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1. Sammanfattning

Prifloat AB har på uppdrag av Högskolan Dalarna genomfört en studentundersökning med 
fokus på studenternas erfarenheter av campus- och nätbaserad utbildning vid Högskolan 
Dalarna.  

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 målgruppen 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 även hur
nöjda de är med de definierade kvalitetsfaktorerna kopplade till områdena
administration, undervisning och studiemiljö.

3. KVALITETSUTVECKLING. Undersökningen ska generera underlag för anpassning och
utveckling av kvaliteten på undervisningen och utbildningen vid Högskolan Dalarna.
Kopplat till studentens upplevelse av kvaliteten på utbildningen ligger också att
Högskolan Dalarna kommunicerar med studenterna och även marknaden på ett sådant
sätt att man skapar realistiska förväntningar som man också kan uppfylla.
Undersökningen ska tydliggöra hur nätbaserad utbildning står sig kvalitetsmässigt
jämfört med campusbaserad.

4. NÖJDHET STÖDTJÄNSTER OCH FACILITETER. Det finns fler faktorer än ”bara”
kvaliteten på utbildningen och undervisningen som påverkar studenternas
helhetsintryck av Högskolan Dalarna. Hur nöjd man är med högskolans lokaler,
bibliotek, support, SYV och studenthälsan är frågor som tas upp i årets undersökning.

5. JÄMFÖRELSE BORLÄNGE OCH FALUN SOM STUDENTSTÄDER. Upplevelsen av
respektive stad som studentstad är främst aktuell i och med samlokaliseringsfrågan för
Högskolan Dalarna. 

6. OMDÖMEN OM STUDENTBOSTÄDER. Även upplevelsen av studentbostäder är främst
aktuell i och med samlokaliseringsfrågan för Högskolan Dalarna. Men resultaten kan 
också användas som diskussionsunderlag med respektive bostadsföretag för att
uppmärksamma möjliga förbättringsområden kring studenternas upplevelse av sin
studentbostad. 

Undersökningens målgrupp var samtliga aktiva studenter våren 2016 som läser program 
eller fristående kurser, alltså en totalundersökning. Vid föregående mätning exkluderades 
studenter som för första gången studerade vid Högskolan Dalarna den terminen. Detta 
gjordes dels för att enkäten gick ut relativt tidigt på terminen 2014, dessa studenter hade då 
begränsad erfarenhet av högskolan, och dels hade dessa studenter redan fått en enkät kring 
deras första upplevelse av högskolan, att då direkt skicka ytterligare en enkät skulle ha 
kunnat upplevas påfrestande. 
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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 6 månader innan de 
påbörjade sina studier vid Högskolan Dalarna (44%). För nätbaserad utbildning är, som 
förväntat, rekryteringsområdet mer spritt, 11% var bosatta i Dalarna, 78% var bosatta i 
övriga delar av Sverige och resterande andel 11% var bosatta i utlandet. 

Ungefär 2 av 3 studenter förvärvsarbetar i någon utsträckning parallellt med sina studier 
(66%). Som naturligt är arbetar de studenter som har en lägre studietakt generellt mer.  
Studenter som läser nätbaserat med studietakt 51% eller mer har dock en relativt stor andel  
som arbetar mycket jämfört med studenterna som läser motsvarande studietakt på 
campus. 

Nästan hälften av studenterna anger att de lägger ned mindre tid på sina studier än angiven 
studietakt (46%). Män lägger ned mindre tid än kvinnor och yngre studenter lägger mindre 
tid än äldre studenter.  

STUDENTERNAS ÖVERGRIPANDE NÖJDHET 

Nöjdheten (NKI) 2016 för Högskolan Dalarna var 70 (2014: 70). Undersökningen visar också, 
liksom 2014-års undersökning, att det finns en skillnad i nöjdhet mellan studenter som läser 
campus- respektive nätbaserad utbildning. Skillnaden i nöjdhet mellan nätbaserad 
utbildning (NKI 74) och campusutbildning (NKI 64) är relativt stor, även om skillnaden 
minskat något från 2014 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 var mer 
benägna att rekommendera studier vid Högskolan Dalarna än studenterna som läser en 
campusutbildning, även om skillnaden minskat något från 2014 års mätning. NPS-värdet för 
campusutbildning vid Högskolan Dalarna 2016 var +5, vilket är något bättre än 2014 års 
resultat (+1). NPS värdet för nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna var +39, vilket är 
något sämre än 2014-års resultat (+46). NPS-värdet för Högskolan Dalarna 2016 var totalt, 
+26, vilket är något sämre än 2014 (+29). 

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

 Bra planering och administration av pågående kurser/program

 Lärarnas pedagogiska förmåga

 Bra campusmiljö

 Lärarnas förmåga att ge bra feedback

Faktorerna ovan är generellt sett 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.  

KVALITETSUTVECKLING 

Undersökningen visar att de administrativa kvalitetsfaktorerna, Information innan start och 
Bra planering och administration av pågående kurser/program, har låg nöjdhet, liknande 
resultatet från 2014.  
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Då hänsyn tas till både studenternas nöjdhet och deras bedömning av vikt gällande 

kvalitetsfaktorerna är följande viktigast att förbättra generellt för Högskolan Dalarna ur 

studenternas perspektiv: 

 Information innan start

 Bra planering och administration av pågående kurser/program

 Lärarnas pedagogiska förmåga

 Lärarnas förmåga att ge bra feedback

Utav de fyra faktorer som är mest prioriterade att förbättra utifrån studenternas perspektiv 
återfinns tre bland de faktorer som har visat sig mest drivande för att öka nöjdheten, dvs. 
faktorerna Bra planering och administration av pågående kurser/program, Lärarnas 
pedagogiska förmåga och Lärarnas förmåga att ge bra feedback. Detta stärker ytterligare 
dessa faktorers vikt för att arbeta vidare med och förbättra för att slutligen uppnå en högre 
upplevd nöjdhet hos studenterna totalt sett. 

NÖJDHET STÖDTJÄNSTER OCH FACILITETER 

Undersökningen visar att studenterna överlag är nöjda med stödtjänster, främst 
supportrelaterade områden och hjälpen de får från bibliotekspersonal. Studenterna är 
mindre nöjda med vissa campus/lokalrelaterade områden, framför allt med ventilationen, 
temperaturen och tillgången till platser för att äta medhavd lunch.  

JÄMFÖRELSE BORLÄNGE OCH FALUN SOM STUDENTSTÄDER 

Undersökningen visar att studenterna upplever Falun som en bättre studentstad, det är 
framför allt yngre studenter som är mer positiva till Falun i förhållande till Borlänge 

OMDÖMEN OM STUDENTBOSTÄDER 

Studenter som bor i studentboende i Falun är mer nöjda än de i Borlänge gällande att 
bostaden och bostadsområdet motsvarar deras förväntningar. Bemötandet från 
hyresvärden är likvärdigt i städerna. 

Bland de studenter som bor i Falun eller Borlänge men inte i en studentbostad, är det en 
större andel i Falun som vill bo i studentbostad men inte lyckats få tag i någon 
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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 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 och 2014. 

Undersökningen genomfördes med en kvantitativ ansats. Samtliga aktiva studenter våren 
2016 (register uttaget i mars) erbjöds att delta i undersökningen. De olika delarna i 
undersökningen var: 

 Enkätundersökning via webblänk, Studentenkät 2016

 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 anledningar till att Högskolan Dalarna önskar öka kännedomen om 
studenterna: 

 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. 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 exempelvis olika mål med sin
utbildning?

 STUDENTERNAS NÖJDHET. Undersökningen ska ge en bild av hur nöjda studenterna är
generellt med Högskolan Dalarna som lärosäte samt även hur nöjda de är med de 
definierade kvalitetsfaktorerna kopplade till områdena administration, undervisning
och studiemiljö.

 HÖGSKOLAN DALARNAS UTBUD OCH KVALITETSUTVECKLING. Undersökningen ska
generera underlag för anpassning och utveckling av kvaliteten på undervisningen och
utbildningen vid Högskolan Dalarna. Kopplat till studentens upplevelse av kvaliteten på 
utbildningen ligger också att Högskolan Dalarna kommunicerar med studenterna och
även marknaden på ett sådant sätt att man skapar realistiska förväntningar som man
också kan uppfylla. Undersökningen ska tydliggöra hur nätbaserad utbildning står sig
kvalitetsmässigt jämfört med campusbaserad.

 NÖJDHET STÖDFUNKTIONER/FACILITETER. Det finns fler faktorer än ”bara” kvaliteten
på utbildningen och undervisningen som påverkar studenternas helhetsintryck av
Högskolan Dalarna. Hur nöjd man 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.
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 NÖJDHET MED BORLÄNGE OCH FALUN SOM STUDENTSTÄDER. Upplevelsen av
respektive stad som studentstad är främst aktuell i och med samlokaliseringsfrågan för
Högskolan Dalarna.

