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1 Sammanfattning 

Prifloat Consulting AB har på uppdrag av Högskolan Dalarna genomfört en 
studentundersökning med fokus på studenternas erfarenheter av sin utbildning vid 
Högskolan Dalarna. Undersökningens målgrupp var samtliga aktiva studenter våren 2018 
som läser program eller fristående kurser, alltså en totalundersökning.  

De övergripande syftena för undersökningen var: 

1. KUNSKAP OM MÅLGRUPPEN. Ökad kunskap om målgruppen är viktig för att 
effektivisera högskolans marknadskommunikation, dvs. att det ska bli lättare att 
identifiera intressanta marknadssegment och kommunicera med dem på ett sätt så 
att de attraheras av Högskolan Dalarnas erbjudande.  

2. STUDENTERNAS ÖVERGRIPANDE NÖJDHET. Undersökningen ska ge en bild av 
hur nöjda studenterna är generellt med Högskolan Dalarna som lärosäte samt hur 
nöjda de är med de definierade kvalitetsfaktorerna kopplade till områdena 
administration, undervisning och studiemiljö. Undersökningen ska ge ett underlag 
för vilka faktorer som är mest prioriterade att förbättra utifrån studenternas 
perspektiv för att förbättra nöjdheten. 

3. NÖJDHET STÖDFUNKTIONER OCH FACILITETER. Det finns fler faktorer än ”bara” 
kvaliteten på utbildningen och undervisningen som påverkar studenternas 
helhetsintryck av Högskolan Dalarna. Hur nöjd man exempelvis är med högskolans 
lokaler, bibliotek, support, SYV och studenthälsan är viktiga områden för 
studenterna, för att de ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning på bästa sätt. 

4. NÖJDHET OCH OMFATTNING ARBETSLIVSANKNYTNING. Det är viktigt att 
utbildningarna har arbetslivsanknytning, både i form av verksamhetsförlagda 
moment och övriga utbyten som t.ex. gästföreläsningar. Undersökningen ger svar 
på om studenterna anser att omfattningen är lagom, samt vad de anser om 
kvaliteten på utbytena.  

5. VARUMÄRKE & INFORMATION. Hur fick studenterna kännedom om och varför 
valde de att studera Vid Högskolan Dalarna är viktiga frågor utifrån bl.a. ett 
varumärkesperspektiv.  

6. MÅLUPPFYLLELSE. Ökad kunskap om studenternas mål är viktig, likaså om 
studenterna når sina mål. Olika grupper är intressanta att studera, exempelvis de 
studenter som läser på campus jämfört med de studenter som läser nätbaserat. 
Vad skiljer dessa grupper åt? Har de olika mål med sin utbildning?  

7. NÖJDHET MED BORLÄNGE OCH FALUN SOM STUDENTSTÄDER. Upplevelsen av 
respektive stad som studentstad är viktig utifrån aspekten att det kan påverka 
studenternas totala upplevelse av att vara student. Det kan även vara av intresse 
för Dalarnas Studentkår för att se skillnader och om det är något de bör utveckla i 
sin verksamhet.  

8. NÖJDHET MED STUDENTBOSTÄDER I BORLÄNGE OCH FALUN. Även 
upplevelsen av studentbostäder är något som kan påverka studenternas totala 
upplevelse av att vara student. Resultaten kan också användas som 
diskussionsunderlag med respektive bostadsföretag för att uppmärksamma 
möjliga förbättringsområden kring studenternas upplevelse av sin studentbostad. 
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9. FÖREKOMST KRÄNKANDE ATTITYDER OCH SEXUELLA TRAKASSERIER. 
Undersökningen ska ge ett underlag för studenternas upplevelse av förekomst av 
kränkande attityder och sexuella trakasserier vid Högskolan Dalarna, samt i de 
fallen där förekomst finns i vilket sammanhang och av vem/vilka studenten blivit 
utsatt av.   

 

Övergripande resultat från undersökningen visar: 

KUNSKAP OM MÅLGRUPPEN 

Högskolan Dalarnas primära rekryteringsområde för campusutbildning är Dalarna, enligt 
undersökningen var knappt varannan campusstudent bosatt i Dalarna sista gymnasieåret 
(47%). För nätbaserad utbildning är, som förväntat, rekryteringsområdet mer spritt, 13% var 
bosatta i Dalarna, 71% var bosatta i övriga delar av Sverige och resterande andel 16% var 
bosatta i utlandet.  

I jämförelsen mellan de som läste enbart på campus och de som läste enbart nätbaserat, 
kan noteras att betydligt fler som läste nätbaserat var vårdnadshavare (38% för 
nätstudenter kontra 21% för campusstuderande). 

Ungefär 2 av 3 studenter förvärvsarbetade i någon utsträckning parallellt med sina studier 
(65%).  Föga förvånande ökade andelen förvärvsarbete med lägre andel studietakt. 

Totalt sett angav 42% av Högskolan Dalarnas studenter att de lägger ner Något eller Mycket 
mindre tid på sina studier än angiven studietakt. Män lägger ned något mindre tid än kvinnor, 
yngre studenter lägger också mindre tid på sina studier än äldre.  

 
STUDENTERNAS ÖVERGRIPANDE NÖJDHET 

Nöjdheten (NSI) år 2018 för Högskolan Dalarna var 70, samma nivå som år 2016. 
Undersökningen visar också, liksom 2016-års undersökning, att det finns en skillnad i 
nöjdhet mellan studenter som läser campus- respektive nätbaserad utbildning. Skillnaden i 
nöjdhet mellan nätbaserad utbildning (NSI 73) och campusutbildning (NSI 65) är relativt 
stor, även om skillnaden minskat något från 2016 års mätning.  

NPS (Net Promotor Score) är ett mått som beskriver studenternas vilja att rekommendera 
Högskolan Dalarna som lärosäte. Studenter som läser via nätbaserad utbildning (NPS +33) 
var mer benägna att rekommendera studier vid Högskolan Dalarna än studenterna som 
läser en campusutbildning (NPS +3).  

De kvalitetsfaktorer som främst driver nöjdheten gällande hur studenterna upplever sin 
utbildning vid Högskolan Dalarna var följande: 

• Lärarnas ämneskompetens 

• Bra planering och administration av pågående kurser/program 

• Lärarnas pedagogiska förmåga 

• Bra campusmiljö 

Faktorerna ovan är alltså viktiga att förbättra oavsett aktuell nivå gällande studenternas 
nöjdhet för respektive faktor. En ökad nöjdhet hos dessa faktorer kommer starkt att 
påverka nöjdheten i sin helhet hos studenterna.  

För de kvalitetsfaktorer som ingår i undersökningen hade frågorna kring Information innan 
start och Bra planering och administration av pågående kurser/program låg nöjdhet, liknande 
resultatet från 2016. Lägst nöjdhet hade den nya frågan kring Påverka planering och 
genomförande, ny fråga från år 2018. 
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Då hänsyn tas till både studenternas nöjdhet och deras bedömning av hur viktig respektive 

kvalitetsfaktor var för dem är följande faktorer viktigast att förbättra generellt för 

Högskolan Dalarna ur studenternas perspektiv: 

• Bra planering och administration av pågående kurser/program 

• Information innan start 

• Lärarnas feedback 

• Påverka planering och genomförande 

Utav de fyra faktorer som är mest prioriterade att förbättra utifrån studenternas perspektiv 
återfinns en bland de faktorer som har visat sig mest drivande för att öka nöjdheten, d.v.s. 
faktorn Bra planering och administration av pågående kurser/program, Detta stärker 
ytterligare denna faktors vikt för att arbeta vidare med och förbättra för att uppnå en högre 
upplevd nöjdhet hos studenterna totalt sett. 

 
NÖJDHET STÖDFUNKTIONER OCH FACILITETER 

Undersökningen visar att studenterna överlag är nöjda med stödfunktioner, främst 
supportrelaterade områden och hjälpen de får från bibliotekspersonal. Studenterna är 
mindre nöjda med vissa lokalrelaterade områden, framför allt med Ventilationen i 
lokalerna, följt av Tillräckligt många studieplatser- och lunchplatser, samt Temperaturen i 
lokalerna. Gällande studieplatserna var det främst missnöje med antalet från de som 
befinner sig i Campus Borlänge. 

 

NÖJDHET OCH OMFATTNING ARBETSLIVSANKNYTNING 

För de programstudenter som idag saknar verksamhetsförlagda moment ansåg en stor 
andel att behov finns att lägga till det i programmet, totalt 77% ansåg att det fanns ett visst- 
eller stort behov. För de programstudenter som har verksamhetsförlagda moment ansåg en 
stor andel att omfattningen av verksamhetsförlagda moment var lagom och var ganska 
nöjda med kvaliteten. Gällande andra utbyten, såsom t.ex. gästföreläsningar och 
studiebesök, ansåg en större andel att det var för liten mängd sådant och nöjdheten med 
kvaliteten var något sämre i jämförelse med nöjdheten för verksamhetsförlagda moment. 

 

VARUMÄRKE & INFORMATION 

Den vanligaste kanalen som studenterna fått kännedom om Högskolan Dalarna var från 
internetsidan antagning.se. Det var fler som svarade att de inte visste hur de fick kännedom 
om Högskolan Dalarna i jämförelse med 2016 års undersökning, framför allt i kranslänen. 
Det ska inte ses som negativt, utan snarare positivt att Högskolan Dalarna är så pass känt 
även i Kranslänen så att ett ökat antal personer inte vet hur de fick kännedom om 
högskolan. 

De främsta anledningarna till att välja att anmäla sig till studier vid Högskolan Dalarna var 
starkt kopplat till den studieform man valt för sina studier, d.v.s. campus- eller nätbaserad 
utbildning. De studenter som studerar nätbaserat värdesatte flexibla undervisningsformer 
högst. Att Högskolan Dalarna har ett starkt varumärke inom nätbaserad utbildning är 
tydligt, 42% bland studenterna som läser nätbaserat angav att Högskolan Dalarna tillhörde 
de ledande inom nätbaserad utbildning som en av de främsta anledningarna att välja 
högskolan!  

Campusstudenter värdesatte å sin sida Närhet till bostad och Goda möjligheter till jobb 
efter studier som främsta anledningar till att de valde Högskolan Dalarna. 
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MÅLUPPFYLLELSE 

Det främsta målet för studenterna med sin utbildning var att ta en akademisk examen. 
Studenter som läser nätbaserat angav i större utsträckning Komplettera min akademiska 
examen som mål. Campusstudenter angav i större utsträckning På sikt kunna byta/få ett 
arbete inom önskat yrke. Studenterna har överlag en hög förväntad måluppfyllelse, d.v.s. 
att de förväntar sig nå sina personliga mål. Studenterna var även ganska positiva till att de 
kommer ta samtliga poäng denna termin, 63% var säker på att ta samtliga poäng i utsatt tid 
och ytterligare 24% var säker på att ta samtliga poäng men ev. inte inom utsatt tid. 

 

NÖJDHET MED BORLÄNGE OCH FALUN SOM STUDENTSTÄDER ´ 

Undersökningen visar att studenterna i Falun var mer nöjda med Falun som studentstad än 
motsvarande i Borlänge. I jämförelse med 2016 års undersökning hade andelen positiva 
bland studenterna Under 25 år minskat för bägge städerna. 

 
NÖJDHET MED STUDENTBOSTÄDER I BORLÄNGE OCH FALUN  

Studenter som bor i studentboende i Falun var mer nöjda än de i Borlänge gällande att 
bostaden och bostadsområdet motsvarade deras förväntningar. I jämförelse med 2016 års 
resultat var studenterna generellt mindre nöjda år 2018 för dessa delar i Falun, likaså i 
Borlänge gällande Bostaden. För Bostadsområdet i Borlänge var dock resultatet bättre år 
2018 än år 2016, då den negativa andelen minskat. 

