa studenter uppfattat som hinder. Den aktuella enkäten bland studenter 
som inte deltagit i Erasmus i denna studie tillför därför ett viktigt mervärde till den kunskap 
vi redan har. De ingående fallstudierna belyser dessutom intressanta nationella och 
institutionella metoder för att ytterligare stärka programmet Erasmus. 

Nyckelresultat angående deltagande i programmet 

Antalet Erasmusstudenter har kontinuerligt ökat sedan slutet av 1980-talet. Under de allra 
senaste åren har denna ökning skett särskilt snabbt, detta även med beaktande av att det 
sammanlagda antalet studenter har ökat eftersom EU har fått nya medlemsstater. Den 
totala proportionen av Erasmusstudenter växlar mellan 0,1 procent och 1,5 procent av alla 
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inskrivna studenter, med undantag för Luxemburg där deltagandeprocenten överskrider 6 
procent. Deltagandesiffrorna tenderar att vara lägre i de nya medlemsstaterna, men 
inskrivningen har samtidigt en tendens att öka allra snabbast i dessa länder, vilket gör att 
de allmänna procentsatserna utjämnar varandra. I vissa äldre medlemsstater har 
deltagandet i Erasmus stagnerat eller till och med minskat. 
 
Studenterna deltar i programmet av orsaker som främst har att göra med personlig 
utveckling: en möjlighet att leva utomlands, träffa nya människor, tillägna sig ”mjuka 
färdigheter” och förbättra kunskaperna i främmande språk. Den förväntade nyttan med 
tanke på en framtida karriär rangordnas lägre inom de individuella prioriteringarna, men 
kvarstår för de flesta studenter som en viktig faktor. 
 
Erasmus-studenterna tenderar att komma från högre socio-ekonomiska grupper. Andra 
angivande tendenser tyder på att Erasmusstudenterna relativt sett i de flesta länderna 
oftare kommer från traditionella ”akademiska” universitet än från alternativa institutioner 
för högre utbildning samt att de flesta studenter kommer från huvudstadsregioner och 
andra städer. Erasmusdeltagandet är allra högst bland studenter i ekonomi och 
samhällsvetenskaper och allra lägst bland studenter från andra vetenskapsområden. 
Erasmus-studenterna är oftare yngre än vad studenterna är i genomsnitt. 

Nyckelresultat om finansiella hinder 

Den viktigaste faktorn som begränsar deltagande i Erasmus utgörs av ekonomiska hinder. 
57 procent av de studenter som inte deltagit i Erasmus säger att de inte överväger studier 
utomlands eftersom det är för dyrt och 29 procent avvisar Erasmus eftersom det bidrag 
som erhålls är otillräckligt och inte täcker åsamkade kostnader. 
 
Hur och vad studenter uppfattar som ekonomiska hinder varierar åtskilligt mellan länderna. 
Studenterna i de flesta länder berörs i hög grad av ekonomiska hinder, samtidigt som oron 
över dessa i ett antal länder, särskilt i Finland och Sverige, väger mindre än andra frågor. 
Det oaktat är det de finansiella aspekterna som rankas högst bland studenterna när det är 
tal om hinder för rörlighet. 
 
De hinder som studenterna uppfattar förefaller emellertid inte att sänka det nationella 
deltagandet eller öka den andel av rörliga studenter som kommer från familjer med högre 
inkomster. Det är inte bara tillgången till pengar som hindrar studenterna utan framför allt 
balansen mellan motsedda kostnader och förväntade förmåner: studenter investerar mera 
av sina egna resurser i en Erasmuserfarenhet om de förväntar sig att denna ska ge dem 
direkta förmåner på arbetsmarknaden. Det är klart att värdet av en erfarenhet av utländsk 
högre utbildning är högre på arbetsmarknader där färre akademiker har en sådan 
erfarenhet. Det här innebär att när antalet studenter med erfarenhet av studier utomlands 
ökar så sjunker den relativa nyttan av denna erfarenhet på arbetsmarknaden. Under de 
senaste åren har de individuella ekonomiska förmånerna av en Erasmuserfarenhet på 
arbetsmarknaden blivit mindre. Som en följd av detta uppfattas Erasmus i vissa länder 
(särskilt i dem där studier utomlands förekommer mest) inte som en rationell investering i 
en framtida karriär utan mer som en lyx som studenter med begränsade resurser gör 
klokast i att undvara. 
 
