
   

 

STUDENTENKÄT 2014 
Dagens och morgondagens studenter 
vid Högskolan Dalarna 

 

Högskolan Dalarna 

Januari 2015 

Rapporten författad av: 

Maria Hedlund 

Prifloat AB 2015-01-28 



 

 
Undersökningsrapport: Studentenkät 2014 Högskolan Dalarna  2 

Innehåll 

1. Sammanfattning ...........................................................................................................4 

2. Fakta om undersökningen ............................................................................................. 7 

2.1. Inledning ............................................................................................................... 7 

2.2. Bakgrund .............................................................................................................. 7 

2.3. Urval .....................................................................................................................8 

2.4. Datainsamling ......................................................................................................8 

2.5. Svarsfrekvens ...................................................................................................... 9 

2.6. Avgränsningar ..................................................................................................... 9 

2.7. Redovisning av resultat ........................................................................................ 9 

3. Resultat....................................................................................................................... 10 

3.1. Bortfallsanalys .................................................................................................... 10 

3.1.1. Känd information om målgruppen .............................................................. 10 

3.1.2. Jämförelse av resultat från webbenkät och telefonintervjuer ...................... 11 

3.1.3. Anledningar till att inte besvara enkäten..................................................... 13 

3.1.4. Slutsats gällande resultatets representativitet ............................................ 14 

3.2. Kunskap om målgruppen .................................................................................... 15 

3.2.1. Familje- och bostadssituation ..................................................................... 15 

3.2.2. Studiesituation ........................................................................................... 17 

3.2.3. Förvärvsarbete parallellt med studier.......................................................... 18 

3.2.4. Tidigare bransch för de studenter som förvärvsarbetade innan studierna ... 19 

3.3. Studenternas nöjdhet ......................................................................................... 20 

3.3.1. Generell nöjdhet, NKI (Nöjd Kund Index) .................................................... 20 

3.3.2. Ryktesspridning och rekommendation, NPS ............................................... 22 

3.3.3. Demografiska skillnader gällande nöjdhet .................................................. 24 

3.3.4. Faktorer som driver nöjdheten ....................................................................26 

3.4. Varumärket Högskolan Dalarna .......................................................................... 27 

3.4.1. Kännedom om Högskolan Dalarna ............................................................. 27 

3.4.2. Orsaker till att välja Högskolan Dalarna ......................................................29 

3.4.3. Kännedom om möjligheter till utbytesstudier ............................................. 31 

3.5. Jämförelse med andra högskolor och universitet ................................................ 32 

3.6. Studenternas målbild och bedömning av kursgenomströmning ......................... 35 

3.6.1. Personliga mål med utbildningen................................................................ 35 

3.6.2. Grad av måluppfyllelse utifrån de starkaste personliga målen ..................... 35 

3.6.3. Bedömning av att slutföra kurser ................................................................ 36 

3.6.4. Skäl till att inte fullfölja kurser/program ...................................................... 38 

3.7. Nätbaserade studier som företeelse ................................................................... 39 



 

 
Undersökningsrapport: Studentenkät 2014 Högskolan Dalarna  3 

3.7.1. Skäl till att läsa nätbaserade kurser ............................................................. 39 

3.7.2. Problem att fullfölja kursen pga. obligatoriska träffar ................................. 41 

3.8. Högskolan Dalarnas kvalitetsutveckling.............................................................. 43 

3.8.1. Nöjdhet för kvalitetsfaktorer ...................................................................... 43 

3.8.2. Bedömning av kvalitetsfaktorernas vikt ...................................................... 45 

3.8.3. Prioriterade faktorer ................................................................................... 47 

4. Bilagor ........................................................................................................................ 52 

1. NKI för program och fristående kurser (grupper) ......................................................... 53 

2. NPS för campusutbildning (grupper) ........................................................................... 54 

3. NPS för nätbaserad utbildning (grupper) ..................................................................... 56 

4. Orsaker att välja Högskolan Dalarna ........................................................................... 58 

 

 

 

  



 

 
Undersökningsrapport: Studentenkät 2014 Högskolan Dalarna  4 

1. Sammanfattning 

Prifloat AB har på uppdrag av Högskolan Dalarna genomfört en studentundersökning med 
fokus på studenternas erfarenheter av campus- och nätbaserade 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 dem på ett sätt så att 
de attraheras av Högskolan Dalarnas erbjudande. 

2. 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. 

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. 

Undersökningens målgrupp var aktiva studenter (med registrering hösten 2014) som läser 
program eller fristående kurser samt hade minst en registrering på program/kurs mellan 
perioden hösten 2009 och till våren 2014. Då stora delar av undersökningen var inriktad på 
utbildningens och undervisningens kvalitet var det av största vikt att målgruppen hade 
tillräcklig erfarenhet av studier vid Högskolan Dalarna och därför uteslöts studenter som 
påbörjade sina högskolestudier under hösten 2014. 

Övergripande resultat från undersökningen visar: 

KUNSKAP OM MÅLGRUPPEN 

Högskolan Dalarnas primära rekryteringsområde för campusutbildning är Dalarna, enligt 
undersökningen var varannan student bosatt i Dalarna vid ansökningstillfället (52%). För 
nätbaserad utbildning är, som förväntat, rekryteringsområdet mer spritt, 22% var bosatta i 
Dalarna vid ansökan, 66% var bosatta i övriga delar av Sverige och resterande andel 12% var 
bosatta i utlandet. 

46% av studenterna var förvärvsarbetande innan de påbörjade sina studier vid Högskolan 
Dalarna. Som naturligt är så var andelen större för de studenter som läser nätbaserat (51%) 
än de som läser på campus (36%). Resultatet från undersökningen visar också att många 
studenter fortsätter att arbeta parallellt med sina studier. Att studenter som läser via 
nätbaserad utbildning kombinerar sina studier med arbete i stor utsträckning är förväntat, 
men resultatet visar även att en hög andel campusstudenter kombinerar studier och arbete. 
Varannan student som studerar på campus med en studietakt på 75% eller mer arbetar till 
viss del. 

De orsaker som studenterna angav gällande varför de valde att studera vid Högskolan 
Dalarna skiljer sig beroende på om de studerar på campus- eller nätbaserad utbildning. De 
främsta skälen för campusstudenterna var (1) Geografiskt läge, (2) Goda möjligheter till 
jobb efter studierna och (3) Högskolan Dalarnas utbud av unika utbildningar. De främsta 
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skälen för studenter som läser via nätbaserad utbildning var (1) Flexibla 
undervisningsformer, (2) Högskolan Dalarna är ledande inom nätbaserad utbildning och (3) 
Högskolan Dalarnas utbud av unika utbildningar. 

STUDENTERNAS NÖJDHET 

Nöjdheten (NKI) 2014 för Högskolan Dalarna var 70 (jmf 2012: 68). År 2012 låg Högskolan 
Dalarnas NKI-nivå i linje med snittet för Sverige. 2014 års mätning visar att nöjdheten ökar 
bland studenterna och Högskolan Dalarnas trend är därmed den motsatta jämfört med 
snittet för Sveriges universitet där nöjdheten generellt sett minskar. Undersökningen visar 
också, liksom 2012-års undersökning, att det finns en skillnad i nöjdhet mellan studenter 
som läser campus- respektive nätbaserad utbildning. Skillnaden i nöjdhet mellan 
nätbaserad utbildning (NKI 75) och campusutbildning (NKI 62) måste bedömas som stor. 

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. NPS-värdet för campusutbildning vid Högskolan Dalarna 2014 var +1, 
vilket är i nivå med 2012 års resultat (+2). NPS värdet för nätbaserad utbildning vid 
Högskolan Dalarna var +46, vilket är något bättre än 2012-års resultat (+42). 

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

 Lärarnas pedagogiska förmåga 

 Bra planering och administration av pågående kurser/program 

 Lärarnas ämneskompetens 

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.  

Då undersökningens resultat i sin helhet tas i beaktande så är faktorerna Lärarnas 
pedagogiska förmåga och Bra planering och administration av pågående kurser/program 
speciellt viktiga att förbättra då dessa även fick låga omdömen i förhållande till övriga 
kvalitetsfaktorer. Faktorn Lärarens ämneskompetens uppnådde en högre nöjdhet och här 
måste det primära målet vara att bibehålla den höga nöjdhet som finns bland studenterna. 

KVALITETSUTVECKLING 

Undersökningen visar att Högskolan Dalarna har många styrkor sett ur studenternas 
perspektiv. De kvalitetsfaktorer som bedöms vara bäst är följande: 

 Lärarnas ämneskompetens 

 Bra högskolebibliotek 

 Bra tekniska plattformar/hjälpmedel 

 Bra stöd till tekniska plattformar/hjälpmedel 

 Lärarnas tillgänglighet 
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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 
(gäller både campus- och nätbaserad utbildning): 

 Information innan start 

 Bra planering och administration av pågående kurser/program 

 Lärarnas pedagogiska förmåga 

 Lärarnas feedback 

En förbättring av ovan nämnda faktorer kommer sannolikt även att förbättra den generella 
nivån av nöjdheten, dvs. både nöjdheten gällande Högskolan Dalarna som lärosäte och 
gällande de kvalitetsfaktorer som bedöms i undersökningen. Detta beroende på att 
studenterna finner dessa faktorer mycket viktiga för deras utbildning samt att de inte 
fungerar till fullo. Det negativa som detta ger i studentens upplevelse påverkar sannolikt 
även bedömningen av övrig verksamhet. Utav de fyra faktorer som är mest prioriterade att 
förbättra återfinns två bland de faktorer som har visat sig mest drivande för att öka 
nöjdheten, dvs. faktorerna Bra planering och administration av pågående kurser/program och 
Lärarnas pedagogiska förmåga. Detta stärker ytterligare dessa två faktorers vikt för att 
arbeta vidare med och förbättra för att slutligen uppnå en högre upplevd nöjdhet hos 
studenterna totalt sett. 

Utifrån underlag som är tillgängligt för Högskolan Dalarna kan även djupare analys 
genomföras, exempelvis vad som är viktigast att förbättra för olika program och fristående 
kurser inom olika studieinriktningar. 

  



 

 
Undersökningsrapport: Studentenkät 2014 Högskolan Dalarna  7 

2. Fakta om undersökningen 

2.1. Inledning 

Högskolan Dalarna driver kontinuerligt ett arbete gällande ständiga förbättringar för att 
utveckla sina utbildningar och sin undervisning i syfte att öka den upplevda kvaliteten och 
nöjdheten hos studenterna. 

Undersökningen Studentenkät 2014 - Dagens och morgondagens studenter vid Högskolan 
Dalarna är en enkätundersökning som bl.a. visar varför studenterna valde att studera vid 
Högskolan Dalarna, vilka kvalitetsfaktorer i undervisningen som är viktiga och hur pass nöjd 
man är med dessa, vilka personliga mål studenterna har med sin utbildning etc. 
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. 

Undersökningen genomfördes med en kvantitativ ansats. Samtliga studenter som uppfyllde 
urvalskriteriet Är aktiv student registrerad på kurs/program hösten 2014 samt har minst en 
registrering på kurs/program under perioden hösten 2009 – våren 2014 vid Högskolan Dalarna 
erbjöds att delta i undersökningen. Undersökningens modell, datainsamling, analys och 
rapportering genomfördes av Prifloat AB under perioden september 2014 – januari 2015. De 
olika delarna i undersökningen var: 

 Enkätundersökning via webblänk, Studentenkät 2014  

 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: 

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

2. 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. 

3. 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 
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också kan uppfylla. Undersökningen ska tydliggöra hur nätbaserad utbildning står sig 
kvalitetsmässigt jämfört med campusbaserad. 

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 

Då stora delar av undersökningen var inriktad på utbildningens och undervisningens kvalitet 
var det av stor vikt att målgruppen hade tillräcklig erfarenhet av studier vid Högskolan 
Dalarna och därför uteslöts studenter som påbörjade sin utbildning under hösten 2014. 