Studenter som bor i studentboende i Borlänge var mer nöjda än de i Falun gällande 
Enkelheten att få tag på studentboende och Bemötandet från hyresvärden. Boende i 
Borlänge hade en positiv utveckling och boende i Falun en negativ utveckling för dessa 
frågor i jämförelse med 2016 års resultat. 

 
FÖREKOMST KRÄNKANDE ATTITYDER OCH SEXUELLA TRAKASSERIER 

Gällande kränkande attityder eller diskriminering upplevde 4% att de blivit utsatta i 
samband med sina studier vid Högskolan Dalarna, vilket är en relativt låg andel utifrån 
Prifloat Consultings erfarenheter och referensvärde från Mittuniversitetets 
studentundersökning år 2017. För de som blivit utsatta var de vanligast förekomna svaren 
att det skedde i samband med undervisningssituation och av undervisande lärare. 

Gällande sexuella trakasserier upplevde 1% att de blivit utsatta i samband med sina studier 
vid Högskolan Dalarna. För de som blivit utsatta var de vanligast förekomna svaren att det 
skedde i samband med undervisningssituation och av annan student. 
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2 Fakta om undersökningen 

2.1 Inledning 

Studentundersökningen visar bl.a. varför studenterna valde att studera vid Högskolan 
Dalarna, vilka kvalitetsfaktorer i undervisningen som är viktiga och hur pass nöjd man är 
med dessa, samt vilka personliga mål som studenterna har med sin utbildning. 
Undersökningen belyser också skillnader och likheter mellan de studenter som väljer att 
läsa via nätbaserad undervisning och de som studerar vid campus. Det finns historiska data 
att relatera till då undersökningen tidigare har genomförts hösten 2012, 2014 och 2016. 

Undersökningen genomfördes med en kvantitativ ansats. Samtliga aktiva studenter våren 
2018 (register uttaget i mars) erbjöds att delta i undersökningen. De olika delarna i 
undersökningen var: 

• Enkätundersökning via webblänk, Studentenkät 2018  

• Kompletterande telefonintervjuer för Bortfallsanalys (de studenter som inte hade 
svarat på webbenkäten) 

Analysen av resultatet är huvudsakligen framtaget utifrån interna jämförelser mellan olika 
faktorer och grupper inom undersökningen, exempelvis inom vilka områden man är mest 
respektive minst nöjd och hur olika grupperingar av svarspersoner skiljer sig åt. Djupare 
analys av undersökningsresultaten relaterat till olika gruppers särintressen ingår inte. 

2.2 Bakgrund 

Det finns flera syften med undersökningen: 

• KUNSKAP OM MÅLGRUPPEN. Ökad kunskap om målgruppen är viktig för att 
effektivisera högskolans marknadskommunikation, dvs. att det ska bli lättare att 
identifiera intressanta marknadssegment och kommunicera med dem på ett sätt så att 
de attraheras av Högskolan Dalarnas erbjudande.  

• STUDENTERNAS ÖVERGRIPANDE NÖJDHET. Undersökningen ska ge en bild av hur 
nöjda studenterna är generellt med Högskolan Dalarna som lärosäte samt hur nöjda de 
är med de definierade kvalitetsfaktorerna kopplade till områdena administration, 
undervisning och studiemiljö. Undersökningen ska ge ett underlag för vilka faktorer 
som är mest prioriterade att förbättra utifrån studenternas perspektiv för att förbättra 
nöjdheten. 

• NÖJDHET STÖDFUNKTIONER OCH FACILITETER. Det finns fler faktorer än ”bara” 
kvaliteten på utbildningen och undervisningen som påverkar studenternas 
helhetsintryck av Högskolan Dalarna. Hur nöjd man exempelvis är med högskolans 
lokaler, bibliotek, support, SYV och studenthälsan är viktiga områden för studenterna, 
för att de ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning på bästa sätt. 

• NÖJDHET OCH OMFATTNING ARBETSLIVSANKNYTNING. Det är viktigt att 
utbildningarna har arbetslivsanknytning, både i form av verksamhetsförlagda moment 
och övriga utbyten som t.ex. gästföreläsningar. Undersökningen ger svar på om 
studenterna anser att omfattningen är lagom, samt vad de anser om kvaliteten på 
utbytena.  
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• VARUMÄRKE & INFORMATION. Hur fick studenterna kännedom om och varför valde de 
att studera Vid Högskolan Dalarna är viktiga frågor utifrån bl.a. ett 
varumärkesperspektiv.  

• MÅLUPPFYLLELSE. Ökad kunskap om studenternas mål är viktig, likaså om 
studenterna når sina mål. Olika grupper är intressanta att studera, exempelvis de 
studenter som läser på campus jämfört med de studenter som läser nätbaserat. Vad 
skiljer dessa grupper åt? Har de olika mål med sin utbildning?  

• NÖJDHET MED BORLÄNGE OCH FALUN SOM STUDENTSTÄDER. Upplevelsen av 
respektive stad som studentstad är viktig utifrån aspekten att det kan påverka 
studenternas totala upplevelse av att vara student. Det kan även vara av intresse för 
Dalarnas Studentkår för att se skillnader och om det är något de bör utveckla i sin 
verksamhet.  

• NÖJDHET MED STUDENTBOSTÄDER I BORLÄNGE OCH FALUN. Även upplevelsen av 
studentbostäder är något som kan påverka studenternas totala upplevelse av att vara 
student. Resultaten kan också användas som diskussionsunderlag med respektive 
bostadsföretag för att uppmärksamma möjliga förbättringsområden kring 
studenternas upplevelse av sin studentbostad. 

• FÖREKOMST KRÄNKANDE ATTITYDER OCH SEXUELLA TRAKASSERIER. 
Undersökningen ska ge ett underlag för studenternas upplevelse av förekomst av 
kränkande attityder och sexuella trakasserier vid Högskolan Dalarna, samt i de fallen 
där förekomst finns i vilket sammanhang och av vem/vilka studenten blivit utsatt av.   

2.3 Urval 

Samtliga aktiva studenter vid undersökningstillfället fick erbjudande att svara på 
undersökningen, en så kallad totalundersökning. 

2.4 Datainsamling 

Enkäten skickades ut via e-post (med länk till webbenkät). Webbenkäten var aktiv under 
perioden 2018-04-12 – 2018-05-13. Tre påminnelser via e-post och en via sms skickades ut 
till dem som inte hade svarat under svarsperioden. För att ytterligare stimulera studenterna 
att besvara enkäten skickades information om undersökningens syfte ut innan själva 
undersökningen, och efter undersökningen var genomförd skickades ett återkopplingsbrev 
så de fick veta övergripande resultat från undersökningen. Studenterna kunde besvara 
enkäten på svenska eller engelska. Totalt sett skickades enkäten ut till 7 449 studenter.  

Kompletterande telefonintervjuer gjordes bland de studenter som inte hade besvarat 
webbenkäten. Dessa intervjuer gjordes i syfte att verifiera huruvida resultatet från 
webbenkäten var representativt eller ej även för den grupp av studenter som inte hade 
besvarat enkäten. Studenterna som intervjuades valdes slumpmässigt ut bland de som inte 
hade besvarat webbenkäten. Totalt intervjuades 300 studenter via telefon. 

Kommentar: De personer som genomförde telefonintervjuerna hade inte kännedom om 
resultatet från webbenkäten då detta medvetet eller omedvetet skulle ha kunnat påverka 
deras utförande och leda till s.k. intervjuareffekter. 

Studentenkäten som besvarades med hjälp av webbenkät var omfattande. Detta är inte 
lämpligt vid telefonintervjuer då det är svårt att få respondenterna att avsätta lång tid. Av 
denna anledning avgränsades telefonundersökningen till de mer övergripande frågorna i 
undersökningen. De frågor som valdes ut var (1) Övergripande kvalitetsfaktorer, (2) Viljan 
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att rekommendera sin utbildning vid Högskolan Dalarna och (3) Frågor gällande Nöjd 
Student Index. Dessutom fick de frågan varför de inte besvarat webbenkäten. 

2.5 Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen för undersökningen via webblänk var 22%, vilket innebar att utav de 7 449 
utskickade webbenkäterna så inkom 1 669 svar (2016: 35% 2014: 31%, 2012 30%). En positiv 
trend gällande ökande svarsfrekvensen jämfört med tidigare år bröts därmed. Troligen 
berodde det på flera orsaker, men en starkt bidragande orsak var problem med 
studiedokumentationssystemet Ladok. Från Ladok hämtades bl.a. uppgifter om 
studenternas e-postadresser, och det fanns problem med vissa felaktiga e-postadresser.  

2.6 Avgränsningar 

Undersökningen riktar sig till aktiva studenter, resultatet är deras uppfattning kring hur 
nöjda de är med sina studier vid Högskolan Dalarna, deras bedömning av kvaliteten etc. 

Studenterna har fått göra sina bedömningar utifrån sin uppfattning om sina studier vid 
Högskolan Dalarna denna termin, främst för att resultaten skulle kunna kopplas till 
akademier, avdelningar och program inom högskolan, då denna avgränsning innebär att 
färre studenter har erfarenhet från studier inom olika områden, exempelvis kan en student 
som studerar språk ha erfarenheter från ekonomistudier föregående termin.  

I denna rapport avgränsas resultaten oftast till totalresultaten och större generella 
studentgrupper som Kön eller Ålder eller Akademi. I vissa fall kan t.om. resultat nedbrutet på 
Programnivå nämnas, även om diagram och tabeller aldrig redovisar resultaten så 
detaljerat. Högskolan Dalarna har dock möjlighet att själva analysera resultaten ned på 
programnivå. 

2.7 Redovisning av resultat 

Frågor som ingår i undersökningen beskrivs med hjälp av medelvärde eller svarsfördelning.  

MEDELVÄRDE 

Medelvärdet för de betygsfrågor som förekommer i enkäten redovisas alltid på en 11-gradig 
skala, där 0 är lägsta värde och 10 är högst värde. Denna omräkning görs för att underlätta 
jämförelse av medelvärden mellan frågor, oberoende av vilken insamlingsskala som är vald 
för respektive fråga. 
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SVARSFÖRDELNING 

Svarsfördelningen presenteras i andelar per svarsalternativ alt. i sammanslagna andelar. 
Vanligast förekommande är den positiva andelen dvs. andelen som motsvarar 
svarsalternativen 4 och 5 på en 5-gradig skala. I denna rapport används förutom den 
positiva andelen även neutral andel (svarsalternativ 3) och negativ andel (svarsalternativ 
1 och 2) presenterat i additiva stapeldiagram. Måttet NPS (rekommendations- och 
lojalitetsmått) beskrivs med ett värde som baseras på svarsfördelningen med skalvidden  
-100 till +100. Diagram som härrör till detta mått särskiljer sig gällande additiva 
stapeldiagram. Endast svarsalternativ 5 räknas som positiva, svarsalternativ 4 som neutrala 
och svarsalternativ 1-3 som negativa. För ytterligare information om NPS, se avsnitt 3.3.2    
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3 Resultat 

3.1 Bortfallsanalys 

En bortfallsanalys har genomförts för att undersöka om resultaten är representativa för 
målgruppen, dvs. huruvida skevheter i resultaten förekommer eller inte. Bortfallsanalysen 
har genomförts i två delar: 

• KÄND INFORMATION OM MÅLGRUPPEN. Känd information om Högskolan 
Dalarnas studenter har jämförts med både studenter som besvarade webbenkäten 
samt studenter som intervjuades via telefon. Utifrån detta kan en bedömning göras 
huruvida någon grupp är underrepresenterad eller ej. 

• TELEFONINTERVJUER. Utvald bakgrundsinformation samt frågor från 
webbenkäten ställdes via telefonintervjuer till de studenter som ej besvarade 
webbundersökningen. 

 Känd information om målgruppen 

I tabellen nedan visas antal och andel per variabel och kategori från (1) känd information 
från Högskolan Dalarnas register, (2) besvarade enkäter (studentundersökningen 2018) 
samt (3) genomförda telefonintervjuer. 

