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Förord 

I detta appendix redovisas svaren från studenterna vid medicinska fakulteten vid Umeå 

universitet på en enkät om internationaliseringen av utbildningarna vid fakulteten.  

I december 2018 informerade varje programansvarig, via ett mejl (eller organiserade 

mejlutskick), studenterna vid fakultetens svenskspråkiga utbildningsprogram. I mejlen 

beskrevs enkäten och varför den gjordes. Studenterna uppmanades, också via mejl, vid ett 

flertal tillfällen under vårterminen 2019 att besvara enkäten. Programansvariga 

organiserade även muntliga informationstillfällen. Umeå Medicinska Studentkår gick också 

ut med information. 

Enkäten har översiktligt redovisats i huvudrapporten ” Vilken erfarenhet av 

internationalisering har studenterna – och vad tycker de?” utgiven av Rådet för 

internationalisering av utbildningarna vid medicinsk fakultet vid Umeå universitet. I 

föreliggande appendix redovisas enkätsvaren för samtliga enkätfrågor. 

Appendixet är uppdelat i tre delar. Först redovisas svarsfrekvens och hur valet av program 

för analys gjordes. Därefter presenteras enkätsvaren på frågorna om internationalisering 

”på hemmaplan”, dvs. hur betydande internationaliseringen är för alla studenterna vid 

fakulteten. Till sist redovisas svaren på frågorna om utbytesstudier. 

Alla tre avsnitten inleds med en kort resumé av enkätsvaren. 
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Svarsfrekvens 
och val av program för analys 

Nio av fakultetens utbildningsprogram har utvalts för analys. När det beslutades om vilka 

program som skulle väljas användes följande kriterier: alla programråd skulle vara 

representerade, svarsfrekvensen skulle vara tillräckligt hög, det skulle finnas nog många 

personer i studentgrupperna på studieorten, studietakt, samt om studierna är studieorts- 

eller distansbaserade. Detta resulterade i att endast svaren från helfarts-studenter 

placerade i Umeå på de nio programmen analyserades och bygger på följande data: 

I Tabell A1 återges svarsfrekvensen för samtliga program. Nämnaren i denna kvot, antalet 

registrerade studenter, utgörs av det antal studenter som i LADOK var registrerade vid 

fakultetens svenskspråkiga utbildningsprogram höstterminen 2018. Vi har dock strukit 

dublettregistreringar av studenter. Den förteckning av studenter vi fick från LADOK innehöll 

4 540 poster. Samma student kunde till exempel vara registrerad på sitt nuvarande 

program, på en fristående kurs och på ett program som studenten gått på tidigare. Totalt 

fanns 3 541 unika individer på de svenskspråkiga programmen i förteckningen. 

För respektive programråd har det eller de program med en svarsfrekvens på minst 20 % 

valts ut. För programrådet för sjuksköterskeprogram fanns inget program som nådde upp till 

den gränsen men det program med den högsta svarsfrekvensen – sjuksköterskeprogrammet 

– valdes ändå ut. I praktiken består dock det som i LADOK registreras som ett 

sjuksköterskeprogram av flera olika program vid olika studieorter vilket kommer att framgå 

nedan. 

Av Tabell A2 framgår att 837 av de totalt 982 svarande studenterna (85 %) studerar vid de 

utvalda programmen. För dessa är svarsfrekvensen 30 % medan den endast är 4 % för de 

program som inte valts ut för analys. 

I Tabell A3 kan man se att 780 av de totalt 982 svarande studenterna (79 %) är placerade i 

Umeå. Om man reducerar det totala antalet svarande med de 157 som ej uppgivit vilken 

studieort de studerar på blir denna andel 780 av 825 studenter (95 %). För de utvalda 

programmen motsvarar detta 764 av totalt 837 studenter (91 %) och 764 av totalt 809 

studenter som uppgett studieort (94 %). 

Så gott som alla av de svarande studenterna i Umeå vid de utvalda programmen uppger att 

de studerar på hel fart (Tabell A4). Ingen av dessa studenter uppger att de studerar på 

distans (Tabell A5) 

Mot bakgrund av ovan presenterade data analyseras i fortsättningen svaren från helfarts-

studenter placerade i Umeå vid de nio utvalda programmen. Det antal som dessa utgör för 

respektive program framgår av Tabell A6. 
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Tabell A1. Antal svar från programmen fördelade efter programråd 

Programråd  Program som ingår  Antal 
svar 

 Antal 
registrerade 

studenter 

 Svars-
frekvens 

Programråd för 
läkarprogrammet 

 Läkarprogrammet  344  1 118  31% 

Programråd för 
sjuksköterskeprogram 

 Röntgensjuksköterskeprogram  3  48  6% 

 Sjuksköterskeprogram  127  765  17% 

 Masterprogram i Omvårdnad  0  40  0% 

 Ambulanssjukvård  0  16  0% 

 Anestesisjukvård,  0  15  0% 

 Barnmorska,  1  27  4% 

 Distriktssköterska,  1  83  1% 

 Hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar 

 0  31  0% 

 Intensivvård,  0  21  0% 

 Onkologisk vård,   0  17  0% 

 Operationssjukvård,   0  7  0% 

 Psykiatrisk vård  0  23  0% 

 S:a sjuksköterskeprogram  132  1093  12% 

Programråd för 
fysioterapeut-, 
arbetsterapeut- och 
tränarprogram 

 Arbetsterapeutprogrammet  4  123  3% 

 Fysioterapeutprogrammet,    46  218  21% 

 Tränarprogrammet ,   7  84  8% 

 Magisterprogram i Idrottsmedicin  1  10  10% 

 Masterprogram i Arbetsterapi,   1  8  13% 

 Masterprogram i Fysioterapi,   1  25  4% 

 S.a fysioterapeut- m.fl. program  60  468  13% 

Programråd för 
biomedicinska 
analytikerprogram 

 Biomedicinska 
analytikerprogrammet  

 51  125  41% 

Programråd för 
Biomedicinprogrammen 

 Biomedicinprogrammet  38  60  63% 

Programråd för 
odontologiska program 

 Tandhygienistprogrammet,   25  94  27% 

 Tandläkarprogrammet,   149  313  48% 

 Tandteknikerprogrammet,   11  53  21% 

 Påbyggnadsår i oral hälsa för 
tandhygienister 

 0  6  0% 

 S:a odontologiska program  185  466  40% 

Programråd för 
masterprogram inom 
folkhälsovetenskap   

 Magisterprogrammet i arbetsliv 
och hälsa 

 5  40  13% 

Programrådet för 
logopedprogrammet 

 Logopedprogrammet  46  81  57% 

Ej angivit program    121     

Totalt  
 

 982  3 451  28% 

 



 3 

 

Tabell A2. Antal svar från de för vidare analys utvalda programmen fördelade efter programråd 

Programråd  Program som ingår  Antal 
svar 

 Antal 
registrerade  

studenter 

 Svars-
frekvens 

Programråd för 
läkarprogrammet 

 Läkarprogrammet  344  1 118  31% 

Programråd för 
sjuksköterskeprogram 

 Sjuksköterskeprogram  127  765  17% 

Programråd för 
fysioterapeut-, 
arbetsterapeut- och 
tränarprogram 

 Fysioterapeutprogrammet,    46  218  21% 

Programråd för 
biomedicinska 
analytikerprogram 

 
Biomedicinska 
analytikerprogrammet  

 51  125  41% 

Programråd för 
Biomedicinprogrammen 

 Biomedicinprogrammet  38  60  63% 

Programråd för 
odontologiska program 

 Tandhygienistprogrammet,   25  94  27% 

 Tandläkarprogrammet,   149  313  48% 

 Tandteknikerprogrammet,   11  53  21% 

Programrådet för 
logopedprogrammet 

 Logopedprogrammet  46  81  57% 

Totalt utvalda program    837  2 827  30% 

Ej medtagna program    24  624  4% 

Ej angivit program    121     

Totalt    982  3 451  28% 

 