 NÖJDHET MED STUDENTBOSTÄDER I BORLÄNGE OCH FALUN. Även upplevelsen av
studentbostäder är främst aktuell i och med samlokaliseringsfrågan för Högskolan
Dalarna. Men resultaten kan också användas som diskussionsunderlag med respektive
bostadsföretag för att uppmärksamma möjliga förbättringsområden kring
studenternas upplevelse av sin studentbostad

Sammantaget kan sägas att anpassat utbud och högre kvalitet på undervisningen samt 
ökad kunskap om målgruppen är faktorer som bedöms öka Högskolan Dalarnas 
attraktivitet som lärosäte och underlätta framtida rekrytering av studenter. Ökat söktryck 
kan antas leda till högre kvalitet på de studenter som blir antagna och effektivare 
utnyttjande av skolans resurser. 

2.3. Urval 

Samtliga aktiva studenter vid undersökningstillfället fick erbjudande att svara på 
undersökningen, en så kallad totalundersökning. 2014 exkluderades studenter som 
studerade för första gången vid Högskolan Dalarna den terminen. Detta gjordes dels för att 
enkäten gick ut relativt tidigt på terminen 2014, dessa studenter hade då begränsad 
erfarenhet av högskolan, och dels hade dessa studenter redan fått en enkät kring deras 
första upplevelse av högskolan. Att då direkt få ytterligare en enkät skulle ha kunnat 
upplevas påfrestande. En viktig notering är att enkäten 2014 skickades ut i oktober. De nya 
studenterna hade då endast 1 månads erfarenhet av att studera på Högskolan Dalarna. För 
undersökningen 2016 skickades enkäten ut i april, vilket innebar att nya studenter för den 
terminen läst längre tid än motsvarande grupp 2014.1  

Detta kan ha en påverkan på resultatet då jämförelse görs mellan de olika 
undersökningarna, bedömningen är dock att urvalet för 2016 års undersökning ger ett 
skarpare resultat då samtliga studenter hade möjlighet att delta samt att de nya 
studenterna hunnit skaffa sig tillräcklig erfarenhet för att besvara frågorna. 

2.4. Datainsamling 

Enkäten skickades ut via e-post (med länk till webbenkät). Webbenkäten var aktiv under 
perioden 2016-04-04 – 2016-04-25. Tre påminnelser 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 8 438 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 302 studenter. 

1 Terminstider Höstterminen 2014: 2014-09-01 – 2015-01-18, Vårterminen 2016: 2016-01-18 – 
2016-06-05, källa http://www.du.se/sv/student/Studera-pa-Hogskolan/Terminstider/  

http://www.du.se/sv/student/Studera-pa-Hogskolan/Terminstider/
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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 sk. 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) Kvalitetsfaktorer, (2) Jämförelse med andra 
universitet/högskolor, (3) Viljan att rekommendera campus resp. nätbaserad utbildning vid 
Högskolan Dalarna och (4) Frågor gällande NKI. Dessutom fick de frågan varför de inte 
besvarat webbenkäten. 

2.5. Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen för undersökningen via webblänk var 35%, vilket innebar att utav de 8 438 
utskickade webbenkäterna så inkom 2 967 svar (2014: 31%, 2012 30%). Högskolan Dalarna 
arbetar aktivt med att samordna de enkäter som ska skickas ut till studenterna. Ett resultat 
av detta arbete är att det totala antalet enkäter som skickas ut till studenterna har minskat. 
Förhoppningsvis kan minskningen av antalet enkäter bidra till att svarsfrekvensens positiva 
trend fortsätter vid framtida mätningar, då det är ett rimligt antagande att studenterna 
upplever ”enkättrötthet” om de får alltför många undersökningar att besvara under en och 
samma termin. 

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, vid tidigare undersökningar de senaste 12 månaderna. 
Denna ändring gjordes främst för att resultaten mer rättvisande skulle kunna kopplas till 
akademier och avdelningar 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.  

För frågorna som främst är av intresse i och med samlokaliseringsfrågan för Högskolan 
Dalarna, besvarade studenterna hur de upplever Falun och Borlänge som studentstad och 
hur nöjda de är med sitt studentboende. Frågorna är avgränsade till de studenter som dessa 
frågor är relevanta för, en ytterligare avgränsning är att ingen fråga har ställts huruvida de 
är för eller emot en samlokalisering. En sådan fråga är relativt abstrakt och svår att svara på, 
då många faktorer har betydelse och det är svårt för många studenter att ta ställning till hur 
en samlokalisering skulle påverka dem och deras utbildning. 

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. 



Undersökningsrapport: Studentenkät 2016 Högskolan Dalarna  10 

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. 

3.1.1. 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 2016) 
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. En större skillnad kan dock noteras för genomförda 
telefonintervjuer där manliga studenter blir något överrepresenterade. Åldersintervallerna 
för bortfallsanalysen är inte heller lika representativ som webbundersökningen, men 
fortfarande relativt bra.  

Tabell 1 Statistik från bortfallsanalys baserad på känd information om målgruppen 

3.1.2. Jämförelse av resultat från webbenkät och telefonintervjuer 

Vid jämförelse av Nöjd Kund Index (NKI) visar resultaten från webbundersökningen och 
telefonintervjuerna att resultaten var påfallande lika och att resultatet i sammanfaller 
mycket väl. Att det för åldersgruppen 51 år eller äldre skiljer fyra enheter är i sig ingen stor 



Undersökningsrapport: Studentenkät 2016 Högskolan Dalarna  12 

skillnad, om vi dessutom beaktar att det i bortfallsanalysen endast var 27 personer i den 
åldersgruppen som svarade på NKI-frågorna, är det än mer förståeligt att resultaten kan 
variera något mellan webbundersökningen och bortfallsanalysen för den åldersgruppen.  

Tabell 2 Jämförelse av NKI från webbenkäten och bortfallsanalysen 

NKI webbundersökning 
2016 

NKI telefonintervjuer 
2016 

Kön 

Kvinna 70 72 

Man 68 67 

Ålder 

Under 25 år 66 65 

25-35 år 69 71 

36-50 år 73 73 

51 år eller äldre 76 72 

TOTALT 70 70 

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 6,6 i bortfallsanalysen. Differensen ligger inom den 
statistiska felmarginalen för undersökningen.  

Två faktorer har dock förhållandevis stor differens, nämligen Lärarnas ämneskompetens och 
Bra mötesplatser och plattformar som gynnar samverkan mellan studenter. Även för dessa 
faktorer är de som besvarat webbundersökningen mer nöjda än de som besvarat 
telefonintervjun. 

För Lärarnas ämneskompetens kunde skillnader ses bl.a. genom att fler svarat betyget 3 av 5 
i telefonintervjun. En sannolik orsak till detta är att i en telefonintervju med de som inte 
besvarat webbenkäten finns en större risk att vissa studenter inte har så stark åsikt i frågan, 
och då lämnar en mer neutral bedömning. Detta påverkar denna faktor mer än på övriga 
faktorer, eftersom ämneskompetensen har högst betyg från webbundersökningen.  

För Bra mötesplatser och plattformar som gynnar samverkan mellan studenter kan det 
snarare bero på själva frågekonstruktionen. Frågan, som är ändrad 2016, 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, samverka via Fronter, boka grupprum på campus 
samt använda Högskolan Dalarnas Wiki etc.  

En risk med telefonintervjuer är att långa frågeformuleringar kan bli svårbegripliga, därför 
är denna fråga främst lämplig i webbaserat- eller pappersformat. Dessutom användes ordet 
mötesforum i telefonintervjuerna istället för mötesplatser, vilket skulle ha uppdaterats till 
2016. Detta kan också ha viss påverkan på resultatskillnaderna 
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Tabell 3 Jämförelse av kvalitetsfaktorer  från webbenkäten och bortfallsanalysen 

Fråga 

Nöjdhet 
kvalitetsfaktorer 

webbundersökning 
2016 (medelvärde) 

Nöjdhet 
kvalitetsfaktorer 
telefonintervjuer 

2016 (medelvärde) 
Bra information innan 
kursen/programmet startar 6,2 6,3 

Bra planering och administration 
av pågående kurser/program 6,1 6,0 

Lärarnas ämneskompetens 7,9 7,4 

Lärarnas pedagogiska förmåga 6,6 6,3 

Lärarnas tillgänglighet för dig 
som student 7,0 7,0 

Lärarnas förmåga att ge bra 
feedback 6,3 6,2 

Stor andel lärarledd undervisning 6,6 6,4 

Lärarnas insatser för att få 
studenter att samverka 6,3 5,9 

Bra högskolebibliotek 7,4 7,0 

Bra tekniska 
plattformar/hjälpmedel för 
webbaserat lärande 7,2 7,1 

Bra stöd för att använda 
högskolans tekniska 
plattformar/hjälpmedel 7,2 7,1 

Bra campusmiljö 6,7 6,4 

Bra mötesplatser och plattformar 
som gynnar samverkan mellan 
studenter 6,9 6,2 

Medelvärde för samtliga 
jämförelsefaktorer 6,8 6,6 

3.1.3. Anledningar till att inte besvara enkäten 

Vid telefonintervjuerna tillfrågades studenterna varför de inte besvarade 
webbundersökningen som skickades till dem. En förändring från tidigare undersökningar är 
att fler angav att de inte har haft tid, istället för att de inte sett eller inte fått enkäten. En 
positiv aspekt på detta är att det verkar sannolikt att fler faktiskt använder sin e-postadress 
från högskolan, vilket också kan vara en orsak till att fler besvarade webbundersökningen 
2016 än 2014. 