Urvalskriterium: Är aktiv student registrerad på kurs/program hösten 2014 samt har 
minst en registrering på kurs/program under perioden hösten 2009 – våren 2014 vid 
Högskolan Dalarna).  

I 2012 års undersökning var samtliga aktiva studenter vid tidpunkten då undersökningens 
genomfördes inkluderade i urvalet. Detta kan ha en påverkan på resultatet då jämförelse 
görs mellan de olika undersökningarna, bedömningen är dock att urvalet för 2014 års 
undersökning ger ett skarpare resultat och främst med tanke på bedömning gällande 
utbildningens/undervisningens kvalitet. 

2.4. Datainsamling 

Enkäten skickades ut via e-post (med länk till webbenkät). Webbenkäten var aktiv under 
perioden 2014-10-10 – 2014-10-31. Tre påminnelser skickades ut till dem som inte hade 
svarat under svarsperioden. Studenterna kunde besvara enkäten på svenska eller engelska. 
Totalt sett skickades enkäten ut till 5 461 studenter. 

För studenterna användes begreppet distansutbildning istället för nätbaserat, eftersom 
distansutbildning är ett mer vedertaget begrepp utifrån studenternas perspektiv. Innan 
studenterna besvarade frågorna i undersökningen fick de följande instruktion kring 
begreppen campusutbildning och distansutbildning: 

Med campusutbildning menar vi att hela eller huvuddelen av undervisningen sker på 
plats i högskolans lokaler. Med distansutbildning menar vi att hela eller huvuddelen av 
utbildningen genomförs som nätbaserad undervisning. Har du även läst vid Högskolan 
Dalarna längre tillbaka i tiden ber vi dig basera ditt omdöme i denna enkät till din 
upplevelse de senaste 12 månaderna. 

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

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 så pass lång 
tid. Av denna anledning avgränsades telefonundersökningen till de mer övergripande 
frågorna i undersökningen. De frågor som valdes ut var (1) Kvalitetsfaktorer, (2) Jämförelse 
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med andra universitet/högskolor, (3) Viljan att rekommendera campus resp. nätbaserad 
utbildning vid Högskolan Dalarna och (4) Frågor gällande NKI. 

2.5. Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen för undersökningen via webblänk var 31%, vilket innebar att utav de 5 461 
utskickade webbenkäterna så inkom 1 688 svar (jmf 2012: 30%). 

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 de senaste 12 månaderna. Pga. detta kan resultaten exempelvis inte 
härledas till enskilda kurser. Dock har, i 2014 års undersökning, frågor kring vilket program 
studenten läser på resp. vilken huvudsaklig studieinriktning de fristående kurser som 
studenten huvudsakligen läser lagts till. Detta möjliggör analys av och jämförelse mellan 
exempelvis för olika akademier, program eller studieområden. 

2.7. Redovisning av resultat 

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

Det standardiserade måttet NKI beskrivs med hjälp av ett medelvärde mellan 0-100. Måttet 
NPS (rekommendations- och lojalitetsmått) beskrivs med ett värde som baseras på 
svarsfördelningen med skalvidden -100 till +100. 

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 insamlingsskal som är vald 
för respektive fråga. 

  

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.  
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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 den totala 
enkäten ställdes via telefonintervjuer till de studenter som ej besvarade 
webbenkäten. 

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 webbenkäter samt (3) genomförda 
telefonintervjuer. 

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

Det kan konstateras att webbundersökningens resultat är representativt gällande 
variablerna Kön och Ålder, dvs. inga signifikanta avvikelser kan påvisas då fördelningen 
jämförs med känd information från Högskolan Dalarnas register. En viss skillnad kan dock 
noteras för genomförda telefonintervjuer där studenter i de högre åldersintervallerna till 
viss del är representerade i högre grad än de yngre.  

FÖR VARIABLER DÄR STATISKTIK FINNS FRÅN WEBBENKÄT OCH TELEFONINTERVJUER  

En viss skillnad kan noteras för variabeln Avklarade högskolepoäng, studenter tillhörande de 
som intervjuades är i högre grad mer studievana (mer än 180 poäng). Gällande variabeln 
Studieform kan ingen signifikant skillnad ses (informationen samlades in med olika 
svarsalternativ pga. de olika datainsamlingsmetodernas förutsättningar vilket ej möjliggör en 
fullständig jämförelse).  

Tabell 1 Statistik från bortfallsanalys baserad på känd information om målgruppen 

 

(1) REG. STUDENTER 
september 2014 

(2) BESVARADE 
WEBBENKÄTER 

(3) GENOMFÖRDA 
TELEFONINTERVJUER  

KÖN ANTAL ANDEL, % ANTAL ANDEL, % ANTAL ANDEL, % 

Kvinna 3 554 65 1 121 66 187 62 

Man 1 907 35 567 34 113 38 

ÅLDER ANTAL ANDEL, % ANTAL ANDEL, % ANTAL ANDEL, % 

Under 25 år 1 504 28 474 28 85 28 

25-35 år 2 021 37 634 38 97 32 

36-50 år 1 513 28 468 28 92 31 

51 år eller äldre 423 8 112 7 26 9 

AVKLARADE HÖGSKOLEPOÄNG ANTAL ANDEL, % ANTAL ANDEL, % ANTAL ANDEL, % 

0-30 poäng n/a n/a 281 17 34 11 

31-180 poäng n/a n/a 971 58 149 50 

Mer än 180 poäng n/a n/a 436 26 117 39 
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STUDIEFORM ANTAL ANDEL, % ANTAL ANDEL, % ANTAL ANDEL, % 

Endast campus n/a n/a 519 31 - - 

Endast distans n/a n/a 964 57 - - 

Både campus och distans n/a n/a 205 12 - - 

STUDIEFORM (HUVUDSAKLIG) ANTAL ANDEL, % ANTAL ANDEL, % ANTAL ANDEL, % 

Huvudsakligen campus n/a n/a - - 107 36 

Huvudsakligen distans n/a n/a - - 193 64 

 

3.1.2. Jämförelse av resultat från webbenkät och telefonintervjuer 

NÖJDHET OCH PRIORITET FÖR KVALITETSFAKTORER 

Nedan visas förändringen i nöjdhet för kvalitetsfaktorer mellan resultat från webbenkät och 
telefonintervjuer. Det kan konstateras att resultaten sammanfaller väl för de flesta av 
kvalitetsfaktorerna. Exempelvis sammanfaller resultatet för samtliga utbildningsrelaterade 
kvalitetsfaktorer väl, de skillnader som kan ses faller inom felmarginalen. 

De kvalitetsfaktorer som uppvisade en viss skillnad i resultat och där nöjdheten var lägre hos 
studenter som svarade via telefonintervju var Bra högskolebibliotek, Bra campusmiljö och Bra 
mötesforum och plattformar som gynnar samverkan mellan studenterna. För de studenter 
som studerar huvudsakligen på campus kan ingen skillnad ses i nöjdhet för dessa faktorer 
utan den skillnad som kan ses är kopplad till de studenter som läser huvudsakligen 
nätbaserat. 

Kvalitetsfaktorn Bra planering och administration av pågående kurser/program visade något 
högre nöjdhet för gruppen studenter som intervjuades. Detta gällde både studenter som 
studerade huvudsakligen på campus och via nätbaserad utbildning. 

 
Diagram 1 Den procentuella förändringen för kvalitetsfaktorernas nöjdhet då resultatet 

insamlat via webbenkäter och de efterföljande telefonintervjuerna jämförs. 

Då studenterna även fick bedöma hur viktig varje kvalitetsfaktor var för dem möjliggör att 
tillsammans med bedömningen av nöjdheten ta fram en prioriteringsfaktor för respektive 
kvalitetsfaktor (en kvalitetsfaktor med låg nöjdhet och hög vikt ger en hög prioriteringsfaktor, 
en kvalitetsfaktor med hög nöjdhet och låg vikt ger en låg prioriteringsfaktor).  

De kvalitetsfaktorer som uppvisade skillnad i resultat var samtliga relaterade till 
studiemiljön. Den grupp av studenter som intervjuades bedömde dessa faktorer som mer 
viktiga för deras studier och tillsammans med den lägre nöjdheten gav det skillnader i 
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resultatet. Detta gällde både studenter som studerade huvudsakligen på campus- och via 
nätbaserad utbildning. 

 
Diagram 2 Den procentuella förändringen för kvalitetsfaktorernas prioritet då resultatet 

insamlat via webbenkäter och de efterföljande telefonintervjuerna jämförs. 

JÄMFÖRELSE MED ANDRA UNIVERSITET/HÖGSKOLOR 

Underlaget för jämförelse med andra högskolor för de studenter som telefonintervjuades 
var begränsat, av de studenter som intervjuades hade endast 21 studenter erfarenhet av 
andra högskolor/universitet och då endast campusutbildning. För att resultatet ska anses 
generaliserbart bör gruppen bestå av 30 personer eller fler. Trots detta så kan det 
konstateras att medelvärdet samt den positiva andelen är de samma då samtliga 
kvalitetsfaktorer studeras tillsammans för de båda grupperna (medelvärde: 5.7; positiv 
andel: 39%). 

Tabell 2 Medelvärde och positiv andel för de kvalitetsfaktorer som ingick i jämförelsen 
mellan Högskolan Dalarna och andra högskolor/universitet. 

 MEDELVÄRDE POSITIV ANDEL, % 

 Webb Intervju Webb Intervju 

Bra information innan kursen/programmet startar 5,3 4,3 34 10 

Bra planering och administration av pågående kurser/program 5,1 5,1 30 29 

Lärarnas ämneskompetens 5,5 5,8 34 43 

Lärarnas pedagogiska förmåga 5,5 6,5 37 57 

Lärarnas tillgänglighet för dig som student 6,6 6,9 56 67 

Lärarnas förmåga att ge bra feedback 5,8 6,1 37 43 

Stor andel lärarledd undervisning 5,4 5,5 30 25 

Lärarnas insatser för att få studenter att samverka 5,6 5,7 30 29 

Bra högskolebibliotek 6,4 5,7 52 37 

Bra tekniska plattformar/hjälpmedel för webbaserat lärande 6,5 6,7 55 53 

Bra stöd för att använda högskolans tekniska plattf./hjälpmedel 5,9 6,1 43 47 

Bra campusmiljö 5,3 4,6 35 30 

Medelvärde för samtliga jämförelsefaktorer 5,7 5,7 39 39 

Minsta värde 5,1 4,3 30 10 

Största värde 6,6 6,9 56 67 
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De studenter som ingick i gruppen som intervjuades upplevde i högre grad att andra 
högskolor/universitet var bättre gällnade Bra information innan kursen/programmet startar, 
Bra campusmiljö och Bra högskolebibliotek samt att Högskolan Dalarna var bättre gällande 
faktorn Lärarnas pedagogiska förmåga. 

 
Diagram 3 Den procentuella förändringen för kvalitetsfaktorernas prioritet då resultatet 

insamlat via webbenkäter och de efterföljande telefonintervjuerna jämförs. 

GENERELL NÖJDHET (NKI) SAMT RYKTESSPRIDNING OCH REKOMMENDATION (NPS) 

I tabellerna nedan redovisas NKI och NPS för de olika studieformerna. Det kan konstateras 
att resultaten från webbenkäten och telefonintervjuerna var påfallande lika och att 
resultatet i stort sammanfaller väl.  

Tabell 3 Jämförelse av nöjdhetsmått från webbenkäten och telefonintervjuerna 
 NKI NPS 

 CAMPUS NÄTBASERAT CAMPUS NÄTBASERAT 

Webbenkät 64 73 +1 +46 

Telefonintervjuer 65 74 -9 +44 

 

3.1.3. Anledningar till att inte besvara enkäten 

Vid telefonintervjuerna tillfrågades studenterna varför de inte besvarade enkäten som 
skickades till dem. Liksom vid 2012 års undersökning var den främsta anledning att 
studenterna inte har sett eller inte hade fått enkäten (2014: 47%; jmf 2012: 41%). Det är 
sannolikt att många studenter inte läste sin e-post under den period då enkäten skickades 
ut. 