Erasmusstudenterna tenderar att komma från högre socioekonomiska grupper. Denna 
tendens är särskilt påfallande i rikare länder i jämförelse med mindre rika länder i Europa. 
Detta återspeglar troligtvis landsspecifika skillnader att se på Erasmus-programmet, 
beroende på dess förväntade ekonomiska återbäring till studenterna i framtiden, antingen 
genom ”konsumtionsförmåner” eller ”investeringsförmåner”. Därför är den faktor som gör 
att studenter från lägre socioekonomiska grupper deltar mer återhållsamt i Erasmus inte en 
fråga om tillgång till direkt finansiering i form av studielån eller familjeresurser, utan 
handlar mera om deras sårbarhet i förhållande till extra kostnader i samband med en 
studieperiod utomlands. 
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I anslutning till detta är det inte bara den totala nivån på bidraget som påverkar 
studenternas beredskap att delta i Erasmus, utan uttryckligen också de praktiska 
möjligheterna att erhålla finansiering för en studieperiod i en okänd miljö, inklusive 
osäkerhet om vilka kostnader detta kommer att medföra, vilken den slutliga nivån på 
Erasmus-bidraget som utbetalas kommer att vara och osäkerhet om hur betalningsschemat 
sammanfaller och kan jämkas med den tidpunkt då de utgifter man ådrar sig ska betalas. 
 
Andra specifika resultat omfattar följande: 

 I vilken utsträckning studenterna i enkäten uppfattar finansiella hinder växlar i 
betydande mån mellan länderna. I 5 av 7 länder utgör dessa den viktigaste 
spärren som gör att studenter inte överväger att studera utomlands. I 2 övriga 
länder kommer detta problem på tredje plats.  

 Det är visserligen svårt att göra en tillförlitlig uppskattning av antalet potentiella 
rörliga studenter som inte studerar utomlands på grund av finansiella hinder, 
men antalet kan uppskattas till mellan 980 000 och 1,5 miljoner studenter. 
Finansiella hinder är dock inte den enda barriären för deltagande, och även om 
de finansiella frågorna skulle lösas helt och hållet så är det troligt att en 
betydande andel av dessa studenter ändå inte skulle studera utomlands på 
grund av frågor i anslutning till familj och personliga relationer. 

 Erkännandet av studieresultat är en annan viktig angelägenhet för studenter i 
nästan alla länder. Ett genomsnitt av 34 % av studenterna uppgav att oron över 
erkännandet av kurspoängen inverkade på deras beslut att inte delta i Erasmus. 
I vissa länder uppgick denna siffra till 60 %. I många länder är detta kombinerat 
med en rädsla för att erkännandet av kurspoängen kan leda till en senarelagd 
examen och medföra ytterligare kostnader genom mer studielån, kursavgifter 
och/eller uppskjutna förtjänstmöjligheter. 

 Systemen för studiestöd och finansiering av studier uppvisar betydande 
skillnader i Europa när det gäller den relativa proportionen statsunderstöd, lån 
och andra typer av bidrag och den absoluta stödnivån. Resultaten tyder på att 
de studenter som har tillgång till självständiga inkomstkällor (allmänna bidrag) 
uppfattar de ekonomiska barriärerna för deltagande i Erasmus som mindre 
betydelsefulla. Det råder inte något tydligt förhållande mellan de nationella 
systemens behovsbaserade stöd och den socioekonomiska distributionen av 
Erasmusstudenter. 