För de 12% som angav ”Annan orsak” så var orsakerna bl.a. att de trodde att de hade svarat, 
de glömde bort den eller att de inte prioriterade enkäten. 
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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 resultaten är viktiga 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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3.1.4. 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, NKI .  

Gällande kvalitetsfaktorernas nöjdhet och prioritering kopplade till utbildning och 
undervisning samstämmer de flesta faktorer då resultat från webbenkät och 
telefonintervjuer jämförs. För de två faktorer som har förhållandevis stor differens, 
nämligen Lärarnas ämneskompetens och Bra mötesplatser och plattformar som gynnar 
samverkan mellan studenter, finns rimliga förklaringar till detta, beskrivet i avsnitt 3.1.2. 

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 stor antal svarande (2 967 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 

3.2.1. Familje- och bostadssituation 

Tabellen nedan visar Högskolan Dalarnas studenters demografiska bakgrund. Vi ser vissa 
skillnader i jämförelse med 2014 års resultat, men det är viktigt att poängtera att studenter 
som just påbörjat sina studier hos Högskolan Dalarna exkluderades i 2014 års undersökning, 
vilket kan påverka vissa faktorer. 2014 genomfördes undersökningen i början av terminen. 

Utifrån jämförelsen med 2014 års resultat ser vi en minskning av studenter som sista 
gymnasieåret bodde i Dalarna, och en ökning för Övriga områden i Sverige (utanför Dalarna 
och dess kranslän). Detsamma gäller för var de bodde innan de började studera vid 
Högskolan Dalarna.  

En ny variabel för 2016 är var de bor idag, där vi kan se att 51% bor utanför Dalarna och hela 
80% av de som enbart läser nätbaserat bor utanför Dalarna. För de som läser enbart 
nätbaserat var det endast 5% boende i Borlänge eller Falun.  

I jämförelsen mellan de som läser enbart på campus och de som läser nätbaserat, kan 
noteras att betydligt fler som läser nätbaserat är vårdnadshavare (38% för nätstudenter 
kontra 19% för campusstuderande). Föga förvånande är de studenter som läser 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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3.2.2. 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 2016. 
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). 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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3.2.3. Förvärvsarbete parallellt med studier 

En stor del av Högskolan Dalarnas studenter förvärvsarbetar parallellt med sina studier. 
Totalt sett angav 66% av studenterna att de förvärvsarbetar (2014: 69%).  

För de studenter som läser nätbaserad utbildning med en studietakt på 51% eller mer var 
det en relativt stor andel som trots sin höga studietakt ändå förvärvsarbetade i hög grad. 
Betydligt lägre andel förvärvsarbetar parallellt med studierna gällande de studenter som 
läser på campus i motsvarande grad. Det kan uppfattas märkligt att campusstuderande 
med studietakt 76% eller mer har en lägre andel som inte förvärvsarbetar alls än de som har 
studietakt 51-75%. Det är dock en stor andel, 33%, som förvärvsarbetar lite ( 1-25%), vilket 
innebär att det kan vara många som endast arbetar några procent utöver sina studier. 

 

Diagram 3 Grad av förvärvsarbete för studenter. 

 

3.2.4. Uppskattad tid för studier 

Totalt sett angav 46% av Högskolan Dalarnas studenter att de lägger ner något eller mycket 
mindre tid på sina studier än angiven studietakt. Män lägger ned mindre tid än kvinnor, 
yngre studenter lägger också mindre tid 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. 

Utifrån angiven studietakt är studenterna som läser ≤ 25% de som lägger ned mest tid på 
sina studier i förhållande till sin studietakt, följt av de som läser ≥ 76%. Studenterna som 
läser 26-75% är alltså de som lägger ned minst tid på sina studier i förhållande till angivna 
studietakten.  
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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. 

 

Diagram 5 Uppskattad tid för studier, resultatet nedbrutet på studentens studietakt. 
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3.3. Studenternas nöjdhet 

3.3.1. Generell nöjdhet, NKI (Nöjd Kund Index) 

INTRODUKTION, NKI 

När övergripande nöjdhet för en verksamhet mäts används ofta det standardiserade måttet 
NKI, Nöjd Kund Index. 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 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. NKI-värdet räknas ut genom att 
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 för NKI. Naturligtvis kan det variera mellan olika branscher, men den ger ändå
ett bra referensmått för vilka nivåer som är bra respektive dåliga.

Måttet NKI 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 NKI-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 Myndigheter (totalt) samt de värden som finns för Högskolan 
Dalarna mätt med Studentenkäten. Nöjdheten (NKI) för Sveriges universitet har under 
många år legat på en stabil nivå och t.o.m. stadigt ökat fram till år 2013. Dock var 
förändringen mellan 2013 och 2014 års mätningar negativ, för att sedan återhämta sig 
något 2015. 

HÖGSKOLAN DALARNA, NKI 

Nöjdheten (NKI) 2016 för Högskolan Dalarna var 70 (2014: 70). År 2012 låg Högskolan 
Dalarnas NKI-nivå just under snittet för Universitet/Högskolor i Sverige, för att senare ligga 
strax över. Dock är 2016 års resultat för Sverige ej sammanställt ännu när denna rapport 
skrivs. 

Tabell 5 NKI för Högskolan Dalarna i jämförelse med snittet för Sveriges Universitet 2 

För Högskolan Dalarnas del så måste skillnaden i nöjdhet mellan nätbaserad utbildning 
(NKI 74) och campusutbildning (NKI 64) anses vara stor, även om den minskat något från 
2014 års mätning. Nivån för campusutbildningen bedöms enligt NKI-skalan vara Dålig och 
nivån för den nätbaserade utbildningen bedöms vara Medel. Snittet för nöjdheten bland 
samtliga studenter bedöms som Medel på NKI-skalan.  

2 Källa: Svenskt kvalitetsindex, Samhällsservice 2015 
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Nöjdheten (NKI) för de olika akademierna vid Högskolan Dalarna kan ses i de två 
diagrammen nedan. Studenter som läser fristående kurser är något mer nöjda än de som 
läser program, vilket framför allt gäller för Humaniora och medier (HM) och Industri och 
samhälle (IOS). För Utbildning, hälsa och samhälle (UHS) är skillnaden mellan program och 
fristående kurser betydligt mindre. För NKI ned på programnivå per Akademi se bilaga 4.1 

 

 

Diagram 6 NKI för Högskolan Dalarnas Akademier baserat på de  
 studenter som  huvudsakligen läser program. 
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Diagram 7 NKI för Högskolan Dalarnas Akademier baserat på de  
 studenter som huvudsakligen läser fristående kurser. 

3.3.2. 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. 

I Storbritannien mäts studenternas grad av lojalitet med hjälp av NPS. I denna studie kan 
det bl.a. konstateras att de olika lärosätena uppvisade stor variation gällande värde för NPS. 
Det mest högpresterande lärosätet gällande studenternas lojalitet och vilja att 
rekommendera fick värdet +81, medan det lägst presterande lärosätet erhöll ett värde på  
-24. Universitet med lång erfarenhet och tradition av utbildning uppvisade i högre grad 

Net promoter score = % Ambassadörer - % Kritiker 
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högre värden än ”yngre” lärosäten. Medelvärdet för universitetssektorn i Storbritannien var 
+40. 3 

HÖGSKOLAN DALARNA, NPS 

NPS-värdet för campusutbildning vid Högskolan Dalarna 2016 var +5, vilket är något bättre 
än värdet från 2014 (+1).  För nätbaserad utbildning är däremot trenden omvänd, med ett 
något sämre värde än 2014 (+39 2016 och +46 2014). Det ska ju dock poängteras att 
nätbaserad utbildning fortfarande ligger långt före campusutbildning när det gäller 
rekommendationsbenägenhet från studenterna vid Högskolan Dalarna.  

