
 

 

Det här är en kort version av den webbenkät som skickats ut till prefekter och 
enhetschefer för att kartlägga några av alla de aspekter som kan läggas på begreppet 
internationalisering av ett universitet. Det är den internationella kommittén vid 
fakulteten som har tagit initiativet till, och ansvarar för, enkäten. 

Enkäten innehåller frågor om i vilken grad personalen, inklusive doktorander, har en 
utbildningsbakgrund i andra länder än Sverige samt i vilken grad man har ett 
formaliserat samarbete med partners i andra länder. 

Den internationella kommittén planerat att genomföra ytterligare en enkät under 
hösten 2016. Den kommer att riktas till programrådsordförande och avse olika 
aspekter på internationalisering av fakultetens utbildningsprogram. 

 

Syftet med den här kortversionen av enkäten är att den som har intresse av den 
utsända webbenkäten, men inte ska besvara den, på ett enkelt sätt ska kunna få en 
uppfattning av vad den innehåller. 

 

Hör gärna av dig till oss om du har du frågor eller vill kommentera någonting! 

 

Anneli Ivarsson 
Professor, ordförande IK 
anneli.ivarsson@umu.se 
 

Curt Löfgren 
Universitetslektor, ledamot IK 
curt.lofgren@umu.se 
 

 

 

 

 

På de följande sidorna återges enkäten i sammanfattad form med förklaringar i rutor 
likt denna 

  



På enkätens första sida ges bakgrund, förklaringar och instruktioner. 

 

 

 

Till prefekter och enhetschefer vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet 
(UmU), 

Fakultetsnämnden antog 2015 en strategi för internationalisering av utbildningen. 
Samråd pågår kring hur denna strategi kan breddas för att även omfatta 
forskarutbildning, forskning och samverkan med övriga samhället. Aktuell 
kartläggning kommer att bidra till dessa samråd. 

Den omfattande internationalisering som pågår inom medicinska fakulteten syns 
inte i den statistik som i dagsläget kan tas fram av medicinska fakultetens kansli eller 
av UmU centralt. Detta är en nackdel på flera sätt och det finns en överhängande risk 
att detta framöver kan påverka resurstilldelningen negativt. Med stöd av medicinska 
fakultetens ledning genomför därför Internationella kommittén (IK) en kartläggning 
där denna enkät till prefekter och/eller enhetschefer ingår. 

Internationalisering av ett universitet mäts ofta utifrån in- och utresande 
avtalsstudenter, men omfattar egentligen så mycket mer. Anställda lärare/forskare 
och doktorander med utbildningsbakgrund i andra länder än Sverige kan bidra till 
att ge verksamheten en internationell prägel och det är dessa som är i fokus i aktuell 
kartläggning. 

Om du är prefekt och leder en institution utan enheter, så vill vi be dig besvara 
enkäten. Om du istället leder en institution med enheter, så vill vi be dig att istället 
uppmuntra dina enhetschefer att svara. Vi vill då ha svaren för respektive enhet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi är angelägna om att få svaren senast 20 augusti. Du kommer att få ta del av 
sammanställningen. 

Du besvarar frågorna utifrån situationen vid din enhet/institution under hela eller 
delar av vårterminen 2016. Svaren skall gälla alla som är verksamma vid din 
enhet/institution, även de som eventuellt tillhör annan fakultet.  

Notera att du kan göra en paus under besvarandet av enkäten (om du t.ex. behöver 
leta fram uppgifter kring anställda). Viktigt är då att du markerar att du önskar 
SPARA dina svar innan du stänger programmet och att du senare fortsätter på 
samma dator. Du hamnar då i början av enkäten men kan klicka dig fram och 
fortsätta där du sist slutade. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
TACK för att du besvarar enkäten! Informationen vi får fram kommer att bidra till 
samråden kring internationaliseringen, om vad som har gjorts och om vad som bör 
göras.  

Anneli Ivarsson Professor, 
ordförande IK 



I de första frågorna identifieras vilka enhet respektive institution som svaren gäller 

 

 

Om svaret är NEJ på den första frågan ovan ställs istället följande fråga. Svaren ges i 
rullistor 

 

 



Sedan följer frågor om personal med utbildningsbakgrund i annat land. De introduceras så 
här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om svaret är JA går man vidare till frågan på nästa sida. Om svaret är NEJ förs man 
istället vidare till en fråga om doktorander (längre fram i denna sammanställning 

 

  



 

 
Svaren ges i rullistor. För anställningsform är alternativen: TA-personal, professor, 
lektor, annan forskartjänst, annan lärartjänst. 

Därefter ställs frågan: 

 

 

Svarar man JA får man en ny motsvarande fråga för anställda nr 11-20. Denna fråga 
upprepas för ända upp till 80 anställda i intervall på tio personer. Har man fler än 80 
anställda med utbildningsbakgrund i annat land kan man fylla i motsvarande 
uppgifter för dessa i ett öppet fält. 

Svarar man NEJ förs man till frågan om doktorander (nästa sida). 



 

 

Detta följs av frågan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om svaret är JA förs man till frågan på nästa sida. Om svaret är NEJ förs man till en 
fråga om internationella partners (längre fram) 

 

  



 

 

Detta följs av frågan: 

 

 

 

Om svaret är JA kan man besvara motsvarande frågor för upptill 50 doktorander (i 
tiotal med möjlighet att lämna avsnittet om doktorander när man redovisat alla). Har 
man fler än 50 doktorander med utländsk utbildningsbakgrund kan man redovisa 
uppgifterna för dessa i ett öppet fält. 

Sedan för man till en fråga om internationella partners (nästa sida) 



 

 

Detta avslutar enkäten 