 De medel som är tillgängliga för studentrörlighet varierar stort mellan länderna 
men verkar stå i ett positivt förhållande till deltagandet i Erasmus. Det är inte 
helt klart om det är tilläggsfinansieringen som uppmuntrar till deltagande eller 
om finansieringen ger en signal om att internationalisering är ett viktigt element 
på den nationella agendan för högre utbildning. Där internationalisering 
uppfattas som en viktig del av universitetens verksamhet kan det hända att 
studenterna känner att trycket på rörlighet är större. 

Nyckelresultat om övriga eventuella hinder 

Utöver de ekonomiska hindren finns det också andra viktiga aspekter som påverkar 
deltagandet i Erasmus. Fyra övriga kategorier av eventuella hinder för deltagande i 
Erasmus kan identifieras: villkoren för Erasmusprogrammet, förenligheten mellan systemen 
för högre utbildning, bristande kännedom om programmet samt personliga faktorer. 
 
Studenterna visade ett höggradigt intresse för möjligheten att studera utomlands. Endast 
24 % av de studenter som inte deltagit i Erasmus uppgav sig vara ointresserade av ett 
program för utlandsstudier. Samtidigt fanns det tre aspekter som bekymrade studenterna 
när det gäller att delta i ett program för utlandsstudier, nämligen frågor i anslutning till 
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erkännande av studieresultaten, språkfärdigheter och personliga relationer. Dessa frågor 
avhöll dem från rörlighet i vidare mening. 
 
De specifika resultaten i samband med dessa övriga potentiella hinder visade på följande: 

 Frågor, andra än ekonomiska, de övriga potentiella hindrens betydelse, uppvisar 
ett starkt nationellt variationsmönster. 

 Studenterna uppgav att erkännandet av studieresultaten är den viktigaste 
faktorn som skulle motivera dem att delta i ett program för studier utomlands 
(66 % uppgav detta), medan 62 % föreslog ett större Erasmus-bidrag, och 62 % 
lät förstå att de ville ha möjlighet att välja ett värduniversitet som inte fanns 
upptaget på förteckningen över deltagande institutioner.  

 41 % av studenterna uppgav att en bidragande orsak till att de inte väljer att 
studera utomlands har att göra med bristfälliga språkkunskaper. Denna siffra 
varierar mellan 34 % och 62 % mellan länderna. 

 Bland de studenter som inte deltagit i Erasmus utgjorde personliga relationer 
och övriga familjeskäl som begränsade deras möjligheter till större rörlighet ett 
(mycket) stort hinder för nästan hälften av studenterna (46 %), med en 
variation på 36 % - 58 % mellan länderna. Dessa faktorer var mest betydande 
för dem som inte på allvar hade övervägt att delta i Erasmusprogrammet, 
medan Erasmusstudenter och studenter som hade övervägt att delta i Erasmus 
uppfattade just det hindret som relativt lågt. 

 Relativt få studenter nämnde stor konkurrens om bidragen som ett hinder. 
Samtidigt uppgav 6 % av studenterna (3 % – 13 % mellan länderna) att de inte 
deltagit i Erasmus på grund av att de fått nej på sin bidragsansökan och menade 
att det fanns ett klart behov av flera bidrag. 

 Information om programmet är fortsättningsvis ett problem för vissa studenter. 
53 % av de svarande lät förstå att mer information skulle ha övertygat dem att 
delta. Omvänt uppgav endast 16 % av de deltagande studenterna att de hade 
upplevt problem i samband med informationsmängden. 

 Omkring 35 % av Erasmusstudenterna ansåg att den administrativa bördan 
utgjorde en svårighet värd att beakta, men samtidigt ansåg endast 16 % av 
studenterna att de administrativa kraven hade varit (mycket) viktiga skäl till att 
de inte deltagit. 

