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Vägledning för mottagande av internationella gästforskare vid 
humanistisk fakultet  

Glädjande har andelen internationella gästforskare, postdocar, gästprofessurer, doktorander osv. ökat 
vid humanistisk fakultet. För att välkomnandet av dessa gäster ska bli så bra som möjligt har 
internationaliseringskommittén vid humanistisk fakultet satt samman en lista på några viktiga saker 
att tänka på för ett framgångsrikt mottagande. Kommittén har samarbetat med HUMlab som har lång 
erfarenhet av att regelbundet ta emot internationella gästforskare.  
 
Då det gäller gästforskare som finansieras genom stipendier planeras för närvarande vid Umeå 
universitet en universitetsgemensam handläggningsordning för externt finansierade stipendiater som 
reglerar ansvarsfördelning vid ansökan om arbets- och uppehållstillstånd, visum samt mottagande vid 
institutionen. Se Dnr. 200-1298-09. Till denna vägledning hör en checklista som regelbundet används 
i HUMlab i arbetet med att välkomna internationella gäster samt en länk till en wikiresurs, 
http://wiki.humlab.umu.se/1/62, med tips för inresande. Checklistan är möjlig att revidera så att varje 
institution kan anpassa den efter sina behov. 

1. Omhändertagandet för inresande är otroligt viktigt och väl genomfört ger det en möjlighet att 
stärka UMU:s och fakultetens internationella konkurrenskraft. Ett gott mottagande av internationella 
och andra inresande ger Umeå universitet kortsiktig och långsiktig en konkurrensfördel gentemot 
andra lärosäten, samtidigt som det förstås handlar om mänsklig omsorg och vänlighet. 
 
Framgång föder framgång. Nya sökande pratar med tidigare gäster vid Umeå universitet för att få en 
uppfattning om lärosätet. Ett bra mottagande av tidigare inresande utgör med andra ord en variabel 
(bland flera andra) för att locka nya forskare i världsklass som ofta har flera alternativ att välja mellan. 
 
2. Tidigt möte med institutionsledning och mentorskap. På institutions/enhetsnivå är 
följande är viktigt: initial träff med prefekt och administrativa kontakter etc., introduktion på 
personalmöte samt att en primär kontaktperson utses. Kontaktpersonen ska gärna vara någon som har 
tid och vilja att vara social. Särskilt för postdocar och doktorander kan kontaktpersonen gärna också 
fungera som mentor. Mentorns roll handlar i detta sammanhang om alltifrån att hjälpa till om något 
är problematiskt till karriärplanering och kontaktskapande. 
 
3. Prefixade mejl [in English] Även om institutionen eller enheten i första hand är svenskspråkig 
gör det stor skillnad för både välkomnande och delaktighet om e-post prefixas på institutionslista med 
en kort förklaring på engelska. Översättningen av ett e-postens huvudsakliga innehåll kan vara mycket 
kort, exempelvis [staff meeting minutes in Swedish] eller [locks will be changed on office doors this 
coming week] eller [open seminar in English in XXX in the humanities building].  
 
4. Hjälp med visum och bostad Hjälp med visumprocesser, bostadssökande och liknande är också 
viktigt. Det är i allmänhet mycket svårt för inresande från andra länder att t.ex. ordna bostad i Umeå 
från sitt hemland. Lars Färgares gård måste bokas hos lokalförsörjningen med mycket lång 
framförhållning. Bostaden har emellertid en prioriterad kö för internationella gästforskare vilket kan 
var bra att känna till. 
 
5. Personlig touch. Små detaljer, omtanke i det lilla, gör ofta stor skillnad för att gästforskaren ska 
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känna sig välkommen.  Ett exempel på en sådan personlig handling är att mat köps in och läggs i 
gästforskarens lägenhet. Att hämta gästforskaren på flyget är ytterligare något som har stor betydelse 
för välkomnandet. Särskilt de första veckorna är det också viktigt att gästforskaren aktivt inbjuds att 
delta i olika sociala sammanhang – exempelvis om kollegor går på lunch eller går och fikar.  
 
7. Program med gäster. När det gäller mer kortfristiga gäster gäller mycket av ovanstående, men 
här är det viktigt att ta hjälp av andra än den egna institutionen/enheten – dvs. skapa ett program där 
gästen får träffa intressanta människor från andra delar av universitetet och kanske från något företag. 
Program sätts lämpligen ihop med varsam hand så att gästen bara är så mycket inbokad som denne 
vill (dvs. alla vill inte ha ett fullt program för flera dagar utan vill ha tid för eget arbete etc.).  
 
8. Långsiktiga forskningskontakter. Det är viktigt att tänka på gästforskare, postdocar och andra 
som möjliga deltagare i långsiktig samverkan. De inresande kan ofta komma att bli partners i framtida 
forskningsprojekt mellan länder etc. när de lämnat Umeå (om de nu inte stannar). Samtal om framtida 
samarbeten kan med fördel inledas redan på ett tidigt stadium. Ofta finns det en vilja hos 
postdoktorala forskare att ha kvar starka band till Umeå universitet och de är öppna för framtida 
alumniverksamhet. På så sätt går det att skapa uppmärksamhet kring gästforskarprogram. Om de 
inresande är riktigt framgångsrik så är det sannolikt att de kommer att hamna på viktiga positioner 
ute i världen och då är det mycket värt att ha planer kring samverkan och att man håller banden vid 
liv. 
 
Se även bifogad checklista för mottagande av post doc:ar 
 
Jenna Ng, post doc, vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper skapat en wikiresurs med tips 
för inresande internationella gästforskare, se: http://wiki.humlab.umu.se/1/62. 
 

 

 

 
 