Tabell A3. De svarandes fördelning på program och studieort 
 

Sunderbyn Sundsvall Umeå Östersund Ej angivit 
studieort 

Totalt 

Biomedicinprogrammet   38   38 

Biomedicinska analytikerprogrammet   51   51 

Fysioterapeutprogrammet  1 45   46 

Logopedprogrammet   44  2 46 

Läkarprogrammet 14 17 298 13 2 344 

Sjuksköterskeprogrammet   106  21 127 

Tandhygienistprogrammet   22  3 25 

Tandläkarprogrammet   149   149 

Tandteknikerprogrammet   11   11 

Summa studerade program 14 18 764 13 28 837 
      0 

Övriga program   16  8 24 
      0 

Ej angivit program     121 121 
      0 
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Totalt 14 18 780 13 157 982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell A6. Antal svar från de för vidare analys utvalda programmen enbart från studenter som uppger 
att de studerar i Umeå, på helfart och inte på distans. 

Programråd  Program som ingår  Antal 
svar 

 Antal 
registrerade  

studenter 

 Svars-
frekvens 

Programråd för 
Läkarprogrammet 

 Läkarprogrammet  296  968  31% 

Programråd för 
sjuksköterskeprogram 

 Sjuksköterskeprogram  105  437  24% 

Programråd för 
fysioterapeut-, 
arbetsterapeut- och 
tränarprogram 

 Fysioterapeutprogrammet,    43  218  20% 

Programråd för 
biomedicinska 
analytikerprogram 

 
Biomedicinska 
analytikerprogrammet  

 51  125  41% 

Programråd för  
Biomedicinprogrammen 

 Biomedicinprogrammet  38  60  63% 

Programråd för  
odontologiska program 

 Tandhygienistprogrammet,   22  94  23% 

 Tandläkarprogrammet,   148  313  47% 

 Tandteknikerprogrammet,   11  53  21% 

Programrådet för  
Logopedprogrammet 

 Logopedprogrammet  44  81  54% 

Totalt utvalda program    758  2349  32% 

 

 

 

Tabell A4. De svarandes uppgifter 
om studietakt 

Tabell A5. De svarandes uppgifter 
om studiernas lokalisering 

Studieform Alla 
svarande 

Utvalda 
program 
i Umeå 

Distansbaserat 34  

Studieortsbaserat 822 760 

Ej angivit studieform 126 4 

Totalt 982 764 

Studietakt Alla 
svarande 

Utvalda 
program 
i Umeå 

   

Halvfart 3 1 
elfart 856 761 

Ej angivit studietakt 123 3 

Totalt 982 764 
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Internationalisering 
på hemmaplan 

 

En mycket liten del av universitetets studenter åker under sin studietid iväg till ett utländskt 

universitet för att där ta kurser, eller göra praktik, som senare kan ingå i en examen från 

Umeå universitet. Det betyder att vad som händer på hemmaplan är avgörande för om 

studenterna i Umeå har integrerat tillräckligt mycket av ett internationellt perspektiv i sitt 

tänkande när de tar examen.  

Därför ställdes en rad frågor om internationalisering på hemmaplan i enkäten. Svaren på 

dessa frågor återges här för studenterna vid respektive program samt för alla de 758 

studenterna vid de nio programmen sammantagna. 

Var det viktigt för studenterna när de sökte program vid Umeå universitet att 

universitetsmiljön är internationell? Nej, för tre av fyra studenter var det oviktigt. Detta 

framgår av Tabell A7. Men detta kan också tolkas tvärtom. Ja, detta var viktigt för hela 25 % 

av studenterna. I en framtid med hårdnande konkurrens om nya studenter är det värt att 

uppmärksamma detta som en rekryteringsfaktor som är viktig för var fjärde student. 

För de flesta av den nio programmen är detta genomsnittliga mönster en någorlunda bra 

beskrivning. Men för ett program, biomedicinprogrammet, uppger två av tre studenter att 

en internationell universitetsmiljö var viktig vid ansökan. 

En viktig del av internationaliseringen på hemmaplan är förekomsten av internationella 

studenter1. I flera enkätfrågor behandlas detta. Lite drygt hälften, och för en del program 

upp till tre fjärdedelar, av studenterna har inte mött internationella studenter på de kurser 

de gått (Tabell A8) eller i sin boendemiljö (Tabell A10). Men en större andel har träffat 

internationella studenter på universitetet i övrigt (Tabell A9) och fyra av tio studenter har 

umgåtts på fritiden med internationella studenter (Tabell A11). 

En annan del av internationaliseringen rör språket – i hur stor utsträckning är kurslitteratur 

och undervisning på engelska och hur tycker studenterna att det ska vara?  

För tre av fyra studenter är en större del av kurslitteraturen, eller t.o.m. all, på engelska 

(Tabell A13). Men skillnaden mellan programmen är stor. Studenterna vid 

 
11 I enkäten definierades detta begrepp så här: “Med internationella studenter avses studenter med en 
huvudsaklig utbildningsbakgrund i ett annat land (även från de nordiska länderna). Det kan vara studenter som 
tar hela programmet eller bara någon eller några kurser/moment” 
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sjuksköterskeprogrammet uppger t.ex. att endast en mindre del eller ingen litteratur alls är 

på engelska. En majoritet (68 %) av studenterna vid alla programmen sammantaget som 

uppger att ingen eller en mindre del av litteraturen är på engelska är också motståndare till 

att kurslitteratur på svenska byts ut mot litteratur på engelska (Tabell A14).  

För en av fyra studenter har språket på flera, eller t.o.m. ganska många, av de kurser de 

gått varit engelska (Tabell A15). En annan fjärdedel av studenterna uppger att de inte gått 

på någon engelskspråkig kurs. Här är också skillnaden mellan programmen mycket stor. 

En majoritet av studenterna är för, eller t.o.m. starkt för, att undervisningsspråket på en 

kurs ändras till engelska så att internationella studenter kan delta. Men återigen skiljer 

detta stort mellan programmen (Tabell A16). Tre av fyra studenter tycker inte att kursen 

ska ges på engelska om det inte kommer några internationella studenter (Tabell A17).  

De flesta studenter har blivit undervisade av lärare på ett annat språk än svenska. Bara en 

av fem (eller något färre än så) saknar denna erfarenhet (Tabell A18). Men detta gäller bara 

i genomsnitt, för en del program saknar en stor del, eller nästan alla, av studenterna en 

sådan erfarenhet. Två av tre studenter är positiva till att en större del av undervisningen 

ges på engelska för att möjliggöra för icke svenskspråkiga lärare at delta i undervisningen 

(Tabell A19). 