Stapeln för Rekommendera nätcampusutbildning är ny för 2016, tanken med denna var att 
studenter som läser Blended learning/nätcampus skulle svara på denna. Det visade sig dock 
att studenterna kände en osäkerhet kring om de skulle klassa sig som nätcampusstudenter 
eller inte, och p.g.a. detta så svarade exempelvis vissa att de tillhörde denna grupp trots att 
de läser campus – eller nätbaserad utbildning. Totalt svarade 109 studenter på frågan kring 
Rekommendera nätcampusutbildning, men resultaten ska alltså tolkas med försiktighet för 
den typen av utbildning.  

NPS-värdet för Högskolan Dalarna 2016 var totalt, när resultaten från dessa tre frågor 
aggregerats, +26.  Resultatet för totala NPS är något sämre än värdet från 2014 (+29).  

 

Diagram 8 NPS- värdet för campusutbildning vid Högskolan Dalarna.  

3.3.3. Demografiska skillnader gällande nöjdhet 

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

                                                                    
3 Källa http://smrs.co.uk/tag/net-promoter-score/  

http://smrs.co.uk/tag/net-promoter-score/
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 Äldre studenter upplevde högre nöjdhet och vilja att rekommendera Högskolan Dalarna 
som lärosäte. 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 NKI 
inte innebär ”ju mer tid desto nöjdare”, utan de som anger att de lägger ned ungefär 
samma tid som angiven studietakt är de som är mest nöjda. Minst nöjda är de som 
anger 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 är minst nöjda är att dessa sannolikt 
upplever att utbildningen är för svår. 

 Studenter som läst 0-30 poäng vid Högskolan Dalarna är nöjdast, 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 trenden är densamma även 
om vi avgränsar oss till studenter som läser program. Resultaten beror alltså inte bara 
på att studenter som läser fristående kurser överlag är mer nöjda, och dessa har 
generellt läst färre poäng vid Högskolan Dalarna än de studenter som läser program.  

Utifrån Högskolan Dalarnas register blev en del studenter registrerade med meritvärde för 
gymnasiebetyg (ny för 2016 års undersökning). En av anledningarna till att lägga till den 
variabeln var en teori kring att studenter med lågt meritvärde skulle vara mindre nöjda, 
eftersom de skulle ha svårare att ta till sig högskolans utbildning. Någon sådan trend kan 
inte ses på den totala nivån, däremot är det naturligtvis möjligt att för svåra program/kurser 
som ändå har ett lågt antagningskrav kan studenterna vara mindre nöjda eftersom nivån 
anses för svår. Studenter som bedömer att de inte kommer ta samtliga poäng är generellt 
mindre nöjda än de som bedömer att de kommer klara samtliga poäng. De med lågt 
meritvärde har dock inte i större utsträckning bedömt att de kommer ha svårigheter att 
klara samtliga poäng än de med högre meritvärde, för nätbaserade studier är de t.o.m. mer 
säkra på att de kommer ta samtliga poäng än de som har högre meritvärde. En möjlig 
anledning till detta är att de med högt meritvärde inte prioriterar de nätbaserade studierna i 
lika stor utsträckning som de med lägre meritvärde, utan läser dessa studier på sidan om 
andra studier eller arbete. Resultaten kring meritvärde ska dock tolkas med viss 
försiktighet, då det var en relativt liten andel av studenterna som blev registrerade med ett 
meritvärde.  

För Kön, som inkluderades både i 2014 och 2016 års undersökning, är resultaten för NKI 
likartade 2014 och 2016. För NPS-frågorna har dock kvinnors vilja att rekommendera 
minskat något för nätbaserad utbildning, +42 år 2016 (2014 +53). För campusutbildning är 
förhållandet det motsatta, kvinnors NPS har ökat till +7 (2014 -2). Det ska dock poängteras 
att nätbaserad utbildning fortfarande ligger långt före campusutbildning när det gäller 
rekommendationsbenägenhet från kvinnliga studenterna vid Högskolan Dalarna. 

Även för Ålder är resultaten för NKI likartade 2014 och 2016. För NPS-frågorna har dock 
rekommendationsbenägenheten minskat bland unga studenter för nätbaserad utbildning, 
och ökat för äldre studenter för campusutbildning. 

Värt att notera är att NKI-måttet på är ett mer trögrörligt mått än NPS, så det är inte 
konstigt i sig att förändringar kan noteras för NPS men inte för NKI. 
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Diagram 9 NKI för Högskolan Dalarna, resultatet nedbrutet på variabler. 

Diagram 10 NPS-värden för nätbaserad utbildning, resultatet nedbrutet på variabler. 
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Diagram 11 NPS-värden för campusutbildning, resultatet nedbrutet på variabler. 

3.3.4. 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: 

 Bra planering och administration av pågående kurser/program 

 Lärarnas pedagogiska förmåga 

 Bra campusmiljö 

 Lärarnas förmåga att ge bra feedback 

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 2014 års faktoranalys kan 
bl.a. noteras att Bra campusmiljö har ökat i betydelse för den totala nöjdheten. 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 24% campus i någon utsträckning denna termin. Totalt för 
samtliga studenter nyttjar 57% campus i någon utsträckning denna termin. 
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3.4. Varumärket Högskolan Dalarna 

3.4.1. Kännedom om Högskolan Dalarna 

Resultatet från 2016 års mätning är relativt likt 2014 års resultat; en viss ökning har skett för 
Internet - www.antagning.se, som också är den vanligaste kanalen för att få kännedom om 
Högskolan Dalarna. Minskning har främst skett för ett av de andra internetalternativen, 
nämligen Internet – annat.  

  

Diagram 12 Kanaler som gav studenternas kännedom om Högskolan Dalarna. 

Även kanalen Vänner och familj är en betydelsefull kanal för Högskolan Dalarna och dess 
kännedom bland studenter, knappt var fjärde student angav detta alternativ. I ett första 
skede är det ju näst intill en förutsättning att det är en positiv bild som målas upp för den 
blivande studenten för att denne ska ansöka till Högskolan Dalarna. I ett senare skede gäller 
det för Högskolan Dalarna att leva upp till studentens förväntningar på utbildningens 
innehåll och kvalitet etc. Observera att minskningen med 4% för detta alternativ inte bör 
dras några slutsatser kring, eftersom alternativet ändrats från Vänner och bekanta, vilket är 
ett vidare begrepp än Vänner och familj, vilket också framgår av kommentarerna till 
alternativet Annan kontakt, kommentera, se nedan för mer information om kommentarerna 
till frågan. 

När vi bryter ned resultaten för studenter från olika geografiska områden kan några 
skillnader ses: 

 Kanalen Internet – www.antagning.se var en viktig kanal för samtliga studenter 
även om en lägre nivå kan ses för studenter inom Dalarna.  

 Alternativet Vänner och familj var, som naturligt är, en mer betydelsefull kanal för 
studenter i Dalarna än övriga geografiska områden.  

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/
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 Att andelarna för kanalerna Studievägledare och Vet ej var, som naturligt är, högre 
för Dalarna. Troligen har många studenter från Dalarna ”alltid haft kännedom” om 
Högskolan Dalarna, p.g.a. den geografiska närheten. 

För alternativet Annan kontakt, kommentera så nämnde bl.a… 

 …de från Dalarna att de är uppvuxna i Borlänge och Falun (alltså att de känt till 
högskolan så långt tillbaka de kan minnas) 

 …de från Kranslän och Övriga områden i Sverige att de blev rekommenderade av 
olika personer i sin närhet, som inte var vänner eller familj. Dessa hade troligen 
2014 svarat alternativet Vänner och bekanta 

 …de från Utanför Sverige att de fått kännedom genom sitt ”hemuniversitet” och 
genom Erasmus. 

Tabell 6 Kanaler som gav studenterna kännedom om Högskolan Dalarna nedbrutet på 
 bostadsort sista gymnasieåret 
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3.4.2. 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 huvudsakligen väljer för sina studier, dvs. campus- 
eller nätbaserad utbildning. Detta syns tydligt för topp-5-anledningar, där de endast har två 
gemensamma anledningar bland dessa. Gemensamt för de båda studieformerna är att 
högskolans unika utbud och högskolans höga utbildningskvalitet anges som högt rankade 
anledningar till att välja Högskolan Dalarna som lärosäte.  

De studenter som studerar nätbaserat värdesatte, som naturligt är, flexibla 
undervisningsformer och i övrigt goda förutsättningar för nätbaserat lärande. 
Campusstudenter värdesatta å sin sida närhet till bostad och goda möjligheter till jobb efter 
studier som främsta anledningar till att välja Högskolan Dalarna. 

Tabell 7 Orsaker till att välja Högskolan Dalarna, Totalt och nedbrutet för 
Campusutbildning och Nätbaserad utbildning 2014-2016 

 

 

ORSAK TILL ATT VÄLJA HÖGSKOLAN DALARNA - REKOMMENDATION 

Totalt blev 15% 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 är mycket 
nöjda med Högskolan Dalarna samt de som är mindre nöjda – dagens studenter är ju 
morgondagens personer som rekommenderar nya studenter!  

