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Bakgrund
Rekryteringsenkäten ger Högskolan möjlighet att få bakgrundsinformation om studenter vid
Högskolan, information om varför de har valt att läsa vid just Högskolan i Halmstad (HH), om
Högskolan var förstahandsvalet, få reda på hur studenterna har fått information om lärosätet samt om
de har lagt märke till Högskolans marknadsföringsinsatser. Undersökningen görs på initiativ av
forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).
Rekryteringsenkäten har genomförts varje år under en lång tid vid Högskolan i Halmstad, ända sedan
år 2002 (med endast ett undantag), vilket ger en god möjlighet för jämförelser av resultatet mellan
åren.
Under de senaste höstterminerna har pappersenkäter delats ut till studenter på första terminen på
nybörjarprogram, det vill säga program som inte har behörighetskrav i form av tidigare
högskoleutbildning. Denna gång, liksom de senaste åren, har enkäten i de flesta fall delats ut till
studenterna under uppropet till respektive program. Att urvalet till enkätundersökningen är studenter
på program beror framförallt på att den största volymen av studenter finns inom program. Efter att
enkätsvaren samlats in har de manuellt lagts in IT-systemet Dialog Manager. I systemet har resultatet
därefter hanterats.
Rapporten presenterar resultatet av rekryteringsenkäten i stora drag, oftast på en övergripande nivå, i
enstaka fall på akademi, ämneskategori och programnivå. Resultatet finns även att tillgå på
programnivå och kommer att skickas till studierektorer/programansvariga. Rapporten är tänkt att ge
en övergripande bild av resultatet som ska kunna utgöra underlag till vidare diskussioner, analyser och
eventuella åtgärder som kan behöva göras utifrån resultatet.
Rapporten inleds med bakgrund, därefter redovisas förändringar i årets enkät jämfört med föregående
år (hela enkäten finns som bilaga 2). Nästkommande kapitel behandlar svarsfrekvensen (svarsfrekvens
per program återfinns i bilaga 1). Efter denna del av rapporten presenteras resultatet av
enkätundersökningen med bakgrundsfrågorna först.
Siffror inom parentes i denna rapport anger värde för rekryteringsenkäten 2017. I rapporten görs ibland
hänvisningar till Högskolans akademier: ETN: Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap,
ITE: Akademin för informationsteknologi, LHS: Akademin för lärande, humaniora och samhälle,
HOV: Akademin för hälsa och välfärd.
Ett tack riktas till de studenter som svarat på enkäten samt till de personer som har delat ut och samlat
ihop enkäterna.
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Förändringar i årets enkät jämfört med föregående år
- Fråga 3 är omformulerad till "Ange vilken kommun du varit bosatt i senaste halvåret innan
studiestart" istället för som tidigare "Vilken var din hemkommun våren 2017". Detta för att
formuleringen kan användas oavsett om enkäten genomförs nu på höstterminen eller på vårterminen.
Enkäten kommer alltså framöver också delas ut till studenter på de nybörjarprogram som startar på
våren.
- Fråga 5 är omformulerad till "Är du född utanför Sverige?" istället för "Är du född utomlands?",
och därmed ändras svarsalternativen på samma vis.
- Fråga 6 är omformulerad till "Vad läser du för utbildning vid Högskolan i Halmstad?" istället för
"Vad läser du i höst?" Samma anledning till förändring som omformulering av fråga 3.
- Fråga 7 är omformulerad till "Vilken var din huvudsakliga sysselsättning halvåret innan du
påbörjade dina nuvarande studier?" istället för som tidigare " Vilken var din huvudsakliga
sysselsättning våren 2017?" Samma anledning till förändring som omformulering av fråga 3. I den
här frågan har svarsalternativen "Föräldraledig" och "Sjukskriven" tagits bort då det har varit så få
som använt dessa alternativ de senaste åren.
- Fråga 8 är omformulerad till "Hur lång tid innan sista ansökningsdatum bestämde du dig för vilken
utbildning du skulle söka?" istället för som tidigare "Sista ansökningsdatum för att börja studera på
hösten är runt den 15 april. När bestämde du dig för vilken utbildning du skulle söka?" Samma
anledning till förändring som omformulering av fråga 3.
- Fråga 9, om anledningar till varför studenterna sökt till HH, i denna fråga tillkom ett
svarsalternativ: "Högskolan i Halmstad har gott rykte".
- Fråga 10, "HT 2017" har tagits bort i formuleringen av frågan, istället blir formuleringen "Var
Högskolan i Halmstad ditt förstaalternativ när du sökte nuvarande utbildning?" I denna fråga har det
lagts till ett svarsalternativ: "Vid nej, ange gärna vilken högskola/universitet som var ditt
förstaalternativ:"
- Fråga 11, om information om Högskolan, här har det tidigare svarsalternativet "Högskolan i
Halmstads utbildningskatalog" ändrats till "Högskolan i Halmstads utbildningsmagasin".
- Fråga13, som tidigare handlade om förväntan vad utbildningen ska leda till har nu ersatts med
följande fråga ”Har du lagt till någon av följande marknadsföringsinsatser?”.
Enkäten för år 2018 återfinns i bilaga 2 till rapporten.
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Svarsfrekvens
I år har 1382 (1249) studenter svarat på rekryteringsenkäten. Det är alltså en ökning i antalet svar
jämfört med föregående år och det högsta antalet svarande i enkätundersökningens historia. Antalet
svar och svarsfrekvens de senaste nio åren, redovisas i tabell 1 nedan. I årets undersökning har 90 %
(84 %) av registrerade studenter på nybörjarprogram svarat på enkäten. Det är den högsta
svarsfrekvensen sett till de år som återfinns i tabell 1. Svarsfrekvensen är mycket hög på de flesta av
programmen. För att se hur många som besvarat enkäten, antalet registrerade och svarsfrekvens per
program och akademi, se bilaga 1 till rapporten.

