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HT2021 27 628 10 861 10 038 3 234 17 040 7 627

HT2020 26 296 10 306 8 909 3 136 16 731 7 170

5% 5% 13% 3% 2% 6%



Riket totalt + 3 % (+12 000 anm.)
varav utbildningsprogram + 2 %
varav kurser + 4 %

Antal sökalternativ, utbildningsprogram + 3 %
Antal sökalternativ, kurser + 5 %

Högskolan Dalarna

• Totalt söktryck + 5 % (1 332 anm.)

• 1ahandsansökningar totalt + 5 % (555 anm.)

• 1ahandsansökn. utbildningsprogram                                                               
(inklusive senare del av program)      + 3 % (98 anm.)

• Antal sökalternativ, utbildningsprogram - 8 % (-8 st.)

• 1ahandsansökn. kurser/kurspaket + 6 % (457 anm.)

• Antal sökalternativ, kurser/kurspaket + 1 % (9 st.)



Större förändringar, antal förstahandsanmälningar

Grundlärarprogrammet F, 1-3, 240 hp + 112 anm. (Ʃ 172 anm.)
Grundlärarprogrammet årskurs 4-6, 240 hp + 85 anm. (Ʃ 119 anm.)
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp + 72 anm. (Ʃ 550 anm.)
Barnmorskeprogrammet, 90 hp (tre orter) +  41 anm. (Ʃ 131 anm.)
Specialistsjuksköterskeutbildning distriktssköterska, 75 hp +  36 anm. (Ʃ 93 anm.)
Film- och TV-produktion, 180 hp +  24 anm. (Ʃ 166 anm.)
Systemvetenskapliga programmet, 240 hp +  21 anm. (Ʃ 94 anm.)

Vårdutbildningar, totalt (6 program) + 159 anm. (Ʃ 858 anm.)
Ekonomi och samhällsvetenskap, totalt (9 progr inkl 3 magister) - 4 anm. (Ʃ 600 anm.)

KPU, inriktning gymnasieskolan, 90 hp - 49 anm. (Ʃ 66 anm.)
Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 240 hp - 37 anm. (Ʃ 137 anm.)
Socionomprogrammet, 210 hp - 24 anm. (Ʃ 235 anm.)



Nya utbildningsprogram, antal förstahandsanmälningar 

• Grundlärarprogram F, 1-3, arbetsintegrerad, 240 hp 200 anm.

• Idrottstränarprogrammet – prestation och hälsa, 180 hp 20 anm.

• Upplevelseproduktion  Friluftsliv, idrott och hälsa, 180 hp 17 anm.

• Yrkeslärarprogrammet, 90 hp 89 anm.
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Socionom - 9 %

Sjuksköterska + 15 %

Kompl. ped. utb. - 30 % 

Grundlärare + 111 %

Ämneslärare - 16 %

Högskoleingenjör - 10 %



Högskoleingenjör

- Byggteknik 26 anm. (-1 anm.)

- Hållbara energisystem 30 anm. (+7 anm.)

- Maskinteknik 15 anm. (-1 anm.)

Övriga treåriga program

- Bygg- och samhällsplanerarprogram 19 anm. (-7 anm.)

- Informationsdesign – kandidatprogram 21 anm. (of.)

- IT-säkerhet o mjukvarutestning 62 anm. (+12 anm.)

- Systemvetenskapligt program 94 anm. (+21 anm.)



Tvååriga program

- Byggteknik – Produktion och förvaltning 27 anm. (+8 anm.)

- Utveckling av eTjänster 205 anm. (-18 anm.)

Ettårigt tekniskt program

- Tekniskt basår 72 anm. (+19 anm.)



Av samtliga förstahandsansökningar till utbildningsprogram 
har 59 % (2 151 st.) sökt utbildningsprogram på distans, totalt 
17 olika utbildningsprogram
varav 690 (32 %) inom lärarutbildningen

Ökning med 39 % (608 st.) totalt jämfört med hösten 2020



Ht 2021 Ht 2020 Ht 2019 Ht 2018 Ht 2017 Diff. ‐20 Diff % ‐20

Ekonomi/samhvet. 600 604 426 361 352 ‐ 4 ‐ 1 %

Idrott 37 23 23 39 41 14 61 %

Data/IT 382 367 351 304 314 15 4 %

Humaniora 10 25 36 9 8 ‐15 ‐ 60 %

Lärarutbildning 981 841 794 771 693 140 17 %

Medier 304 278 269 251 278 26 9 %

Socialtjänst 235 259 223 196 203 ‐ 24 ‐ 9 %

Teknik 189 177 160 251 294 12 7 %

Vård 858 699 445 509 519 159 23 %

TOTALT 3 596 3 273 2 727 2 691 2 702 323 10 %
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Campusprogram, avancerade nivå Antagna Bet.skyldig Stipendier    Andel män