Det var endast 1 person som uppgav alternativet Studerade inte längre vid Högskolan 
Dalarna när jag fick enkäten. Detta är ett resultat av den för året begränsade urvalsramen, 
dvs. förutom att vara aktiv student vid undersökningens start även ha tillräckligt med 
erfarenhet för att besvara frågor kring bl.a. kvalitetsfaktorer (för utförligare beskrivning av 
urvalsramen, se sid. 8). 
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Tabell 4 Angivna anledningar till att inte ha besvarat enkäten 

 

3.1.4. Slutsats gällande resultatets representativitet 

Ingen signifikant skillnad i resultat kunde ses för studenter som svarade via webbenkät och 
telefonintervjuer gällande frågor om nöjdhet (NKI och NPS). På övergripande nivå 
samstämde resultatet för jämförelse av kvalitetsfaktorer mellan Högskolan Dalarna och 
andra högskolor/universitet (underlaget var ej tillräckligt omfattande så jämförelse per 
kvalitetsfaktor är ej möjlig att göra).  

Gällande kvalitetsfaktorernas nöjdhet och prioritering kopplade till utbildning och 
undervisning samstämmer de flesta faktorer då resultat från webbenkät och 
telefonintervjuer jämförs. De skillnader som kan ses är kopplade till fördelningen inom 
variablerna Ålder och Antal avklarade högskolepoäng för de olika grupperna. De studenter 
som intervjuades var till en något större del äldre och hade fler avklarade högskolepoäng, 
dvs. mer studievana och dessa har i både 2012 och 2014 års undersökningar visat något 
lägre nöjdhet generellt sett för studiemiljön samt högre nöjdhet för informationen som ges 
innan start av program/kurs vilket också resultatet från telefonintervjuerna visar. 

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 etc.).  

 Ett stor antal svarande (1 688 svar). 

 Enkäten skickades till samtliga aktiva studenter (med studieerfarenhet), dvs. var en 
totalundersökning vilket innebär att inget OSU har påverkat urvalsramen.  

 Undersökningens felmarginal är +/- 0.1, vilket måste anses som mycket låg (statistisk 
analys gjord på den totala datamängden).   

  

ANLEDNINGAR 2014 2012 

Har inte sett eller inte fått enkäten 47% 41% 

Har inte haft tid 30% 29% 

Var inte motiverad att besvara enkäten 10% 14% 

Studerade inte längre vid Högskolan Dalarna när jag fick enkäten 0% 12% 

Annan orsak 19% 6% 
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3.2. Kunskap om målgruppen 

3.2.1. Familje- och bostadssituation 

Tabellen nedan visar Högskolan Dalarnas studenters demografiska bakgrund. Resultatet 
från 2014 års mätning är i stora drag entydigt med 2012 års resultat.  

Det kan återigen konstateras att den nätbaserade studieformen attraherar främst äldre 
studenter och/eller studenter som är vårdnadshavare för ett eller fler barn under 18 år. För 
dessa grupper studerar majoriteten av studenterna i nätbaserad studieform. 

 74% av studenterna mellan 36-50 år genomför sina studier via nätbaserad 
utbildning.  

 67% av studenterna som är vårdnadshavare studerar via nätbaserad utbildning. 
Motsvarande andel för studenter som studerar på campus är 18%. 

 Nätbaserade studier är också överrepresenterade bland studenter som har en eller 
båda föräldrar vars högsta utbildningsnivå är grundskola. I denna grupp studerar 
69% via nätbaserad utbildning. 

 46% av studenterna var förvärvsarbetande då de ansökte till sin utbildning vid 
Högskolan Dalarna (jmf 2012: 44%). 63% inom denna grupp läser endast via 
nätbaserad utbildning. 

 22% av studenterna studerade då de ansökte till sin utbildning (jmf 2012: 28%).  

Högskolan Dalarna har, som naturligt är, sitt huvudsakliga rekryteringsområde inom länet, 
36% av studenterna var vid ansökan till Högskolan Dalarna bosatt inom länet. För 
campusutbildningen var varannan student bosatt i Dalarna vid ansökan och för nätbaserad 
utbildning var femte. 

Tabell 5 Studenternas demografiska egenskaper 
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 2014 2012 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

Variabel: KÖN TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Kvinna 66 67 63 68 65 29 59 12 

Kategori: Man 34 33 37 32 35 34 54 13 

Variabel: ÅLDER TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Under 25 år 28 34 51 16 25 55 34 11 

Kategori: 25-35 år 38 33 37 38 40 30 57 13 

Kategori: 36-50 år 28 26 12 36 29 13 74 13 

Kategori: 51 år eller äldre 7 6 1 10 6 4 85 11 

Variabel: HÄRKOMST TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Ja, båda mina föräldrar är födda utanför Sverige 22 23 19 22 27 26 58 15 

Kategori: Nej, en eller båda mina föräldrar är födda i Sverige 78 77 81 78 73 32 57 11 

Variabel: NATIONALITET TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Svensk  84 82 86 83 80 32 57 12 

Kategori: Norsk, Dansk, Finsk, Isländsk 2 2 2 2 2 29 58 13 

Kategori: Annan europeisk nationalitet 5 8 3 6 3 18 73 8 

Kategori: Annan nationalitet utanför Europa 6 6 6 5 10 30 50 19 

Kategori: Flera av ovanstående nationaliteter 3 2 3 2 4 29 53 18 
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Variabel: FÖRÄLDRARS UTBILDNINGSNIVÅ TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Grundskola, motsvarande eller lägre 12 14 8 15 11 20 69 11 

Kategori: Gymnasium eller motsvarande  30 29 32 28 34 33 53 14 

Kategori: Universitet eller högskola  45 45 45 44 46 31 57 13 

Kategori: Annan eftergymnasial utbildning  11 10 13 11 8 35 56 9 

Kategori: Vet ej/vill ej svara  2 3 3 2 1 41 53 6 

Variabel: FAMILJESITUATION TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Ja, jag är vårdnadshavare (barn 0-18 år) 37 34  22 44  43  18 67 15 

Kategori: Nej, jag är inte vårdnadshavare 63 66  78 56 57  38 51 11 

Variabel: SYSSELSÄTTNING VID ANSÖKAN TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Arbetssökande  14 12 18 12 13 39 50 11 

Kategori: Förvärvsarbetande  46 44 36 51 48 24 63 13 

Kategori: Studerande  22 28 28 18 24 40 47 13 

Kategori: Annan  18 16 18 19 15 30 60 10 

Variabel: BOSTADSORT VID INNAN SUDIER VID HDa - ansökan TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Dalarna 36 32 52 22 60 45 35 21 

Kategori: Kranslän 13 13 14 12 13 33 55 12 

Kategori: Övriga områden inom Sverige 41 42 26 54 21 19 75 6 

Kategori: Utanför Sverige 10 13 8 12 6 25 68 7 

Variabel: BOSTADSORT GYMNASIET TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Dalarna 33 30 50 20 53 47 34 20 

Kategori: Kranslän 15 15 16 15 13 34 55 11 

Kategori: Övriga områden inom Sverige 42 42 28 55 24 20 73 7 

Kategori: Utanför Sverige 9 12 5 11 10 18 69 13 

51 år eller äldre 7 6 1 10 6 1 10 5 
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3.2.2. Studiesituation 

Tabellen nedan visar Högskolan Dalarnas studenters studiesituation. Resultatet från 2014 
års mätning är i stora drag entydigt med 2012 års resultat. Utifrån undersökningens resultat 
kan bl.a. följande konstateras: 

 57% av Högskolan Dalarnas studenter genomför sina studier via nätbaserad 
utbildning (jmf 2012: 56%), 31% via campusutbildning (jmf 2012: 34%) och 12% via 
en kombination av dessa studieformer (jmf 2012: 10%). 

 Studenter som förvärvsarbetar parallellt med sina studier attraheras, som naturligt 
är, av den nätbaserade studieformen. Exempelvis arbetar var fjärde student 
76% eller mer bland högskolans samtliga studenter, 84% utav dessa studerar via en 
nätbaserad utbildning. 

Tabell 6 Studenternas studiesituation 
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 2014 2012 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

Variabel: STUDIEFORM TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Endast campusutbildning vid HDa  31 34 100 0 0 100 - - 

Kategori: Endast distansutbildning vid HDa  57 56 0 100 0 - 100 - 

Kategori: Både campus- och distansutbildning vid HDa 12 10 0 0 100 - - 100 

Variabel: PROGRAM/FRISTÅENDE KURSER* TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Jag läser huvudsakligen program 72 59 96 56 83 41 45 14 

Kategori: Jag läser huvudsakligen fristående kurser 28 36 4 44 17 5 88 7 

Variabel: STUDIEORT    

Kategori: Borlänge 22 n/a 46 7 27 65 20 15 

Kategori: Falun 54 n/a 53 52 65 30 55 15 

Kategori: Min utbildning är ej kopplad till någon specifik studieort 24 n/a 1 40 8 1 95 4 

Variabel: STUDIETAKT  TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Studietakt 76 % eller mer 67 68 91 54 67 42 46 12 

Kategori: Studietakt 51-75 % 7 7 5 8 10 20 63 17 

Kategori: Studietakt 26-50 % 15 14 2 23 14 4 85 11 

Kategori: Studietakt 25 % eller mindre 11 10 2 15 10 5 84 11 

Variabel: GRAD AV FÖRVÄRVSARBETE TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: Förvärvsarbetar 76 % eller mer 24 23 3 36 23 4 84 12 

Kategori: Förvärvsarbetar 51-75 % 8 7 4 10 6 17 74 10 

Kategori: Förvärvsarbetar 26-50 % 12 11 13 13 9 31 60 9 

Kategori: Förvärvsarbetar 1-25 % 25 21 33 20 26 41 46 13 

Kategori: Förvärvsarbetar inte alls 31 39 47 21 36 46 39 14 

Variabel: ANTAL TAGNA HÖGSKOLEPOÄNG TOTALT, % Förd. inom variabel, % Förd. Inom kategori, % 

Kategori: 0-30 poäng (upp till en termins heltidsstudier) 17 33 8 21 18 14 73 13 

Kategori: 31-180 poäng (upp till sex terminers heltidsstudier) 58 42 81 45 57 43 45 12 

Kategori: Mer än 180 poäng (mer än sex term. heltidsstudier) 26 25 12 34 25 14 74 12 
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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 69% av studenterna att de förvärvsarbetar (jmf 2012: 61%).  

För de studenter som läser via nätbaserad utbildning med en studietakt på 75% eller mer var 
det en relativ stor andel som trots sin höga studietakt ändå förvärvsarbetade i hög grad, 
exempelvis arbetade 23% av dessa studenter 51% eller mer parallellt med sina studier. 
Betydligt lägre andel förvärvsarbetar parallellt med studierna gällande de studenter som 
läser på campus, 5% angav att de hade både hög studietakt samt hög grad av 
förvärvsarbete (studietakt 76% eller mer samt förvärvsarbetar 51% eller mer). 

 
Diagram 4 Grad av förvärvsarbete för studenter som läser nätbaserat. 

 
Diagram 5 Grad av förvärvsarbete för studenter som läser på campus. 
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3.2.4. Tidigare bransch för de studenter som förvärvsarbetade innan studierna 

Andelen studenter som angav att deras huvudsakliga sysselsättning var Förvärvsarbete vid 
tidpunkten för sin ansökan till Högskolan Dalarna var fortsatt relativt hög, 46% (jmf. 2012: 
44%). Till dessa ställdes frågan Inom vilken bransch arbetade du vid den tidpunkt då du 
ansökte till Högskolan Dalarna? Frågan är bl.a. intressant ur ett marknadsföringsperspektiv. 

Nästintill varannan student som tidigare förvärvsarbetade var verksam inom branscherna 
Utbildning eller Hälsa & Sjukvård. Inga signifikanta skillnader kan ses mellan de olika 
undersökningstillfällena. För frågan angavs 23 olika alternativ på branscher, nedan visas de 
10 branscherna som har erhållit högst andel. 