VARIABLER DÄR STATISKTIK FINNS FRÅN HÖGSKOLAN DALARNAS STUDENTREGISTER, 
WEBBENKÄT OCH TELEFONINTERVJUER  

Det kan konstateras att webbundersökningens fördelning gällande variablerna Kön och 
Ålder är väldigt lik den från Högskolan Dalarnas register. Kvinnor är i viss utsträckning bättre 
på att besvara studentenkäten än män, men skillnaden är så liten att det inte påverkar 
totalresultaten från undersökningen. Även åldersfördelningen är bra, även om studenterna i 
åldern 25-35 års ålder var något sämre på att svara på webbenkäten än övriga 
åldersgrupper.   

Tabell 1 Statistik från bortfallsanalys baserad på känd information om målgruppen 
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 Jämförelse av resultat från webbenkät och telefonintervjuer 

Vid jämförelse av Nöjd Student Index (NSI) visar resultaten från webbundersökningen och 
telefonintervjuerna sammanfaller resultaten väl, NSI 70 i webbundersökningen kontra 66 i 
telefonundersökningen. Differensen ligger inom den statistiska felmarginalen för 
undersökningen.   

 

Tabell 2 Jämförelse av NSI från webbenkäten och bortfallsanalysen 
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Överlag sammanfaller resultaten från webbundersökningen och telefonintervjuerna väl 
även för kvalitetsfaktorerna. Det totala medelvärdet för samtliga faktorer är något högre i 
webbundersökningen, 6,8 kontra 6,4 i bortfallsanalysen, ungefär samma skillnad totalt som 
för Nöjd Student index. Differensen ligger inom den statistiska felmarginalen för 
undersökningen.  

Vissa faktorer har dock förhållandevis stor differens, exempelvis Bra mötesplatser och 
plattformar som gynnar samverkan mellan studenter. Även för denna faktor är de som 
besvarat webbundersökningen mer nöjda än de som besvarat telefonintervjun. En del av 
orsaken kan vara kan vara själva frågekonstruktionen. Frågan, som är ändrad år 2018, är 
dåligt anpassad för telefonintervjuer. Detta p.g.a. att den har en lång förklaring efter själva 
frågeformuleringen, hela frågeställningen lyder: Hur nöjd är du med dessa faktorer vid 
Högskolan Dalarna? Du svarar på en skala 1-5 där 1=Mycket missnöjd och 5=Mycket nöjd 
…Bra mötesforum och plattformar som gynnar samverkan mellan studenter. Frågan syftar på 
möjligheterna att skapa mötesrum i Connect och samverka via Learn, tillgång till grupprum på 
campus eller andra mötesplatser. 

En risk med telefonintervjuer är att långa frågeformuleringar kan bli svårbegripliga, därför 
är denna fråga främst lämplig i webbaserat- eller pappersformat.  

För övriga faktorer där det var relativt stor skillnad mellan medelvärdet för 
webbundersökningen och telefonundersökningen var en stor skillnad andelen som lämnat 
högsta betyget. En möjlig orsak till detta är att i en telefonintervju med de som inte 
besvarat webbenkäten finns en risk att vissa studenter inte har så stark åsikt i frågorna, och 
då lämnar en mer neutral bedömning. 

 
Tabell 3 Jämförelse av kvalitetsfaktorer från webbenkäten och bortfallsanalysen  
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 Anledningar till att inte besvara enkäten 

Vid telefonintervjuerna tillfrågades studenterna varför de inte besvarade 
webbundersökningen som skickades till dem. En förändring från år 2016 var att fler angav 
”Annan orsak”. För det alternativet fick studenten specificera vad det var för orsak, att de 
glömt bort det var vanligaste orsaken. 

Naturligtvis kommer det alltid finnas en grupp studenter som inte vill besvara enkäten, men 
en tanke för framtiden för att få en bättre svarsfrekvens kan vara att synliggöra och 
informera om förbättringsarbetet som sker utifrån vad som framkommit i undersökningen. 
Direkt när webbundersökningen stängdes skickades ett återkopplingsbrev med 
övergripande information om resultaten och att undersökningen är viktig för högskolans 
förbättringsarbete. Men om de senare mer konkret får information och kan se förändringar 
på t.ex. akademi- eller programnivå, är det sannolikt att motivationen att besvara framtida 
undersökningar från Högskolan Dalarna ökar. 

 

Diagram 1  Anledningar till att inte besvara webbundersökningen  
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 Slutsats gällande resultatets representativitet 

Ingen signifikant skillnad i resultat kunde ses mellan studenter som svarade via webbenkät 
och de som svarade via telefonintervjuer gällande frågor om nöjdhet, NSI.  

Överlag sammanfaller resultaten från webbundersökningen och telefonintervjuerna väl 
även för kvalitetsfaktorerna. 

Sammanfattningsvis bedöms resultatet från webbenkäten representativt för hela gruppen 
av studenter vid Högskolan Dalarna. Säkerheten för undersökningen är mycket hög då den 
har: 

• En hög samstämmighet gällande fördelning av svaren jämfört med den kända 
information som finns inom de olika variablerna (Kön, Ålder).  

• Ett stort antal svarande (1 669 svar). 

• Enkäten skickades till samtliga aktiva studenter, dvs. var en totalundersökning vilket 
innebär att ingen form av urvalshantering har påverkat resultaten.  

• Resultaten från webbundersökningen och bortfallsanalysen överensstämmer väl. 
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3.2 Kunskap om målgruppen 

 Familje- och bostadssituation 

Tabellen nedan visar Högskolan Dalarnas studenters demografiska bakgrund. 
Grönmarkeringar visar det mest angivna alternativet för respektive grupp. 

Utifrån jämförelsen mellan 2018 och 2016 års resultat ser vi relativt liknande resultat. För 
variabeln ”Boende idag” var alternativet Boende i Gävleborg eller Västmanland ny för 2018, 
därav logiskt att andelen för det sista alternativet, Boende i annan kommun eller utanför 
Sverige, har minskat år 2018 

I jämförelsen mellan de som läste enbart på campus och de som läste enbart nätbaserat, 
kan noteras att betydligt fler som läste nätbaserat var vårdnadshavare (38% för 
nätstudenter kontra 21% för campusstuderande). Föga förvånande var de studenter som 
läste nätbaserat i större utsträckning från andra delar av Sverige än Dalarna, kontra de som 
läser campusbaserat. 

Tabell 4 Studenternas demografiska egenskaper för familje- och bostadssituation 
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 Jämförelse övriga demografiska faktorer för de som endast läser campus- eller 
nätbaserad utbildning 

Diagrammet nedan visar andra demografiska faktorer än de som behandlades i avsnitt 
3.2.1, och jämför de studenter som läser endast campus- eller nätbaserad utbildning 2018. 
Diagrammet visar fördelningen av de som svarat på webbenkäten, d.v.s. 100% svar inom 
respektive grupp, t.ex. Kön. Det kan konstateras att den nätbaserade studieformen 
attraherar fler kvinnor och äldre studenter än de som studerar på campus.  

Nätbaserad utbildning har i mycket större utsträckning studenter som endast läst 0-30 
poäng vid Högskolan Dalarna (avklarade poäng) i jämförelse med Campusutbildning. Detta 
hänger naturligtvis ihop med att de som läser på campusutbildning i mycket större 
utsträckning läser program. Angående sysselsättning vid ansökningstillfället till Högskolan 
Dalarna är det inga större skillnader, även om något fler var Förvärvsarbetande bland de 
som läser nätbaserad utbildning, och fler var Arbetssökande bland de som valde 
campusutbildning.    

 

 

Diagram 2 Jämförelse övriga demografiska faktorer för de som endast läser campus- eller 
nätbaserad utbildning 
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 Förvärvsarbete parallellt med studier 

En stor del av Högskolan Dalarnas studenter förvärvsarbetar parallellt med sina studier. 
Totalt var det 65% som förvärvsarbetade i någon utsträckning och 35% som svarade 
Förvärvsarbetar inte alls. Föga förvånande ökade andelen förvärvsarbete med lägre andel 
studietakt. 

Observera att för campusstudier med studietakt under 76% var det inte så många studenter 
i respektive grupp, resultaten ska därför tolkas med försiktighet (antal svar rödmarkeras för 
att uppmärksamma detta om svaren understiger 30 svar). 

 

Diagram 3 Grad av förvärvsarbete för studenter. 
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 Uppskattad tid för studier 

Totalt sett angav 42% av Högskolan Dalarnas studenter att de lägger ner Något eller Mycket 
mindre tid på sina studier än angiven studietakt. Män lägger ned något mindre tid än kvinnor, 
yngre studenter lägger också mindre tid på sina studier än äldre.  

Utifrån Högskolan Dalarnas register blev en del studenter registrerade med meritvärde för 
gymnasiebetyg. För dessa framgår en tendens att de med högre meritvärde lägger ned 
mindre tid på sina studier. 

För studenterna som läser program eller fristående kurser fanns inga större skillnader, om 
de läser campusutbildning eller nätbaserad utbildning uppvisar inte heller några större 
skillnader. 

  

Diagram 4 Uppskattad tid för studier, resultatet nedbrutet på variabler. 
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Utifrån angiven studietakt var uppskattningen av tid för studier relativt jämna, främsta 
skillnaden kunde ses för svarsalternativet Mycket mer än angiven studietakt, som en större 
andel svarat bland de som läser i stor utsträckning, Studietakt 76% eller mer, samt i liten 
utsträckning, 25% eller mindre denna termin. Detta alltså i jämförelse med de som läser 
enligt de två mittenalternativen, 26-75%. 

 

 

Diagram 5 Uppskattad tid för studier, resultatet nedbrutet på studentens studietakt. 
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 Uppskattad restid och transportmedel till campus 

Två nya frågor för år 2018 var restid till Högskolan Dalarnas campus och vilket 

transportmedel studenterna vanligtvis använder.  

Angående restiden ställdes den frågan till studenter som bor utanför Falun eller Borlänge, 

samt i någon utsträckning befinner sig på campus denna termin. Föga förvånande hade 

studenterna Boende i annan kommun eller utanför Sverige längre restid i jämförelse med 

Boende i Dalarna exkl. Falun/Borlänge och Gävleborg/Västmanland. Mer överraskande var att 

gruppen utanför Dalarna/Gävleborg/Västmanland var 132 studenter, vilket motsvarar 

ungefär 8% av studenterna som besvarade enkäten. Det motsvarade nästan dubbelt så 

många studenter i jämförelse med Boende i Gävleborg/Västmanland och befinner sig på 

campus i någon utsträckning denna termin (69 studenter). 

 

Diagram 6 Uppskattad restid till campus nedbrutet på boende 
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Angående transportmedel ställdes den frågan till samtliga studenter som i någon 
utsträckning befinner sig på campus denna termin. Boende i Falun och Borlänge 
inkluderades alltså till skillnad från frågan gällande restid. 

Bil är ett vanligt färdmedel, framför allt för studenter som bor i Dalarna exkl. Falun/Borlänge. 
Men även i Borlänge och Falu kommun är det många som främst använder Bil, ungefär lika 
många använder bil som Cykel eller Promenerar sammanslaget i dessa två kommuner. 

För alternativet Annat, ange vad som främst studenter från Annan kommun eller utanför 
Sverige hade svarat var det främst Flyg som studenterna angett som transportmedel. 

 

Diagram 7 Transportmedel till Campus nedbrutet på boende 
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 Skäl till att läsa nätbaserade kurser 

Det främsta skälet till att läsa nätbaserade studier var Jag värdesätter att undervisningen är 
flexibel tidsmässigt. Andra viktiga skäl för att läsa nätbaserat var Det finns inget campus 
tillräckligt nära mig och av personliga skäl kan jag inte flytta och Det finns inget campus 
tillräckligt nära mig och jag vill inte flytta. Detta indikerar starkt på att nätbaserad utbildning 
ger en möjlighet för vidare studier även för den grupp av personer som har svårare eller 
ingen möjlighet alls att flytta från sin bostadsort. 