 Bilden av Erasmusprogrammet förefaller vara mera ”social” än ”akademisk”. 
Samtidigt som detta kan locka vissa särskilda studentgrupper kan det också 
tänkas att Erasmusprogrammet är mindre attraktivt för studenter som är 
intresserade av en mera målmedveten akademisk erfarenhet. 

 Cirka en tredjedel av studenterna i genomsnitt oroade sig över det begränsade 
utbudet av värdinstitutioner. I vissa länder utgjorde detta dock ett av de största 
bekymren och 61 % av studenterna var överens om att ett större utbud av 
värdinstitutioner skulle motivera dem att delta i programmet. 

 Cirka en tredjedel av Erasmusstudenterna upplevde svårigheter som hade att 
göra med osäkerhet beträffande utbildningssystemet utomlands (34 %) och 
bristfällig integrering/kontinuitet i samband med studieämnen i hemlandet och 
utomlands (33 %). Oron över utbildningens kvalitet utomlands var något lägre 
(23 %). 

 En del frågor föreföll vara relativt oviktiga för studenterna: ytterst få studenter 
ansåg antingen att studieprogrammet var för långt (3–11 %) eller för kort (8-
26 %). Arbetsuppgifter hemma var det minst viktiga hindret. Avsaknad av 
studieprogram utomlands på engelska och brist på stöd avseende 
studenttjänster utgjorde ett mindre problem. 
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 För kandidatstuderande är hindren högre än för magisterstuderande, även om 
de har samma relativa betydelse för båda grupperna. 

Rekommendationer 

På grundval av dessa resultat utfärdar denna studie följande huvudrekommendationer. 
 

A. Rekommendationer angående ekonomiska hinder 
 Erasmusprogrammet är en framgång och studien fann ett behov av programmet 

som i stor och allt för hög grad inte tillfredsställs. Mot denna bakgrund är det 
ytterst nödvändigt med flera Erasmus-bidrag. 

 Det förekommer ansenliga nationella skillnader i samband med de största 
hindren för deltagande i Erasmus: det är viktigt att de politiska 
rekommendationerna inriktas på landsspecifika situationer och att man försöker 
finna landsspecifika lösningar på de inhemska problemen. Enligt vad som 
framgår av vår studie (särskilt skrivbordsundersökningen) har det gjorts relativt 
få analyser på nationell nivå av deltagandet i Erasmus. Nationell forskning av det 
här slaget skulle ge flera fingervisningar om inrikespolitiska instrument (t.ex. 
nationella byråer och institutioner som särskilt skulle rikta in sig på de 
studentgrupper som uppvisar lägst deltagande). 

 Ett särskilt problem som härrör från de mekanismer som för nuvarande används 
är att ”framgångsrika” länder (det vill säga länder med höga deltagandenivåer) 
lider av denna sin framgång på grund av sina fasta Erasmusbudgetar. Dessa 
länders alternativ är a) att göra ett stort antal studenter besvikna, b) att sänka 
bidragsbeloppet per student, eller c) att bevilja nationell tilläggsfinansiering. Det 
är att rekommendera att åtgärder på EU-nivå vidtas så att framgång inte 
bestraffas. Att tillhandahålla mera finansiering för länder där deltagandet är 
stort, eller för länder där efterfrågan i betydande grad överskrider det som 
bidragen räcker till för, skulle bidra till att tackla denna fråga. Ett alternativt 
tillvägagångssätt skulle vara att skapa en reservfond för Erasmus och finansiera 
detta genom att kräva tillbaka finansiering från länder som inte har utnyttjat sin 
budget fullt ut och sedan omfördela dessa resurser till länder som har fler 
ansökningar än de kan bevilja. 