Solar Energy Engineering (120 hp) 45 42 13   85 % män
Solar Energy Engineering (60 hp) 7 6
Business Intelligence (60 hp) 50 35 8  62,5 % män
Data Science (120 hp) 32 30  2         50 % män
Tourism Dest. Development (60 hp) 29 18 9 55 % män
Energy Efficient Built Env. (60 hp) 40 33  5  100 % män
Material Eng. & Product Dev (120 hp) 5 4 2  100 % män
Material Science (60 hp) 3 3
Economics (60 hp) 29 24 5  40 % män
Global Sexual Reproductive Health (60 hp) 46 38 4 50% män
Grundnivå
International TourismMgement (180 p) 74 63
Swedish for International Students (67,5) 51 43
3:e året systemvetenskap (60 p) 6  samtliga         6     66 % män



Stipendier

I år begär fortsatt HDa fortsatt in motiveringar i form av en kort video i stället för skriftliga 
motiveringar. Se exempel här och här.

Hittills har stipendier erbjudits till 55 nyantagna sökande till ett totalvärde av ca 2,2 mnkr. 

Besked om Svensk Institut stipendier kommer den 28:e april

Distansprogram Antagna        Bet.skyldig Stipendier

Business Studies* (60 hp) 33 25
Democracy, Citizenship & Change (60 hp) 21 ‐ ‐
English Literature (60 hp) 5    1  ‐
English, Linguistics (60 hp)  7 ‐ ‐
English for Academic Purposes (30 hp) 299 samtliga



• HDa ökade antalet antagna studenter till avancerade utbildningar med   
9 % jämfört med ht 2020, att jämföra med den nationella ökningen som 
uppgick till 4 %. 

• Flera internationella sökande använder möjligheten till bedömning via 
reell kompetens.

• Många sökande med sena anmälningar och/eller sena kompletteringar 
väntar på behörighetsbedömning. Samtliga program förutom Magister 
Business Intelligence och Master Data Science tar fortfarande emot sena 
anmälningar.

• Sökande finns från totalt 139 länder.



27,2 (25,4)

40,9 (43,5)

19,0 (18,4)

9,4 (9,5)

2,9 (2,7) 0,6 (0,5)

‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐64 65+







Utbildningsprogram
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 2 277 anm. (26 %)
Utveckling av e-Tjänster, 120 hp 1 272 anm. (7 %)
Socionomprogrammet, 210 hp 1 105 anm. (-3 %)
Industriell ekonomi, 120 hp 770 anm. (20 %)
Grundlärarprogammet F-3, 240 hp 599 anm. (204 %)
Film- och TV-produktion, 180 hp 548 anm. (25 %)

Kurser
Bygg-CAD 589 anm.
Arabiska för nybörjare I 559 anm.
Objektorienterad programmering och problemlösning   493 anm.
Statsvetenskap I 363 anm.
Arbetsrätt I 359 anm.









Baserat på uppdrag, vision och värdegrund är syftet med Högskolans strategi att 
stärka vår roll som ett ansvarstagande och framåtblickande lärosäte. 
Genom att ytterligare utveckla den akademiska kvaliteten inom forskning och 
utbildning ska Högskolans attraktivitet och konkurrenskraft öka.

Det ska vi uppnå genom att:

• Etablera och utveckla sammanhållna akademiska miljöer
• Värna Högskolans signum
• Genomföra särskilda satsningar på centrala kvalitetsaspekter



Strategins målbild

En sammanhållen akademisk miljö bygger på den intellektuella samhörighet 
som finns mellan lärare, lärarlag och forskargrupper inom ett definierat område. 
Den ska präglas av kreativitet och utvecklingskraft.
Viktiga inslag i en sammanhållen miljö är därför god kännedom om förändringar 
i omvärlden, beredskap för utveckling och nytänkande inom såväl utbildning, 
forskning som samverkan.
Under strategiperioden ska identifierade och utpekade miljöer sträva efter att 
uppnå det som kännetecknar en sådan kreativ och dynamisk miljö.