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

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

 Det var mest slumpen som avgjorde 
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 Högskolan Dalarna låg på ett rimligt avstånd (endast bland studenter som läser 
nätbaserad utbildning) 

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

 Fick rekommendation 

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

 Utbildningen bedömdes ge goda möjligheter till jobb efter studierna (endast 
campusutbildning) 

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

 Högskolan Dalarna tillhörde de ledande inom nätbaserad utbildning (främst 
nätbaserad utbildning) 

 Högskolan Dalarna var en "lagom stor" högskola (endast campusstudenter) 

 Högskolan Dalarna erbjöd flexibla undervisningsformer 

 Högskolan Dalarna hade ett attraktivt campus (endast campusutbildning) 

 Dalarna var en fin plats att bo och studera på (endast campusutbildning) 

Det är tydligt att de studenter som är kritiska till utbildningen i större utsträckning valde 
Högskolan Dalarna på ”lösare” grunder än de som är mycket nöjda med sin utbildning. De 
studenter som är mycket nöjda, dvs. Ambassadörerna, har valt Högskolan Dalarna i större 
utsträckning baserat på utbildningens kvalitet och vad den förväntas ge för möjligheter i 
framtiden samt att även de olika studieformernas miljöaspekter (campusmiljö, tekniska 
hjälpmedel/ plattformar) har tagits in i större utsträckning som avgörande orsaker vid valet. 

Det är intressant att för Kritikerna är det fler som angett att Högskolan Dalarna låg på ett 
rimligt avstånd, bland de som läser Nätbaserad utbildning. En möjlig orsak till att dessa 
studenter är kritiska är att de hade en förväntansbild av att utbildningen skulle vara på 
campus, när det sedan visar sig att så inte var fallet så blev de missnöjda. 

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. 

Utifrån skillnaderna i NPS för campus- och nätbaserad utbildning är det värt att notera att 
det är en större andel bland campusstudenternas Kritiker som inte kom in på sitt 
förstahandsval än motsvarande grupp för nätbaserad utbildning. Utifrån tidigare 
resonemang kring att en student som inleder sina studier med en positiv syn krävs det 
mindre för att denne själv ska rekommendera, kan man tänka sig det motsatta förhållandet 
här. En student som egentligen vill studera något annat är betydligt svårare att 
tillfredsställa till den nivån att studenten själv rekommenderar andra att läsa utbildningen. 
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Tabell 8 Orsaker till att välja Högskolan Dalarna, nedbrutet för Campusutbildning och 
Nätbaserad utbildning Kritiker och Ambassadörer enligt NPS-måttet 

 

 

3.4.3. Kännedom om möjligheter till utbytesstudier 

31% bland studenterna kände till de möjligheter som finns för utbytesstudier vid Högskolan 
Dalarna. Som naturligt är, var kännedomen högre bland de yngre åldrarna som med största 
sannolikhet är en grupp som har större möjlighet till utbytesstudier och därför är mer 
mottagliga och sökande efter denna information. 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.   

Bland de studenter som hade kännedom om möjligheter till utbytesstudier nämndes bl.a. 
Japan, Spanien, Tyskland, Kanada och Finland som intressanta länder att studera i.  
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Diagram 13 Studenternas kännedom om möjligheter till utbytesstudier. 
 

3.5. Jämförelse med andra högskolor och universitet 

De studenter som har erfarenhet av studier för respektive studieform (campus- och/eller 
nätbaserad utbildning) vid andra högskolor/universitet fick besvara en fråga där de jämför 
Högskolan Dalarna och andra högskolor/universitet de har erfarenhet av. Den övergripande 
frågeställningen var ”Hur upplever du Högskolan Dalarnas campusutbildning jämfört med 
andra universitets/högskolors campusutbildning?”. Naturligtvis har studenterna inte 
erfarenhet av utbildning vid exakt samma högskolor/universitet, men det är ändå intressant 
att jämföra campus- med nätbaserad utbildning, även om det är nog så intressant att 
analysera diagrammen var för sig. 

CAMPUSBASERAD UTBILDNING 

Resultatet från 2016 års mätning är i stora drag mycket entydigt med 2014. Studenterna 
bedömde, liksom 2014, att Högskolan Dalarna är likvärdig eller bättre gällande samtliga 
kvalitetsfaktorer som de blev tillfrågade kring.  

Den kvalitetsfaktor som bedömdes till högsta grad vara bättre vid Högskolan Dalarna var 
faktorn Bra tekniska plattformar/hjälpmedel tätt följt av Bra stöd till tekniska 
plattformar/hjälpmedel. Den sistnämnda faktorn är också den med störst förändring sedan 
föregående mätning, 2016 års medelvärde 6,6 (2014:5,9). 
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Diagram 14 Jämförelse med andra högskolor/universitet gällande campusutbildning. 

NÄTBASERAD UTBILDNING 

Även för nätbaserad utbildning samstämmer resultatet från 2016 års mätning i stora drag 
med 2014. Studenterna bedömde, liksom 2014, att Högskolan Dalarna är bättre gällande 
samtliga kvalitetsfaktorer som de blev tillfrågade kring. Den kvalitetsfaktor som bedömdes 
till högsta grad vara bättre vid Högskolan Dalarna var faktorn Bra stöd till tekniska 
plattformar/hjälpmedel, tätt följt av Bra tekniska plattformar/hjälpmedel och Bra 
mötesplatser/plattformar för möten. Lite intressant i och med resultaten för 
campusutbildning är att bägge dessa faktorer har en negativ trend sedan 2014 års mätning, 
och omvänt för campusutbildning. 
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Diagram 15 Jämförelse med andra högskolor/universitet gällande nätbaserad utbildning. 

3.6. Studenternas målbild och bedömning av kursgenomströmning 

3.6.1. Personliga mål med utbildningen 

Det främsta målen för studenterna med sin utbildning, vilket gäller både studenter som 
läser campus- och nätbaserad utbildning, är att ta En akademisk examen, även om betydligt 
färre angav målet 2016 än vid 2014 års mätning för de som läser nätbaserad utbildning.  

De främsta skillnaderna mellan studenter som läser campusutbildning och nätbaserad 
utbildning är att campusstudenter i större utsträckning anger Social kontakt och 
stimulerande tankeutbyte som mål. Studenter som läser nätbaserat anger i större 
utsträckning Komplettera min akademiska examen som mål. Campusstudenter är också mer 
homogen som 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, 71% respektive 60% 
av campusstudenterna. Studenter som läser nätbaserat är något mer splittrade, där de två 
mest angivna målen har 39% respektive 38%. 

Tabell 9 Personliga mål med utbildningen 
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3.6.2. 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. Den gula delen av 
stapel visualiser de studenter som angav alternativ 3 och den röda delen av stapeln 
visualiserar de studenter som svarat 1 eller 2, dessa bedömde att de inte nått/förväntar sig 
nå sina personlig mål. 

För studenter som läser nätbaserat kan den lägsta förväntade måluppfylleslen ses för 
faktorn Social kontakt och stimulerande tankeutbyte. 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.  

I jämförelse med 2014 års resultat bedömde färre studenter 2016 att de nått/förväntar sig 
nå sitt personliga mål för Komplettera min akademiska examen, vilket gäller både för 
campusutbildning och nätbaserad utbildning 

 

Diagram 16 Studenternas förväntade måluppfyllelse vid campusundervisning. 
Övergripande frågeställning: I vilken grad har du nått/förväntar du nå dina 
personliga mål med campusutbildningen vid Högskolan Dalarna? 
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Diagram 17 Studenternas förväntade måluppfyllelse vid nätbaserad undervisning. 
Övergripande frågeställning: I vilken grad har du nått/förväntar du nå dina 
personliga mål med campusutbildningen vid Högskolan Dalarna? 

 

3.6.3. Bedömning av att slutföra kurser 

Ungefär 2 av 3 studenter angav att de kommer att ta samtliga poäng på de kurser de läser 
på utsatt tid och ca var fjärde student angav att de komer att ta samtliga poäng men att det 
kommer eventuellt att ta lite längre tid än utsatt tidplan för kursen/kurserna. Resultaten är 
relativt lika mellan campus och nätbaserad utbildning, men campusstudenter är något mer 
säkra att de kommer ta samtliga poäng än studenterna som läser nätbaserat. 

Tabell 10 Studenternas bedömning av att slutföra kurser på campus- och nätbaserade 
 kurser 

 
 

3.6.4. Skäl till att inte fullfölja kurser/program 

Nedanstående tabell visar skäl till att aktiva studenter bedömde att de inte tar samtliga 
poäng i utsatt tid. Resultatet från 2016 års undersökning samstämmer i stora drag med 
2014 års resultat, det kan återigen konstateras att: 

 Bristande självdisciplin, Tidsbrist och Bristande motivation var de främsta skälen till 
att campusstudenterna inte tar samtliga poäng. 
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 Tidsbrist var det absolut främsta skälet till att studenter som läser nätbaserat inte 
tar samtliga poäng. 