År

Antal svar

Svarsfrekvens

2018

1382

90 %

2017

1249

84 %

2016

1199

81 %

2015

1128

77 %

2014

1245

85 %

2013

1214

84 %

2012

1200

78 %

2011

1240

77 %

2010

1153

76 %

Tabell 1, Svarsfrekvens totalt över tid 2010-2018
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Jämn könsfördelning totalt sett – men ojämn på vissa utbildningar
I diagram 1 framgår könsfördelning bland respondenterna. Andelen kvinnor är 52 % (53 %) och
andelen män 48 % (47 %). Könsfördelningen bland studenterna som svarat på rekryteringsenkäten
sett till hela gruppen har de senaste åren blivit jämnare då andelen kvinnor några år tillbaka var närmare
60 %. Detta kan förklaras med att volymen inom utbildningar där män ofta är överrepresenterade
(framförallt ingenjörsutbildningar) har ökat, vilket i sin tur påverkar den totala könsfördelningen.

Diagram 1 Könsfördelning totalt

Sett till totalen är könsfördelningen alltså ganska jämn och de program som har jämnast könsfördelning
är samtliga ekonomutbildningar, vilka det är framgår av tabell 2.
Program

Man

Kvinna

Bygg- och fastighetsekonom

51 %

49 %

Ekonomprogrammet

49 %

51 %

Civilekonomprogrammet

47 %

53 %

Tabell 2, Program med jämnast könsfördelning

I tabell 3 framgår vilka program som har störst andel kvinnor, där två av lärarutbildningarna återfinns
samt sjuksköterskeprogrammet och ett beteendevetenskapligt program.
Program

Man

Kvinna

Förskollärarutbildning

8%

92 %

Sjuksköterskeprogrammet

13 %

88 %

Grundlärarutbildning (åk F-3)

14 %

86 %

Organisering och ledning av arbete och välfärd (inr. socialt arbete)

15 %

85 %

Tabell 3, Program med högst andel kvinnor
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Ingenjörsutbildningarna har alla en övervägande andel män bland studenterna, andelen män är större
bland ingenjörsprogrammen på ITE jämfört med ETN. De utbildningar som har allra störst andel
män framgår av tabell 4. Det ingenjörsprogram med störst andel kvinnor är Utvecklingsingenjör där
40 % är kvinnor och därefter kommer Byggingenjör med 34 % kvinnor.
Program

Man

Kvinna

Elektroingenjör

100 %

0%

Dataingenjör

94 %

6%

Maskiningenjör

94 %

6%

Mekatronikingenjör

94 %

6%

Tabell 4, Program med högst andel män

Nästan varannan student är 21 år eller yngre
Åldern bland respondenterna presenteras i diagram 2. I diagrammet framgår det att knappt hälften, 48
%, av studenterna är 21 år eller yngre. 27 % av studenterna är mellan 22 och 24 år. Andelen som är
25 till 34 år är 20 % i årets enkätundersökning. Intressant att notera över tid är att studenter i denna
åldersgrupp (25-34) ökar i motsatts till den yngsta åldersgruppen, upp till 21 år, som minskat. 4 % av
studenterna är 35 år eller äldre, sett över tid har andelen 35 år eller äldre legat mellan 3 % och 4 % de
senaste åren.

Diagram 2, Åldersfördelning

Könsfördelningen är mest jämn i de yngre ålderskategorierna (närmare 50/50), könsfördelningen bland
respondenterna i gruppen 35 år eller äldre är betydligt mer ojämn, där är 76 % kvinnor och 24 % män.
Sett till åldersfördelning per program kan det noteras att Civilingenjör i intelligenta system har högst
andel studenter i åldern närmast avslutade gymnasiestudier med 79 % av studenterna som är i åldern
21 år eller yngre. Grundlärarutbildning (åk F-3) har högst andel, 14 %, som återfinns i åldersgruppen
35 år eller äldre.
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Andelen studenter från Skåne ökar
I kartan markeras de kommuner där minst tio personer uppgett att kommunen varit hemvist senaste
halvåret innan studiestart. Kommunerna markeras med olika nyanser av blått beroende på antalet
personer. Antal studenter från respektive kommun (med över tio studenter) redovisas bredvid kartan.