Tabell 7 Tidigare bransch för de studenter som förvärvsarbetade vid ansökningstillfället 

BRANSCH 2014 2012 

Utbildning 1 26% 1 31% 

Hälsa & Sjukvård 2 18% 2 18% 

Detalj- och Partihandel 3 7% 5 5% 

Offentlig Förvaltning & Samhälle 4 7% 4 6% 

Tillverkning & Industri 4 7% 3 7% 

Data, IT & Telekommunikation 6 6% 6 4% 

Hotell & Restaurang 7 4% 7 3% 

Bygg och anläggning 8 3% 8 2% 

Transport 9 3% 10 2% 

Bank, Finans & Försäkring 10 2% 12 1% 

 
Till de studenter som angav att de hade som mål med sina studier att fortbilda sig inom sitt 
yrke ställdes frågan Vid vilken avdelning arbetade du vid den tidpunkt du ansökte till 
Högskolan Dalarna? Även denna fråga är bl.a. intressant ur ett marknadsföringsperspektiv. 

Resultatet visar att hälften av studenterna arbetade inom tjänsteproduktion vilket 
inkluderar områdena service, undervisning, vård etc. Detta resultat samstämmer väl med 
ovanstående resultat gällande tidigare bransch för de som förvärvsarbetade innan sina 
studier. 

Tabell 8 Tidigare avdelning för de studenter som hade som studiemål att fortbilda sig 
inom sitt yrke 

AVDELNING 2014 2012 

Tjänsteproduktion (inkl. service, undervisning, vård etc.) 1 50% 1 51% 

Marknad/försäljning 2 9% 2 5% 

Information/Kommunikation 3 7% 3 4% 

HR/Personal 4 5% 7 3% 

Ekonomi/administration 5 3% 5 3% 

Företagsledning 6 2% 5 3% 

Varuproduktion 7 2% 4 4% 

Kvalitet/miljö 8 1% 8 1% 

Inköp 9 0% 9 1% 

Annan avdelning, kommentera: - 21% - 25% 
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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 implementerar 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). 

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 tom. stadigt ökat fram till år 2013. Dock var 
förändringen mellan 2013 och 2014 års mätningar kraftigt negativ. Detta följer i stort den 
generella trenden för Myndigheter, dock är Universitetens minskning i nöjdhet kraftigare. 

HÖGSKOLAN DALARNA, NKI 

Nöjdheten (NKI) 2014 för Högskolan Dalarna var 70 (jmf 2012: 68). År 2012 låg Högskolan 
Dalarnas NKI-nivå i linje med snittet för Sverige. 2014 års mätning visar att nöjdheten ökar 
bland studenterna och Högskolan Dalarnas trend är därmed den motsatta jämfört med 
snittet för Sveriges universitet i helhet. 

Tabell 9 NKI för Högskolan Dalarna i jämförelse med snittet för Sveriges Universitet, 
källa: (Svenskt Kvalitetsindex Samhällsservice 2014, 2014) 

 
För Högskolan Dalarnas del så måste skillnaden i nöjdhet mellan nätbaserad utbildning 
(NKI 75) och campusutbildning (NKI 62) bedömas som stor. Nivån för campusutbildningen 
bedöms enligt NKI-skalan vara Dålig och nivån för den nätbaserade utbildningen bedöms 
vara Medel/Bra. Snittet för nöjdheten bland samtliga studenter bedöms som Medel på NKI-
skalan.  

 NÖJDHET, NKI STUDIEFORM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Myndigheter Totalt 60 61 61 61 64 63 

Universitet Totalt 67 67 68 69 71 66 

Högskolan Dalarna Totalt n/a n/a n/a 68 n/a 70 

Högskolan Dalarna End. Campusutbildning n/a n/a n/a 62 n/a 62 

Högskolan Dalarna Endast Distansutbildning n/a n/a n/a 73 n/a 75 
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Nöjdheten (NKI) för de olika akademierna vid Högskolan Dalarna kan ses i diagrammen 
nedan. De största skillnaderna i NKI kan ses då resultatet bryts ned på variabeln 
Studieinriktningar på program respektive fristående kurser. Nöjdheten (NKI) för respektive 
studieområde för de studenter som studerar program och fristående kurser kan ses i 
Bilaga 1. 

 
Diagram 6 NKI för olika Akademier inom Högskolan Dalarna baserat på de  
 studenter som  huvudsakligen läser program. 

 
Diagram 7 NKI för olika Akademier inom Högskolan Dalarna baserat på de  
 studenter som  huvudsakligen läser fristående kurser. 
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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 (http://smrs.co.uk/tag/net-promoter-score/) 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 högre värden än ”yngre” lärosäten. Medelvärdet för 
universitetssektorn i Storbritannien var +40. 

HÖGSKOLAN DALARNA, NPS 

NPS-värdet för campusutbildning vid Högskolan Dalarna 2014 var +1, vilket är i nivå med 
2012 års resultat (+2). År 2007 var NPS-värdet för campusutbildning -3, och därmed visar 
2014 års värde att den något positiva utvecklingen mellan 2007 – 2012 håller i sig. 

 
Diagram 8 NPS- värdet för campusutbildning vid Högskolan Dalarna.  

Net promoter score = % Ambassadörer - % Kritiker 
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NPS-värdet för nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna var +46, vilket är något bättre 
än 2012-års resultat (+42). År 2007 var NPS-värdet för nätbaserad utbildning +15 och 
därmed har en mycket positiv utveckling skett sedan 2007 och studenternas lojalitet har 
tagit fäste på en mycket hög nivå. 

 
Diagram 9 NPS-värdet för nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna.  

Tabell 10 NPS-värden för Högskolan Dalarna 

 

I Bilaga 2-3 redovisas NPS-värdet för olika grupper i undersökningen. Observera att för vissa 
grupper är det få antal svar och grupper med färre svar än 30 bör tolkas med försiktighet. 

Resultaten i 2014 års undersökning samstämmer i hög grad med 2012 års resultat och det 
kan återigen konstateras att: 

 Studenter som läser fristående kurser är mer benägna att rekommendera 
Högskolan Dalarna än de som läser program. Detta gäller både för campus- och 
nätbaserad utbildning. 

 Studenter inom studieområdena Medier och medieproduktion, Vård och Utbildning 
var mest benägna att rekommendera campusutbildning vid Högskolan Dalarna 
(urval: studenter som läser huvudsakligen program).  

 Studenter inom studieområdena Språk, Humaniora, Samhälle och 
beteendevetenskap, Teknik och Utbildning var mest benägna att rekommendera 
nätbaserad utbildning vid Högskolan Dalarna (urval: studenter som läser 
huvudsakligen fristående kurser). 

  

NÖJDHET, NPS  STUDIEFORM 2012 2014 

Högskolan Dalarna Program End. Campusutb. +2 +1 

Humaniora och medier Program End. Campusutb. n/a +30 

Industri och samhälle Program End. Campusutb. n/a -13 

Utbildning, hälsa och samhälle Program End. Campusutb. n/a +3 

Högskolan Dalarna Fristående kurser End. Distansutb. +42 +46 

Humaniora och medier Fristående kurser End. Distansutb. n/a +39 

Industri och samhälle Fristående kurser End. Distansutb. n/a +16 

Utbildning, hälsa och samhälle Fristående kurser End. Distansutb. n/a +46 
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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, Studievana, 
Sysselsättning vid ansökan och Föräldrars utbildningsnivå jämförs kan följande noteras: 

 Äldre studenter upplevde högre nöjdhet och vilja att rekommendera Högskolan Dalarna 
som lärosäte. 

 Studenter med låg studievana (0-30 poäng) samt hög studievana (mer än 180 poäng) 
upplevde högst nöjdhet. 

 Nöjdheten var högre bland studenter vars sysselsättning vid ansökan var Arbetssökande 
och Förvärvsarbetande jämfört med de studenter som vid ansökan var Studenter. 

 Studenter vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå var mer nöjda och mer benägna att 
rekommendera Högskolan Dalarna än de studenter vars föräldrar har universitet eller 
högskola som högsta utbildningsnivå. 

 
Diagram 10 NKI för Högskolan Dalarna, resultatet nedbrutet på variabler.  

 
Diagram 11 NPS-värden för campusutbildning, resultatet nedbrutet på variabler. 
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Diagram 12 NPS-värden för nätbaserad utbildning, resultatet nedbrutet på variabler. 

Skillnader kan även ses gällande variabeln Geografi, dvs. var studenten var bosatt 6 
månader innan studierna påbörjades (tidpunkt då studenten ansökte till Högskolan 
Dalarna). 

 Nöjdheten, NKI, var lägst för studenter bosatta i Dalarna vid ansökningstillfället (NKI 

67) och högst i Övriga områden inom Sverige (NKI: 72). Denna skillnad kan ses både för 

de studenter som läser på campus- och nätbaserad utbildning. 

 Viljan att rekommendera var däremot högre för studenter bosatta i Dalarna vid 

ansökningstillfället (NPS: +7) än studenter från Övriga områden inom Sverige (-3). 

NÖJDHETEN PÅVERKAS AV YTTRE FAKTORER! 

Det kan verka förvånande att måtten NKI och NPS, dvs. två mått som båda kopplade till 
nöjdhet, visar trender åt olika håll då den generella nöjdheten var lägre bland studenter från 
Dalarna samtidigt som denna grupp var mer benägna att rekommendera Högskolan 
Dalarna som lärosäte än övriga. Vid bedömning av resultat från attitydmätningar 
(bedömning av nöjdhet, upplevelse etc.) är det viktigt att inte bara bedöma 
undersökningens resultat utan också blicka ut i samhället och bedöma vilka yttre faktorer 
som kan och säkert påverkar studenternas attityder på ett eller annat sätt. Exempelvis kan 
den generella samhällsekonomin men även de regionala arbetsmarknadsförutsättningarna 
mycket väl påverka de omdömen som studenterna angav i undersökningen. 

I 2014 års undersökning kan vi bl.a. konstatera att studenterna från Dalarna inte bedömde 
andra högskolor/universitet annorlunda än övriga studenter gällande olika kvalitetsfaktorer, 
dvs. den konkurrensbild som studenterna gav var lika oavsett varifrån studenten kom ifrån. 
Däremot kunde skillnader ses gällande de mål studenterna angav för sina studier vid 
Högskolan Dalarna. Studenter från Dalarna angav i högre grad målet att På sikt kunna 
byta/få ett arbete inom önskat yrke (Dalarna 59%, Övriga Sverige 50%) samt i mindre 
utsträckning alternativet Öka kunskap inom ett intresseområde (ej arbetsrelaterat) (Dalarna 
20%, Övriga Sverige 37%). Det kan därmed vara troligt att studenter från Dalarna påverkas 
till viss del av den för regionen något ”tuffare” arbetsmarknad jämfört med riket i snitt – att 
skapa sig förutsättningar för att få ett arbete efter utbildningen blir till viss del en viktigare 
faktor än att vara intressestyrd i sitt utbildningsval. 

Högskolan Dalarna har för campusutbildningen sitt största rekryteringsområde inom 
Dalarna och det är även där som viljan att rekommendera är som störst (+7). 
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Tabell 11 NKI-värden för Högskolan Dalarna 
 NÖJDHET, NKI   2014 2012 

Högskolan Dalarna Totalt 70 68 

Dalarna Totalt 67 65 

Kranslän (5 st.) Totalt 70 70 

Övriga områden inom Sverige Totalt 72 70 

Utanför Sverige Totalt 70 69 

Högskolan Dalarna End. Campusutbildning 62 62 

Dalarna End. Campusutbildning 62 62 

Kranslän (5 st.) End. Campusutbildning 63 61 

Övriga områden inom Sverige End. Campusutbildning 64 60 

Utanför Sverige End. Campusutbildning 58 64 

Högskolan Dalarna End. Distansutbildning 75 73 

Dalarna End. Distansutbildning 73 70 

Kranslän (5 st.) End. Distansutbildning 75 74 

Övriga områden inom Sverige End. Distansutbildning 74 72 

Utanför Sverige End. Distansutbildning 76 76 

 
Tabell 12 NPS-värden för Högskolan Dalarna 

NÖJDHET, NPS STUDIEFORM 2014 2012 

Högskolan Dalarna Campusutbildning +1 +2 

Dalarna Campusutbildning +7 +10 

Kranslän (5 st.) Campusutbildning +1 +9 

Övriga områden inom Sverige Campusutbildning -3 -10 

Utanför Sverige Campusutbildning -25 -6 

Högskolan Dalarna Distansutbildning +46 +42 

Dalarna Distansutbildning +35 +31 

Kranslän (5 st.) Distansutbildning +50 +46 

Övriga områden inom Sverige Distansutbildning +48 +46 

Utanför Sverige Distansutbildning +62 +39 

 

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: 

 Lärarnas pedagogiska förmåga 

 Bra planering och administration av pågående kurser/program 

 Lärarnas ämneskompetens 

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. 