Den främsta skillnaden då resultatet från 2016 jämförs med 2014 års resultat är att färre 
studenter har angett Jag arbetar så mycket vid sidan om att jag inte orkar/hinner med 
studierna (gäller främst för nätbaserad utbildning). 

 

Tabell 11 Skäl till att studenter ej tar samtliga poäng 

 

3.7. Nätbaserade studier som företeelse 

3.7.1. Skäl till att läsa nätbaserade kurser 

Det främsta skälet till att läsa nätbaserade kurser var Jag värdesätter att undervisningen är 
flexibel tidsmässigt. Andra viktiga skäl för att läsa nätbaserat var alternativeten 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 är 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.  
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Diagram 18 Skäl till att läsa nätbaserade studier 
 

3.8. Högskolan Dalarnas kvalitetsutveckling 

3.8.1. Nöjdhet för kvalitetsfaktorer 

För de frågor 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 - TOTALT 

Gällande nöjdheten för kvalitetsfaktorerna är resultatet från 2016 års mätning är i stora 
drag entydigt med 2014, det kan konstateras att: 

 De administrativa kvalitetsfaktorerna, Information innan start och Bra planering och 
administration av pågående kurser/program, fick återigen omdöme bland de lägsta. 

 Bland de kvalitetsfaktorer som är kopplade till undervisningen fick återigen 
Lärarnas ämneskompetens högst nöjdhet, följt av Lärarnas tillgänglighet. 

 Bland de kvalitetsfaktorer som är kopplade till miljö fick Bra högskolebibliotek högst 
nöjdhet, lägst nöjdhet har Bra campusmiljö. 
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Diagram 19 Nöjdhet för kvalitetsfaktorer  

NÖJDHET KVALITETSFAKTORER – CAMPUS- OCH NÄTBASERAD UTBILDNING  

Resultatet visar skillnader i nöjdhet gällande de studenter som studerar på campus- och 
nätbaserad utbildning. De största skillnaderna kan ses för kvalitetsfaktorerna Information 
innan start, Bra planering och administration av pågående kurser/program, Lärarnas 
pedagogiska förmåga, Lärarnas feedback, Bra tekniska plattformar/hjälpmedel, Bra stöd till 
tekniska plattformar/hjälpmedel och Bra mötesplatser/plattformar för möten. För samtliga 
dessa kvalitetsfaktorer är studenter som läser nätbaserat mer nöjda de som läser på 
campus. 
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 Diagram 20 Nöjdhet för kvalitetsfaktorer, campus- och nätbaserad utbildning. 

3.8.2. Bedömning av kvalitetsfaktorernas vikt 

KVALITETSFAKTORERERNAS VIKT – CAMPUS- OCH NÄTBASERAD UTBILDNING  

Gällande studenternas bedömning hur viktig respektive kvalitetsfaktor är, är resultaten 
väldigt jämna för de administrativa faktorerna och vissa av undervisningsfaktorerna 
(Lärarnas ämneskompetens, Pedagogiska förmåga, Tillgänglighet och Feedback). De 
skillnader som sedan kan ses är naturliga utifrån studenterna behov och nyttjande utifrån 
aktuell studieform. 
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Diagram 21 Bedömning av kvalitetsfaktorernas vikt, campus- och nätbaserad utbildning. 

3.8.3. Prioriterade faktorer utifrån studenternas vikt- och nöjdhetsskattning 

Generellt kring Prioriteringsfaktor: 

 För faktorer där studenterna bedömer både hur nöjda de är samt hur viktigt 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: 
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Diagram 22 Förklaring av prioriteringsfaktor. 

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. 

 

Diagram 23 Grad av prioritering att förbättra, campus- och nätbaserad utbildning. 
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PRIORITERADE KVALITETSFAKTORER – AKADEMI 

I nedanstående tabell redovisas de faktorer som har högst prioriteringsfaktor, d.v.s. mest 
angelägna för Högskolan Dalarna att prioritera ur studenternas perspektiv. Det framgår 
tydligt att oavsett akademi är Bra information innan kursen startar viktigast att förbättra ur 
kursstudenternas perspektiv, och för programstudenter är Bra planering och administration 
av pågående program mycket viktig att förbättra. Visserligen så är Lärarnas pedagogiska 
förmåga något mer prioriterad för akademin Industri och samhälle, men bägge dessa 
faktorer har hög prioriteringsfaktor. 

 
Tabell 12 Prioriteringsfaktor för de mest angelägna faktorerna att förbättra utifrån 

studenternas perspektiv, totalt och per akademi 

 

3.8.4. Prioriterade faktorer som driver nöjdhet – Akademi 

Som redovisats i 3.3.4. har en statistisk beräkning (faktoranalys) genomförts där resultatet 
från undersökningens nöjdhetsmått har utvärderats mot de kvalitetsfaktorer som ingår i 
undersökningen. I nedanstående tabell redovisas medelvärdet för de faktorer som främst 
driver nöjdheten.  

Som kan ses vid jämförelse med ovanstående tabell för prioriteringsfaktor är 3 av 4 faktorer 
samma, Bra campusmiljö tillkommer här på bekostnad av Bra information innan start. 
Observera att utifrån detta perspektiv är faktorerna viktiga att förbättra oavsett aktuell 
nivå, eftersom en ökad nöjdhet hos dessa faktorer kommer att starkt påverka nöjdheten i 
sin helhet hos studenterna. Det kan konstateras att nöjdheten för dessa faktorer inte är 
speciellt hög, d.v.s. det finns stor förbättringspotential. Det positiva med detta är att dessa 
två perspektiv ger en överensstämmande bild över vad som behöver förbättras, så om 
Högskolan Dalarna fokuserar på att förbättra dessa fem områden är det sannolikt att 
nöjdheten kommer öka markant framöver. 

Som framgår av tabellen nedan är programstudenter generellt minst nöjda med Bra 
planering och administration av pågående program, oavsett akademi. För studenter som 
läser fristående kurser har Bra campusmiljö generellt lägst medelvärde, dock inte för 
akademin Utbildning, hälsa och samhälle. Angående campusmiljön och studenter som läser 
fristående kurser ska det dock tilläggas att det är endast är ett fåtal studenter som faktiskt 
ofta är på campus, många har gett ett betyg trots att de inte befinner sig ofta på campus. 
För prioriteringsfaktor på programnivå per Akademi se bilaga 4.2 

Tabell 13 Medelvärde för de mest angelägna faktorerna att förbättra utifrån faktoranalys 
på vad som driver nöjdhet, totalt och per akademi 
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3.8.5. Fritextkommentarer utifrån ett kvalitetsutvecklingsperspektiv 

För kvalitetsfaktorerna hade studenterna möjlighet att lämna kommentar till respektive 
faktor. Övergripande instruktion för att lämna kommentar var Om du inte är helt nöjd med 
någon del, ange vad som fungerar mindre bra.   

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.4 

Nedan redovisas ordmoln för de fem faktorer som är viktigast att förbättra för Högskolan 
Dalarna utifrån prioriteringsfaktor och vilka faktorer som främst driver nöjdhet. Utöver 
dessa redovisas också 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? 

 

ORDMOLN FÖR BRA INFORMATION INNAN KURSEN/PROGRAMMET STARTAR 

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

 Kurs används oftast i sammanhanget att det varierar mellan olika kurser hur bra 
information de får innan kursen startar 

 Schemat önskar studenterna att de skulle få tidigare 

 De önskar även att tidigare få veta kurslitteraturen, extra viktigt för dem som studerar 
utomlands där det tar tid innan de får litteraturen levererad till sig 

 Planera är svårt eftersom de får för sen information 

 Studenterna vill ha mer information utlagt på Fronter, även mer information om själva 
Fronter då plattformen upplevs krånglig 

 

 

                                                                    
4 Ordmolnen har skapats via Wordle, http://www.wordle.net/create 
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Bild 1 Ordmoln för fritextkommentarer för faktorn Bra information innan 

kursen/programmet startar 

 

ORDMOLN FÖR BRA PLANERING OCH ADMINISTRATION AV PÅGÅENDE KURSER/PROGRAM 

 Det varierar mellan olika lärare, många lärare får också beröm trots den övergripande 
Om du inte är helt nöjd med någon del, ange vad som fungerar mindre bra.   