Halmstad
Helsingborg
Göteborg
Falkenberg
Varberg
Ängelholm
Kungsbacka
Laholm
Ej svar
Mölndal
Stockholm
Gislaved
Hylte
Båstad
Malmö
Landskrona
Borås
Klippan
Höganäs
Ljungby
Norrköping
Värnamo
Kristianstad

322
113
67
66
62
62
43
40
27
23
23
21
21
20
20
19
15
14
13
12
12
12
10

Kartan illustrerar var flertalet av studenterna kommer ifrån, 75 % av respondenterna kommer från
kommuner som finns utmärkta på kartan. Utöver de namngivna kommunerna finns det ytterligare
128 kommuner där minst en student kommer ifrån. I 2 % procent av enkätsvaren framgår inte
uppgift om hemkommun.
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De flesta av de blåmarkerade kommunerna på kartan är belägna i sydvästra Sverige, d.v.s. Halland,
västra Skåne, några kommuner i Västra Götaland och några kommuner i västra delarna av Småland.
Utöver dessa hamnar även Stockholms kommun, Norrköpings kommun och Kristianstads kommun
på kartan. Värt att notera är att antalet studenter från Helsingborg når över 100 personer och är utan
tvekan den kommun flest studenter kommer ifrån utöver Halmstad kommun där över 300 av
studenterna kommer ifrån. Antalet studenter från Helsingborg har mer än fördubblats sedan 2014
och i årets undersökning är nu andelen från Helsingborg uppe i 8 %. Studenterna från Helsingborg
är ganska jämnt fördelade på Högskolans akademier.
I tabell 5 redovisas resultatet på samma fråga men med en gruppering av kommunerna.
Kommunerna är indelade i områden (förutom Halmstad kommun) för att få en annan överblick och
för jämförbarhetens skull. Näst efter Halland, med Halmstad inräknat, där 40 % av studenterna
kommer ifrån, kommer 25 % av studenterna från Skåne. Därefter i storlek kommer gruppen från
Västra Götaland, där 14 % av studenterna kommer ifrån. 8 % av studenterna kommer från
kommuner i Norra och mellersta Sverige (Svealand och Norrland). Om området skulle brytas ner
ytterligare visar det sig att 4 % av studenterna kommer från Stockholms län. Bland länen i Småland
kommer flest studenter från Jönköpings län med 5 %. Från övriga södra Sverige (övriga Götaland)
kommer 3 % av studenterna.
Område

2018

Halmstad kommun

23 %

Halland (exklusive Halmstad)

17 %

Skåne län

25 %

Västra Götaland

14 %

Jönköpings län

5%

Kronobergs län

2%

Övriga södra Sverige

3%

Norra och mellersta Sverige

8%

Utomlands

1%

Ej svar

2%

Tabell 5, geografisk hemvist per område

I diagram 3 ser vi vilken geografisk bakgrund studenterna har haft över tid.
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Diagram 3, studenternas hemvist över tid

Det finns några förändringar över tid som kan noteras. Andelen som kommer från kommun i Skåne
län har ökat, i år var 25 % från Skåne län, längre tillbaka i tiden (cirka tio år sedan) var andelen därifrån
runt 16 %. Vid samma tidpunkt, alltså för cirka tio år sedan, var andelen studenter från Västra
Götaland högre än andelen från Skåne. Några år därefter var andelarna från Skåne och Västra Götaland
ungefär på samma nivå. Sedan 2015 har andelen från Skåne ökat samtidigt som andelen från Västra
Götaland först minskat något och sedan legat på ungefär samma nivå. Andelen som kommer från
Halmstad kommun har över en tioårsperiod hållit sig på ungefär samma nivå som i år, 24 %. Från
övriga Halland har andelen varit relativ jämn över en tioårsperiod, runt 17 %. Andelen som kommer
från kommuner i västra Småland (Kronobergs och Jönköpings län) är i år 7 % och den andelen har
också hållit sig relativt jämn över en tioårsperiod. Andelen från det stora området norra och mellersta
Sverige har även den varit relativ jämn över en tio års period, den andelen har dock varit strax över 10
% några år tillbaka. Andelen från övriga delar av södra Sverige (Kalmar, Blekinge, Östergötlands och
Gotlands län) har länge hållit sig på en låg nivå, runt årets notering på 3 %. De senaste årens resultat
förstärker bilden av att Högskolan i Halmstad är allra starkast i rekryteringen av studenter i dess
närmaste omgivning, då främst Halland, Skåne och Västra Götalands län. Årets resultat förändrar inte
denna bild.
10

Hälften av studenterna har minst en förälder med högskoleutbildning
Resultatet på fråga ”Har någon av dina föräldrar studerat vid universitet eller högskola?” framgår av
tabell 6 med en jämförelse med föregående år. Åren dessförinnan var frågan formulerad ”Har någon i
din närmaste omgivning studerat vid universitet eller högskola?” med ett antal svarsalternativ.
Förälder studerat vid
universitet eller högskola
2018

2017

Ja

53 %

53 %

Nej

47 %

46 %

Tabell 6, Studieerfarenhet hos respondentens föräldrar

Det är alltså i årets undersökning, liksom föregående år, lite mer än hälften av studenterna som har
minst en förälder som studerat vid universitet eller högskola. Här görs alltså ingen skillnad på
omfattningen av föräldrarnas utbildning, om de läst enstaka kurs eller genomfört utbildning som
resulterat i examen.
På följande program har över 70 % av studenterna någon förälder som studerat på högskola/universitet:
Elektroingenjör, Energiingenjör - förnybar energi, Ekonomprogrammet samt Grundlärarutbildning
(åk 4-6). Andelen vars förälder har denna form av utbildningsbakgrund är något lägre bland studenter
med utländsk bakgrund.