En av fem studenter skulle ha valt att söka sitt program som en engelskspråkig variant om 

den möjligheten hade funnits (Tabell A20). Detta gäller även program för vilka studenterna 

uppger att lite eller ingen undervisning ges på engelska, t.ex. sjuksköterskeprogrammet. 
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Tabell A7. De svarandes uppgifter om hur viktigt det var att miljön vid universitetet skulle 
vara internationell när de sökte sin utbildning 

 
Inte alls 
viktigt 

Ganska 
oviktigt 

Summa 
oviktigt 

Ganska 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

Summa 
viktigt 

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar 
på 

frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 11% 29% 39% 53% 8% 61% 100% 38 0 38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 33% 49% 82% 18% 0% 18% 100% 51 0 51 

Fysioterapeutprogrammet 53% 30% 84% 12% 5% 16% 100% 43 0 43 

Läkarprogrammet 36% 36% 72% 21% 7% 28% 100% 295 1 296 

Logopedprogrammet 19% 67% 86% 14% 0% 14% 100% 43 1 44 

Sjuksköterskeprogrammet 32% 49% 81% 16% 3% 19% 100% 105 0 105 

Tandhygienistprogrammet 55% 36% 91% 9% 0% 9% 100% 22 0 22 

Tandläkarprogrammet 39% 38% 78% 18% 4% 22% 100% 147 1 148 

Tandteknikerprogrammet 9% 64% 73% 27% 0% 27% 100% 11 0 11 

Totalt 35% 40% 75% 20% 5% 25% 100% 755 3 758 

 

Tabell A8.  De svarandes uppgifter om på hur många av deras kurser/moment som det 
funnits internationella studenter 

 
(a) 

På inga 
(b) 
På 

några 
få 

Summa 
(a)+(b)  

(c) 
På  

ganska 
många 

(d) 
På alla 

Summa 
(c)+(d)   

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar 
på 

frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 58% 32% 89% 5% 5% 11% 100% 38 0 38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 55% 25% 80% 2% 18% 20% 100% 51 0 51 

Fysioterapeutprogrammet 72% 16% 88% 5% 7% 12% 100% 43 0 43 

Läkarprogrammet 59% 18% 77% 3% 20% 23% 100% 295 1 296 

Logopedprogrammet 45% 16% 61% 2% 36% 39% 100% 44 0 44 

Sjuksköterskeprogrammet 65% 32% 97% 2% 1% 3% 100% 105 0 105 

Tandhygienistprogrammet 73% 9% 82% 5% 14% 18% 100% 22 0 22 

Tandläkarprogrammet 47% 27% 74% 8% 18% 26% 100% 148 0 148 

Tandteknikerprogrammet 9% 18% 27% 18% 55% 73% 100% 11 0 11 

Totalt 57% 22% 79% 4% 16% 21% 100% 757 1 758 

 

Tabell A9. De svarandes uppgifter om I vilken utsträckning de har träffat internationella 
studenter (pratat med, om än kortvarigt) vid universitetet i övrigt 

 

(a) 
Inte alls 

(b) 
Någon 
eller 

några 
gånger 

Summa 
(a)+(b)   

(c) 
Mer än 
några 

gånger 

(d) 
Ofa 

Summa 
(c)+(d)   

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar 
på 

frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 24% 37% 61% 13% 26% 39% 100% 38 0 38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 31% 49% 80% 14% 6% 20% 100% 51 0 51 

Fysioterapeutprogrammet 58% 37% 95% 2% 2% 5% 100% 43 0 43 

Läkarprogrammet 30% 47% 77% 14% 9% 23% 100% 296 0 296 

Logopedprogrammet 36% 32% 68% 11% 20% 32% 100% 44 0 44 

Sjuksköterskeprogrammet 43% 45% 88% 7% 6% 12% 100% 105 0 105 

Tandhygienistprogrammet 59% 23% 82% 9% 9% 18% 100% 22 0 22 

Tandläkarprogrammet 37% 35% 72% 16% 12% 28% 100% 147 1 148 

Tandteknikerprogrammet 27% 18% 45% 9% 45% 55% 100% 11 0 11 

Totalt 36% 41% 77% 12% 11% 23% 100% 757 1 758 
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Tabell A10. De svarandes uppgifter om i vilken utsträckning de har träffat internationella 
studenter (pratat med, om än kortvarigt) i sin boendemiljö  

 

(a) 
Inte alls 

(b) 
Någon 
eller 

några 
gånger 

Summa 
(a)+(b)   

(c) 
Mer än 
några 

gånger 

(d) 
Ofa 

Summa 
(c)+(d)   

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar 
på 

frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 53% 24% 76% 11% 13% 24% 100% 38 0 38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 61% 24% 84% 6% 10% 16% 100% 51 0 51 

Fysioterapeutprogrammet 67% 19% 86% 14% 0% 14% 100% 43 0 43 

Läkarprogrammet 55% 24% 79% 8% 13% 21% 100% 296 0 296 

Logopedprogrammet 37% 42% 79% 14% 7% 21% 100% 43 1 44 

Sjuksköterskeprogrammet 67% 18% 85% 9% 7% 15% 100% 105 0 105 

Tandhygienistprogrammet 73% 23% 95% 5% 0% 5% 100% 22 0 22 

Tandläkarprogrammet 49% 28% 77% 11% 11% 23% 100% 148 0 148 

Tandteknikerprogrammet 55% 0% 55% 9% 36% 45% 100% 11 0 11 

Totalt 56% 24% 80% 9% 10% 20% 100% 757 1 758 

 

Tabell A11. De svarandes uppgifter om de, under sin studietid i 
Sverige, umgåtts på fritiden med internationella 
studenter 

 Ja Nej Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar på 
frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 59% 41% 100% 37 1 38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 33% 67% 100% 51 0 51 

Fysioterapeutprogrammet 19% 81% 100% 43 0 43 

Läkarprogrammet 46% 54% 100% 295 1 296 

Logopedprogrammet 55% 45% 100% 44 0 44 

Sjuksköterskeprogrammet 31% 69% 100% 105 0 105 

Tandhygienistprogrammet 9% 91% 100% 22 0 22 

Tandläkarprogrammet 43% 57% 100% 148 0 148 

Tandteknikerprogrammet 64% 36% 100% 11 0 11 

Totalt 41% 59% 100% 756 2 758 

 

Tabell A12. De svarandes uppgifter om de deltagit i Buddyprogrammet 

 
Ja Nej Vet inte 

vad detta 
är 

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar på 
frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 5% 74% 21% 100% 38  38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 0% 41% 59% 100% 51  51 

Fysioterapeutprogrammet 2% 72% 26% 100% 43  43 

Läkarprogrammet 2% 57% 41% 100% 296  296 

Logopedprogrammet 5% 50% 45% 100% 44  44 

Sjuksköterskeprogrammet 3% 54% 43% 100% 105  105 

Tandhygienistprogrammet 0% 32% 68% 100% 22  22 

Tandläkarprogrammet 5% 45% 50% 100% 148  148 

Tandteknikerprogrammet 0% 73% 27% 100% 11  11 

Totalt 3% 54% 43% 100% 758 0 758 
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Tabell A13. De svarandes uppgifter om hur stor andel av deras kurslitteratur som utgjorts 
av böcker och annat material på engelska 

 
(a) 

Ingen 
del alls 

(b) 
En 

mindre 
del 

Summa 
(a)+(b)   

(c) 
En 

större 
del 

(d) 
All litt 
och 

material 

Summa 
(c)+(d)   

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar 
på 

frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 0% 0% 0% 76% 24% 100% 100% 38  38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 0% 12% 12% 88% 0% 88% 100% 51  51 