Analysen visar även kvalitetsfaktorn Bra campusmiljö var en viktig faktor om än inte av lika 
hög vikt som ovan nämnda faktorer. 
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3.4. Varumärket Högskolan Dalarna 

3.4.1. Kännedom om Högskolan Dalarna 

Resultatet från 2014 års mätning är entydigt med 2012; studenterna har främst fått 
kännedom om Högskolan Dalarna genom Internet - www.antagning.se, sammanslaget för 
samtliga studenter hade återigen ca 55% angett att denna kanal var en av dem som har gett 
dem kännedom om Högskolan Dalarna. 

  
Diagram 13 Kanaler som gav studenternas kännedom om Högskolan Dalarna. 

Även kanalen Vänner och bekanta är en betydelsefull kanal för Högskolan Dalarna och dess 
kännedom bland studenter, drygt var fjärde student angav detta alternativ. I ett första 
skede är det ju näst intill en förutsättning att det är en positiv bild som Vänner och bekanta 
målar 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. Detta gör det intressant att studera ev. skillnader 
mellan Högskolan Dalarnas Ambassadörer respektive Kritiker definierade enligt 
nöjdhetsmåttet NPS.  

Signifikanta skillnader mellan dessa två grupper kan ses för de tre kanaler som rankas bland 
de högsta bland studenterna (kanalen Studievägledare visar inga skillnader): 

KANAL 
Ambassadörer Kritiker 

2014 2014 

Internet – www.antagning .se 1 53% 1 37% 

Vänner och bekanta 2 38% 2 27% 

Internet - annat 3 13% 3 23% 

 
 

  

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/
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I huvuddragen följs resultaten för studenter från olika geografiska områden, dock 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. Det är troligt att i 
konkurrens med övriga kanaler blir denna ej lika framträdande men dock lika viktig 
för studenter i Dalarna såsom någon annanstans. 

 Alternativet Vänner och bekanta var, som naturligt är, mer betydelsefull kanal för 
studenter i Dalarna än övriga geografiska områden. Det är dock glädjande att 
exempelvis att nästintill var tredje student (29%) angav Vänner och bekanta som 
kanal för kännedom bland studenter som kommer från områden utanför Sverige. 

 Att andelarna för kanalerna Studievägledare och Vet ej var, som naturligt är, högre 
för Dalarna. Troligen har många studenter från Dalarna ”alltid haft kännedom” pga. 
den geografiska närheten. 

Tabell 13 Kanaler som gav studenterna kännedom om Högskolan Dalarna nedbrutet på 
 olika geografiska områden 

KANAL 
Dalarna Kranslän (5 st.) 

Övriga områden 
inom Sverige 

Utanför Sverige 

2014 2014 2014 2014 

Internet – www.antagning .se 1 38% 1 57% 1 66% 1 55% 

Vänner och bekanta 2 37% 2 25% 3 18% 2 29% 

Studievägledare 3 19% 4 9% 5 4% 5 5% 

Internet - annat 4 15% 3 22% 2 20% 3 25% 

Vet ej 5 14% 6 5% 7 2% 6 2% 

Internet – Sociala medier 6 8% 5 6% 4 7% 4 10% 

Mässa 7 6% 7 3% 6 3% 6 2% 

Tidning/publikation - annons 8 5% 9 1% 8 1% 6 2% 

Tidning/publikation - artikel 9 3% 8 2% 8 1% 6 2% 

TV/radio 10 1% 10 0% 10 0% 10 1% 

 
Skillnaderna mellan studenter på campus och de som läser nätbaserat var i vissa fall 
signifikanta. För campusstudenter var det vanligare med att de har fått kännedom om 
Högskolan Dalarna via Vänner och bekanta och Studievägledare. Även Mässor, även om låg 
andel, var en mer betydelsefull kanal för campusstudenter än för de som läser nätbaserat 
(campusutbildning: 6%; nätbaserad utbildning: 2%).  

Tabell 14 Kanaler som gav studenterna kännedom om Högskolan Dalarna nedbrutet på 
 studieform 

KANAL 
Endast campus Endast distans 

2014 2014 

Internet – www.antagning .se 1 45% 1 60% 

Vänner och bekanta 2 33% 2 22% 

Studievägledare 3 15% 3 7% 

 

  

http://www.antagning.se/
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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 då topp-5-anledningar för respektive 
studieform listas. Gemensamt för de båda studieformerna är att högskolans utbud och 
kvalitet anges som högt rankade anledningar till att välja Högskolan Dalarna som lärosäte.  

De främsta orsakerna till att välja Högskolan Dalarna för studenter vid campus- resp. 
nätbaserad utbildning kan ses i tabellerna nedan (resultatet för samtliga givna orsaker 
presenteras i Bilaga 4). 

De skillnader som kan ses gällande variabeln Geografi, dvs. var studenten var bosatt sex 
månader innan studierna började, är naturliga. Exempelvis var ett nära geografiskt område i 
högre grad viktigt för en campusstudent från Dalarna liksom att graden av unikitet i 
utbildningen var viktigare för den student som flyttar till Dalarna för fortsatta studier. De 
studenter som studerar nätbaserat värdesatte, som naturligt är, flexibla 
undervisningsformer och i övrigt goda förutsättningar för nätbaserat lärande. 

Tabell 15 Orsaker till att välja Högskolan Dalarna, campusutbildning 

ORSAKER ATT VÄLJA HÖGSKOLAN DALARNA 

TOTALT 
CAMPUS 

Dalarna 
Kranslän (5 

st.) 
Övriga omr. 

inom Sverige 
Utanför 
Sverige 

 2014 2014 2014 2014 2014 

Högskolan Dalarna låg på rimligt avstånd från min bostad 1 53% 1 75% 1 52% 4 20% 3 20% 

Utbildningen bedömdes ge goda möjligheter till jobb efter 
studierna 

2 26% 2 30% 3 28% 4 20% 2 22% 

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

3 24% 5 9% 2 39% 1 41% 1 44% 

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

4 19% 3 14% 4 26% 2 26% 5 12% 

Dalarna var en fin plats att bo och studera på 5 16% 4 12% 5 17% 3 22% 4 17% 

 

Tabell 16 Orsaker till att välja Högskolan Dalarna, nätbaserad utbildning 

ORSAKER ATT VÄLJA HÖGSKOLAN DALARNA 

TOTALT 
DISTANS 

Dalarna 
Kranslän (5 

st.) 
Övriga omr. 

inom Sverige 
Utanför 
Sverige 

 2014 2014 2014 2014 2014 

Högskolan Dalarna erbjöd flexibla undervisningsformer 1 53% 2 42% 1 49% 1 57% 1 63% 

Högskolan Dalarna tillhörde de ledande inom nätbaserad 
utbildning 

2 43% 3 30% 2 38% 2 46% 2 57% 

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

3 30% 6 11% 5 17% 3 38% 3 42% 

Högskolan Dalarna låg på rimligt avstånd från min 
bostadsort 

4 20% 1 61% 3 32% 6 5% 6 3% 

Utbildningen bedömdes ge goda möjligheter till jobb efter 
studierna 

5 17% 4 28% 6 15% 5 14% 5 9% 

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

5 17% 5 16% 4 18% 4 17% 4 20% 

 

ORSAK TILL ATT VÄLJA HÖGSKOLAN DALARNA - REKOMMENDATION 

Ungefär var 8:e student blev rekommenderade att anmäla sig till studier vid Högskolan 
Dalarna (13% - gäller både på campus- och nätbaserad utbildning). 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 pga. att de har 
blivit rekommenderade gör det intressant att studera skillnaderna mellan de som är mycket 
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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 

 Högskolan Dalarna låg på ett rimligt avstånd  

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

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

 Utbildningen bedömdes ge goda möjligheter till jobb efter studierna 

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

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

 Högskolan Dalarna erbjöd flexibla undervisningsformer (endast nätbaserad 
utbildning) 

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.  

 
Diagram 14 Kanaler som gav campusstudenter kännedom om Högskolan Dalarna. 
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Diagram 15 Kanaler som gav studenter vid nätbaserad utbildning kännedom  

om Högskolan Dalarna. 

3.4.3. Kännedom om möjligheter till utbytesstudier 

42% av 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. 

Bland de studenter som hade kännedom om möjligheter till utbytesstudier nämndes de 
engelskspråkiga länderna; Storbritannien, USA, Canada och Australien som intressanta 
länder att ha utbytessamarbete med. Även länder som Japan, Kina och Thailand nämndes 
som intressanta och då främst bland de studenter som läser nätbaserat. Att söka samarbete 
med dels fler universitet och högskolor än i dagsläget var en önskan som nämndes, men 
även att det skulle vara önskvärt att lärosätena skulle vara större än de som finns i utbudet 
idag. 

 
Diagram 16 Studenternas kännedom om möjligheter till utbytesstudier. 
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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 jämförelse mellan 
Högskolan Dalarna och andra högskolor/universitet de har erfarenhet av. Den övergripande 
frågeställningen var ”Hur upplever du Högskolan Dalarnas distansutbildning jämfört med 
andra universitets/högskolors distansutbildning?”. Naturligtvis har studenterna inte 
erfarenhet av utbildning vid exakt samma högskolor/universitet, men det är ändå intressant 
att jämföra nätbaserad med campus, även om det är nog så intressant att analysera 
diagrammen var för sig. 

CAMPUSBASERAD UTBILDNING 

Resultatet från 2014 års mätning är i stora drag mycket entydigt med 2012. Studenterna 
bedömf, liksom 2012, att Högskolan Dalarna är likvärdig eller bättre gällande samtliga 
kvalitetsfaktorer som de blev tillfrågade kring. Då samtliga kvalitetsfaktorer tas i beaktande 
bedömde 52% av studenterna som studerar på campus att Högskolan Dalarna är Något 
bättre än Mycket bättre jämfört med andra universitets/högskolor campusutbildning. 

Den kvalitetsfaktor som bedömdes till högsta grad vara bättre vid Högskolan Dalarna var 
faktorn Lärarnas tillgänglighet följt av faktorerna Bra högskolebibliotek, Bra tekniska 
plattformar/hjälpmedel samt Bra stöd till tekniska plattformar/hjälpmedel. Bedömningen av 
Bra högskolebibliotek har kraftigt förändrats positivt under de två senaste åren, däremot 
utvecklas faktorerna för Tekniska plattformar/hjälpmedel i negativ riktning. 

 
Diagram 17 Jämförelse med andra högskolor/universitet gällande campusutbildning. 

Genomgående gäller för campusutbildningen att studenterna totalt sett ansåg att 
Högskolan Dalarna är likvärdig eller bättre för samtliga kvalitetsfaktorer som de blev 
tillfrågade kring jämfört med andra högskolor/universitet. Noterbart är dock att andelen 
studenter som ansåg att Högskolan Dalarna var Mycket sämre eller Något sämre ökar för 
samtliga kvalitetsfaktorer med undantag för Lärarnas feedback, Lärarnas insatser för 
studentsamverkan samt Bra campusmiljö. Detta kan ses då svarsfördelningen studeras, se 
diagram nedan. 
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Diagram 18 Jämförelse med andra högskolor/universitet gällande campusutbildning. 