Andelen studenter med utländsk bakgrund ökar
13 % av respondenterna anger att de är födda utomlands, en ökning jämfört med föregående år. 23 %
eller nästan en fjärdedel av studenterna har utländsk bakgrund, d.v.s. de är födda utomlands eller att
båda föräldrarna är födda utomlands, även det är en ökning. En jämförelse över längre period är inte
möjlig då denna fråga bara har varit med de senaste åren.
Är du född utanför Sverige?
2018

2017

2016

Ja, jag är född utomlands

13 %

9%

10 %

Nej, men båda mina föräldrar är födda utomlands

10 %

9%

9%

Nej, men en av mina föräldrar är född utomlands

7%

7%

7%

Nej

70 %

74 %

74 %

Tabell 7, Utländsk bakgrund
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Majoriteten av studenterna kommer från arbete till studiestart
I diagram 4 presenteras resultatet från frågan om huvusaklig syselsättning halvåret innan studiestart.

Diagram 4, Sysselsättning innan studiestart

Den klart vanligaste sysselsättningen för studenterna innan studiestart är arbete, vilket över 60 % av
respondenterna har angivit. Den näst vanligaste sysselsättningen är gymnasiestudier, som nästan 20 %
angett som sysselsättning. 5 % har angett att de kommer från studier på Högskolan i Halmstad
(inklusive de som genomgått högskoleförberedande utbildning vid HH). Lika stor är andelen som
studerat vid annat lärosäte. Andel studenter som kommer från komvuxstudier är 4 %. Utlandsvistelse
(längre resa, jobb eller studier) har 3 % angett. De som angett arbetssökande, studier vid annan
utbildningsinstitution eller annat redovisas som ”Övrigt” i diagrammet och kommer upp i 4 %
tillsammans.
Det program som har högst andel av studenterna som kommer direkt från gymnasiet är Civilingenjör
i intelligenta system, där nästan hälften av studenterna kommer direkt från gymnasiet. Störst andel
som kommer från arbete finns inom programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd,
inriktning arbetsvetenskap där 80 % av studenterna kommer från arbete. Förskollärarutbildning,
Samhällsförändring och social hållbarhet, Affärssystemprogrammet har samtliga en andel över 75 % av
studenterna som kommer från arbete innan studiestart.
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Om vi ser på utvecklingen över tid angående sysselsättning innan studiestart kan vi notera följande:
Den senaste tioårsperioden har andelen som kommer direkt från gymnasiestudier hållit sig på en jämn
nivå runt 20 %. Andelen som kommer från arbete har legat över 50 % de senaste tio åren (förutom en
oförklarlig dipp ett av åren). Andelen som kommer från arbete i årets enkätundersökning uppgår till
62 % och är den högsta noteringen för detta alternativ sedan rekryteringsenkäten började genomföras
2002. Andelen som säger sig komma från studier vid Högskolan i Halmstad är i år 4 % vilket är den
lägsta noteringen sedan undersökningen startade, dock har andelen de senaste fem åren legat på 5 % 6 %, en andel som varit betydligt högre förut.

Många studenter bestämmer sig i god tid vilken utbildning de ska söka

Diagram 5, Tidpunkt för beslut att söka

I diagram 5 presenteras resultatet på frågan ”När bestämde du dig för vilken utbildning du skulle söka?”
43 % (35 %) av studenterna bestämmer sig mer än 6 månader före sista ansökningsdatum och lite mer
än hälften av studenterna bestämmer sig för vilken utbildning man ska söka mindre än 6 månader före.
5 % (4 %) bestämde sig efter sista ansökningsdatum.
Vid en jämförelse av resultatet över tid är det tydligt att det är allt fler som bestämmer sig i god tid
vilken utbildning de ska söka. För bara några år sedan var andelen runt 28 % som bestämde sig mer
än 6 månader innan sista ansökningsdag, jämfört med årets andel på 43 %.
Det program som har högst andel av studenterna som bestämde sig mer än 12 månader före sista
ansökningsdatum är Sjuksköterskeprogrammet, studieort Varberg, där nästan hälften, 47 %, bestämde
sig mer än ett år innan studiestart.
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Vilka är de främsta anledningarna till att studenterna sökte till
Högskolan i Halmstad?
I diagram 6 visas resultatet på frågan ”Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till
Högskolan i Halmstad?” (flervalsfråga).1 Svarsalternativen är i diagrammet indelade enligt följande
kategorier:
faktorer som Högskolan direkt kan påverka (mörkblå färg),
faktorer som Högskolan i viss mån kan påverka (ljusblå färg) och
faktorer som Högskolan inte kan påverka i högre grad (grå färg).

Diagram 6, Främsta anledningar till att söka till Högskolan i Halmstad 2018

Den mest valda anledningen att söka sig till Högskolan detta år är (liksom flera år i rad) är att man kan
bo kvar på hemorten, med andelen 37 % (34 %).
Därefter är det två faktorer som nästan har lika stor andel, alternativen att utbildningen är unik, 24 %
(25 %), och alternativet ”Halmstad som stad” 23 % (25 %).