Det var en relativt stor andel som angett Annat, kommentera. Många av dessa studenter 
nämner att nätbaserad utbildning ger möjligheten att kombinera studier vid Högskolan 
Dalarna med heltidsarbete, familj och/eller studier vid annat lärosäte.  

 

Diagram 8 Skäl till att läsa nätbaserade studier 

 

3.3 Studenternas övergripande nöjdhet 

 NSI (Nöjd Student Index) 

INTRODUKTION, NSI 

När övergripande nöjdhet för en verksamhet mäts används ofta det standardiserade måttet 
NKI, Nöjd Kund Index, som vi i denna rapport fortsättningsvis kallar Nöjd Student Index 
(NSI). Tre olika standardiserade frågor har tagits fram genom EPSI Rating (en oberoende 
organisation som genomför undersökningar inom Europa) för att möjliggöra jämförelse 
mellan olika undersökningar. Frågorna tar hänsyn till (1) Nöjdhet, (2) Uppfyllelse av 
förväntningar och (3) Jämförelse med ”den perfekta verksamheten/ leverantören”. Frågorna 
kompletteras ofta med (4) Förslag till förbättringar. 

Insamlingsskalan för frågorna är 0-10 där 0 är lägsta betyg och 10 högsta betyg. När 
resultatet redovisas omvandlas resultaten till skalan 0-100. NSI-värdet räknas ut genom att 
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man summerar medelbetyget från de tre frågorna delat med 3 (efter omvandling till skala 
0-100). EPSI Rating har också tagit fram en NKI-skala utifrån vad som är bra respektive 
dåligt värde. Naturligtvis kan det variera mellan olika branscher, men den ger ändå ett bra 
referensmått för vilka nivåer som är bra respektive dåliga. 

Måttet NSI på övergripande nivå är i sin natur ett relativt trögrörligt mått (förutsatt att 
värdet är baserat på en stor bas, dvs. många respondenter). Större förändring i positiv 
riktning för NSI-värdet bygger i regel på långsiktiga och målmedvetna satsningar på 
identifierade kritiska framgångsfaktorer för verksamheten. 

Snittet för Universitet i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex kan ses i tabellen nedan 
tillsammans med värden för Mittuniversitetet samt de värden som finns för Högskolan 
Dalarna. Nöjdheten (NSI) för Sveriges universitet har dock slutat presenteras offentligt, 
därav inga resultat sedan år 2015 för denna grupp. 

HÖGSKOLAN DALARNA, NSI 

Nöjdheten (NSI) år 2018 för Högskolan Dalarna var 70, samma som år 2016 och 2014. 

För Högskolan Dalarnas del så måste skillnaden i nöjdhet mellan nätbaserad utbildning 
(NSI 73) och campusutbildning (NSI 65) anses vara stor, även om den har minskat något från 
2014 och 2016 års mätning. Nivån för campusutbildningen bedöms enligt NKI-skalan vara 
just på gränsen mellan Dålig och Medel. Nivån för den nätbaserade utbildningen bedöms 
vara Medel, men ganska nära nästa nivå som alltså är Bra. Medelvärdet för nöjdhet bland 
samtliga studenter bedöms som Medel på NKI-skalan.  

 

Tabell 5 NSI för Högskolan Dalarna i jämförelse med snittet för Sveriges Universitet 1 
och Mittuniversitetet2 

 

 
 

 
Bild 1 EPSI Rating NKI-skala tillsammans med Högskolan Dalarnas resultat år 2018 
 

                                                                    
1 Källa: Svenskt kvalitetsindex, Samhällsservice 2014 hämtat 2018-08-02. 
http://www.kvalitetsindex.se/wp-content/uploads/2016/08/Samh%C3%A4llsservice-2014.pdf s 7 
och Samhällsservice 2015 hämtat 2018-08-02  
http://www.kvalitetsindex.se/wp-content/uploads/2016/08/Samhallsservice-2015.pdf s 8 
2 Källa: Mittuniversitets hemsida, hämtat 2018-08-02.  
https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/svenskt-kvalitetsindex-mittuniversitetet-
2017.pdf , s 9 

http://www.kvalitetsindex.se/wp-content/uploads/2016/08/Samh%C3%A4llsservice-2014.pdf
http://www.kvalitetsindex.se/wp-content/uploads/2016/08/Samhallsservice-2015.pdf
https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/svenskt-kvalitetsindex-mittuniversitetet-2017.pdf
https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/svenskt-kvalitetsindex-mittuniversitetet-2017.pdf
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Nöjdheten (NSI) för de olika akademierna vid Högskolan Dalarna kan ses i diagrammen 
nedan, uppdelat på program och fristående kurser. Studenter som läser fristående kurser var 
något mer nöjda än de som läser program, vilket framför allt gäller för Humaniora och medier 
och Industri och samhälle. För Utbildning, hälsa och samhälle var skillnaden mellan program 
och fristående kurser betydligt mindre.  

 

 

Diagram 9 NSI för Högskolan Dalarnas Akademier baserat på de studenter som 
 huvudsakligen läser program alternativt fristående kurser. 
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 Ryktesspridning och rekommendation, NPS 

INTRODUKTION, NPS 

NPS står för Net Promoter Score. På svenska kallas det för Ryktesspridningsmätning och 
definieras som ett lojalitetsmått. Bakgrunden är amerikansk forskning som visat att 
lojalitetsmått kan förklara tillväxt och konkurrenskraft bättre än andra attitydmått, 
exempelvis nöjdhet. Nöjdhet anses i sammanhanget vara passiv medan lojalitet är aktiv. I 
Sverige introducerades måttet av Johan Anselmsson, forskare vid Lunds Universitet. 

 

Svaren delas upp i tre grupper: 

1-3 = Kritiker ”Detractors” 
4 = Passivt lojala ”Passive” 
5 = Ambassadörer ”Promoters”   

 

 

NPS-värdet beräknas genom att dra andelen Kritiker från andelen Ambassadörer. Andelen 
Passivt lojala ingår inte i måttet. Skalans teoretiska skalvidd är från -100 till +100. 
Medelvärdet för Prifloat Consultings kunder i deras kundundersökningar var år 2017 +29. 

 

  

Net promoter score = % Ambassadörer - % Kritiker 
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HÖGSKOLAN DALARNA, NPS 

NPS-värdet för Högskolan Dalarna 2018 var +19, vilket är något sämre än värdet från 2016 
(+26). Frågan har dock ändrats vilket kan påverka jämförelsen, år 2016 ställdes 
rekommendera i tre frågor, uppdelat på om studenten skulle rekommendera sin 
nätbaserade utbildning, campusutbildning och Blended learning/nätcampus. 

NPS-värdet för de olika akademierna vid Högskolan Dalarna kan ses i diagrammen nedan, 
uppdelat på program och fristående kurser. Studenter som läste Fristående kurser var mer 
benägna att rekommendera sin utbildning inom Humaniora och medier och Industri och 
samhälle. För Utbildning, hälsa och samhälle var däremot Programstudenter mer benägna 
att rekommendera sin utbildning. 

 

Diagram 10 NPS för Högskolan Dalarnas Akademier nedbrutet på de studenter som 
 huvudsakligen läser program alternativt fristående kurser.  
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 Demografiska skillnader gällande nöjdhet 

Resultatet visar att det finns skillnader gällande studenternas profil och upplevd nöjdhet. 
Detta gäller både det generella nöjdhetsmåttet, NSI, samt ryktesspridnings- och 
rekommendationsmåttet, NPS. Då grupper inom variablerna Ålder och Högskolepoäng vid 
högskolan Dalarna, jämförs kan följande noteras: 

• Äldre studenter upplevde högre nöjdhet och vilja att rekommendera Högskolan Dalarna 
som lärosäte i jämförelse med yngre studenter. En rimlig anledning till detta är att 
dessa hunnit skaffa sig erfarenhet från arbetslivet och kan ta till sig teorier på ett annat 
sätt än de med mindre erfarenhet. En annan faktor som säkerligen påverkar, som 
framkom i avsnitt 3.2.4. är att yngre studenter lägger ned mindre tid på sina studier än 
äldre studenter. Att detta kan påverka verkar sannolikt, då studenter som lägger ned 
lite tid på sina studier rimligtvis får ut mindre av sina studier än de som faktiskt lägger 
ned lika mycket tid som den angivna studietakten. Värt att notera är att sambandet 
angiven tid för studier och NSI inte innebär ”ju mer tid desto nöjdare”, utan de som 
angav att de lägger ned ungefär samma tid som angiven studietakt var de mest nöjda. 
Minst nöjda var de som angav att de lägger ned mycket mer tid än angiven studietakt, 
följt av de som anger att de lägger ned mycket mindre än angiven studietakt. En rimlig 
förklaring till att de som lägger ned mycket mer tid än angiven studietakt var minst 
nöjda är att dessa sannolikt upplever att utbildningen är för svår. 

• Studenter som läst 0-60 poäng vid Högskolan Dalarna är nöjdast år 2018, sedan 
minskar nöjdheten ju mer erfarenhet studenterna har ända till de riktigt erfarna 
studenterna, de som läst mer än 180 högskolepoäng. Värt att notera är att även om vi 
avgränsar oss till studenter som läser program, var de med 0-60 poäng nöjdast. 
Resultaten beror alltså inte bara på att studenter som läser fristående kurser överlag var 
mer nöjda, och dessa har generellt läst färre poäng vid Högskolan Dalarna än de 
studenter som läser program.  

 

Diagram 11 NPS-värden för Högskolan Dalarna, resultatet nedbrutet på variabler. 
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Diagram 12 NSI för Högskolan Dalarna, resultatet nedbrutet på variabler.  

 Faktorer som driver nöjdheten 

En statistisk beräkning (faktoranalys) har genomförts där resultatet från undersökningens 
nöjdhetsmått har utvärderats mot de kvalitetsfaktorer som ingår i undersökningen. 

De kvalitetsfaktorer som bedömdes vara de som främst driver nöjdheten gällande hur 
studenterna upplever sin utbildning vid Högskolan Dalarna var följande: 

• Lärarnas ämneskompetens 

• Bra planering och administration av pågående kurser/program 

• Lärarnas pedagogiska förmåga 

• Bra campusmiljö 

Faktorerna ovan är alltså viktiga att förbättra oavsett aktuell nivå gällande studenternas 
nöjdhet för respektive faktor. En ökad nöjdhet hos dessa faktorer kommer starkt att 
påverka nöjdheten i sin helhet hos studenterna. I jämförelse med 2016 års faktoranalys kan 
bl.a. noteras att Lärarnas ämneskompetenshar ökat i betydelse för den totala nöjdheten.  

De tre första kvalitetsfaktorerna påverkar i större utsträckning nöjdheten än Bra 
campusmiljö, vilket ändå lite överraskande är den fjärde viktigaste kvalitetsfaktorn i 
undersökningen. Att miljön är väldigt viktig är inte konstigt i sig, men eftersom en stor del 
av Högskolan Dalarnas studenter läser nätbaserat är det ändå anmärkningsvärt att 
campusmiljön kommer med som en av de viktigaste faktorerna. I sammanhanget ska det 
poängteras att bland de studenter som läser nätbaserad utbildning nyttjar vissa ändå 
campus, för de som läser endast nätbaserat nyttjar 21% campus i någon utsträckning denna 
termin. Totalt för samtliga studenter nyttjar 61% campus i någon utsträckning denna 
termin. 
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 Nöjdhet för kvalitetsfaktorer 

För frågorna kring upplevd kvalitet ur ett studentperspektiv fick studenterna inte bara 
besvara hur nöjda de var med varje faktor, utan också hur viktig varje faktor var för dem. 

Den övergripande frågeställningen för frågan var ”Hur viktiga är följande faktorer för dig och 
hur nöjd är du med dessa vid Högskolan Dalarna?” 