NÄTBASERAD UTBILDNING 

Även för nätbaserad utbildning samstämmer resultatet från 2014 års mätning i stora drag 
med 2012. Studenterna bedömde, liksom 2012, att Högskolan Dalarna är bättre gällande 
samtliga kvalitetsfaktorer som de blev tillfrågade kring. Då samtliga kvalitetsfaktorer tas i 
beaktande bedömde 68% av studenterna som studerar nätbaserat att Högskolan Dalarna 
var Något bättre eller Mycket bättre jämfört med andra universitets/högskolor nätbaserade 
utbildning. Den faktor som kraftigt har utvecklats i positiv riktning är bedömningen av Bra 
högskolebibliotek där en relativt stor andel som vid 2012 års mätning bedömde denna faktor 
som Likvärdig numera bedömer den som Något bättre eller Mycket bättre. 

 
Diagram 19 Jämförelse med andra högskolor/universitet gällande nätbaserad utbildning. 
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Genomgående gäller för den nätbaserade utbildningen att studenterna totalt sett ansåg att 
Högskolan Dalarna är bättre för samtliga kvalitetsfaktorer som de blev tillfrågade kring. 
Noterbart är även att andelen studenter som ansåg att Högskolan Dalarna är Mycket sämre 
eller Något sämre minskade för samtliga kvalitetsfaktorer med undantag för Lärarnas 
tillgänglighet. 

Faktorerna Bra tekniska plattformar/hjälpmedel, Bra stöd till tekniska plattformar/hjälpmedel 
samt Bra forum/ plattformar för möten framhävdes som extra bra vid Högskolan Dalarna i 
jämförelsen med andra universitet/högskolor. Nöjdheten tenderar även att öka. Denna 
trend stärks av att även nöjdheten för den support som ges via NGL-centrum ökar i 2014 års 
mätning. 

 
Diagram 20 Jämförelse med andra högskolor/universitet gällande nätbaserad utbildning. 
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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 och På sikt kunna 
byta/få ett arbete inom önskat yrke, två målbilder som är nära besläktade med varandra. För 
de studenter som studerar nätbaserat har även målet Komplettera min akademiska examen 
angetts i hög utsträckning. 

Som naturligt är med tanke på studieformen så är det personliga målet Social kontakt och 
stimulerande tankeutbyte högre värderat av de studenter som läser på campus jämfört med 
dem som läser via nätbaserad utbildning. 

Resultatet från 2014 års mätning är i stort entydigt med 2012 års resultat, det kan dock 
generellt konstateras att en högre andel av studenter angav målen En akademisk examen 
och På sikt kunna byta/ få arbete inom önska yrke i 2014 års mätning. Det kan även noteras 
att en lägre andel angav Fortbildning inom mitt yrke bland studenterna som läser nätbaserat.  

Tabell 17 Personliga mål med utbildningen 

PERSONLIGA MÅL 
Endast Campusutb. Endast Distansutb. 

2014 2012 2014 2012 

En akademisk examen 1 70% 1 62% 1 51% 1 37% 

På sikt kunna byta/få ett arbete inom önskat yrke 2 56% 2 52% 2 43% 2 36% 

Social kontakt och stimulerande tankeutbyte 3 29% 4 28% 7 11% 7 9% 

Öka min kunskap inom ett intresseområde (ej arbetsrelaterat) 4 26% 3 29% 3 32% 3 32% 

Annan personlig utveckling 5 24% 5 21% 4 23% 6 21% 

Fortbildning inom mitt yrke 6 17% 6 17% 6 22% 4 28% 

Komplettera min akademiska examen 7 7% 7 8% 5 23% 5 25% 

Annat mål, kommentera: - 1% - 1% - 2% - 2% 

 

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 till I ganska stor eller I stor 
utsträckning angav att de nått/förväntar sig nå sina personliga mål med utbildningen vid 
Högskolan Dalarna. Den gula delen av stapel visualiser de studenter som angav att de Delvis 
bedömer att de nått/förväntar sig nå sina personlig mål. Den röda delan av stapeln 
visualiserar de studenter som I ganska liten eller I liten utsträckning bedömde att de 
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. En signifkant ökning av de studenter 
som I ganska stor eller I stor utsträckning bedömde att de nått/förväntar nå sitt mål gällande 
Social kontakt och stimulerande tankeutbyte kan hursomhelst ses då 2014 års resultat 
jämförs med 2012. 
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Diagram 21 Studenternas förväntade måluppfyllelse vid campusundervisning. 

 
Diagram 22 Studenternas förväntade måluppfyllelse vid nätbaserad undervisning. 
 

3.6.3. Bedömning av att slutföra kurser 

Ca 2 av 3 studenter angav att de kommer att ta samtliga poäng på de kurser de läser på 
utsatt tid och 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. Summeras 
dessa grupper av studenter så bedömde ca 90% av studenterna att de kommer att ta 
samtliga poäng, oavsett om de studerar på campus- eller via nätbaserad utbildning. 
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Tabell 18 Studenternas bedömning av att slutföra kurser på campus- och nätbaserade 
 kurser 

BEDÖMNING AV ATT SLUTFÖRA KURSER 
Campus Distans 

2014 2012 2014 2012 

Jag är helt säker på att jag kommer ta samtliga poäng på utsatt tid 64% 64% 67% 66% 

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

26% 25% 27% 25% 

Jag är osäker på om jag kommer ta samtliga poäng 8% 8% 6% 7% 

Jag är säker på att jag inte kommer att ta samtliga poäng 2% 3% 1% 1% 

 
Vid självskattning av någon form av egen bedömd prestation finns det alltid en risk att 
svarspersonen till viss mån, omedvetet eller medvetet, övervärderar alternativt 
undervärderar sin förmåga beroende på frågans ämne. 

Resultatet i sig ger ändå intressant information då det bryts ned på variabelnivå: 

 Yngre studenter bedömde i högre grad än äldre att de kommer att ta samtliga 
poäng (gäller endast campusutbildning). 

 Mer studievana studenter bedömde i högre grad att de kommer att ta samtliga 
poäng (gäller både campus- och nätbaserad utbildning). 

 Studenter vars föräldrar har en lägre utbildningsnivå (grundskola eller 
motsvarande) bedömde i högre grad att de inte kommer att ta samtliga poäng 
(gäller campusutbildning). 

Med ovanstående i åtanke är det rimligt att tro att bl.a. orsaker såsom osäkerhet av vad 
som förväntas i resultat pga. liten erfarenhet av högskolestudier eller mindre tradition av 
högskolestudier inom familjen kan påverka studenternas bedömning såväl som de faktiska 
orsaker som studenterna angav som orsaker till att de inte tar samtliga. 

  
Diagram 23 Bedömning, dvs. självskattning, av studenternas genomströmning (campus). 
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Diagram 24 Bedömning, dvs. självskattning, av studenternas genomströmning (nätbaserad 

utbildning). 

3.6.4. Skäl till att inte fullfölja kurser/program 

Nedanstående två tabeller visar skäl till att aktiva studenter bedömde att de inte tar 
samtliga poäng i utsatt tid. Resultatet från 2014 års undersökning samstämmer i stora drag 
med 2012 års resultat, det kan återigen konstateras att: 

 Bristande självdisciplin, Tidsbrist och Bristande motivation var de främsta skälen till 
att inte campusstudenterna tar samtliga poäng. 

 Tidsbrist var det absolut främsta skälet till att inte studenter som läser nätbaserat 
tar samtliga poäng. 

Dock kan några skillnader ses då resultatet från 2014 jämförs med 2012 års resultat: 

 En högre andel av campusstudenterna angav Lärarnas prestation motsvarar inte 
mina förväntningar och Jag arbetar så mycket vid sidan om att jag inte orkar/hinner 
med studierna i 2014 års undersökning jämfört med 2012. 

 En högre andel av de studenter som läser nätbaserat angav orsaker som Kursen var 
svårare än jag förväntat mig, Svårt att få studiero i min vardag och Jag arbetar så 
mycket att jag inte orkar/hinner med studierna i 2014 års undersökning jämfört med 
2012. 

Återigen kan det konstateras att det var väldigt få, både gällande de studenter som studerar 
på campus- och via nätbaserad utbildning, som har angett att de prioriterar andra 
utbildningar på Högskolan Dalarna eller andra universitet/högskolor. 
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Tabell 19 Skäl till att studenter ej tar samtliga poäng 

  
Endast Campusutb. Endast Distansutb. 

2014 2012 2014 2012 

Bristande självdisciplin 1 42% 1 43% 5 27% 3 27% 

Tidsbrist 2 40% 3 37% 1 50% 1 51% 

Bristande motivation 3 37% 4 33% 7 16% 6 16% 

Kursen var svårare än jag förväntat mig 4 33% 2 37% 4 28% 4 23% 

Svårt att få studiero i min vardag 5 29% 5 28% 3 29% 4 23% 

Lärarnas prestation motsvarar inte mina förväntningar 6 28% 6 23% 8 9% 8 10% 

Kursens innehåll motsvarar inte mina förväntningar 7 15% 7 16% 9 6% 9 9% 

Jag arbetar så mycket vid sidan om att jag inte orkar/hinner med 
studierna 

8 11% 9 7% 2 34% 2 29% 

Utbildningsformen passar inte mig 9 11% 8 9% 14 2% 12 5% 

Tekniken som Högskolan Dalarna använder fungerar dåligt 10 7% 13 4% 14 2% 15 4% 

Min egen teknikmiljö (dator, internet etc.) fungerar dåligt 11 5% 11 5% 12 4% 13 5% 

Jag har fått ändrade arbetsförhållanden 12 5% 14 4% 6 18% 7 13% 

Jag läser inte för att ta poäng utan av andra orsaker 13 4% 12 5% 10 5% 10 8% 

Jag prioriterar andra utbildningar vid Högskolan Dalarna 14 3% 10 7% 13 4% 14 4% 

Jag prioriterar andra utbildningar vid andra lärosäten 15 1% 15 2% 10 5% 11 6% 

Annan orsak, kommentera: - 20% - 13% - 15% - 16% 

 

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. För de studenter som kombinerar campusbaserade studier med 
nätbaserade studier kan det tydligt ses att dessa studenter till viss del vill studera på campus 
men kursen som de vill läsa saknar motsvarighet på campus och därför var hänvisade till 
nätbaserade studier. Detta avspeglar sig även i gruppens nöjdhet i form av att vilja 
rekommendera Högskolan som lärosäten (NPS-värde för gruppen Endast nätbaserad 
utbildning: +52; NPS-värde för gruppen Komb. campus- och nätbaserad utbildning +18). 

Som andra viktiga skäl för att läsa nätbaserat kan 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 ses. 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. En stor andel av dessa 
studenter nämner att nätbaserad utbildning ger möjligheten att kombinera med familj 
och/eller arbete.  
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Tabell 20 Skäl till att läsa nätbaserade kurser 

SKÄL TILL ATT LÄSA NÄTBASERADE KURSER 
TOTALT Komb. Camp./Dist. Endast Distansutb. 

2014 2012 2014 2012 2014 2012 

Jag värdesätter att undervisningen är flexibel tidsmässigt 1 65% 1 60% 1 46% 1 46% 1 69% 1 62% 

Det finns inget campus tillräckligt nära mig och av personliga skäl 
kan jag inte flytta 

2 25% 2 26% 3 12% 4 11% 2 28% 2 29% 

Den kurs jag läser/läst på distans saknar motsvarighet på campus 3 23% 4 19% 2 43% 2 40% 4 19% 4 15% 

Det finns inget campus tillräckligt nära mig och jag vill inte flytta 4 22% 3 20% 5 10% 7 7% 3 25% 3 23% 

Jag vill ha möjlighet att resa under tiden jag studerar 5 15% 5 14% 3 12% 5 10% 5 16% 5 15% 

Pedagogiken vid distansundervisning gör att jag har lättare att 
lära mig 

6 11% 6 10% 7 8% 6 10% 6 12% 6 10% 

Jag trivs inte med att studera i campusmiljö 7 8% 7 7% 8 5% 8 4% 7 9% 7 7% 

Det var mest slumpen som avgjorde 8 6% 8 6% 5 10% 3 12% 8 5% 8 5% 

Annat, kommentera: - 16% - 19% - 13% - 19% - 17% - 19% 

 

NÖJDHET – SUPPORT NGL-CENTRUM 

Nöjdheten för stöd och support från NGL-centrum tenderar att öka i 2014 års undersökning. 
87% av studenterna som studerar nätbaserat angav att de är Ganska nöjda eller Mycket 
nöjda med det stöd de har fått (jmf 2012: 85%). Nöjdheten ökade signifikant inom gruppen 
studenter med mindre studievana (0-30 avklarade högskolepoäng), där nöjdheten var 88% 
(jmf 2012: 81%). 