1

1 % av respondenterna svarade inte på frågan
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21 % angav att utbildningen har gott rykte, nästan lika stor andel, 20 %, valde alternativet att HH har
gott rykte (38 % av respondenterna valde något av alternativen om gott rykte). Observeras bör att HH
har gott rykte är nytt svarsalternativ i årets enkät, vilket påverkar andelarna sett till att respondenterna
kan uppge högst tre alternativ.
Över 15 % fick även alternativen ”Goda pendlingsmöjligheter till hemorten”, 18 % (12 %), ”Lagom
stor högskola” 16 % (20 %) samt familj/och eller familj bor eller studerar här, 15 % (15 %).
Resultatet visar att Högskolan erbjuder utbildningar som för studenter uppfattas vara unika och som
har gott rykte, HH framstår som en högskola med gott rykte får många studenter och får stor inverkan
när studenter har sökt sig till HH. Studieorten Halmstad har också betydlig påverkan varför studenter
väljer just Högskolan i Halmstad. Det är också för många rent praktiska skäl som väger tungt när man
väljer att studera vid Högskolan, såsom att man kan bo kvar på hemorten, att det finns goda
pendlingsmöjligheter eller att man knyts till platsen på grund av sin familj/relation.
Bland de respondenter som angav ”annat” som alternativ nämns exempelvis; att det beror på intresset
för utbildningen, möjligheten att få arbete efter studierna, att man studerat vid Högskolan tidigare
(exempelvis bastermin), familjesituationen, att det var här man kom in, möjlighet att fortsätta med sin
sportaktivitet.
Sett till var respondenterna kommer ifrån som angett alternativet att kunna bo kvar på hemorten, är
det uttryckt både i andelar och antal högst bland studenter från Halmstad, Laholm, Falkenberg,
Varberg och Ängelholm. Om man istället tittar på de som valt alternativet goda pendlingsmöjligheter
till hemorten, kan vi se att det är en stor andel studenter som svarat på detta från Höganäs, Båstads och
Ängelholms kommun. Uttryckt i antal är det även många från Helsingborgs kommun som angett båda
dessa ovan nämnda alternativ, dock är andelen lägre bland dessa studenter.
Diagram 7 visar resultatet över tid på frågan om anledningar att söka till Högskolan i Halmstad.
Observera att diagrammet enbart visar de faktorer som Högskolan i Halmstad direkt och i viss mån
kan påverka.
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Diagram 7, Anledningar att söka till Högskolan i Halmstad 2010-2018 (faktorer som HH kan påverka)

Det bör beaktas att det i årets enkät tillkommit ett svarsalternativ (HH har bra rykte), som dessutom
många har valt, vilket påverkar jämförbarheten över tid för resterande alternativ då högst tre
alternativ får väljas. Med detta i beaktande kan det noteras att bland de övriga alternativ (som
Högskolan på något sätt kan påverka) har alternativet ”Lagom stor Högskola” ändrats mest jämfört
med föregående år och gått ner 4 %. Alternativet ”Högskolans kontakter och samverkan med
arbetslivet” har däremot ökat jämfört med föregående år, 9 % (7 %) valde detta alternativ, vilket är
den högsta noteringen sedan alternativet kom med i undersökningen.
Sett till de faktorer som Högskolan inte kan påverka i högre grad och det mest valda alternativet
”Kan bo kvar på hemorten” har detta alternativ de senaste åren legat på en ganska jämn nivå runt
årets notering på 37 %. Detsamma gäller för alternativet ”Goda pendlingsmöjligheter till hemorten”
med en andel runt årets notering på 18 %.
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Tre av fyra som börjat sin utbildning hade Högskolan i Halmstad som
förstaalternativ när de sökte utbildning
Resultatet från frågan ”Var Högskolan i Halmstad ditt förstaalternativ när du sökte nuvarande
utbildning?” visas i diagram 8.

Diagram 8, Förstaalternativ vid ansökan?

70 % (70 %) av respondenterna angav att de har sökt den utbildning de nu läser vid Högskolan i
förstahand. 5 % (5 %) av respondenterna hade en annan utbildning vid Högskolan som förstaalternativ
men läser alltså nu en utbildning vid Högskolan som de inte sökt i förstahand. 24 % (24 %) av
respondenterna hade sitt förstaalternativ utanför Högskolan i Halmstad. Vi kan alltså konstatera att 75
% (75 %) av respondenterna i undersökningen har valt en utbildning vid Högskolan i Halmstad som
förstaalternativ. Detta är samma andelar som kom från förra årets undersökning.

Diagram 9, Var Högskolan i Halmstad ditt förstaalternativ när du sökte utbildning? 2012-2018
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Diagram 9 visar resultatet över tid sedan 2012 då frågan lades till i undersökningen. Andelen
respondenter som sökt till sin utbildning i förstahand har ökat med 7 procentenheter jämfört mellan
2012 och årets notering.
Det finns några program där över 90 % av respondenterna har angett att de sökt respektive utbildning
i förstahand; IT-forensik och informationssäkerhet, Grundlärarutbildning (åk F-3) samt
Energiingenjör - förnybar energi.
Om vi tittar på resultatet utifrån de som svarade att de inte sökt till utbildning vid Högskolan i första
hand, får vi fram att följande program har över 40 % av respondenterna som svarat detta: Civilingenjör
datateknik, Civilingenjör i intelligenta system samt Dataingenjör.
Denna gång fanns det även i enkäten en följdfråga för de som svarade nej, att de hade inte sökt till HH
i förstahand, där de hade möjlighet att svara vilket lärosäte som var deras förstaalternativ.
Av de som sökt ett annat lärosäte i förstahand valde 90 % att i följdfrågan namnge det lärosäte de sökt
i förstahand. Resultatet framgår av diagram 10. Bland de lärosäten som anges, återkommer Lunds
universitet (LU) flest gånger, en tredjedel av svaren är Lunds universitet, ibland uppgavs Campus
Helsingborg och i vissa fall LTH. Därefter kommer Göteborgs universitet (GU) som näst flest sökt till
som förstahandsval. Efter LU och GU kommer Chalmers tekniska högskola, Malmö universitet,
Linköpings universitet och Jönköpings University, vilka samtliga har namngetts över femton gånger.