NÖJDHET KVALITETSFAKTORER  

Gällande nöjdheten för kvalitetsfaktorerna var resultatet från år 2018 överlag något bättre i 
jämförelse med år 2016, störst positiv förändring var det för Bra högskolebibliotek. Två 
faktorer hade dock en något lägre nöjdhet, nämligen de två frågorna som rör tekniska 
plattformar Bra tekniska plattformar/hjälpmedel och Bra stöd till tekniska 
plattformar/hjälpmedel. I övrigt för resultaten från 2018 kan det konstateras att: 

• Kvalitetsfaktorerna som är kopplade till administration har bland de lägsta värdena 
i nöjdhet, både Information innan start och Planering/administration under pågående 
kurs. 

• Bland de kvalitetsfaktorer som är kopplade till undervisningen fick återigen 
Lärarnas ämneskompetens högst nöjdhet, följt av Lärarnas tillgänglighet. Lägst 
nöjdhet har Påverka planering och genomförande, ny fråga från år 2018. 

• Bland de kvalitetsfaktorer som är kopplade till miljö fick Bra högskolebibliotek högst 
nöjdhet, lägst nöjdhet har Bra campusmiljö. 

 

Diagram 13 Nöjdhet för kvalitetsfaktorer  
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BEDÖMNING AV KVALITETSFAKTORERNAS VIKT 

Gällande studenternas bedömning hur viktig respektive kvalitetsfaktor är visade resultaten 
från år 2018 att studenterna bedömt samtliga kvalitetsfaktorer som viktigare än år 2016. En 
stor förändring kan bl.a. ses för Stor andel lärarledd undervisning, Lärarnas insatser för 
studentsamverkan, Bra högskolebibliotek och Bra campusmiljö. 

 

Diagram 14 Bedömning av kvalitetsfaktorernas vikt 
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 Prioriterade faktorer utifrån studenternas vikt- och nöjdhetsskattning 

Generellt kring Prioriteringsfaktor: 

• För faktorer där studenterna bedömer både hur nöjda de är samt hur viktig faktorn 
är för dem, kan prioritet räknas ut, dvs. hur angeläget det är för Högskolan Dalarna 
att prioritera den faktorn ur studenternas perspektiv. 

• Ju högre prioriteringsfaktor, desto mer angeläget för Högskolan Dalarna att 
prioritera den faktorn. 

• Nedan visas sambandet mellan nöjdhet och vikt när prioriteringsfaktor räknas ut: 
 
 

 

Diagram 15 Förklaring av prioriteringsfaktor.  
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PRIORITERADE KVALITETSFAKTORER – TOTALT 

Resultaten för vilka kvalitetsfaktorer som är mest prioriterade att förbättra utifrån 
studenternas perspektiv var relativt jämna år 2018 i jämförelse med år 2016, de tre 
viktigaste faktorerna att förbättra var Planering/administration under pågående kurs, 
Information innan start och Lärarnas feedback. Sistnämnda hade dock en något lägre 
prioriteringsfaktor år 2018 (2,8) än år 2016 (3,0) tack vara förbättrad nöjdhet, vilket även 
gäller Lärarnas pedagogiska förmåga. En något högre prioriteringsfaktor år 2018 än år 2016 
hade kvalitetsfaktorerna Bra tekniska plattformar/hjälpmedel och Bra stöd till tekniska 
plattformar/hjälpmedel. Orsakerna i de bägge fallen var både minskad nöjdhet och ökad vikt 
år 2018 i jämförelse med år 2016. 

 

Diagram 16 Kvalitetsfaktorernas prioriteringsfaktor 
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PRIORITERADE KVALITETSFAKTORER – CAMPUS- OCH NÄTBASERAD UTBILDNING 

Skillnaderna mellan campus- och nätbaserad utbildning gällande kvalitetsfaktorernas 
prioritering att förbättra var generellt högre för campusutbildning, vilket främst beror på 
den lägre nivå av nöjdhet som kunde ses för denna grupp. De två kvalitetsfaktorer med 
högst prioritet att förbättra var dock samma, nämligen Information innan start och 
Planering/administration under pågående kurs. För vissa kvalitetsfaktorer är det förståeligt 
med stor skillnad, exempelvis att Bra campusmiljö var mer prioriterat att förbättra utifrån 
campusstudenternas perspektiv. 

 

Diagram 17 Kvalitetsfaktorernas prioriteringsfaktor, nedbrutet på campus- och nätbaserad 
utbildning 

  



  

 
Undersökningsrapport: Studentenkät 2018 Högskolan Dalarna  36 

PRIORITERADE KVALITETSFAKTORER – AKADEMI 

I nedanstående tabell redovisas prioriteringsfaktor per akademi och för programstudenter 
respektive studenter som läser fristående kurser. Det framgår tydligt att oavsett akademi 
var Bra information innan kursen startar och Bra planering och administration av pågående 
kurs mycket viktiga att förbättra.  

 
Tabell 6 Kvalitetsfaktorernas prioriteringsfaktor, nedbrutet på Akademi och 

program/fristående kurser 

 

 Främsta orsakerna till mindre bra information innan start och planering av 
pågående kurs 

För Kvalitetsfaktorerna Information innan kursen startar och Planering och administration av 
pågående kurs ställdes det en följdfråga för respektive till de missnöjda studenterna för att 
specificera vad studenterna var mindre nöjda med.  

Angående Information innan kursen startar ansåg störst andel (63%) att det fungerade 
mindre bra p.g.a. att Schemat lades ut för sent, följt av Kurslitteraturen lades ut för sent 
(52%). 

 

Diagram 18 Främsta orsakerna till mindre bra information innan start  
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Även för planering och administration av pågående kurs ansåg störst andel (45%) att det 
fungerade mindre bra p.g.a. att Schemat lades ut för sent. Det var dock betydligt jämnare 
andel mellan de olika orsakerna, exempelvis det näst mest angivna skälet Det är dålig 
struktur i kursrummet angav 44%.  

 

 

Diagram 19 Främsta orsakerna till mindre bra planering av pågående kurs  

 

 Fritextkommentarer för vad som är viktigast att förbättra och vad som är mest 
positivt hos Högskolan Dalarna 

Utifrån fritextkommentarer kan s.k. ordmoln skapas. Det fungerar som så att 
fritextkommentarerna kopieras och klistras in i ett webbverktyg, sedan skapas ett ordmoln 
där de mest förekommande orden visas, ju större ordet är i ordmolnet desto mer frekvent 
har ordet använts.3 

Nedan redovisas ordmoln för två övergripande fritextfrågor, nämligen Vad är viktigast att 
förbättra för att höja kvaliteten på utbildningen vid Högskolan Dalarna? och Om du skulle 
rekommendera Högskolan Dalarna, vad skulle du nämna som mest positivt? 

Utifrån ordmolnet kan det i vissa fall vara svårt att veta i vilket sammanhang som ordet 
användes i, därav förklaras här hur de mest frekventa orden användes. 

 

  

                                                                    
3 Ordmolnen har skapats via WordItOut, https://worditout.com/word-cloud/create 
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ORDMOLN FÖR VAD ÄR VIKTIGAST ATT FÖRBÄTTRA FÖR ATT HÖJA KVALITETEN PÅ 
UTBILDNINGEN VID HÖGSKOLAN DALARNA? 

Några av de vanligt förekommande orden 

• Lärare användes i stor utsträckning kring att förbättra den pedagogiska förmågan och 
mer Feedback, Bättre, mer engagerade, erfarna, mer/bättre Information från dem och 
att Fler behövs 

• Bättre användes, utöver nämnt ovan, i sammanhang som bättre plattformar (ofta 
nämnt Learn) för distans/nät-Utbildning. Bättre Struktur, Planering och Föreläsningar 

• Kurser användes i stor utsträckning kring fler nätbaserade moment, innehåll/upplägg, 
bättre Planering, Struktur, Planering i kursen. 

• Föreläsningar användes utöver nämnt ovan ofta i sammanhanget att de vill ha fler 
inspelade sådana, alternativs fler sända i realtid. För inspelade föreläsningar tyckte 
många studenter också att det är viktigt att de inte är för gamla 

 

  
Bild 2 Ordmoln utifrån fritextkommentarer från frågan Vad är viktigast att förbättra 

för att höja kvaliteten på utbildningen vid Högskolan Dalarna? 
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ORDMOLN FÖR OM DU SKULLE REKOMMENDERA HÖGSKOLAN DALARNA, VAD SKULLE DU 
NÄMNA SOM MEST POSITIVT? 

Att lärare är det största ordet här, liksom på föregående ordmoln, är intressant med tanke 
på att frågorna är motpoler (viktigast att förbättra och vad som är mest positivt). En 
sannolik orsak till att lärarna nämns ofta i bägge dessa frågor är att lärarna är väldigt 
centrala för studenterna, och att många studenter nämner dem antingen i positiva eller 
negativa ordalag.  

Många av orden är utifrån frågeställningen enkla att förstå vad studenterna syftar på, några 
förklaringar är dock på sin plats:   

• Lärare används ofta tillsammans med Mycket bra, Kompetenta och Kunniga  

• Nätbaserad användes ofta i sammanhanget att de är Mycket bra, likaså Flexibiliteten och 
Möjligheten att kunna läsa nätbaserat (även termen Distansutbildning användes) 

• Campus användes ofta tillsammans med bra Miljö, men även att det var positivt att det 
inte var många träffar på campus.  

 

  
 
Bild 3 Ordmoln utifrån fritextkommentarer från frågan Om du skulle rekommendera 

Högskolan Dalarna, vad skulle du nämna som mest positivt? 
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3.4 Nöjdhet Stödfunktioner och faciliteter 

 Lokalrelaterade frågor 

Lokalrelaterade frågor ställdes till de som i någon utsträckning befinner sig på campus. 

I Diagrammet nedan används s.k. svarsfördelning med signalskala. Den negativa andelen 
(svarsalternativ 1&2 i en 5-gradig skala) markeras i rött, den neutrala (svarsalternativ 3) i gult 
och positiva andelen i grönt (svarsalternativ 4&5). 

Totalt sett var studenterna mest nöjda med Laboratorier följt av Antalet mikrovågsugnar 
Hitta till och inom campus. Den kompletta definitionen som studenterna fick för vad 
”laboratorier” innebär var Laboratorier, verkstäder, studior eller andra anläggningar för 
övning/träning. Värt att notera är att den frågan hade betydligt färre svar än övriga, detta 
eftersom alla inte använder laboratorier. 

Minst nöjda var studenterna med Ventilationen i lokalerna, följt av Tillräckligt många 
studieplatser- och lunchplatser, samt Temperaturen i lokalerna. 

 

Diagram 20 Nöjdhet med lokalrelaterade frågor, totalt 

  

Negativa (Svarsalt 1&2)

Neutrala (Svarsalt 3)
Positiva (Svarsalt 4&5)

40. Lokalrelaterade frågor
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När resultaten bryts ned för de som endast nyttjat antingen campus i Borlänge eller campus 
i Falun fanns några tydliga skillnader. Studenterna som nyttjat campus i Falun var betydligt 
mer nöjda med kvantiteten och kvaliteten på Studieplatser.  

Studenter som nyttjat campus i Borlänge var å andra sidan något mer nöjda med antalet 
Lunchplatser och Mikrovågsugnar, Utrymmen för att äta medhavd lunch och Enkelheten att 
hitta till- och inom campus.  

Angående temperatur och ventilation var betygen relativt dåliga oavsett vilket campus 
studenterna nyttjat. Laboratorier fick å andra sidan mycket bra betyg oavsett vilket campus 
studenterna nyttjat. 

 

 

Diagram 21 Nöjdhet med campusrelaterade frågor, jämförelse mellan studenter som 
endast nyttjat campus i Borlänge eller Falun  
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 Biblioteksrelaterade frågor  

För studenter som hade nyttjat bibliotekstjänster ställdes frågor kring hur nöjda 
studenterna var med dessa.  