Fysioterapeutprogrammet 0% 37% 37% 63% 0% 63% 100% 43  43 

Läkarprogrammet 0% 8% 8% 64% 28% 92% 100% 296  296 

Logopedprogrammet 0% 36% 36% 61% 2% 64% 100% 44  44 

Sjuksköterskeprogrammet 32% 67% 99% 1% 0% 1% 100% 105  105 

Tandhygienistprogrammet 0% 73% 73% 27% 0% 27% 100% 22  22 

Tandläkarprogrammet 2% 7% 9% 60% 30% 91% 100% 148  148 

Tandteknikerprogrammet 9% 91% 100% 0% 0% 0% 100% 11  11 

Totalt 5% 22% 27% 54% 18% 73% 100% 758 0 758 

Antal svar 38 168 206 413 139 552  758 0 758 

 

Tabell A14. Studenternas svar på frågan: ” Anta att ditt program vill byta ut stora delar av 
den kurslitteraturen som i dag är på svenska till engelska. Vad tycker du om 
det?” 
(Frågan endast ställd till de 206 studenter som – enligt tabell ovan – uppgivit att 
ingen del alls, eller en mindre del, av deras kurslitteratur och övrigt material är 
på engelska 

) 

(a) 
Stakt 
emot 

(b) 
Emot 

Summa 
(a)+(b)   

(c) 
För 

(d) 
Starkt för 

Summa 
(c)+(d)   

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar 
på 

frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet – – – – – – – – – – 

Biomedicinska analytikerprogrammet 0% 50% 50% 17% 33% 50% 100% 6  6 

Fysioterapeutprogrammet 6% 50% 56% 38% 6% 44% 100% 16  16 

Läkarprogrammet 23% 45% 68% 27% 5% 32% 100% 22 1 23 

Logopedprogrammet 25% 56% 81% 19% 0% 19% 100% 16  16 

Sjuksköterskeprogrammet 25% 40% 65% 23% 12% 35% 100% 104  104 

Tandhygienistprogrammet 31% 63% 94% 6% 0% 6% 100% 16  16 

Tandläkarprogrammet 21% 36% 57% 29% 14% 43% 100% 14  14 

Tandteknikerprogrammet 27% 55% 82% 18% 0% 18% 100% 11  11 

Totalt 23% 45% 68% 23% 9% 32% 100% 205  206 
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Tabell A15. De svarandes uppgifter om på hur många av de kurser/moment de gått på (på 
sitt program) där engelska varit undervisningsspråket 

 
(a) 

Inga 
(b) 

Någon 
enstaka 

Summa 
(a)+(b)   

(c) 
Flera 

stycken 

(d) 
Ganska 
många 

Summa 
(c)+(d)   

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar 
på  

frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 3% 24% 26% 42% 32% 74% 100% 38  38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 80% 18% 98% 2% 0% 2% 100% 51  51 

Fysioterapeutprogrammet 60% 37% 98% 0% 2% 2% 100% 43  43 

Läkarprogrammet 14% 43% 56% 33% 10% 44% 100% 296  296 

Logopedprogrammet 2% 73% 75% 20% 5% 25% 100% 44  44 

Sjuksköterskeprogrammet 26% 72% 98% 1% 1% 2% 100% 105  105 

Tandhygienistprogrammet 82% 14% 95% 5% 0% 5% 100% 22  22 

Tandläkarprogrammet 24% 57% 80% 18% 1% 20% 100% 148  148 

Tandteknikerprogrammet 64% 36% 100% 0% 0% 0% 100% 11  11 

Totalt 26% 47% 73% 20% 6% 27% 100% 758 0 758 

 

Tabell A16. Studenternas svar på frågan: ”Vad skulle du tycka om att en kurs/moment på 
ditt program ändras så att undervisningen ges på engelska? Ändringen görs för 
att internationella studenter ska kunna ta kursen/momentet” 

) 

(a) 
Stakt 
emot 

(b) 
Emot 

Summa 
(a)+(b)   

(c) 
För 

(d) 
Starkt för 

Summa 
(c)+(d)   

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar 
på 

frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 0% 0% 0% 58% 42% 100% 100% 38  38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 12% 18% 30% 60% 10% 70% 100% 50 1 51 

Fysioterapeutprogrammet 12% 33% 44% 42% 14% 56% 100% 43  43 

Läkarprogrammet 12% 24% 36% 49% 15% 64% 100% 294 2 296 

Logopedprogrammet 2% 48% 50% 41% 9% 50% 100% 44  44 

Sjuksköterskeprogrammet 15% 34% 50% 41% 10% 50% 100% 105  105 

Tandhygienistprogrammet 32% 32% 64% 32% 5% 36% 100% 22  22 

Tandläkarprogrammet 27% 28% 55% 38% 7% 45% 100% 148  148 

Tandteknikerprogrammet 9% 45% 55% 45% 0% 45% 100% 11  11 

Totalt 15% 27% 42% 45% 13% 58% 100% 755 3 758 
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Tabell A17. Studenternas svar på frågan: ”Antag att det inte kommer 
några internationella studenter till kursen/momentet. 
Tycker du att undervisningen ändå ska ges på engelska?” 

 Ja Nej Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar på 
frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 68% 32% 100% 38 0 38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 29% 71% 100% 51 0 51 

Fysioterapeutprogrammet 37% 63% 100% 43 0 43 

Läkarprogrammet 26% 74% 100% 293 3 296 

Logopedprogrammet 16% 84% 100% 44 0 44 

Sjuksköterskeprogrammet 24% 76% 100% 105 0 105 

Tandhygienistprogrammet 14% 86% 100% 22 0 22 

Tandläkarprogrammet 21% 79% 100% 146 2 148 

Tandteknikerprogrammet 9% 91% 100% 11 0 11 

Totalt 27% 73% 100% 753 5 758 

 

Tabell A18. Studenternas svar på frågan: ”I vilken utsträckning har du haft lärare på ditt 
program som har undervisat på något annat språk än svenska?” 

) 

(a) 
Inte alls 

(b) 
Endst 
någon 

Summa 
(a)+(b)   

(c) 
Några 

stycken 

(d) 
Relativt 
många 

Summa 
(c)+(d)   

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar 
på 

frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 3% 5% 8% 37% 55% 92% 100% 38 0 38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 68% 30% 98% 2% 0% 2% 100% 50 1 51 

Fysioterapeutprogrammet 60% 35% 95% 5% 0% 5% 100% 43 0 43 

Läkarprogrammet 2% 15% 17% 46% 38% 83% 100% 296 0 296 

Logopedprogrammet 0% 32% 32% 59% 9% 68% 100% 44 0 44 

Sjuksköterskeprogrammet 7% 78% 85% 14% 1% 15% 100% 105 0 105 

Tandhygienistprogrammet 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 22 0 22 

Tandläkarprogrammet 10% 51% 61% 32% 7% 39% 100% 148 0 148 

Tandteknikerprogrammet 91% 0% 91% 9% 0% 9% 100% 11 0 11 

Totalt 16% 32% 48% 32% 20% 52% 100% 757 1 758 
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Tabell A19. Studenternas svar på frågan: ”Anta att ditt program önskar engagera även icke-
svensktalande lärare i undervisningen vilket innebär att en större del av 
undervisningen kommer att ges på engelska. 

 Vad tycker du om en sådan förändring?” 