Diagram 10, De lärosäten flest uppgett de sökt till i förstahand - bland de som inte sökt HH i förstahand

Sett till de program som hade högst andel respondenter som sökte till andra lärosäten i förstahand (se
ovan), har de flesta istället sökt till framförallt Lunds universitet, men också till Chalmers tekniska
högskola, Linköpings universitet, Malmö universitet och KTH. Nästan alla inom denna grupp
respondenter svarade på följdfrågan om vilket annat lärosäte de sökt i förstahand.
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Nuvarande och tidigare studenter får allt större betydelse som
informationsbärare om Högskolan
I diagram 11 presenteras resultatet från frågan ”Hur har du fått information om Högskolan i
Halmstad?” (flervalsfråga). Svarsalternativen är i diagrammet indelade enligt följande kategorier:
informationskanaler som Högskolan har ansvaret för (mörkblå färg),
informationskanaler som Högskolan till viss mån kan påverka (ljusblå färg)
informationskanal oklar (grå färg)

Diagram 11, Hur information har hämtats om Högskolan 2018

I år och under en lång period är det tre alternativ som är betydligt mer valda jämfört med de andra.
Det mest valda alternativet är ”antagning.se” som 53 % (51 %) har valt. Tätt därefter kommer
Högskolan i Halmstads webbplats som 48 % (48 %) har valt. Det tredje mest valda alternativet är
”Personer som studerar/studerat vid Högskolan i Halmstad” som 44 % (42 %) valt. Alternativet
”Studera.nu” kommer näst därefter som 23 % (20 %) har valt.
Över 10 procent får även alternativen sociala medier 13 % (11 %), öppet hus på HH 10 % (13 %)
samt studievägledare 10 % (9 %).
HH:s utbildningsmagasin (f.d. katalogen) har 8 % valt, förra året valde 13 % alternativet
utbildningskatalog. Tätt därefter kommer alternativet utbildningsmässor 7 % (6 %).
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Mellan 3 % - 5 % av respondenterna har angett alternativen andra webbplatser, annat, sommaröppet
på HH, besök av HH på gymnasieskola och välkomstsamtal från student.
Av de 5 % (3 %) av respondenter som har angett ”annat” har det exempelvis lyfts fram; vänner/familj,
att man bor i Halmstad, att man tidigare studerat vid Högskolan.
I snitt har respondenterna valt 2,4 alternativ (respondenter kan välja obegränsat antal svarsalternativ).
Diagram 12 presenterar utvecklingen av användandet av de vanligaste informationskanalerna över tid.

Diagram 12 Vanligaste informationskanalerna över tid

Jämfört med de första åren som undersökningen genomfördes har det tillkommit ytterligare alternativ
genom åren vilket påverkar jämförbarheten. En trend som pågått under en längre tid är hur viktiga
personer som studerar/studerat är när presumtiva studenter tar in information om Högskolan. I år är
andelen som väljer detta alternativ högre än den någonsin varit. Att andelen på detta alternativ ökar
betydligt mellan 2013 och 2014 kan förklaras med att ett snarlikt alternativ togs bort mellan åren. En
annan trend är att allt fler använder sociala medier som informationskanal. Sedan alternativet tillkom
har andelen som valt detta ökat varje år. Numera tar Högskolan fram ett utbildningsmagasin istället
för tidigare benämnd utbildningskatalog som är en kortare version av katalogen. Om man ändå skulle
jämföra katalogen och magasinet som ett och samma alternativ över tid så visar enkäten att
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användningen fortsätter att minska och är nu under 10 %. Alternativen antagning.se och Högskolans
webbplats har legat på ungefär 50 % vardera de senaste åren.
Ungefär 50 % av respondenterna (nästan 700 personer) valde att svara på följdfrågan ”Har någon/några
av informationskällorna (se fråga 11) varit avgörande för dig att tacka ja till din plats?” vilket är betydligt
fler jämfört med förra undersökningen. Trots att fler svarat i år är det ändå hälften som inte svarat, en
teori till varför det är så kan vara att dessa personer inte ansett att någon informationskanal varit
avgörande eller att man tyckte att alla var lika viktiga. Bland fritextsvaren finns ett stort antal personer,
208 stycken, som skrivit ”Nej” på frågan, d.v.s. 30 % av svaren.
Tabell 8 visar vilka informationskanaler som kommer fram vid en sökning efter ord som nämns i svaren
på fritextfrågan (de som valts minst tio gånger, ibland nämns flera alternativ i ett och samma svar).
Informationskanaler med avgörande betydelse
Personer som studerar/studerat på Högskolan
Högskolan i Halmstads webbplats
Antagning.se
Öppet hus/Sommaröppet på Högskolan
Studievägledare
Studera.nu
Utbildningsmässor

Antal
165
86
60
26
25
14
10

Tabell 8, Antal förekommande svar på fritextfrågan om informationskällorna varit avgörande när de tackat ja till sin plats

Årets undersökning förstärker bilden av att personer som studerar/studerat är oerhört viktiga när
presumtiva studenter tar in information om Högskolan och att de rekommendationer och den
information de får har en avgörande betydelse när de tackat ja till sin utbildning. Öppet hus och
sommaröppet på HH samt studievägledare får i detta sammanhang mer genomslag än många av de
mer använda informationskanalerna.
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Marknadsföringsinsatser
I diagram 13 redovisas resultatet på frågan ”Har du lagt märke till någon av följande
marknadsföringsinsatser?”