Överlag var studenterna nöjda med de biblioteksrelaterade frågorna, framförallt för 
frågorna relaterade till Faluns bibliotek, webb och hjälp av personal. Studiemiljön- och 
utbudet av tryckt material i Borlänge var dock studenterna mindre nöjda med, framför allt 
studiemiljön. 

 

Diagram 22 Nöjdhet med biblioteksrelaterade frågor, totalt 
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 Supportrelaterade frågor  

För studenter som hade nyttjat supporttjänster ställdes frågor kring hur nöjda studenterna 
var med dessa.  

Totalt sett var studenterna mycket nöjda med de supportrelaterade frågorna. Mest nöjda 
var studenterna med Bemötande- och Hjälpen via supportcaféet.  

Något som har visat sig viktigt i andra undersökningar som Prifloat Consulting genomfört är 
svarstid/väntetid kan påverka nöjdheten med bemötande och upplevelsen av om hjälpen 
var användbar. Om upplevelsen är att väntetiden/svarstiden var lång, är det alltså svårare 
att få ett bra omdöme för bemötande och hjälp. Liknande resultat kan ses i denna 
undersökning, men det är så pass få studenter som är missnöjda med väntetid/svarstid att 
det ska tolkas med viss försiktighet. 

 

Diagram 23 Nöjdhet med Supportrelaterade frågor, totalt 
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De som angav att de fått hjälp från supporten fick också svara på vad de fått hjälp med. 57% 
hade fått hjälp med Studieadministrativa frågor, 52% hade fått hjälp avseende Nätbaserade 
studier. Observera att studenterna hade möjlighet att markera flera svarsalternativ, därav 
blir svarsprocenten över 100%. För Övriga frågor hade studenterna möjlighet att 
kommentera vad det gällde, och variationen var stor bl.a. en student som var tacksam för 
att supporten lyckades hjälpa denne då studenten hade råkat låsa in sig i ett rum utan att 
lyckats öppna! 

 

 

Diagram 24 Område som studenten fått hjälp från Support, totalt 
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 Frågor relaterade till Studenthälsan och SYV  

För studenter som hade nyttjat Studenthälsan och SYV ställdes frågor kring hur nöjda 
studenterna var med dessa.  

Studenterna var totalt sett något mindre nöjda inom dessa områden än för t.ex. 
supportrelaterade frågor. Viktigt att tänka på vid jämförelse är att det sannolikt är betydligt 
svårare, i många fall, att tillfredsställa en student som t.ex. behöver hjälp med sitt karriärval 
eller mår dåligt än en student som behöver hjälp med en studieadministrativ fråga. 

Mest nöjda inom området var studenterna med Bemötandet från Studenthälsan, minst 
nöjda med Hjälpen från Studie- och karriärvägledare (störst negativ andel). 

 

Diagram 25 Nöjdhet med frågor relaterade till Studenthälsan och SYV, totalt 
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 Utbytesstudierelaterade frågor  

För studenter som rest från Sverige för utlandsstudier och för de som rest från annat land till 
Sverige för studier ställdes frågor kring stödet de fått. De tre första frågorna i diagrammet 
nedan avser studenter som rest från Sverige för studier i annat land. Det var få svar i denna 
grupp, vilket är logiskt då endast studenter som var aktiva höstterminen 2018 deltog i 
undersökningen, om de endast läste vid utländsk högskola/Universitet då så fick de alltså 
inte besvara denna undersökning. De tre sista frågorna avser studenter som rest från annat 
land till Sverige för studier. 

Studenterna som kommit till Sverige och Högskolan Dalarna var mer nöjda framför allt 
gällande Bemötande- och Hjälp före/under studier i Sverige jämfört med studenterna som 
rest från Sverige för studier. Viktigt att tänka på är dock dels att det är få svar, dels att 
förutsättningarna skiljer sig åt. Exempelvis är det möjligt att det är enklare att vara mycket 
nöjd med bemötandet när möjligheten finns att faktiskt personligen träffas under 
studierna. 

 

Diagram 26 Nöjdhet med frågor relaterade till utbytesstudier, totalt  
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 Språkstödsrelaterade frågor  

För studenter som nyttjat språkstöd ställdes frågor kring hur nöjda studenterna var med 
dessa. 

Studenterna var mindre nöjda med Enkelt komma i kontakt med språkstödet, medan 
frågorna om Bemötande och Hjälp var på en liknande nivå som frågorna relaterade till 
Studenthälsan och SYV, vilket är en rimlig nivå utifrån målgrupperna.  

 

Diagram 27 Nöjdhet med frågor relaterade till språkstöd, totalt  
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De som nyttjat språkstöd fick även ta ställning till om drop-in möjlighet skulle vara 

intressant för dem. Utifrån att en relativt stor andel var mindre nöjda med enkelheten att 

komma i kontakt med språkstödet var det inte så förvånande att en ganska stor andel 

tyckte att det kunde vara intressant med drop-in, 54%. Utifrån resonemanget att svarstid 

sannolikt påverkar nöjdheten (se 3.4.3) kan man även tänka sig att ökad enkelhet att 

komma i kontakt med språkstödet skulle öka nöjdheten med bemötande och upplevelsen 

av om hjälpen var användbar. 

 

Diagram 28 Intresse för drop-in språkstöd, totalt  
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3.5 Nöjdhet och omfattning arbetslivsanknytning 

 Behov av verksamhetsförlagda moment för program där det saknas 

De programstudenter som angav att verksamhetsförlagda moment saknas i deras program 
fick en fråga om de ansåg att det fanns något behov av det. Definitionen för 
verksamhetsförlagda moment var Med verksamhetsförlagda moment menar vi att delar av 
utbildningen är förlagd ute hos eller i samarbete med arbetslivet. 

Totalt sett ansåg en ganska stor del av dessa studenter att det fanns behov, 41% Ja, det 
finns ett stort behov och ytterligare 36% svarade Ja det finns ett visst behov. En tydlig trend 
var att yngre studenter såg ett större behov av verksamhetsförlagda moment än äldre 
studenter. Viktigt att tänka på är att vilket program som studenterna läser spelar stor roll 
för utfallet, troligen större påverkan än t.ex. ålder eller kön. Exempelvis samtliga svarande 
från programmet Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen har svarat att det inte 
finns behov, vilket är logiskt utifrån att dessa troligen redan arbetar som lärare. 

 

 

Diagram 29 Behov av verksamhetsförlagda moment, resultatet nedbrutet på variabler. 
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 Omfattning arbetslivsanknytning 

OMFATTNING VERKSAMHETSFÖRLAGDA MOMENT 

De programstudenter som angav att verksamhetsförlagda moment finns i deras program 
fick en fråga om vad de anser om omfattningen.  

Eftersom det fanns ett intresse att få veta om de studenter som var mindre nöjda med 
omfattningen ansåg att de hade för mycket eller för liten omfattning användes en skala där 
det bästa alternativet Lagom var mittalternativ med Alldeles för liten och Alldeles för mycket 
som yttersta alternativ. Medelvärden kan bli missvisande utifall att stora andelar skulle ha 
besvarat respektive yttervärde. Som ett förenklat exempel skulle 50% svarande Alldeles för 
liten och 50% svarande Alldeles för mycket ge samma medelvärde som 100% svarande 
Lagom. På grund av detta redovisas i diagrammet nedan även svarsfördelningen på 
totalnivå, detta redovisas i det mindre diagrammet med lila staplar. Medelvärdet totalt var 
nära snittet för Lagom, med viss förskjutning åt att studenterna ansåg att deras program 
har Något för liten omfattning av verksamhetsförlagda moment i sin utbildning. Som 
svarsfördelningen totalt visar var det inte något problem med stor andel svar bland 
yttervärdena, och hela 66% svarade Lagom omfattning 

 

 

Diagram 30 Omfattning av verksamhetsförlagda moment, resultatet nedbrutet på 
variabler. 
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OMFATTNING UTBYTEN UTÖVER VERKSAMHETSFÖRLAGDA MOMENT 

Samtliga programstudenter fick besvara vad de ansåg om omfattningen av utbyten utöver 
verksamhetsförlagda moment med arbetslivet. Förklaringen till frågan var Till exempel 
gästföreläsningar, studiebesök eller i samband med uppsatser. 

I jämförelse med omfattningen av verksamhetsförlagda moment ansåg en större andel att 
det var för liten omfattning av övriga utbyten med arbetslivet. Som svarsfördelningen totalt 
visar var det inte något problem med stor andel svar bland de bägge yttervärdena. 

Även för denna fråga kan det vara intressant att bryta ned resultaten för program, även om 
studenterna kan tycka relativt varierat. För exempelvis Ekonomprogrammet var det ungefär 
en tredjedel vardera som svarade Lagom, Något för lite och Alldeles för liten omfattning. 

Viktigt att komma ihåg är att det även för denna fråga totalt sett var en väldigt stor andel av 
studenterna som faktiskt tyckte att det var Lagom omfattning, 56% totalt. 

 

 

Diagram 31 Omfattning av utbyten utöver verksamhetsförlagda moment, resultatet 
nedbrutet på variabler. 
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 Kvalitet arbetslivsanknytning 

KVALITET VERKSAMHETSFÖRLAGDA MOMENT 

De programstudenter som hade haft minst ett verksamhetsförlagt moment när de svarade 

på enkäten fick bedöma kvaliteten på de verksamhetsförlagda moment som de hade haft. 

Totalt sett var studenterna ganska nöjda med kvaliteten, 68% var nöjda, en ganska stor 

andel var dock neutrala, 24%. Äldre studenter var överlag mer nöjda med kvaliteten än 

yngre, vilket är intressant bl.a. utifrån att yngre studenter som inte hade 

verksamhetsförlagda moment såg ett större behov än äldre.  

På akademinivå hade studenterna inom Industri och samhälle lägst positiv andel, i 

jämförelse med övriga hade de en väldigt stor andel neutrala studenter. Störst negativ 

andel fanns istället bland studenterna inom Utbildning, hälsa och samhälle.  

 

Diagram 32 Kvalitet verksamhetsförlagda moment, resultatet nedbrutet på variabler. 
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KVALITET ÖVRIGA ARBETSLIVSUTBYTEN 

Samtliga programstudenter fick besvara vad de ansåg om kvaliteten av övriga 
arbetslivsutbyten (utöver verksamhetsförlagda moment). Gällande ålder kunde samma 
trend som för nöjdheten kring verksamhetsförlagda moment ses, där äldre var mer nöjda än 
yngre. Skillnaden var dock inte lika tydlig för övriga arbetslivsutbyten, exempelvis studenter 
Under 25 år och 25-35 år bedömde kvaliteten någorlunda likvärdig.  

På akademinivå var studenterna inom Industri och samhälle minst positiva. Andelen positiva 

mellan akademierna var dock mer jämnt fördelade för övriga arbetslivsutbyten än för 

frågan kring verksamhetsförlagda moment. Andelen positiva var lägre för övriga 

arbetslivsutbyten än för verksamhetsförlagda moment, både på totalnivå och för respektive 

akademi. 

 

 

Diagram 33 Kvalitet övriga arbetslivsutbyten, resultatet nedbrutet på variabler. 
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 Enkelhet skaffa boende vid verksamhetsförlagda moment 

För programstudenter som INTE bodde i Falun eller Borlänge och som haft något 
verksamhetsförlagd moment fick en fråga kring om det var enkelt att hitta ett boende i 
samband med momentet. De studenter inom denna grupp som inte behövde något annat 
boende ombads hoppa över frågan. 

Ålderstrenden var liknande som för kvalitetsfrågorna för arbetslivsanknytning, äldre var 
mer positiva, d.v.s. tyckte det var enklare att hitta boende, än yngre studenter. 