) 

(a) 
Stakt 
emot 

(b) 
Emot 

Summa 
(a)+(b)   

(c) 
För 

(d) 
Starkt för 

Summa 
(c)+(d)   

Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar 
på 

frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 0% 0% 0% 57% 43% 100% 100% 37 1 38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 8% 24% 31% 55% 14% 69% 100% 51 0 51 

Fysioterapeutprogrammet 12% 26% 37% 51% 12% 63% 100% 43 0 43 

Läkarprogrammet 6% 21% 27% 51% 22% 73% 100% 293 3 296 

Logopedprogrammet 2% 30% 32% 59% 9% 68% 100% 44 0 44 

Sjuksköterskeprogrammet 11% 30% 41% 44% 15% 59% 100% 105 0 105 

Tandhygienistprogrammet 32% 36% 68% 32% 0% 32% 100% 22 0 22 

Tandläkarprogrammet 18% 31% 49% 41% 10% 51% 100% 146 2 148 

Tandteknikerprogrammet 9% 27% 36% 64% 0% 64% 100% 11 0 11 

Totalt 10% 25% 34% 49% 17% 66% 100% 752 6 758 

 

Tabell A20. Studenternas svar på frågan: ”Om ditt program hade 
funnits på engelska, skulle du då ha valt den varianten 
istället för den svenska?” 

 Ja Nej Summa 
procent 

Antal 
svar 

Ej svar på 
frågan 

Totalt 
antal 

Biomedicinprogrammet 42% 58% 100% 36 2 38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 24% 76% 100% 51 0 51 

Fysioterapeutprogrammet 16% 84% 100% 43 0 43 

Läkarprogrammet 19% 81% 100% 295 1 296 

Logopedprogrammet 9% 91% 100% 44 0 44 

Sjuksköterskeprogrammet 21% 79% 100% 104 1 105 

Tandhygienistprogrammet 9% 91% 100% 22 0 22 

Tandläkarprogrammet 20% 80% 100% 148 0 148 

Tandteknikerprogrammet 0% 100% 100% 11 0 11 

Totalt 19% 81% 100% 754 4 758 
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Utlandsstudier 
Svaren på de två möjligen mest intressanta enkätfrågorna när det gäller utlandsstudier 

framgår av Tabell A25 och Tabell A26. Mer än hälften av de svarande (57 %) tycker att 

möjligheterna till utlandsstudier på deras program borde vara större eller till och med 

mycket större. Men denna andel varierar stort beroende på vilket program de svarande går 

på. 

För synpunkterna på utlandsstudier är de svarande indelade i åtta olika grupper (Tabell 

A21). En del svarande gör, respektive har gjort, utlandsstudier, andra har sökt och väntar på 

besked, respektive blivit antagna och väntar på att få åka iväg, eller har efter ansökan sedan 

blivit förhindrade att göra utlandsstudierna eller har fått avslag. Andra av de svarande har 

inte sökt utlandsstudier men planerar att göra det. Ytterligare en grupp svarande har inte 

sökt utlandsstudier och planerar inte heller att göra detta. 

Gruppernas storlek varierar något i svaren på olika frågor beroende på att några studenter 

inte har varit konsekventa vid besvarande av enkäten och på att webb-programmet tillåtit 

detta samt på att en del studenter inte har besvarat alla frågor (jämför Tabell A21 – Tabell 

A24). Lite mer än hälften av de svarande har aldrig sökt och planerar heller inte att söka 

utlandsstudier. En liten grupp, 63 av de 758 svarande, har gjort eller gör utlandsstudier när 

enkäten besvaras. Övriga svarande har sökt eller planerar att söka. 

Svaren om utlandsstudierna har indelats i två grupper – dels från de som gjort respektive 

planerat utlandsstudier (de första sju av det åtta omnämnda grupperna ovan), dels från de 

som inte sökt och inte heller planerar att söka utlandsstudier. 

Uppgifter från de som gjort respektive planerat utlandsstudier 

Eftersom de svarande här har indelats i sju olika grupper redovisas svaren inte med 

fördelning på de olika utbildningsprogrammen. Att göra så skulle riskera att enskilda 

svarande kunnat identifieras. 

I Tabell A33 redovisas, för de svarande i de sju olika grupperna, vilken roll som 

möjligheterna till utlandsstudier spelade för deras val av program när de sökte 

högskolestudier. I Tabell A27 redovisas faktiska utbytesländer för de enkätbesvarande 

studenterna, dels önskade utbytesländer utöver de föregående. Totalt rör det sig om 57 

länder.  

Enkätfrågorna i övrigt avseende detta avsnitt hänför sig till fyra olika områden. Det första 

rör undervisningsspråk, vad utlandsstudierna avser (kurser, uppsats/examensarbete, 

praktik), studiernas längd och hur de organiserats/planerats (universitetsavtal, MFS, annan 

organisation än Umeå universitet, av studenten själv). (Se Tabell A28 – Tabell A32.) 

Ett annat område handlar om vikten av olika faktorer för de svarandes intresse av att söka 

utlandsstudier. Dessa faktorer är olika personer (till exempel internationella studenter, 

internationella kontaktpersoner och lärare) men också annat (till exempel vikten av meriter, 

ett intresse av att arbeta utomlands och att förbättra sina språkkunskaper). (Se Tabell A34 – 

Tabell A44.) 



 14 

 

Ett tredje område rör storleken av potentiella problem under utlandsstudierna (till exempel 

finansiella, missade kurser och praktik hemmavid och handledningen utomlands): (Tabell 

A47 – Tabell A55.) 

För det fjärde och sista området redovisas – för de svarande som gör eller gjort 

utlandsstudier – deras värdering av vunna kunskaper och erfarenheter samt hur nöjda de är 

med utlandsstudierna (Tabell A45 – Tabell A46). 

Uppgifter från de som inte sökt och inte heller planerar att söka utlandsstudier 

I denna grupp, som består av 402 av de 758 svarande, uppger mer än hälften att det haft ett 

tidigare intresse av att söka utlandsstudier men sedan – av olika skäl – inte sökt (Tabell 

A57). Tänkbara sådana skäl har i enkäten indelats i studie- respektive privata skäl. 

Drygt hälften av de som haft ett tidigare intresse av att söka uppger studieskäl respektive 

privata skäl som orsak till att man inte sökt (Tabell A58 och Tabell A60). Studieskälen 

redovisas i Tabell A59 och de privata skälen i Tabell A61.  
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Tabell A21. Olika grupper av studenter avseende utlandsstudier 

 Antal svar i – 

Antal svar från studenter – – Tabell A22 – Tabell A23 – Tabell A24 

(1) – som gör utlandsstudier när enkäten besvaras 7   

(2) – som tidigare gjort utbytesstudier 58   

(3) – som sökt utbytesstudier och blivit antagna   12 

(4) – som sökt utbytesstudier och väntar på besked om antagning   6 

(5) – som sökt utbytesstudier, blivit antagna men sedan förhindrade   13 

(6) – som sökt utbytesstudier men fått avslag på ansökan   12 

(7) – som planerar att söka utlandsstudier  284  

(8) – som inte sökt utbytesstudier och inte heller planerar att söka 402   

    

(1)+(2) 63   

(3)+(4)+(5)+(6)  46  

(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 293   

 

 

Tabell A22. De svarandes uppgifter om de gjort, gör, sökt eller planerar att söka, 
utlandsstudier 