 Kurs används oftast i sammanhanget att det varierar mellan olika kurser  

 Angående program anser en del att tempot är för långsamt. Andra kommenterar att 
kurser inom programmet krockar schemamässigt 

 Studenterna upplever att informationen på Fronter ofta kommer sent, även mer 
information om själva Fronter behövs då plattformen upplevs krånglig 

 Kurshandböcker anses ofta vara röriga och svåra att förstå  

 Uppgifter i själva kursen/programmet anses inte vara tillräckligt tydligt beskrivna, så 
studenterna missuppfattar vad de ska göra 

 

 



 

 
Undersökningsrapport: Studentenkät 2016 Högskolan Dalarna  46 

  
Bild 2 Ordmoln för fritextkommentarer för faktorn Bra planering och administration 

av pågående kurser/program 

 

ORDMOLN FÖR LÄRARNAS PEDAGOGISKA FÖRMÅGA 

 Ordet bra används ofta i meningar av karaktären ”Generellt är lärarna bra, men en 
lärare var mindre bra” 

 Lärarna får ofta beröm för sina kunskaper i själva ämnet, men saknar i vissa fall 
pedagogisk förmåga och passion 

 

  
Bild 3 Ordmoln för fritextkommentarer för Lärarnas pedagogiska förmåga 
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ORDMOLN FÖR LÄRARNAS FÖRMÅGA ATT GE BRA FEEDBACK 

 Studenterna anser att de oftast får bra feedback när de får feedback, men att lärarna 
verkar ha för lite tid för att ge feedback 

 Studenterna önskar mer feedback och kommentarer på de uppgifter/inlämningsuppgifter 
som de gjort  

 

  
Bild 4 Ordmoln för fritextkommentarer för Lärarnas pedagogiska förmåga 

 

ORDMOLN FÖR BRA CAMPUSMILJÖ 

 Studenterna önskar fler studieplatser, de är för få. Det är främst i Borlänge som fler 
platser önskas. De som finns är också för dåliga 

 Övriga kommentarer kring Dålig/dåligt är tentamens- och föreläsningssalar, som bl.a. 
har dålig luft 

 Campus i Falun nämns oftast i sammanhanget att det är bättre där än i Borlänge 

 Biblioteket nämns som något positivt, ofta i meningar som ”Inte så bra campus förutom 
biblioteket” 

 Angående miljön varierar kommentarerna, vissa tycker den är bra och modern medan 
andra studenter tycker tvärtom 
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Bild 5 Ordmoln för fritextkommentarer för Bra campusmiljö 

 

ORDMOLN FÖR VAD ÄR VIKTIGAST ATT FÖRBÄTTRA FÖR ATT HÖJA KVALITETEN PÅ 
UTBILDNINGEN VID HÖGSKOLAN DALARNA? 

 Lärare handlar till stor del om det som framkommit från tidigare ordmoln, förbättra den 
pedagogiska förmågan och mer feedback 

 Mer användes, utöver nämn ovan, i sammanhang som mer undervisningstimmar, mer 
lyhördhet för studenternas åsikter och mer praktik/samverkan med arbetslivet 

 Studenterna upplevde att det tar mycket tid i anspråk vid kursstart innan de kommer 
igång med sina studier 

 Föreläsningar användes 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, då regler, teknik m.m. ändras 

 Uppgifter användes ofta i att de är otydliga, samt att studenterna önskar snabbare 
bedömning (rättning) av inlämningsuppgifter 
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Bild 6 Ordmoln för fritextkommentarer för Vad är viktigast att förbättra för att höja 

kvaliteten på utbildningen vid Högskolan Dalarna? 
 

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 dessa 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 bra, kompetenta, kunniga och att studenterna 
upplever en positiv närhet till lärarna  

 Föreläsningar används ofta i sammanhanget att de är bra, samt att studenterna ser det 
som positivt att de spelas in 
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Bild 7 Ordmoln för fritextkommentarer för Om du skulle rekommendera Högskolan 

Dalarna, vad skulle du nämna som mest positivt? 
 

3.9. Stödtjänster och faciliteter 

3.9.1. Campusrelaterade frågor (lokaler) 

2016 års undersökning inkluderar frågor kring campus, bl.a. hur studenterna upplever 
lokalerna. Frågorna ställdes till de som ofta är på campus, förutom fråga 37f: hitta till och 
inom campus, som ställdes till de som ofta är på campus, samt de som endast är där någon 
enstaka gång.  

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 är studenterna mest nöjda med enkelheten att hitta till och inom campus och 
antalet mikrovågsugnar, minst nöjda med ventilationen och temperaturen i lokalerna. 
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Diagram 24 Nöjdhet med campusrelaterade frågor, totalt 

När resultaten bryts ned för de som endast nyttjat antingen campus i Borlänge eller campus 
i Falun finns några tydliga skillnader. Studenterna som nyttjat campus i Falun är betydligt 
mer nöjda med kvantiteten och kvaliteten på studieplatser. Studenter som nyttjat campus i 
Borlänge är å andra sidan något mer nöjda med antalet mikrovågsugnar och enkelheten att 
hitta till- och inom campus. Angående tillräckligt många lunchplatser, temperatur och 
ventilation är betygen relativt dåliga oavsett vilket campus studenterna nyttjat. 

För dessa frågor hade studenterna möjlighet att kommentera sina svar om de inte var helt 
nöjda. Angående studieplatser saknade studenterna i Borlänge framför allt grupprum. För 
Falun var det framför allt fler studieplatser i Mediehuset som efterlystes. Mediehuset 
nämndes också relativt ofta för frågan kring temperatur och ventilation, att studenterna 
inte är nöjda med temperaturen där (för kallt) och kvav luft. 

Både för campus i Borlänge och Falun nämndes vissa konkreta salar som studenterna var 
missnöjda med gällande temperatur och ventilation. Detta kan vara bra att granska 
närmare för att se om några förbättringar kan göras i dessa salar  
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Diagram 25 Nöjdhet med campusrelaterade frågor, jämförelse mellan studenter som 
endast nyttjat campus i Borlänge eller Falun  

3.9.2. Biblioteksrelaterade frågor  

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

Totalt sett är studenterna mycket nöjda med de biblioteksrelaterade frågorna. Mest nöjda 
är studenterna med stödet de fick från bibliotekets personal, minst nöjda med utbudet av 
elektroniskt material. 
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Diagram 26 Nöjdhet med biblioteksrelaterade frågor, totalt 

När resultaten bryts ned för de som endast nyttjat antingen biblioteket i Borlänge eller 
biblioteket i Falun finns tydliga skillnader. Studenterna som nyttjat biblioteket i Falun är 
generellt mer nöjda med biblioteksrelaterade frågor, i synnerhet med bibliotekets 
studiemiljö och utbudet av tryckt litteratur. 

För dessa frågor hade studenterna möjlighet att kommentera sina svar om de inte var helt 
nöjda. För de som enbart nyttjade biblioteket i Borlänge kommenterades bl.a. att 
biblioteket är litet och mörkt. Angående tryckt litteratur ansågs denna saknas i stor 
utsträckning, det fanns också önskan om nyare litteratur inte minst inom teknikområdet där 
förändringar sker relativt snabbt. 
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Diagram 27 Nöjdhet med biblioteksrelaterade frågor, jämförelse mellan studenter som 
endast nyttjat biblioteket i Borlänge eller Falun  

3.9.3. Supportrelaterade frågor  

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

Totalt sett är studenterna mycket nöjda med de supportrelaterade frågorna. Mest nöjda är 
studenterna med hjälpen från supportcaféet, minst nöjda med enkelheten att komma i 
kontakt med rätt person via supporternumret. Kommentarerna från de studenter som inte 
var helt nöjda handlade främst om att studenterna blivit skickade till fel person, men det var 
främst enstaka fall.  
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Diagram 28 Nöjdhet med Supportrelaterade frågor, totalt 

De som angav att de fått hjälp från supporten fick också svara på vad de fått hjälp med. 
Runt 50% hade fått hjälp avseende nätbaserade studier eller studieadministrativa frågor. 
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 med bl.a. borttappade plånböcker. 
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Diagram 29 Område som studenten fått hjälp från Support, totalt 

Studenterna var väldigt nöjda med hjälpen de fick oavsett område och vilken kanal de 
använde för att få hjälp. Visserligen var de som tagit hjälp via supportnumret något mindre 
nöjda gällande studieadministrativa frågor, en trolig orsak till detta är att supporten kan 
behöva mer information eller inte kan lösa studentens problem via telefon. 
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Diagram 30 Nöjdhet med supportrelaterade frågor, jämförelse mellan olika områden som 
studenten fått hjälp med 

3.9.4. 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 någon studieadministrativ fråga. 

Mest nöjda inom området är studenterna med hjälpen från Studenthälsan, minst nöjda med 
hjälpen från Studie- och karriärvägledare.  
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Diagram 31 Nöjdhet med frågor relaterade till Studenthälsan och SYV, totalt 

När resultaten bryts ned för de som endast nyttjat antingen campus i Borlänge eller campus 
i Falun är sistnämnda gruppen något mer nöjda. Observera att det är få studenter som 
nyttjat Studenthälsan och enbart ett campus, resultaten ska därför tolkas försiktigt för den 
frågan. 