 

 

Diagram 34 Enkelhet skaffa boende vid verksamhetsförlagda moment 
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3.6 Varumärke & Information 

 Kännedom om Högskolan Dalarna 

Resultatet från 2018 års mätning är relativt likt 2016 års resultat; den vanligaste kanalen var 
Internet – antagning.se. En viss ökning i jämförelse med år 2016 har skett för Vet ej, främst 
inom Kranslänen men även inom Dalarna. Detta behöver inte vara negativt, utan snarare 
positivt att Högskolan Dalarna är så pass känt även i Kranslänen så att nästan 1 av 10 
studenter därifrån inte vet hur de fick kännedom om högskolan.  

För alternativet Annan kontakt, kommentera så nämndes bl.a. att de är uppvuxna i Falun, 
rekommendation från arbetsgivaren och ”Home University” (sistnämnda de som valt att 
besvara enkäten på engelska och med bostadsort Utanför Sverige) 

Tabell 7 Kanaler som gav studenternas kännedom om Högskolan Dalarna, resultatet 
nedbrutet på bostadsort sista gymnasieåret 
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 Orsaker till att välja Högskolan Dalarna 

De främsta anledningarna till att välja att anmäla sig till studier vid Högskolan Dalarna var 
starkt kopplat till den studieform man valt för sina studier, d.v.s. campus- eller nätbaserad 
utbildning. Detta syns tydligt för topp-3-anledningar, där endast en gemensam anledning 
fanns. Gemensamt för de båda studieformerna var att Högskolan Dalarna hade utbildningar 
som var unika alt. enbart fanns vid ett fåtal högskolor/universitet angavs som högt rankad 
anledning oavsett studieform.  

De studenter som studerar nätbaserat värdesatte, som naturligt är, Flexibla 
undervisningsformer. Att Högskolan Dalarna har ett starkt varumärke inom nätbaserad 
utbildning är tydligt, 42% bland studenterna som läser nätbaserat angav att Högskolan 
Dalarna tillhörde de ledande inom nätbaserad utbildning som en av de främsta anledningarna 
att välja högskolan!  

Campusstudenter värdesatte å sin sida Närhet till bostad och Goda möjligheter till jobb efter 
studier som främsta anledningar till att de valde Högskolan Dalarna. 

Tabell 8 Orsaker till att välja Högskolan Dalarna, Totalt och nedbrutet för 
Campusutbildning och Nätbaserad utbildning 2016-2018 
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ORSAK TILL ATT VÄLJA HÖGSKOLAN DALARNA - REKOMMENDATION 

Totalt blev 14% av Högskolan Dalarnas studenter rekommenderade att anmäla sig till 
studier vid Högskolan Dalarna. Troligtvis fick dessa studenter rekommendationen från 
personer med en god insikt i utbildningen samt dessutom en positiv bild av Högskolan 
Dalarna.  

Den relativt höga andelen studenter som har ansökt till Högskolan Dalarna p.g.a. att de har 
blivit rekommenderade gör det intressant att studera skillnaderna mellan de som var 
mycket nöjda med Högskolan Dalarna samt de som var mindre nöjda. 

De orsakerna som skiljer grupperna Ambassadörer och Kritiker (definierade enligt 
nöjdhetsmåttet NPS) och där andelen var klart större för gruppen Kritiker var: 

• Kom ej in på mitt förstahandsval och då var Högskolan Dalarna ett bra alternativ 

• Det var mest slumpen som avgjorde 

• Högskolan Dalarna låg på ett rimligt avstånd från min bostadsort 

De orsakerna som skiljer grupperna Ambassadörer och Kritiker och där andelen var klart 
större för gruppen Ambassadörer var: 

• Fick rekommendation 

• Högskolan Dalarna hade hög kvalitet på den utbildning jag var intresserad av 

• Högskolan Dalarna hade utbildningar som var unika alt. enbart fanns vid ett fåtal 
högskolor/universitet 

• Högskolan Dalarna tillhörde de ledande inom nätbaserad utbildning  

• Högskolan Dalarna erbjöd flexibla undervisningsformer 

 

Det är tydligt att de studenter som är kritiska till utbildningen i större utsträckning valde 
Högskolan Dalarna på ”lösare” grunder än de som var mycket nöjda med sin utbildning. De 
studenter som var mycket nöjda, dvs. Ambassadörerna, har valt Högskolan Dalarna i större 
utsträckning baserat på utbildningens kvalitet och aspekter där Högskolan Dalarna 
utmärker sig genom unika utbildningar alternativt sin nätbaserade/flexibla utbildning. 

Det är också intressant att Ambassadörerna, alltså de som rekommenderar sin utbildning till 
vänner och bekanta, i sin tur själva i högre utsträckning blivit rekommenderade sin 
utbildning. En möjlig förklaring är att när en student inleder sina studier med en positiv syn 
av utbildningen krävs det mindre för att denne själv ska rekommendera sin utbildning än för 
en student som inleder sina studier med en mer neutral syn på utbildningen. En annan 
möjlig förklaring är att Ambassadörerna på ett mer noggrant sätt än Kritikerna sökt 
information om sin utbildning, samt själva hört sig för bland vänner och bekanta med 
erfarenhet av utbildningen. 
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 Kännedom om möjligheter till utbytesstudier 

38% bland studenterna kände till de möjligheter som finns för utbytesstudier vid Högskolan 
Dalarna år 2018, vilket är en ökning från år 2016. Kännedomen ökade för samtliga grupper 
redovisade i diagrammet nedan, förutom för studenterna som är 51 år eller äldre – troligen 
en grupp som är mindre intresserade av utbytesstudier och därför mindre mottagliga och 
sökande efter denna information. Kännedomen var större bland de yngre åldrarna än de 
äldre, vilket är logiskt utifrån resonemanget att yngre mer sannolikt är intresserade. 
Studenter som läser på campus kände också i högre utsträckning till möjligheterna än de 
som läser nätbaserat, vilket också är naturligt då campusstudenterna ofta har ett längre 
tidsperspektiv på sin utbildning. Detsamma gäller för programstudenter kontra de som 
läser fristående kurser.   

 

Diagram 35 Studenternas kännedom om möjligheter till utbytesstudier nedbrutet på 
variabler 
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3.7 Måluppfyllelse 

 Personliga mål med utbildningen 

Det främsta målet för studenterna med sin utbildning, vilket gäller både studenter som 
läser campus- och nätbaserad utbildning, var att ta En akademisk examen.  

Staplarna för campus- och nätbaserad utbildning nedan avser de studenter som endast 
läser respektive form, därav är det möjligt för alternativet Öka min kunskap inom ett 
intresseområde att på totalnivån ha en lägre andel än både campus- och nätbaserad 
utbildning.  

De främsta skillnaderna mellan studenter som läser campusutbildning och nätbaserad 
utbildning var att campusstudenter i större utsträckning angav En akademisk examen, På 
sikt kunna byta/få ett arbete inom önskat yrke och Social kontakt och stimulerande 
tankeutbyte som mål. Studenter som läser nätbaserat angav i större utsträckning 
Komplettera min akademiska examen som mål. Campusstudenter är också en mer homogen 
grupp på så sätt att de två mest angivna målen (En akademisk examen och På sikt kunna 
byta/få ett arbete inom önskat yrke) angavs av en stor andel, 67% respektive 61% av 
campusstudenterna. Studenter som läser nätbaserat är något mer splittrade, där de två 
mest angivna målen har 38% respektive 37%. 

 

Diagram 36 Studenternas mål nedbrutet på totalnivå och de som läser enbart campus- eller 
nätbaserad utbildning 
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 Grad av måluppfyllelse utifrån de starkaste personliga målen 

Studenterna fick för de mål som de angett som viktiga även bedöma om de förväntade sig 
att de skulle nå sina mål.  

Studenterna har generellt en hög förväntad måluppfyllnad, detta visualiseras i de gröna 
delarna av staplarna som visar andelen studenter som svarat alternativ 4 eller 5 och alltså är 
de som främst bedömde att de nått/förväntar sig nå sina personlig mål.  

Ett mål sticker ut i negativ bemärkelse, för studenter som läser nätbaserat kan lägre 
förväntad måluppfylleslen ses för faktorn Social kontakt och stimulerande tankeutbyte i 
jämförelse med övriga mål. Detta är ett erkänt utmanande område för nätbaserad 
utbildning, dvs. hitta de pedagogiska metoderna samt tekniska verktyg för att stimulera 
interaktion mellan studenter och lärare.  

 

Diagram 37 Studenternas förväntade måluppfyllelse nedbrutet på totalnivå och de som 
läser enbart campus- eller nätbaserad utbildning 
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 Bedömning av genomströmning 

Överlag var studenterna ganska optimistiska gällande om de skulle lyckas ta samtliga 
poäng för sina kurser, 63% var säker på att ta samtliga poäng i utsatt tid och ytterligare 24% 
var säker på att ta samtliga poäng men ev. inte inom utsatt tid. 

Resultaten var relativt lika mellan campus och nätbaserad utbildning, men 
campusstudenter var något mer säkra att de kommer ta samtliga poäng än studenterna 
som läser nätbaserat. 

 

Diagram 38 Studenternas förväntade genomströmning nedbrutet på totalnivå och de som 
läser enbart campus- eller nätbaserad utbildning 

 

  

Jag är helt säker på att jag 
kommer ta samtliga poäng på 
utsatt tid
Jag är helt säker på att jag 
kommer ta samtliga poäng 
men ev. inte inom utsatt tid

Jag är osäker på om jag 
kommer ta samtliga poäng

Jag är säker på att jag inte 
kommer att ta samtliga poäng
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 Skäl till att inte fullfölja kurser/program 

Nedanstående tabell visar skäl till att studenter bedömde att de inte tar samtliga poäng i 
utsatt tid. År 2016 var frågan uppdelad för campus- respektive nätbaserad utbildning, därav 
inget resultat för år 2016 på totalnivå.  

Tidsbrist var det främsta angivna skälet till att studenter inte tar samtliga poäng, oavsett om 
studenten studerar på campus eller via nät, och jämfört med år 2016 har en större andel 
angett alternativet både bland de som läser campus- och nätbaserad utbildning. 

De största skillnaderna mellan studenter som läser campus- och nätbaserad utbildning år 
2018 var för Bristande motivation, Lärarnas prestation motsvarar inte mina förväntningar och 
Jag arbetar så mycket vid sidan om att jag inte orkar/hinner med studierna, där de två 
förstnämnda var vanligare skäl för campusstudenter och sistnämnde för nätstudenter. 

Bland kommentarerna för Annan orsak, kommentera fanns bl.a. kommentarer kring att de 
inte vet ännu, dödsfall/sjukdom i familjen, språkproblem och elitidrottande. 

 

Tabell 9 Skäl till att studenter ej tar samtliga poäng 
 

 
 

 

3.8 Nöjdhet med Borlänge och Falun som studentstäder 
De studenter som bor i Borlänge eller Falun, samt de som angav endera som huvudsaklig 
studieort, fick möjligheten att ge ett betyg för hur de upplever respektive stad som 
studentstad. Någon definition för ”vad en bra studentstad är” gjordes inte, utan 
studenterna fick själva bedöma utifrån sina referensramar.  

Denna fråga är naturligtvis inte av sådan art att Högskolan Dalarna själva ansvarar för 
helhetsupplevelsen av respektive stad som studentstad, men framför allt Studentkåren kan 
påverka vissa aspekter och det kan även vara av intresse eftersom det kan påverka 
helhetsupplevelsen av studierna för studenterna. 

Totalt sett var studenterna i Falun mer nöjda med Falun som studentstad än motsvarande i 
Borlänge. I jämförelse med 2016 års undersökning hade andelen positiva bland studenterna 
Under 25 år minskat för bägge städerna. För Borlänge minskade även nöjdheten bland 
studenterna i ålder 36-50 år, i denna åldersgrupp ökade istället nöjdheten för Falun. 



  

 
Undersökningsrapport: Studentenkät 2018 Högskolan Dalarna  63 

Gruppen 51 år eller äldre var endast 21 svarande för Falun, därav rödmarkeringen. För 
Borlänge fanns 0 svar i den åldersgruppen, därav inget resultat för den åldersgruppen.  