 Har inte gjort 
utlandsstudier 

tidigare och gör 
inte sådana när 

enkäten 
besvaras 

Gör  
utlandsstudier 

när enkäten  
besvaras 

Har gjort 
utlandsstudier  

tidigare 

Totalt antal 

Har aldrig sökt och planerar 
inte att söka utlandsstudier 

400 1 1 402 

Har gjort eller gör 
utlandsstudier när enkäten 
besvaras 

0 6 57 63 

Har inte gjort utlandsstudier 
men sökt eller planerar att 
söka sådana 

293 0 0 293 

Totalt antal 693 7 58 758 
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Tabell A23. De svarandes uppgifter om de gjort, gör, sökt eller planerar att söka, 
utlandsstudier med fördelning på de som planerar respektive redan sökt 
sådana studier 

 Har aldrig sökt 
och planerar inte 

att söka 
utlandsstudier 

Planerar att  
söka 

utlandsstudier 

Har sökt 
utlandsstudier 

Totalt antal 

Har aldrig sökt och planerar 
inte att söka utlandsstudier 

364 33 5 402 

Har gjort eller gör 
utlandsstudier när enkäten 
besvaras 

63 0 0 63 

Har inte gjort utlandsstudier 
men sökt eller planerar att 
söka sådana 

1 251 41 293 

Totalt antal 428 284 46 758 

 
 

 

Tabell A24. De svarandes uppgifter om de gjort, gör, sökt eller planerar att söka, 
utlandsstudier med fördelning på olika grupper bland de som sökt  
sådana studier 

 Har sökt utlandsstudier – Har inte 
sökt  

utlandsstu
dier 

Totalt 
antal 

 – 
och 
fått  

avslag 

–  
och  

väntar 
på 

besked 

–  
blivit  

antagen 
och  

väntar på 
att  

åka iväg 

–  
blivit 

antagen 
men 

därefter 
förhindra
d att göra 
studierna 

  

Har aldrig sökt och planerar 
inte att söka utlandsstudier 

1 1 0 0 400 402 

Har gjort eller gör 
utlandsstudier när enkäten 
besvaras 

0 0 0 0 63 63 

Har inte gjort utlandsstudier 
men sökt eller planerar att 
söka sådana 

11 5 12 13 252 293 

Totalt antal 12 6 12 13 715 758 
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Tabell A25.  De svarandes uppgifter om 
möjligheterna till utlandsstudier på deras program 
borde vara större eller mindre med tanke på att 
universitetets budget är begränsad 

Möjligheterna borde vara Antal Andel 

mycket mindre 79 11% 

mindre 232 32% 

större 307 42% 

mycket större 108 15% 

Summa 726 100% 

Ej besvarat frågan 32 
 

Totalt 758 
 

 

Tabell A26.  De svarandes uppgifter om möjligheterna till utlandsstudier på deras program 
borde vara större eller mindre med tanke på att universitetets budget är begränsad 

  mycket 
mindre 

mindre större mycket 
större 

Summa Ej 
besvarat 

frågan 

Totalt  
antal 

Biomedicinprogrammet 8% 28% 53% 11% 100% 2 38 

Biomedicinska analytikerprogrammet 10% 39% 41% 10% 100% 2 51 

Fysioterapeutprogrammet 8% 44% 46% 3% 100% 4 43 

Logopedprogrammet 7% 34% 50% 9% 100% 0 44 

Läkarprogrammet 11% 24% 38% 27% 100% 12 296 

Sjuksköterskeprogrammet 11% 29% 54% 6% 100% 4 105 

Tandhygienistprogrammet 25% 40% 30% 5% 100% 2 22 

Tandläkarprogrammet 12% 43% 37% 8% 100% 5 148 

Tandteknikerprogrammet 20% 30% 50% 0% 100% 1 11 

Totalt 11% 32% 42% 15% 100% 32 758 

 

 

  



 18 

 

Uppgifter från dem som gjort respektive planerat utlandsstudier 
 

Tabell A27. Uppgifter om i vilket land man bedriver utlandsstudierna respektive 
planerar att bedriva sådana 

Land Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

Afghanistan       1 

Algeriet       1 

Argentina   1    1 

Australien       13 

Azerbajdzjan       1 

Bangladesh       2 

Belgien    1    

Costa Rica       1 

Danmark     1  3 

Ecuador  1      

Filippinerna  1     2 

Finland  2     10 

Frankrike  1  1 1  12 

Ghana  1   1  1 

Indien  7   1 1 12 

Indonesien  1      

Irland       2 

Island     1 2 6 

Italien       6 

Japan       12 

Kambodja       1 

Kamerun  2      

Kanada  3     16 

Kenya       2 

Kina       2 

Kuba       1 

Kuwait  1      

Lettland  1      

Malaysia       2 

Maldiverna       1 

Marocko       1 

Mexiko  1   1   

Myanmar       1 

Nederländerna       3 

Nigeria       1 

Norge 1 1 2 1   15 

Nya Zeeland 1   1  1 17 
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Tabell A27, forts. Uppgifter om i vilket land man bedriver utlandsstudierna respektive 
planerar att bedriva sådana, forts. 

Land Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier 

Polen       1 

Portugal  1     1 

Ryssland       3 

Schweiz       6 

Seychellerna 1 9     3 

Slovenien  1      

Spanien     1  6 

Sri Lanka       1 

Storbritannien  1     21 

Sydafrika       3 

Sydkorea  1     1 

Taiwan  2     1 

Tanzania 2 11 4 1 1 1 5 

Thailand       1 

Tjeckien     2 2 1 

Turkiet       1 

Tyskland  2    1 8 

USA  1   2  23 

Vietnam 1 4 5  1 2 6 

Österrike  1      

Annat       5 

Antal svar 6 57 12 5 13 10 246 

Ej besvarat frågan 1 1  1  2 38 

Totalt 7 58 12 6 13 12 284 

Anm. De länder som enbart listats av de studenter som inte gör, gjort eller sökt utlandsstudier men planerar 
att söka sådana har rödmarkerats 
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Tabell A28. Uppgifter om undervisningsspråk för olika studentgrupper 

Språk  Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

Danska       3 

Engelska 6 45 9 3 11 9 211 

Finska       9 

Franska  1  1   3 

Norska 1 1 2 1   13 

Spanska  1 1  1  4 

Tyska  3    1 2 

Annat språk  6   1  13 

Antal svar 7 57 12 5 13 10 258 

 

 

Tabell A29. Uppgifter om vad studierna avser (flera av alternativen kunde väljas) för 
olika studentgrupper 

Kurser, uppsats  
och/eller praktik 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

Kurser  8  3 6 3 146 

Uppsats/självständigt 
arbete/examensarbete 

3 
7  1  1 117 

Praktik/verksahetsförlagd 
utbildning (VFU) 

6 
45 12 3 8 7 164 
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Tabell A30. Uppgifter om studiernas längd för olika studentgrupper 

Antal veckor Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

1  1   1  9 

2  2     2 

3  5 2  2 2 6 

4 3 19 8 2 3 4 34 

5 1 17 2  1 1 9 

6  1   1  10 

7       1 

8  2     9 

10  1     14 

12  2    1 13 

14  1     1 

15       2 

16  1    1  

20 3 4  3 4 1 103 

21-30       7 

31-40     1  11 

Antal svar 7 56 12 5 13 10 231 

 

 

Tabell A31. Uppgifter om hur studierna organiserats/planerats 

Organiserats – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inom ett avtal som 
universitetet har (på 
institutionen, på 
programmet, på 
fakulteten eller 
centralt) 