 
Diagram 25 Studenternas upplevda användbarhet av support från NGL-centrum,  
 uppdelat på hur många högskolepoäng studenterna har läst och totalt. 
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3.7.2. Problem att fullfölja kursen pga. obligatoriska träffar 

Kännedomen om kursen innehåller obligatoriska träffar eller ej via Internet eller på 
högskolan bland de studenter som läser nätbaserat har ökat. För de studenter som har haft 
obligatoriska träffar kopplade till sina nätbaserade kurser angav drygt 90% att de haft 
kännedom om detta vid ansökningstillfället. Noterbart är den positiva förändringen för 
andelen studenter som inte kände till att kursen innehöll obligatoriska träffar via Internet 
som har minskat (jmf 2014: 6%; 2012: 16%). 

Kände du till, då du anmälde dig till distanskursen, att den 
innehöll obligatorisk träff i Dalarna? 

TOTALT 

2014 2012 

Ja, det kände jag till 92% 89% 

Nej, det kände jag inte till 8% 11% 

Kände du till, då du anmälde dig till distanskursen, att den 
innehöll obligatorisk träff via Internet? 

  

Ja, det kände jag till 94% 84% 

Nej, det kände jag inte till 6% 16% 

 
Obligatoriska träffar vid nätbaserad undervisning är totalt sett inget stort hinder, ca 95% 
upplevde ett Ganska litet eller Inget hinder alls med obligatoriska då de hade kännedom om 
detta vid ansökningstillfället. För de studenter som däremot inte visste om att det var 
obligatoriska träffar blir, som naturligt är, resultatet betydligt sämre. För de studenter som 
hade obligatoriska träffar via Internet upplevde 14% att detta var ett Ganska stort hinder 
eller ett Mycket stort hinder för att fullfölja kursen (jmf 2012: 17%). Motsvarande siffra för de 
studenter som hade obligatoriska träffar i Dalarna var 18% (jmf 2012: 30%). 

 
Diagram 27 Bedömning av om de obligatoriska träffarna via Internet utgjorde  

något hinder för att fullfölja nätbaserad utbildning. 
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Diagram 28 Bedömning av om de obligatoriska träffarna i Dalarna utgjorde  

något hinder för att fullfölja nätbaserad utbildning. 
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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 2014 års mätning är i stora 
drag entydigt med 2012, 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. 80% av 
studenterna angav att de är Ganska nöjda eller Mycket nöjda med Lärarnas 
ämneskompetens. Motsvarande andel för Lärarnas tillgänglighet var 68%. 

Dock kan några förändringar gällande nöjdheten hos studenterna noteras: 

 En mycket signifikant ökning av nöjdheten för faktorn Bra högskolebibliotek kan 
ses. Det är studenter med huvudsaklig studieort Falun som står för ökningen av 
nöjdheten (jmf Falun: 8.5; Borlänge 6.7 och Utbildning ej kopplad till någon specifik 
studieort: 6.7). 

 Även övriga faktorer som är kopplade till studiemiljö/hjälpmedel ökar generellt. 
Totalt sett tenderar nöjdheten för faktorerna Bra tekniska plattformar/hjälpmedel, 
Bra stöd till tekniska plattformar/hjälpmedel och Bra campusmiljö att öka. 

 
Diagram 29 Nöjdhet för kvalitetsfaktorer totalt sett, presenterat som medelvärde. 
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Studeras utvecklingen av svarsfördelningen för kvalitetsfaktorerna kan det noteras att 
bland de faktorer med positiv utveckling så är dessa kopplade till studiemiljö/hjälpmedel. 
För faktorerna Bra tekniska plattformar/hjälpmedel, Bra stöd till tekniska plattformar/ 
hjälpmedel och Bra campusmiljö, är den negativa andelen i stort sett densamma men den 
neutrala andelen minskade i förmån för den positiva andelen. 

 
Diagram 30 Nöjdhet för kvalitetsfaktorer totalt sett, presenterat som svarsfördelning 

indelat i negativ, neutral och positiv andel. 

NÖJDHET KVALITETSFAKTORER - STUDIEORT  

Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader i de kvalitetsfaktorer som är relaterade 
till studenternas studiemiljö och den studieort deras utbildning huvudsakligen är kopplad 
till. 

KVALITETSFAKTOR 
Borlänge Falun 

Mv. Pos and. Mv. Pos and. 

Bra högskolebibliotek 6.7 61% 8.5 85% 

Bra tekniska plattformar/hjälpmedel 6.6 59% 7.6 75% 

Bra stöd till tekniska plattformar/hjälpmedel 6.2 53% 7.6 74% 

Bra campusmiljö 6.2 52% 7.2 66% 

Bra mötesforum och plattformar 6.1 48% 7.1 65% 
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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 och Lärarnas feedback.  

Även de faktorer kopplade till tekniska plattformar/hjälpmedel visar stora skillnader. Det är 
troligt att de studenter som studerar via nätbaserad utbildning i och med sin högre grad av 
nyttjande och behov av dessa även har en större kunskap och därmed känner sig bekväma 
med tekniken vilket genererade en högre nöjdhet.  

 
 Diagram 31 Nöjdhet för kvalitetsfaktorer, campus- och nätbaserad utbildning. 

3.8.2. Bedömning av kvalitetsfaktorernas vikt 

KVALITETSFAKTORERERNAS VIKT - TOTALT 

Gällande bedömningen av kvalitetsfaktorernas vikt är resultatet från 2014 års mätning är i 
stora drag entydigt med 2012, det kan konstateras att: 

 Kvalitetsfaktorerna Lärarnas ämneskompetens, Lärarnas pedagogiska förmåga, 
Lärarnas feedback samt de administrativa faktorerna Planering/administration under 
pågående kurs och Information innan start var återigen bedömda som de viktigaste.  

 Minst viktiga totalt sett var Lärarnas insatser för studentsamverkan, Bra campusmiljö 
och Bra högskolebibliotek. 

Dock kan några förändringar gällande bedömningen av hur viktig kvalitetsfaktorn var hos 
studenterna noteras: 

 En signifikant ökning av hur viktig faktorn Bra högskolebibliotek bedöms vara kan 
noteras. Sannolikt är denna ökning även sammankopplad med den tendens av 
ökning som även kan ses för faktorn Bra campusmiljö. 
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Diagram 32 Bedömning av hur viktiga kvalitetsfaktorerna är, totalt sett. 

KVALITETSFAKTORERERNAS VIKT – CAMPUS- OCH NÄTBASERAD UTBILDNING  

De skillnader som kan ses gällande bedömning av kvalitetsfaktorernas vikt mellan studenter 
som studerar på campus- och nätbaserad utbildning är naturliga utifrån studenterna behov 
och nyttjande utifrån aktuell studieform. 

 
Diagram 33 Bedömning av kvalitetsfaktorernas vikt, campus- och nätbaserad utbildning. 
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3.8.3. Prioriterade faktorer 

Då kvalitetsfaktorerna kopplade till Högskolan Dalarnas utbildning och undervisning har 
utvärderats gällande både nöjdhet och vikt är det möjligt att utifrån dessa perspektiv 
beräkna hur prioriterad faktorn är att förbättra för Högskolan Dalarna. 

Generellt Prioriteringsfaktor: 

 Om en faktor anses viktig men har låg nöjdhet får faktorn hög prioriteringsfaktor, dvs. 
faktorn är viktig att förbättra.  

 Om en faktor ej anses viktig och har hög nöjdhet får faktorn låg prioriteringsfaktor, 
dvs. faktorn är inte alls viktig att förbättra.  

 
Diagram 34 Förklaringsbild prioriteringsfaktor. 

PRIORITERADE KVALITETSFAKTORER – TOTALT 

Gällande bedömningen av kvalitetsfaktorernas prioritering är resultatet från 2014 års 
mätning är i stora drag entydigt med 2012, med undantag från faktorn Bra högskolebibliotek 
som visar en signifikant minskning. Detta beroende främst på den ökade nöjdhet som kan 
ses för faktorn i 2014 års undersökning.  

 
Diagram 35 Grad av prioritering att förbättra, totalt sett. 

Lågt betyg

Låg vikt

Hög vikt

Lågt prioriterad faktor

Högt betyg

Högt prioriterad faktor

Mycket 
viktigt

Mindre 
viktigt

Viktigt

Mycket nöjdMycket  missnöjd
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Resultatet visar tydligt att de faktorer som är viktigast att förbättra generellt för Högskolan 
Dalarna (gäller både campus- och nätbaserad utbildning) är: 

 Information innan start 

 Bra planering och administration av pågående kurser/program 

 Lärarnas pedagogiska förmåga 

 Lärarnas feedback 

Två av dessa är även faktorer som har visat sig vara starkt drivande för den generella 
nöjdheten, nämligen Bra planering och administration av pågående kurser/program och 
Lärarnas pedagogiska förmåga. Detta göra dem än viktigare att förbättra på generell basis. 

Att arbeta med att förbättra ovan nämnda faktorer kommer sannolikt även att förbättra 
den generella nivån av nöjdheten, både nöjdheten gällande Högskolan Dalarna som 
lärosäte och gällande de kvalitetsfaktorer som bedöms i undersökningen. Detta beroende 
på att studenterna finner dessa faktorer viktiga för deras utbildning och inte fungerar till 
fullo, de negativa som detta ger påverkar även bedömningen av övrig verksamhet. 

Genom att studera resultatet för grupperna Ambassadörer och Kritiker enligt måttet NPS 
(viljan att rekommendera) kan en ännu tydligare bild ses kring ovan nämnda faktorer och 
vikten av att förbättra dessa. Skillnaden i bedömningen för dessa två grupper är signifikant 
större för dessa faktorer än övriga. Detta kan både ses för campusutbildning och nätbaserad 
utbildning. 

Respektive program och studieområde för fristående kurser har som naturligt är sina egna 
specifika områden för förbättring, vilket kan ses i Tabell 21 och 22. Det är även tydligt att 
Högskolan Dalarna som organisation har gemensamma förbättringsområden som bl.a. 
nämns ovan (dvs. Bra information innan kursen/programmet startar, Bra planering och 
administration av pågående kurser/program, Lärarnas pedagogiska förmåga samt Lärarnas 
förmåga att ge bra feedback). 

 
Diagram 37 Kvalitetsfaktorer för campusutbildning för grupperna Ambassadörer
 och Kritiker. 
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Diagram 38 Kvalitetsfaktorer för nätbaserad utbildning för grupperna Ambassadörer 
 och Kritiker. 

PRIORITERADE KVALITETSFAKTORER – CAMPUS- OCH NÄTBASERAD UTBILDNING 

Skillnaderna mellan campus- och nätbaserad utbildning gällande kvalitetsfaktorernas 
prioritering att förbättra var generellt högre för campusutbildning, främst pga. den lägre 
nivå av nöjdhet som kunde ses för denna grupp. 