 

Diagram 39 Upplevelsen av Borlänge som studentstad   

 

Diagram 40 Upplevelsen av Falun som studentstad   

3.9 Nöjdhet med studentbostäder i Borlänge och Falun 

De som bodde i studentboende i Borlänge eller Falun fick några frågor kring sitt boende. 
Dessa frågor är naturligtvis inte av sådan art att Högskolan Dalarna själva ansvarar för 
bostadsupplevelsen, men eftersom det påverkar studenternas upplevelse av att studera på 
orten är det av intresse. Resultaten kan också användas som diskussionsunderlag med 
respektive bostadsföretag för att uppmärksamma möjliga förbättringsområden kring 
studenternas upplevelse av sin studentbostad. 

Enkelheten att få tag på ett studentboende bedömdes likvärdig för de två städerna år 2016, 
men för boende i Falun har den positiva andelen minskat år 2018. Boende i Borlänge har 

Negativa (Svarsalt 1&2)

Neutrala (Svarsalt 3)
Positiva (Svarsalt 4&5)

Negativa (Svarsalt 1&2)

Neutrala (Svarsalt 3)
Positiva (Svarsalt 4&5)

*
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tvärtom en positiv utveckling sedan år 2016, dels en något större andel positiva men 
framförallt en minskad andel negativa. 

Studentbostaden motsvarar förväntningarna har en negativ trend i bägge städerna, med 
minskad andel positiva år 2018 i jämförelse med år 2016. Boende i Falun hade en större 
andel positiva än i Borlänge. 

Bostadsområdet motsvarar förväntningarna hade en negativ trend i Falun, positiv trend i 
Borlänge utifrån aspekten att den negativa andelen minskat år 2018 i jämförelse med år 
2016. Den positiva andelen är dock fortfarande år 2018 betydligt större för boende i Falun 
än Borlänge 

Nöjdheten med Bemötande från hyresvärden var år 2016 större för Falun än Borlänge, men 
p.g.a. minskad nöjdhet i Falun och ökad nöjdhet i Borlänge var förhållandet det omvända år 
2018.  

 

Diagram 41 Nöjdheten med studentbostaden i Borlänge   

 
Diagram 42 Nöjdheten med studentbostaden i Falun   

Negativa (Svarsalt 1&2)

Neutrala (Svarsalt 3)
Positiva (Svarsalt 4&5)

Borlänge – omdömen om studentbostaden

Negativa (Svarsalt 1&2)

Neutrala (Svarsalt 3)
Positiva (Svarsalt 4&5)

Falun – omdömen om studentbostaden
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 Nöjdhet studentbostaden utifrån lägenhetstyp i Borlänge och Falun 

För frågan Studentbostaden motsvarar mina förväntningar kan resultaten brytas ned på 
vilken lägenhetstyp som studenten har. Observera dock att antalet svar ofta är under 30, 
resultaten ska därför tolkas med försiktighet. Även om det endast var 26 svar för Borlänge – 
Rum i korridor år 2018 var det tydligt att denna lägenhetstyp har lägre nöjdhet än övriga 
lägenhetstyper.  

 

Diagram 43 Nöjdheten med studentbostaden nedbrutet för lägenhetstyp i Borlänge 

 

Diagram 44 Nöjdheten med studentbostaden nedbrutet för lägenhetstyp i Falun 

  

Negativa (Svarsalt 1&2)

Neutrala (Svarsalt 3)
Positiva (Svarsalt 4&5)

Borlänge – omdöme om studentbostaden
29b: Studentbostaden motsvarade mina förväntningar

Borlänge – Delad lägenhet

Borlänge – Egen lägenhet

Borlänge – Rum i korridor

Falun – Delad lägenhet

Falun – Egen lägenhet

Falun – Rum i korridor

Negativa (Svarsalt 1&2)

Neutrala (Svarsalt 3)
Positiva (Svarsalt 4&5)

Falun – omdöme om studentbostaden
29b: Studentbostaden motsvarade mina förväntningar
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 Nöjdhet bostadsområde utifrån område i Borlänge och Falun 

För frågan Bostadsområdet motsvarar mina förväntningar kan resultaten brytas ned för 
vilket område som studenten bor i respektive stad. Observera dock att antalet svar ofta är 
under 30, resultaten ska därför tolkas med försiktighet. Även om det endast var 26 svar för 
Borlänge – Locus år 2018 var det tydligt att detta område har en ökad nöjdhet år 2018 
jämfört med år 2016 på så sätt att den negativa andelen minskat. Nöjdheten för Borlänge – 
Locus var fortfarande lägre än för samtliga områden i Falun, men på en liknande nivå som 
övriga områden i Borlänge år 2018. Värt att tänka på är att även bostadsföretagen bara till 
viss del kan påverka bostadsområdena och att förändringar brukar ta lång tid. 

 

Diagram 45 Nöjdheten bostadsområdet nedbrutet för områden i Borlänge 

 

Diagram 46 Nöjdheten bostadsområdet nedbrutet för områden i Falun 

  

Negativa (Svarsalt 1&2)

Neutrala (Svarsalt 3)
Positiva (Svarsalt 4&5)

Borlänge – omdöme om bostadsområdet
29c: Bostadsområdet motsvarar mina förväntningar

Borlänge – Kornstigen

Borlänge – Locus

Borlänge – Mångatan

Falun – B-Kasern

Falun – Bojsenburg

Falun – Brigaden

Falun – Britsen

Falun – Tallen

Falun – Ugglan

Negativa (Svarsalt 1&2)

Neutrala (Svarsalt 3)
Positiva (Svarsalt 4&5)

Falun – omdöme om bostadsområdet
29c: Bostadsområdet motsvarar mina förväntningar
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3.10 Förekomst kränkande attityder och sexuella trakasserier 

Frågorna kring kränkande attityder och sexuella trakasserier var nya för år 2018. Enkäten 
var inte anonym vilket kan göra dessa frågor känsliga att ställa. Innan frågorna ställdes fick 
respondenterna följande instruktionstext: 

OBS! Vi vill påminna om att denna enkät inte är anonym. Vi kommer dock inte ta kontakt med 
dig kring dessa frågor. Vill du inte svara på dessa frågor kan du hoppa över dem eller välja “Vill 
inte svara”. 

 Förekomst kränkande attityder eller diskriminering 

För frågan om de blivit utsatta för kränkande attityder eller trakasserier var det viktigt att 
definiera vad som faktiskt menas med ”kränkande attityder”, följande definition fick 
studenterna innan själva frågan: 

För att kalla något "kränkande attityder" skall särbehandlingen ske upprepade gånger under en 
längre period och personen som är utsatt för detta skall uppleva att hon/han har svårigheter 
att försvara sig. Det räknas inte som "kränkande attityder" om två lika starka personer har en 
konflikt eller om det bara gäller en enda händelse. 

Totalt svarade 93% att de inte blivit utsatt för några kränkande attityder, 4% att de blivit 
utsatta (resterande att de inte ville svara). Utifrån Prifloat Consultings erfarenheter från 
andra undersökningar är detta en bra nivå, även om det naturligtvis är eftersträvansvärt att 
nå 0% utsatta. Prifloat Consultings erfarenheter från andra undersökningar kommer dock 
från anonyma medarbetarundersökningar, det är möjligt att Högskolan Dalarnas resultat 
för denna fråga skulle vara något sämre om den var anonym, vilket den troligen kommer att 
vara vid nästa mätning år 2020. Mittuniversitetets studentundersökning år 2017 hade en 
andel på 6% som upplevt diskriminering4.  

Resultaten nedbrutet för Kön visade inga större skillnader, för Ålder var dock yngre något 
mer utsatta än äldre. 

  
Diagram 47 Förekomst kränkande attityder, resultatet nedbrutet på variabler  
                                                                    
4 Källa: Mittuniversitets hemsida, hämtat 2018-08-02.  
https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/svenskt-kvalitetsindex-mittuniversitetet-
2017.pdf , s 17 

https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/svenskt-kvalitetsindex-mittuniversitetet-2017.pdf
https://medarbetarportalen.miun.se/siteassets/svenskt-kvalitetsindex-mittuniversitetet-2017.pdf
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För de 4% som svarade att de blivit utsatta för kränkande attityder eller diskriminering 

ställdes två följdfrågor, den första av dessa två följdfrågor var I vilket/vilka sammanhang har 

du blivit utsatt för kränkande attityder eller diskriminering?. Studenterna hade möjlighet att 

välja flera alternativ. 

Det vanligast förekommande svaret var Under eller i direkt samband med en 

undervisningssituation (inkluderar även nätbaserad undervisningssituation), 57% svarade det 

alternativet. Observera att svarsandelarna endast avser andelar utifrån antalet som svarat 

på frågan, det var alltså inte 57% av samtliga studenter som svarade det alternativet. 

 

Diagram 48 Sammanhang kränkande attityder  
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Den andra följdfrågan för de 4% som svarade att de blivit utsatta för kränkande attityder 

eller diskriminering var Av vem/vilka har du blivit utsatt för kränkande attityder eller 

diskriminering?. Även för denna fråga hade studenterna möjlighet att välja flera alternativ. 

Det vanligast förekommande svaret var Av undervisande lärare (49%), tätt följt Av någon 

annan student (44%). 

 

Diagram 49 Utsatt för Kränkande attityder av vem/vilka  
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 Förekomst sexuella trakasserier 

För frågan om de blivit utsatta för sexuella trakasserier var det viktigt att definiera vad som 
faktiskt menas med ”sexuella trakasserier”, följande definition fick studenterna innan själva 
frågan: 

För att kalla något sexuella trakasserier ska det handla om uppträdande av sexuell natur som 
kränker någons värdighet. Till skillnad från vad som gäller vid kränkande särbehandling kan 
även en enstaka handling räknas som trakasseri. 

Totalt svarade 98% att de inte blivit utsatt för sexuella trakasserier, 1% att de blivit utsatta 
(resterande att de inte ville svara). Resultaten nedbrutet för Kön och Ålder visade inga större 
skillnader andelsmässigt, även om det i den fåtaliga grupp som svarat ja var fler kvinnor (13 
kvinnliga studenter och 2 manliga studenter svarade Ja). 

  

 
Diagram 50 Utsatt för sexuella trakasserier, resultatet nedbrutet på variabler  
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För de 1% som svarade att de blivit utsatta för sexuella trakasserier ställdes två följdfrågor, 

den första av dessa två följdfrågor var I vilket/vilka sammanhang har du blivit utsatt för 

sexuella trakasserier?. Studenterna hade möjlighet att välja flera alternativ. 

Det vanligast förekommande svaret var Under eller i direkt samband med en 

undervisningssituation (inkluderar även nätbaserad undervisningssituation), 36% svarade det 

alternativet. Det var dock i jämförelse med frågan kring kränkande attityder och 

diskriminering jämnare mellan de olika svarsalternativen, de näst vanligaste 

svarsalternativen för sammanhang sexuella trakasserier var I eller i närheten av ett 

studentboende (som boende eller besökare) och Annat, bägge med 29% svarande. Observera 

att svarsandelarna endast utgår från 14 svarande på frågan. 

 

Diagram 51 Sammanhang sexuella trakasserier  
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Den andra följdfrågan för de 1% som svarade att de blivit utsatta för sexuella trakasserier 

var Av vem/vilka har du blivit utsatt för sexuella trakasserier?. Även för denna fråga hade 

studenterna möjlighet att välja flera alternativ. 

Det vanligast förekommande svaret var Av någon annan student (79%). Det var i jämförelse 

med frågan kring kränkande attityder och diskriminering en mindre andel som svarade Av 

undervisande lärare för frågan kring sexuella trakasserier. Observera att svarsandelarna 

endast utgår från 14 svarande på frågan. 

 

Diagram 52 Utsatt för Sexuella trakasserier av vem/vilka  