6 46 11 2 11 10 180 

– med hjälp av ett 
Minor Field Studies 
(MFS)-stipendium 

 1     17 

– genom en  
organisation annan än 
Umeå Universitet 

 7 1 3 2 1 18 

– av studenten själv 1 3     31 

Total 7 57 12 5 13 11 246 
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Tabell A32. Utlandsstudier som skett genom en organisation annan än  
Umeå Universitet 

Utlandsstudierna 
organiseras/organiserades 
av – 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– International  
Association of Dental 
Students (IADS) 

 2     1 

– International Federation 
of Medical Students 
Associations (IFMSA) 

 5 1 3 2 1 12 

Annan organisation       3 

Antal svar 0 7 1 3 2 1 16 

 

 

Tabell A33. Olika studentgruppers uppgifter om vilken roll som möjligheterna till 
utlandsstudier spelade för valet av program när de sökte högskolestudier 

Möjligheterna till 
utlandsstudier spelade  
– 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

–   ingen roll alls  18 4 1 5 2 51 

–   liten roll 1 18 2 2 5 4 127 

–   stor roll 5 19 6 1 3 4 58 

–  en helt  
avgörande roll 

 2  1  1 12 

Summa antal svarande 6 57 12 5 13 11 248 
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Tabell A34. Olika studentgruppers uppgifter om vikten av internationella studenter 
för intresset att söka utlandsstudier  

De var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktiga 4 31 8 1 8 3 48 

– ganska oviktiga  11 3 1 4 4 71 

– ganska viktiga  11 1 1  2 95 

– mycket viktiga 1 2  2 1 1 21 

Summa antal svarande 5 55 12 5 13 10 235 

 

 

Tabell A35. Olika studentgruppers uppgifter om vikten av andra studenter än de 
internationella för intresset att söka utlandsstudier  

De var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktiga 1 13 4 1 2 1 42 

– ganska oviktiga 1 9 4 1 4 3 72 

– ganska viktiga 3 26 4 3 6 3 95 

– mycket viktiga 1 7   1 1 24 

Summa antal svarande 6 55 12 5 13 8 233 

 

 

Tabell A36. Olika studentgruppers uppgifter om vikten av internationella 
kontaktpersoner för intresset att söka utlandsstudier 

De var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktiga 3 21 4 1 5 2 34 

– ganska oviktiga 2 13 4 2 3 3 44 

– ganska viktiga  15 4 1 3 2 112 

– mycket viktiga  7   1 1 43 

Summa antal svarande 5 56 12 5 12 10 233 
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Tabell A37. Olika studentgruppers uppgifter om vikten av studievägledare för 
intresset att söka utlandsstudier 

De var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktiga 4 25 7 2 9 3 47 

– ganska oviktiga 1 14 2 1  1 44 

– ganska viktiga  6 3  3 3 92 

– mycket viktiga  6  1  2 52 

Summa antal svarande 5 51 12 4 12 9 235 

 

 

Tabell A38. Olika studentgruppers uppgifter om vikten av lärare för intresset att söka 
utlandsstudier 

De var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktiga 3 23 7 2 9 2 38 

– ganska oviktiga 2 12 1  1 3 53 

– ganska viktiga 1 14 3 2 2 2 115 

– mycket viktiga  6 1   2 31 

Summa antal svarande 6 55 12 4 12 9 237 

 

 

Tabell A39. Olika studentgruppers uppgifter om vikten av andra personer än de som 
specificerats i tabellerna ovan för intresset att söka utlandsstudier 

De var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktiga 3 21 2  6 3 36 

– ganska oviktiga 1 10 4 1 3 2 62 

– ganska viktiga 1 14 2 3 2 2 86 

– mycket viktiga  5 4 1 1 1 35 

Summa antal svarande 5 50 12 4 12 8 219 
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Tabell A40. Vikten av meriten av att ha gjort utlandsstudier exempelvis vid 
jobbansökningar för intresset att söka utlandsstudier 

Det var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktigt 4 14 2 1 4 4 23 

– ganska oviktigt  26 6 2 7  58 

– ganska viktigt 2 10 4  1 4 114 

– mycket viktigt  6  2 1 3 51 

Summa antal svarande 6 56 12 5 13 11 246 

 

 

Tabell A41. Vikten av ett intresse för att arbeta utomlands efter utbildningen för 
intresset att söka utlandsstudier 

Det var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktigt  3 4  2  11 

– ganska oviktigt 1 15 3  5 1 18 

– ganska viktigt 3 20 1 2 1 3 91 

– mycket viktigt 2 18 4 3 5 7 125 

Summa antal svarande 6 56 12 5 13 11 245 

 

 

Tabell A42. Vikten av att få studera ett visst område på annan ort där 
erfarenheten/kompetensen på det området tros vara större än 
hemmavid för intresset att söka utlandsstudier 

Det var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktigt 2 19 4 1 3 2 48 

– ganska oviktigt 3 14 3 3 7 2 65 

– ganska viktigt  12 4 1 3 3 80 

– mycket viktigt 1 10 1   3 44 

Summa antal svarande 6 55 12 5 13 10 237 
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Tabell A43. Vikten av att få göra utlandsstudier för att förbättra språkkunskaperna 
för intresset att söka utlandsstudier 

Det var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktigt 2 12 4  4  33 

– ganska oviktigt 2 12 3 2 4 1 39 

– ganska viktigt 1 22 3 1 3 5 109 

– mycket viktigt 1 10 2 2 2 5 60 

Summa antal svarande 6 56 12 5 13 11 241 

 

 

Tabell A44. Vikten av att få göra utlandsstudier för att en -- eller en grupp – av stu-
diekamraterna sökte och man ville gärna åka med hens/dem för intresset 
att söka utlandsstudier 

Det var  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– inte alls viktigt 4 23 6 3 9 8 140 

– ganska oviktigt 1 9 2 1 4 1 56 

– ganska viktigt 1 16 1    27 

– mycket viktigt  5 2   1 7 

Summa antal svarande 6 53 11 4 13 10 230 

 

 

Tabell A45. Värdet av de kunskaper 
och erfarenheter som fås genom  
utlandsstudierna 

Värdet är  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

– mycket litet  1 

–  litet  5 

– stort 2 25 

– mycket stort 3 26 

Summa antal svarande 5 57 

 



 27 

 

Tabell A46. Hur nöjda är man med 
utlandsstudierna? 

Jag är  – Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

– mycket missnöjd   

–  missnöjd  9 

– nöjd 1 25 

– mycket nöjd 4 23 

Summa antal svarande 5 57 

 

 

Tabell A47. Hur stora har eventuella finansiella problem varit/förväntas bli, att det 
blivit/blir dyrare än vad man trodde i förväg? 

Sådana problem  
har varit  – 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– mycket små  25 1  2 5 24 

–  ganska små 2 15 6 4 5 5 85 

– ganska stora 3 9 3 1 6 1 105 

– mycket stora  8 2    33 

Summa antal svarande 5 57 12 5 13 11 247 

 

 

Tabell A48. Hur stora har eventuella problem med missade kurser vid programmet 
hemmavid varit/förväntas bli? 

Sådana problem  
har varit  – 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– mycket små 1 29 5 1 6  24 

–  ganska små 2 20 3 2 3 5 79 

– ganska stora 2 6 3 1 1 3 88 

– mycket stora  1 1 1 3 3 54 

Summa antal svarande 5 56 12 5 13 11 245 
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Tabell A49. Hur stora har eventuella problem med missad praktik vid programmet 
hemmavid varit/förväntas bli? 