Diagram 13, Marknadsföringsinsatser

Detta är en fråga som inte varit med på några år, senast frågan var med var 2014. Jämfört med
föregående fråga är vi här ute efter i vilka sammanhang Högskolans marknadsföringsinsatser har
exponerats för studenterna. Fyra av tio respondenter uppger att de har sett reklam på sociala medier.
Nästan var tredje respondent har inte svarat på frågan, en förklaring till det kan vara att dessa inte har
lagt märke till någon marknadsföringsinsats. Lite mer än 20 % av respondenterna har noterat
hemskickad reklam, ungefär lika stor andel har sett reklam på webbplatser. Mellan 6 % och 10 % har
noterat e-post nyhetsbrev, sett reklam på utbildningssajter, sett utomhusreklam, sett pre-rolls (d.v.s.
reklam före exempelvis Youtubeklipp) samt reklam i tryckt media. 3 % har noterat reklam om
Högskolan på biograf. Skulle vi se på resultatet från denna fråga utifrån ett åldersperspektiv så kan vi
se att andelen som inte besvarat denna fråga är högre ju äldre studenterna är. Andelen är dubbelt så
hög bland studenterna som är 35 år eller äldre jämfört med studenter som är 21 år eller yngre.
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Ord som förknippas med Högskolan i Halmstad
Det sista respondenterna har möjlighet att göra i enkäten är att skriva ett ord som de förknippar med
Högskolan i Halmstad. Detta formulerades Skriv det första ordet du tänker på när du tänker på
Högskolan i Halmstad. Det var 81 % av respondenterna som valde att skriva något ord om HH.
Resultatet från detta presenteras i ett ”word cloud”/”ordmoln”. Här syns alltså de vanligaste orden som
förknippas med Högskolan i Halmstad. Ord från denna del av enkäten återfinns även på förstasidan
för denna rapport.
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Bilaga 1 Svarsfrekvens per program och akademi
Studenter från nedanstående nybörjarprogram har besvarat rekryteringsenkäten 2018. Nedan visas
hur många som har svarat på enkäten och hur många som var registrerade på utbildningen, termin 1
höstterminen 2018. 2 Programmen är sorterade per akademi.
Program som ingår i urvalet till
enkäten

2

Antal reg. Antal
HT18
svar

Svarsfrekvens Akademi

Biomedicin - inriktning
träningsfysiologi

19

16

84 %

ETN

Bygg- och
fastighetsekonomprogrammet

68

65

96 %

ETN

Byggingenjör

53

44

83 %

ETN

Civilekonomprogrammet

82

73

89 %

ETN

Ekonomprogrammet

78

65

83 %

ETN

Energiingenjör - förnybar energi

17

11

65 %

ETN

Internationella
marknadsföringsprogrammet

70

67

96 %

ETN

Maskiningenjör*

30

33

110 %*

ETN

Naturvård och artmångfald

17

14

82 %

ETN

Utvecklingsingenjörsprogrammet

46

40

87 %

ETN

Totalt ETN

480

428

89 %

Hälsopedagogiskt program

52

49

94 %

HOV

Organisering och ledning av arbete och
välfärd (inriktning arbetsvetenskap)*

41

44

107 %*

HOV

Organisering och ledning av arbete och
välfärd (inriktning socialt arbete)

43

39

91 %

HOV

Professionell idrottskarriär och arbetsliv
Psykologi - inriktning idrott och
motion
Samhällsförändring och social
hållbarhet
Sjuksköterskeprogrammet (Halmstad)

(9)

-

-

HOV

65

57

88 %

HOV

58

44

76 %

HOV

53

53

100 %

HOV

Sjuksköterskeprogrammet (Varberg)

55

43

78 %

HOV

Totalt HOV

367

329

90 %

Källa: Ladok - Uppföljning - Studiedeltagande - registrering
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Affärssystemprogrammet*

48

50

104 %*

ITE

Civilingenjör i datateknik

53

50

94 %

ITE

Civilingenjör i intelligenta system

27

24

89 %

ITE

Dataingenjör

49

32

65 %

ITE

Digital design och innovation

49

45

92 %

ITE

Elektroingenjör

15

13

87 %

ITE

IT-forensik och informationssäkerhet*

47

48

102 %*

ITE

Mekatronikingenjör

17

17

100 %

ITE

Nätverksdesign och datordrift**

26

20

77 %

Tekniskt basår

98

90

92 %

ITE
ITE &
ETN

Totalt ITE

429

389

91 %

Förskollärarutbildning

65

64

98 %

LHS

Grundlärarutbildning (åk 4-6)

51

45

88 %

LHS

Grundlärarutbildning (åk F-3)
Samhällsanalys och kommunikation
Ämneslärarutbildning (gymnasieskolan)

56
49
32

49
47
31

88 %
96 %
97 %

LHS
LHS
LHS

Totalt LHS

253

236

93 %

Totalt HH

1529

1382

90 %

*Anledningen till att antal svar är högre än redovisat antal registrerade kan förklaras med att personer har
registrerat sig på en kurs på programmet men därefter avbrutit studierna inom de tre första veckorna.
**Här räknas inte internationella studenter då enkäten genomförs på svenska. Med anledning av detta bryts
resultatet inte ner på programnivå i denna rapport då resultatet inte kan anses spegla hela studentgruppen.
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Bilaga 2 Enkäten

Rekryteringsenkät 2018
Vad gjorde du innan du började studera och varför sökte du till Högskolan i Halmstad?
Hjälp oss att förbättra vårt rekryteringsarbete genom att besvara frågorna nedan.