• Utbildningar för samhällsnytta och bildning

• Forskning för kunskapstillväxt och samhällsnytta

• Kvalitetskultur – ansvar och tillit

• Ökat ansvar och inflytande för kollegiet

• Globala perspektiv och interkulturell förståelse

• Proaktivt verksamhetsstöd

• En attraktiv arbetsplats

• Signum Att se hela studenten

• Signum Nätburen undervisning – digitaliseringskompetens

• Signum Samverkan



1) Sammanhållna akademiska miljöer, organisation och strukturer för 
kollegialt inflytande

5) Stödets organisering

4) Högskolans värdegrundsarbete

2) Utveckling av verksamhetscykel, gemensam för 
utbildning och forskning

3) Roller, ansvar, arenor för dialog



• Identifiera existerande och potentiella 
sammanhållna akademiska miljöer.

• Förslag på hur dessa miljöer 
bör organiseras och styras –resulterat i 
nuvarande verksamhetsorganisation.

• Avslutats i samband med uppdaterad 
instruktion till UFN (april 2021)

• Slututvärdering kvarstår
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• Ta fram förslag på gemensam 
verksamhetscykel för forskning och 
utbildning.

• Förstärka koppling mellan ekonomi och 
verksamhet.

• Synkronisera verksamhetscykeln med 
förslag på organisation och styrning från 
delprojekt 1.

• Remissrunda av förslag (åtta remissvar) 
Revidering av förslag pågår, sedan till 
styrgrupp.

• Små justeringar föreslagna – hopkopplingar 
mellan processer, strategisk inriktning 
tydligare, ökat fokus på analys, minskat 
fokus på detaljplanering.
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• Gå igenom högskolegemensamma roller och 
arbetssätt. Stor spridning idag.

• Ta fram en uppdaterad delegationsordning. 
Ute på remiss just nu.

• Förtydligade roller, arbetsordningar.

• Tydligt per roll vad gäller för beslutsmandat, 
beredande, ”stöttande” inför beslut mm.

• Tidigt utkast diskussionsunderlag roller till 
alla institutioners ledningsråd (IL) inför träff 
med alla IL.

• ”Stormöte” ämnesföreträdare, 
programansvariga kommande veckor.

• Större remiss mitten av maj.
3



• Formulera en högskolegemensam innebörd 
av den statliga värdegrunden. Mål: Statliga 
värdegrunden som vi alla lyder under känd 
av medarbetare.

• Formulera innebörden av dimensionerna 
medarbetarskap, ledarskap och 
organisation inom forskning, utbildning 
och verksamhetsstöd.

• Skapa arbetsmaterial/verktyg 
för värdegrundsarbetet, vara ”katalysator” 
i arbetet att kommunicera och 
implementera värdegrunden.

• Kommer till stor del att gå över till HR:s
ordinarie verksamhet, bland annat kring 
ledarskap, chefsutbildningar. 

4



• Sammanhållet och proaktivt 
verksamhetsstöd som följer med i 
verksamhetens behov.

• Rättssäkra och ändamålsenliga 
administrativa flöden

• Mest och bäst digitaliserade lärosätet 
(strategimål)

• Första förslag skickat på remiss. Går igenom 
remissvar (51st), revidering av förslag pågår.

• Ytterligare remissrunda liknande som för 
delprojekt 1.

• Preliminärt: ny organisation på plats tidigast 
1 oktober (om beslut innan sommaren).
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Prefekt vs tidigare akademichef (inte samma sak)

Sammanhållna akademiska miljöer vs tidigare forskningsprofiler i 
”eget spår” (inte samma sak)

Proprefekt vs tidigare forskningsledare (inte samma sak)

Proprefekts huvuduppgift är att stödja prefekten i att etablera och 
utveckla sammanhållna akademiska miljöer inom respektive 
institution i enlighet med högskolans strategi. 



• Proprefekt-hearings startar 21 april
• HR via HR-konsult

• Namn institutioner, namn avdelningar
• Namn institutioner del av vårt varumärke
• Diskussion kring översättningar (ska följa UHRs svensk-engelska lista)

• Studentrepresentanter i IL – tillfälligt beslut om avtal
• Samarbete med Studentkåren

• Doktorandrepresentanter i IL – pågår (synkronisera 
överenskommelser om doktorandrepresentation i råd)
• Samarbete med Studentkåren
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