För dessa frågor hade studenterna möjlighet att kommentera sina svar om de inte var helt 
nöjda. Kommentarerna var främst kring besvikelse över hjälpen/bemötandet. 
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Diagram 32 Nöjdhet med frågor relaterade till Studenthälsan och SYV, jämförelse mellan 
studenter som endast nyttjat Campus i Borlänge eller Falun  

3.10. Jämförelse Borlänge och Falun som studentstad 
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 frågan är också av intresse i och med samlokaliseringsfrågan. 

Totalt sett är studenterna i Falun mer nöjda med Falun som studentstad än motsvarande i 
Borlänge. Det är framförallt unga studenter, under 36 år, som är mer nöjda med Falun än 
motsvarande grupp med Borlänge.  

För dessa frågor hade studenterna möjlighet att kommentera sina svar. Kommentarerna, 
oavsett stad, handlade främst om önskemål om mer aktiviteter bland de som var mindre 
nöjda. En stor andel av kommentarerna påpekade också att de inte är intresserade av 
”studentliv” därav var det inte intressant att betygsätta staden som studentstad. Föga 
förvånande var det främst äldre studenter som ansåg studentliv som mindre intressant, 
därav är det få svar i de äldre grupperna, framför allt i åldersgruppen 51 år eller äldre. 

En intressant aspekt är att studenter i Falun var klart mer nöjda med Falun som studentstad 
om de bodde i studentboende än om de hade annat boende i Falun (7,0 i medelvärde för 
studentboende, 6,0 för annat boende i Falu kommun). I Borlänge var förhållandet det 
omvända, om än resultaten mellan dessa grupper var relativt jämna ( 4,2 i medelvärde för 
studentboende och 4,4 för annat boende i Borlänge kommun). Mer om detta i kommande 
avsnitt Omdömen om studentbostäder. 
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Diagram 33 Upplevelsen av Borlänge som studentstad   

 

Diagram 34 Upplevelsen av Falun som studentstad   

3.11. Omdömen om studentbostäder 

3.11.1. Jämförelse mellan studentboenden 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, likaså i och med samlokaliseringsfrågan. 

Enkelheten att få tag på ett studentboende bedöms likvärdigt i de båda städerna, likaså 
bemötandet från hyresvärden. Skillnader kan dock ses i bedömningen för om bostaden och 
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bostadsområdet motsvarar studentens förväntan. För dessa två faktorer är studenterna i 
Falun mer nöjda. Framför allt gällande bostadsområdet är skillnaden stor. 

 

Diagram 35 Jämförelse studentboende i Borlänge och Falun 

3.11.2.   Jämförelse mellan lägenhetstyper för studentbostaden 

De studenter som bodde i Rum i korridor var minst nöjda med sin studentbostad, oavsett om 
de bodde i Borlänge och Falun. Resultaten är dock tydligare i Borlänge, där denna grupp har 
minst andel positiva och störst andel negativa. I Falun var resultaten jämnare, men de som 
bodde i korridor hade störst andel negativa. Det ska dock poängteras att för vissa 
lägenhetstyper var det få svarande, resultaten ska därför tolkas med försiktighet. 

Studenterna hade möjlighet att lämna kommentar för frågan om de inte var helt nöjda. Det 
var inte så många som utnyttjade möjligheten, men för t.ex. de som bodde i Rum i korridor 
upplevde vissa att det var smutsigt vid inflyttning i det egna rummet samt att 
gemensamhetsytor är smutsiga, de måste städa och diska efter andra studenter som inte 
sköter sig. 
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Diagram 36 Jämförelse studentbostaden utifrån lägenhetstyp i Borlänge 

 

Diagram 37 Jämförelse studentbostaden utifrån lägenhetstyp i Falun 

3.11.3. Jämförelse mellan bostadsområden 

De studenter som bodde i bostadsområdet Locus i Borlänge var i stor utsträckning 
missnöjda med bostadsområdet på så sätt att det inte motsvarade studenternas förväntan. 
Det ska poängteras att för övriga bostadsområden var det få svarande. Resultaten ska 
därför tolkas med försiktighet för dessa men resultaten indikerar på att de var något mer 
nöjda med bostadsområdena. 

Studenterna hade möjlighet att lämna kommentar för frågan om de inte var helt nöjda. För 
de boende i Locus framkom bl.a. att vissa studenter inte kände sig trygga i området. 
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Diagram 38 Jämförelse bostadsområden i Borlänge 

Bostadsområdena i Falun motsvarar i större utsträckning studenternas förväntan än i 
Borlänge, där inget område sticker ut i negativt avseende. 

Studenterna hade möjlighet att lämna kommentar för frågan om de inte var helt nöjda. De 
få kommentarer som lämnats berör främst högljudda grannar. 

 

Diagram 39 Jämförelse bostadsområden i Falun 
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3.11.4. Tillgång till studentboende 

Utöver att fråga de som har studentboende i Borlänge eller Falun hur enkelt det var att få 
tag på studentboende (se avsnitt 3.11.1) så tillfrågades övriga studenter boende i Sverige 
om de försökt få tag på studentboende i Borlänge eller Falun, men inte lyckats. 

Totalt sett var det få studenter som hade försökt få tag på ett studentboende i Borlänge 
(1%) eller Falun (2%) utan att ha lyckats.  

 

Diagram 40 Försökt få studentboende för boende i Sverige (exkl. de som bor i 

studentboende i Borlänge eller Falun) 

Av de som bor i annat boende i Borlänge eller Falun angav en större andel att de hade 
försökt få tag på ett studentboende men inte lyckats jämfört med studenter boende i övriga 
landet. Det var en större andel studenter som inte hade lyckats få studentboende i Falun än 
i Borlänge, vilket är intressant utifrån samlokaliseringsfrågan. 

Tabell 14 Försökt få studentboende, nedbrutet för boende i Borlänge eller Falun (exkl. de 

som bor i studentboende i Borlänge eller Falun) 

Fråga: Har du försökt att få ett studentboende i 
Borlänge eller Falun, men inte lyckats? 

Bor i annat 
boende i 

Borlänge 2016 

Bor i annat 
boende i Falun 

2016 

Svarsalternativ Antal: 292 Antal: 366 
Ja, jag har försökt få ett studentboende i Borlänge 
kommun men har inte lyckats 

5% 1% 

Ja jag har försökt få ett studentboende i Falu 
kommun men har inte lyckats 

1% 9% 

Ja, jag har försökt få ett studentboende i både 
Borlänge- och Falu kommun men har inte lyckats 

1% 2% 

Nej, det är inte aktuellt med studentboende för mig 93% 88% 
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4. Bilagor 

Bilaga 4.1 NKI för program per Akademi 

Bilaga 4.2 Prioriteringsfaktor för program per Akademi 

 

 



 Bilaga 1 
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 NKI för program per Akademi 

Tabell 15.  NKI för programstudenter inom Humaniora och Medier. När antalet studenter 
är mindre än 30 i ett program bör resultaten tolkas med försiktighet, dessa är 
rödmarkerade i kolumnen för ”Antal” 

 
 
 
Tabell 16.  NKI för programstudenter inom Utbildning, Hälsa och Samhälle. När antalet 

studenter är mindre än 30 i ett program bör resultaten tolkas med försiktighet, 
dessa är rödmarkerade i kolumnen för ”Antal” 

 
  
 

 

  



 Bilaga 1 
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Tabell 17.  NKI för programstudenter inom Industri och samhälle. När antalet studenter är 
mindre än 30 i ett program bör resultaten tolkas med försiktighet, dessa är 
rödmarkerade i kolumnen för ”Antal” 



 Bilaga 4 
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 Prioriteringsfaktor för program per Akademi 

Tabell 18  Prioriteringsfaktor för programstudenter inom Humaniora och Medier. När 
antalet studenter är mindre än 30 i ett program bör resultaten tolkas med 
försiktighet, dessa är rödmarkerade i raden för ”Antal”. Där värden saknas 
fattas nöjdhet eller vikt, prioriteringsfaktor kan därför inte räknas ut 

 
 
  



 Bilaga 4 
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Tabell 19  Prioriteringsfaktor för programstudenter inom Utbildning, Hälsa och Samhälle. 
När antalet studenter är mindre än 30 i ett program bör resultaten tolkas med 
försiktighet, dessa är rödmarkerade i raden för ”Antal”. Där värden saknas 
fattas nöjdhet eller vikt, prioriteringsfaktor kan därför inte räknas ut 
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Tabell 20  Prioriteringsfaktor för programstudenter inom Industri och samhälle. När 
antalet studenter är mindre än 30 i ett program bör resultaten tolkas med 
försiktighet, dessa är rödmarkerade i raden för ”Antal” 

 

 



 Bilaga 4 
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