1. Kön*

Man

Kvinna

*Sverige har i dagsläget två juridiska kön, men det utesluter inte att individen identifierar sig på annat sätt. Här avses juridiskt kön som är det kön som står registrerat i folkbokföringen.

2. Ålder

21 år eller yngre

22-24 år

25-34 år

35 år eller äldre

3. Ange vilken kommun du varit bosatt i senaste halvåret innan studiestart:
4. Har någon av dina föräldrar studerat vid universitet eller högskola?
Ja
Nej
5. Är du född utanför Sverige?
Ja, jag är född utanför Sverige
Nej, men båda mina föräldrar är födda utanför Sverige
Nej, men en av mina föräldrar är född utanför Sverige
Nej
6. Vad läser du för utbildning vid Högskolan i Halmstad?
Utbildningsprogram
7. Vilken var din huvudsakliga sysselsättning halvåret innan du påbörjade dina nuvarande studier?
OBS! Markera endast ETT alternativ.
Gymnasiestudier
Komvuxstudier
Studier på Högskolan i Halmstad
Studier på annan högskola eller universitet
Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin på Högskolan i Halmstad
Högskoleförberedande studier, exempelvis Bastermin eller Basår, på annan högskola eller universitet
Studier vid annan utbildningsinstitution exempelvis folkhögskola
Utlandsvistelse från hemlandet (längre resa, jobb eller studier)
Arbete
Arbetssökande
Annat (ange vad)

Fortsättning på baksidan! >>

Högskolan i Halmstad

Rekryteringsenkät 2018

8. När bestämde du dig för vilken utbildning du skulle söka?
Mer än 12 månader före sista ansökningsdatum
6-12 månader före sista ansökningsdatum
3-6 månader före sista ansökningsdatum
Mindre än 3 månader före sista ansökningsdatum
Dagarna innan sista ansökningsdatum
Jag bestämde mig efter sista ansökningsdatum
9. Vilka är de främsta anledningarna till att du sökte till Högskolan i Halmstad?
OBS! Du kan markera högst TRE alternativ.
Högskolans breda utbildningsutbud
Högskolans kontakter och samverkan med arbetslivet
Utbildningen är unik
Utbildningen har gott rykte
Utbildningen ger goda praktikmöjligheter
Högskolan i Halmstad har gott rykte
Möjlighet att studera utanför Sverige
Stor valfrihet i utbildningen
Lagom stor högskola
Fräsch studiemiljö (lokaler, campus o.s.v.)
Studentlivet
Familj och vänner bor och/eller studerar här
Halmstad som stad
Goda pendlingsmöjligheter till hemorten
Möjlighet att läsa vidare på magister/master/forskarnivå
Annat (ange vad)
Kan bo kvar på hemorten
10. Var Högskolan i Halmstad ditt förstaalternativ när du sökte nuvarande utbildning?
Ja, jag sökte denna utbildning jag läser nu i förstahand
Ja, jag sökte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ men inte till den utbildning jag nu läser
Nej, jag sökte inte till Högskolan i Halmstad som förstaalternativ
Vid nej, ange gärna vilken högskola/universitet som var ditt förstaalternativ:
11. Hur har du fått information om Högskolan i Halmstad?
OBS! Du kan markera FLERA alternativ.
Högskolan i Halmstads utbildningsmagasin
Högskolan i Halmstads webbplats
Studera.nu
Antagning.se
Öppet hus på Högskolan i Halmstad
Andra webbplatser
Utbildningsmässor
Studievägledare
Välkomstsamtal från student
Sommaröppet på Högskolan i Halmstad

Högskolans kampanjwebbplatser framtiden.hh.se och framtidensklassrum.hh.se
Personer som studerar/studerat vid Högskolan i Halmstad
Besök av Högskolan i Halmstad på gymnasieskola
Sociala medier (exempelvis Facebook, Instagram)
Annat (ange vad)

12. Har någon/några av informationskällorna (se fråga 11) varit avgörande för dig att tacka ja till din plats? Ange vilken/vilka:

13. Har du lagt märke till någon av följande marknadsföringsinsatser?
OBS! Du kan markera FLERA alternativ.
Reklam på sociala medier
Reklam på webbplatser
Pre-rolls (reklam före t.ex. Youtube-klipp)
E-post nyhetsbrev
Reklam på utbildningssajter (exempelvis allastudier.se)
Reklam i tryckt media
Utomhusreklam
Bioreklam
Hemskickad reklam
14. Skriv det första ordet du tänker på när du tänker på Högskolan i Halmstad:
Stort tack för din medverkan!