 Att begära större bidrag från studenterna själva är inte genomförbart. De 
ekonomiska fördelarna av att delta i Erasmus har minskat i och med att de 
individuella ekonomiska utgifterna för högre utbildning (kursavgifter, beroendet 
av studielån) har ökat. Med tanke på att nyttan av utlandsstudier är på 
neråtgående, och av att Erasmus-bidraget inte är sammanlänkat med de 
faktiska utgifter som en studieperiod utomlands ger upphov till, är studenternas 
beredskap begränsad när det handlar om att investera egna resurser i en 
verksamhet där kostnaderna är ovissa och definieras bristfälligt, inte leder till 
några reell belöning på arbetsmarknaden och ofta leder till problem i samband 
med erkännandet av studieresultaten. 

 Erasmusstudenterna har identifierat en rad fördelar på lång sikt med studierna 
utomlands. Dessa inbegriper överförbara färdigheter, språkkunskaper och 
attitydutveckling som skulle kunna förändra studenternas lönsamhetskalkylering 
och, i synnerhet, öka viljan och beredskapen att studera/arbeta utomlands för 
att förvärva all denna nytta. Vid främjandet och marknadsföringen av Erasmus 
bör större uppmärksamhet fästas vid dessa långsiktiga fördelar. 

 Användning av direkta privata studentinvesteringar för Erasmusprogrammet är 
inte görligt, men bidrag från mottagande företag och andra organ som är 
involverade i Erasmuspraktik skulle kunna uppmuntras ytterligare. Det finns ett 
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ansenligt utrymme för att utöka praktikplatserna inom ramen för Erasmus, med 
tanke på den uppenbara nyttan för studenterna (trots vissa administrativa 
frågor) och deltagande företag. 

 Tidigare forskning har framhävt att den socioekonomiska bakgrunden inte är det 
viktigaste hindret som inverkar på deltagandet i Erasmus, även om denna nog 
spelar en roll. Vid överväganden om vilka strategier som vore mest effektiva så 
tacklas de behov som studenter med en förfördelad bakgrund har bäst på 
nationell nivå (de nationella systemen för stöd till studenter), eventuellt genom 
att utnyttja resurser från enskilda institutioner för högre utbildning. Många 
system för stöd till studenter inbegriper redan nu mekanismer för förfördelade 
studenter, vilket tyder på en oro för att mekanismerna på Erasmusnivå skulle 
reproducera byråkrati och minska öppenheten och insynen. 

 Deltagandesiffrorna uppvisar skillnader i förhållande till plats och ort. i mindre 
utvecklade regioner och jordburksområden är deltagandet i regel mindre än i 
storstads- och huvudstadsregionerna. Detta är särskilt fallet i mindre gynnade 
regioner utan stora forskningsuniversitet men med mindre specialiserade 
institutioner, högskolor och universitet för tillämpad vetenskap. Det finns ett 
klart utrymme för användning av strukturfonderna för att öka deltagandet i 
stödberättigade regioner. Ojämlikhetens dynamik är emellertid inte fullständigt 
tydlig och därför krävs en djupgående studie av dessa problem och skillnader 
innan avgörande politiska åtgärder sätts in. 

 Studien uppdagade en del finansiella/ekonomiska hinder, särskilt i samband med 
betalningsförfarandena. Starka skäl talar för förskottsutbetalningar med tanke 
på de problem som försenade betalningar kan leda till, och större öppenhet och 
insyn behövs i samband med bidragsnivåerna. Bättre information bör ges om de 
relativa bruttokostnader som en studieperiod utomlands medför i förhållande till 
tillgängliga bidrag. 

 Ett särskilt angeläget område är tillhandahållandet av information om 
möjligheter till medfinansiering i länder och inom institutioner. Studenterna 
uppgav att denna information saknas eller inte medger tillräcklig insyn. Samma 
argument gäller för portabiliteten av nationella/institutionella/andra bidrag och 
lån. Det här är ett viktigt bidrag när det gäller att övervinna ekonomiska hinder 
för deltagande i Erasmus, men alla studenter verkade inte känna till dessa 
möjligheter. 