Sådana problem  
har varit  – 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– mycket små 1 29 4 2 5 1 35 

–  ganska små 3 16 6 2 4 4 73 

– ganska stora 1 8 1 1 2 4 81 

– mycket stora  4 1  2 2 55 

Summa antal svarande 5 57 12 5 13 11 244 

 

 

Tabell A50. Hur stora har eventuella problem med att det är jobbigt att inte vara 
hemma varit/förväntas bli? 

Sådana problem  
har varit  – 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– mycket små 3 35 5 1 6 6 121 

–  ganska små 2 14 7 4 4 5 74 

– ganska stora  7   2  34 

– mycket stora  1   1  15 

Summa antal svarande 5 57 12 5 13 11 244 

 

 

Tabell A51. Hur stora har eventuella problem med boendet utomlands 
varit/förväntas bli? 

Sådana problem  
har varit  – 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– mycket små 2 25      

–  ganska små 3 22      

– ganska stora  7      

– mycket stora  2      

Summa antal svarande 5 56      

Frågan ställdes inte till de som sökt eller planerar att söka  
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Tabell A52. Hur stora har eventuella problem med handledningen utomlands  
varit/förväntas bli? 

Sådana problem  
har varit  – 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– mycket små 2 9      

–  ganska små 3 17      

– ganska stora  20      

– mycket stora  11      

Summa antal svarande 5 57      

Frågan ställdes inte till de som sökt eller planerar att söka  

 

Tabell A53. Hur stora har eventuella problem med kulturella krockar under 
utlandsvistelsen varit/förväntas bli? 

Sådana problem  
har varit  – 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– mycket små 3 18      

–  ganska små  24      

– ganska stora 2 13      

– mycket stora  2      

Summa antal svarande 5 57      

Frågan ställdes inte till de som sökt eller planerar att söka  

 

Tabell A54. Hur stora har eventuella problem med resorna/transporterna utomlands 
varit/förväntas bli? 

Sådana problem  
har varit  – 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– mycket små 3 22      

–  ganska små 2 29      

– ganska stora  5      

– mycket stora  1      

Summa antal svarande 5 57      

Frågan ställdes inte till de som sökt eller planerar att söka  
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Tabell A55. Hur stora har eventuella problem med annat än det som specificerats i 
frågorna ovan varit/förväntas bli? 

Sådana problem  
har varit  – 

Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

– mycket små 2 18 3  2 3 67 

–  ganska små  4 2 2 2 2 26 

– ganska stora  6 2  1  12 

– mycket stora 1 3 1  1  10 

Summa antal svarande 3 31 8 2 6 5 115 

 

 

Tabell A56. De svarandes uppgifter om hur många gånger de gjort utlandsstudier på 
sitt program 

 Gör 
utl.studier 

när  
enkäten 
besvaras 

Har  
tidigare 

gjort 
utl.studier 

Har sökt utlandsstudier och – Planerar 
att söka 

utl.studier – 
blivit  

antagen, 
väntar på 

att åka 
iväg 

–– 
väntar på 

besked 

– 
blivit 

antagen 
men 

sedan 
förhindrad 

– 
och fått 
avslag 

Vid flera tillfällen 1 5      

Vid ett tillfälle 5 52      

Summa antal svarande 6       

Frågan ställdes inte till de som sökt eller planerar att söka  
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Uppgifter från de som inte sökt  

och inte heller planerar att söka utlandsstudier 
 

Tabell A57. Uppgifter om intresset av utlandsstudier 

Haft ett tidigare intresse av att 
söka utlandsstudier men sedan 
– av olika skäl – inte sökt 

Antal Andel 

Ja 216 54% 
Nej 185 46% 
Antal svar 402 100% 

 

 

Tabell A58. Uppgifter om betydelsen av studieskäl 

Är studieskäl orsaken till att 
man inte sökt utlandsstudier? 

Antal Andel 

Ja 121 55% 
Nej 99 45% 
Antal svar 220 100% 
Anm. Frågan ställdes endast till de som svarat “Ja” i tabell A57. Men 4 
fler än dessa har svarat  

 

 

Tabell A59. Uppgifter om studieskäl som orsak till att man inte sökt utlandsstudier 

 Antal Andel av  
121 studenter* 

På mitt program finns inga utbytesavtal att söka 29 24% 

Utlandsstudier kan innebära att mina programstudier förlängs vilket jag inte vill riskera 48 40% 

Det finns inget utrymme för utlandsstudier på mitt program -- så dom ska antingen göras på 
sommaren eller genom att förlänga studietiden 

29 24% 

Värdet av utlandsstudierna -- när det gäller kunskap -- är inte lika stort som värdet av 
studierna på hemmaplan 

36 30% 

Jag är orolig för att utlandsstudier kan påverka möjligheten av att klara av tentor hemma 50 41% 

Det praktiska verkar krångligt, tex tillgodoräknande av kurser, kommunikationen med ett 
utländskt universitet, försäkringar, resa o.dyl 

73 60% 

De utbytesavtal jag skulle kunna söka är inte intressanta för mig 21 17% 

Mina språkkunskaper räcker inte till för studier utomlands 11 9% 

Andra skäl 20 17% 

* De studenter som i tabell A58 uppgivit studieskäl som orsak till att de inte sökt utlandsstudier 
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Tabell A60. Uppgifter om betydelsen av privata skäl 

Är privata skäl orsaken till att 
man inte sökt utlandsstudier? 

Antal Andel 

Ja 129 59% 
Nej 88 41% 
Antal svar 217 100% 
Anm. Frågan ställdes endast till de som svarat “Ja” i tabell A57. Men 
en fler än dessa har svarat  

 

 

Tabell A61. Uppgifter om privata skäl som orsak till att man inte sökt utlandsstudier 

 Antal Andel av  
129 studenter* 

Jag vill inte åka ifrån min partner 60 47% 

Jag har ett husdjur som jag inte vill/kan lämna bort 17 13% 

Jag vill inte hyra ut min bostad 26 20% 

Jag har ett arbete som jag inte vill/kan frigöra mig ifrån 7 5% 

Jag har annat som jag inte vill/kan frigöra mig ifrån t.ex. idrott -- deltagande i lag, 
föreningsaktiviteter m.m. 

18 14% 

Jag tror att utlandsstudier blir kostsamt för mig privat 75 58% 

Jag tror inte att mina språkkunskaper är tillräckliga för att bo utomlands 22 17% 

Jag skulle inte vara trygg nog vid resor till de länder vi har utbytesavtal med 8 6% 

Andra skäl 48 37% 

* De studenter som i tabell A60A58 uppgivit privata skäl som orsak till att de inte sökt utlandsstudier 

 

 

Tabell A62. Skäl för varför man aldrig varit intresserad av att söka utlandsstudier 

 Antal Andel av  
185 studenter* 

Jag har aldrig tänkt tanken att jag skulle göra utlandsstudier 73 39% 

Jag tror inte att det är möjligt att göra utlandsstudier på mitt program 23 12% 

Jag tycker att det verkar för komplicerat att söka 35 19% 

Jag tror att utlandsstudier skulle bli kostsamt för mig 40 22% 

Jag vill helt enkelt inte göra utlandsstudier även om det skulle vara möjligt 77 42% 

Andra skäl än de ovan 51 28% 

* De studenter som i tabell A57 uppgivit att de aldrig haft ett intresse av att söka utlandsstudier 
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