 Erkännande och överföring av kurspoäng och studieresultat kvarstår som en 
viktig fråga och utgör generellt det andra stora hindret, efter det ekonomiska. 
De två frågorna har ett tydligt samband eftersom uteblivet erkännande kan leda 
till en längre studieperiod, vilket innebär mera utgifter. Det råder oro angående 
huruvida Bolognaprocessen i tillräcklig grad har tacklat frågorna om erkännande 
av studieresultat, något som både studenterna, som studerar utomlands, och 
examineringsmyndigheterna, som ska godkänna poäng som deras egna 
studenter tillägnat sig på annat håll, ställs inför. 

 Det finns utrymme för att öka deltagandet genom användande av 
Erasmus-bidrag i samband med gemensamma och dubbla examensprogram 
(vilka direkt tacklar frågan om erkännande) som inbegriper en obligatorisk 
studieperiod utomlands. Dessa scheman har fördelen att öka rörligheten för 
lärare, minska missförstånd och okunnighet i samband med undervisningen och 
bidrar därigenom till större studentrörlighet.  

B. Rekommendation avseende andra faktorer 
 Studien uppdagade inga större problem i samband med den genomsnittliga 

perioden för utlandsstudier (6 månader) med Erasmus-bidrag. Det finns ett stort 
utrymme för möjligheter till rörligheter av en något annorlunda karaktär, särskilt 
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för korta intensivprogram (1–3 veckor) med studenter och lärare från ett flertal 
länder och institutioner, riktade till dem som (ännu) inte är övertygade om 
fördelarna med en längre period. 

 Det finns möjlighet att utvidga Erasmus till att omfatta längre perioder 
utomlands. Finansieringsramarna innebär dock en kostnadskompromiss som 
reducerar det totala deltagandet (och inbegriper färre studenter för längre 
perioder). 

 Praktikprogrammet uppfattades som framgångsrikt och framstår som klart för 
vidare marknadsföring och främjande bland studenter och arbetsgivare inom 
Erasmusprogrammet för praktikantplatser. Detta kommer att öka det totala 
deltagandet, särskilt vid universiteten för tillämpade vetenskaper där praktik ofta 
utgör en integrerad del av läroplanen. 

 Studien uppdagade en potential för att lösa vissa problem i samband med 
rörlighet utanför systemet för högre utbildning. Det visade sig till exempel att 
studenter som i ett tidigt skede av sin utbildning fick information om 
möjligheterna att studera utomlands var mer entusiastiska när det gällde 
deltagande i rörlighetsprogram. Det finns utrymme för att sprida mer 
information om studier utomlands och om fördelarna med detta, bland annat 
överförbara färdigheter och språkkunskaper, under senare skeden av en 
påbyggnadsutbildning. 

 På det hela taget uppfattas Erasmus som en framgång, även om framgångsnivån 
skiljer sig mellan olika länder och intressenter. Det finns två alternativ om man 
vill förbättra bilden av Erasmus. Ett tillvägagångssätt vore att se till att Erasmus 
behåller en homogen identitet för alla berörda partner, till exempel genom en 
informationsportal som omspänner hela EU, med fullständig information på 
europeisk, nationell och institutionell nivå. Detta kunde inbegripa en lansering av 
enhetliga introduktionskurser i Erasmus för studenter som har för avsikt att delta 
i utbytet. Ett annat tillvägagångssätt vore att acceptera den variationsrikedom 
som de olika bilderna uppvisar och utnyttja de erfarenheter som studenter och 
före detta studenter förvärvat när man främjar programmet och betona frågor 
som gemensamma erfarenheter, praktisk information, vad man ska och inte ska 
göra, system med stödpersoner och rådgivare, bättre integrering av besökande 
studenter och stärka de studentorgan som finns, till exempel nätverket för 
Erasmus-studenter, och se till att de blir mer professionella. 

 


	A. Rekommendationer angående ekonomiska hinder
	B. Rekommendation avseende andra faktorer