 
Diagram 36 Grad av prioritering att förbättra, campus- och nätbaserad utbildning. 
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PRIORITERADE KVALITETSFAKTORER – PROGRAM 

Tabell 21 Priofaktor för resp. kvalitetsfaktorer, studenter som studerar vid huvudsakligen 
studerar på program, presenterade per programområde 
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KVALITETSFAKTOR 103 106 24 66 159 64 10 102 105 29 349 30 

Bra information innan kursen/programmet startar 2,4 3,5 3,5 3,7 3,2 5,1 2,6 3,8 3,1 3,5 3,3 2,5 

Bra planering och administration av pågående 
kurser/program 

3,1 3,7 4,6 4,1 4,0 5,8 1,4 4,0 3,8 4,1 3,8 3,5 

Lärarnas ämneskompetens 2,4 2,9 3,0 2,9 2,2 2,7 0,9 1,6 2,5 2,1 1,6 3,1 

Lärarnas pedagogiska förmåga 3,2 4,4 4,5 3,8 3,1 4,7 1,4 2,9 3,6 3,7 2,7 2,9 

Lärarnas tillgänglighet för dig som student 2,1 2,7 2,1 2,7 2,2 3,2 1,7 1,7 2,1 1,7 2,0 1,5 

Lärarnas förmåga att ge bra feedback 2,6 3,6 3,3 4,3 2,9 4,7 2,3 2,7 2,8 3,3 2,8 3,1 

Stor andel lärarledd undervisning 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,3 1,6 2,0 1,5 2,2 2,1 2,5 

Lärarnas insatser för att få studenter att samverka 1,7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,7 1,4 2,2 2,0 2,1 2,1 1,9 

Bra högskolebibliotek 1,4 1,8 2,2 1,0 0,7 0,6 1,1 1,0 1,6 1,8 1,0 0,7 

Bra tekniska plattformar/hjälpmedel för webbaserat 
lärande 

2,2 1,9 1,2 2,5 2,1 2,2 1,5 1,9 2,3 3,0 1,6 1,4 

Bra stöd för att använda högskolans tekniska 
plattformar/hjälpmedel 

2,1 2,2 2,2 2,3 1,8 2,6 2,2 1,7 2,4 2,5 1,4 1,9 

Bra campusmiljö 1,6 2,7 2,2 3,1 1,8 2,9 1,6 1,4 2,1 2,9 1,2 2,4 

Bra mötesforum och plattformar som gynnar 
samverkan mellan studenter 

2,2 2,4 2,5 2,6 2,2 2,5 1,4 2,0 2,1 2,2 1,5 1,9 
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PRIORITERADE KVALITETSFAKTORER – FRISTÅENDE KURSER 

Tabell 22 Priofaktor för resp. kvalitetsfaktorer, studenter som studerar vid huvudsakligen 
läser fristående kurser, presenterade per studieområde 

 D
at

a 
o

ch
 IT

 

Ek
o

n
o

m
i 

Sa
m

h
äl

le
 o

ch
 b

et
ee

n
d

ev
e

te
n

sk
ap

 

V
år

d
 

O
m

so
rg

/v
äl

fä
rd

 

Sp
rå

k 

H
u

m
an

io
ra

 

M
ed

ie
r 

o
ch

 m
ed

ie
p

ro
d

u
kt

io
n

 

Te
kn

ik
 

U
tb

ild
n

in
g 

Id
ro

tt
 

KVALITETSFAKTOR 3 6 19 4 7 250 49 4 37 79 3 

Bra information innan kursen/programmet startar 6,7 3,5 2,2 2,2 1,8 2,1 2,7 5,8 1,8 2,1 5,0 

Bra planering och administration av pågående 
kurser/program 

7,5 3,4 2,8 3,2 2,3 2,0 2,7 4,2 2,2 2,0 4,2 

Lärarnas ämneskompetens 3,3 3,9 2,2 3,7 0,9 1,0 1,4 1,9 1,3 1,4 0,8 

Lärarnas pedagogiska förmåga 5,8 5,0 2,6 4,2 1,5 2,0 2,3 2,6 2,1 2,0 2,1 

Lärarnas tillgänglighet för dig som student 2,5 4,2 1,6 2,5 1,7 1,5 2,0 2,7 1,0 1,4 1,8 

Lärarnas förmåga att ge bra feedback 3,3 3,4 2,5 3,5 1,7 1,9 2,6 3,2 1,7 1,9 3,3 

Stor andel lärarledd undervisning 5,0 3,8 1,5 1,2 1,8 1,6 1,4 1,7 1,2 1,5 1,6 

Lärarnas insatser för att få studenter att samverka 3,8 2,5 1,6   2,2 1,3 1,7 1,7 1,1 1,5 2,1 

Bra högskolebibliotek   0,9 1,3 1,3 0,0 1,4 1,6 4,7 1,0 1,3 0,0 

Bra tekniska plattformar/hjälpmedel för webbaserat 
lärande 

5,8 1,3 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 4,4 1,7 1,7 2,0 

Bra stöd för att använda högskolans tekniska 
plattformar/hjälpmedel 

6,7 2,0 1,7 0,7 1,3 1,3 1,7 3,0 1,2 1,5 0,0 

Bra campusmiljö   1,7 1,3 0,7 1,2 1,5 1,4 3,1 0,7 1,3   

Bra mötesforum och plattformar som gynnar 
samverkan mellan studenter 

2,5 1,3 1,9 2,6 2,6 1,6 1,3 2,9 1,2 1,4 0,8 
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4. Bilagor 

Bilaga 1 NKI för program och fristående kurser 

Bilaga 2 NPS för campusutbildning 

Bilaga 3 NPS för nätbaserad utbildning 

Bilaga 4 Orsaker att välja Högskolan Dalarna (komplett tabell) 

Bilaga 5 Högskolan Dalarna Studentundersökning 2014, presentation (separat 
dokument) 

Bilaga 6 Högskolan Dalarna Studentundersökning 2014, fritextkommentarer (separat 
dokument) 

 



 Bilaga 1 
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1. NKI för program och fristående kurser (grupper) 

 

 
 

 



 Bilaga 2 
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2. NPS för campusutbildning (grupper) 

 Få 
svar 

Trend 
12/14 

CAMPUSUTBILDNING 

 2014 2012 

Kön   Antal NPS Antal NPS 

Kvinna  -4 444 -2 669 +3 

Man  4 255 +6 391 +2 

Ålder       

Under 25 år  0 309 -3 591 -3 

25-35 år  0 264 +3 315 +2 

36-50 år  -20 113 +6 138 +26 

51 år eller äldre ! 9 13 +15 16 +6 

Hur många högskolepoäng har du totalt läst?       

0-30 poäng (upp till en termins heltidsstudier)  18 70 +37 366 19 

31-180 poäng (upp till sex terminers heltidsstudier)  6 523 -6 532 -12 

Mer än 180 poäng (mer än sex terminers heltidsstudier)  -3 106 +10 158 13 

I vilken/vilka former har du studerat vid Högskolan Dalarna 
under de senaste 12 månaderna? 

 
     

Endast campusutbildning vid Högskolan Dalarna  0 513 -2 828 -2 

Både campus- och distansutbildning vid Högskolan Dalarna  -8 186 +10 232 +18 

Läser du huvudsakligen ett program eller fristående kurser 
vid Högskolan Dalarna? 

 
     

Jag läser program  -2 646 0 849 +1 

Jag läser fristående kurser  8 53 +19 133 +11 

Jag läser både program och fristående kurser  0 0  73 0 

Vilken är din huvudsakliga studieort vid Högskolan Dalarna?       

Borlänge   287 -10 n/a n/a 

Falun   397 +9 n/a n/a 

Vilken var din sysselsättning vid den tidpunkt då du ansökte 
till Högskolan Dalarna? 

 
     

Arbetssökande  16 114 +17 173 +1 

Förvärvsarbetande  -11 272 +3 318 +14 

Studerande  -1 194 -5 379 -4 

Annan  -6 116 -9 182 -3 

Vilken är den högsta utbildningsnivå som någon av dina 
föräldrar har genomfört? 

 
     

Grundskola, motsvarande eller lägre  -3 63 +14 82 +17 

Gymnasium eller motsvarande  -3 220 -1 354 +2 

Universitet eller högskola  -2 318 -3 498 0 

Annan eftergymnasial utbildning  7 82 +13 96 +6 

Vet ej/vill ej svara ! -31 16 -19 25 +12 

Vilken är din nationalitet?       

Svensk  -2 593 +3 823 +5 

Norsk, Dansk, Finsk, Isländsk ! -8 15 -20 17 -12 

Annan europeisk nationalitet ! -1 20 0 104 +1 

Annan nationalitet utanför Europa  10 49 +2 91 -8 

Flera av ovanstående nationaliteter ! -29 21 -43 21 -14 

Är båda dina föräldrar födda utanför Sverige?       

Ja, båda mina föräldrar är födda utanför Sverige  -6 145 -8 275 -1 

Nej, en eller båda mina föräldrar är födda i Sverige  -1 551 3 768 +4 
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Studieområde - Program   Antal NPS Antal NPS 

Data och IT (!)  29 +7 n/a n/a 

Ekonomi   95 -23 n/a n/a 

Turism (!)  24 -38 n/a n/a 

Samhälle och beteendevetenskap   62 0 n/a n/a 

Vård   48 +29 n/a n/a 

Omsorg/välfärd   62 -23 n/a n/a 

Språk !  2 +50 n/a n/a 

Medier och medieproduktion   88 +30 n/a n/a 

Teknik   77 -9 n/a n/a 

Grafisk design (!)  29 -24 n/a n/a 

Utbildning   73 +21 n/a n/a 

Idrott   30 -3 n/a n/a 

Studieområde - Fristående kurser   Antal NPS Antal NPS 

Resultatet visas inte då det är för få svar per kategori       



 Bilaga 3 
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3. NPS för nätbaserad utbildning (grupper) 

 Få 
svar 

Trend DISTANSUTBILDNING 

 2014 2012 

Kön   Antal NPS Antal NPS 

Kvinna  8 782 +53 1138 +45 

Man  -2 373 +33 488 +35 

Ålder   Antal NPS Antal NPS 

Under 25 år  5 210 +26 342 +21 

25-35 år  9 438 +48 587 +39 

36-50 år  -3 403 +52 556 +55 

51 år eller äldre  4 104 +57 141 +52 

Hur många högskolepoäng har du totalt läst?   Antal NPS Antal NPS 

0-30 poäng (upp till en termins heltidsstudier)  7 241 +49 500 +42 

31-180 poäng (upp till sex terminers heltidsstudier)  4 545 +42 602 +38 

Mer än 180 poäng (mer än sex terminers heltidsstudier)  4 369 +51 512 +47 

I vilken/vilka former har du studerat vid Högskolan Dalarna 
under de senaste 12 månaderna? 

 
 Antal NPS Antal NPS 

Endast distansutbildning vid Högskolan Dalarna  5 957 +52 1377 +47 

Både campus- och distansutbildning vid Högskolan Dalarna  2 198 +18 249 +15 

Läser du huvudsakligen ett program eller fristående kurser 
vid Högskolan Dalarna? 

 
 Antal NPS Antal NPS 

Jag läser program  1 703 +39 731 +38 

Jag läser fristående kurser  12 452 +58 795 +46 

Jag läser både program och fristående kurser     96 +41 

Vilken är din huvudsakliga studieort vid Högskolan Dalarna?   Antal NPS Antal NPS 

Borlänge  - 123 +15 n/a n/a 

Falun  - 626 +46 n/a n/a 

Vilken var din sysselsättning vid den tidpunkt då du ansökte 
till Högskolan Dalarna? 

 
 Antal NPS Antal NPS 

Arbetssökande  9 144 +40 169 +31 

Förvärvsarbetande  1 578 +50 821 +49 

Studerande  11 220 +41 383 +30 

Annan  2 209 +45 250 +44 

Vilken är den högsta utbildningsnivå som någon av dina 
föräldrar har genomfört? 

 
 Antal NPS Antal NPS 

Grundskola, motsvarande eller lägre  1 166 +54 278 +53 

Gymnasium eller motsvarande  6 333 +45 416 +39 

Universitet eller högskola  5 516 +45 724 +40 

Annan eftergymnasial utbildning  0 118 +44 163 +44 

Vet ej/vill ej svara ! 33 20 +60 41 +27 

Vilken är din nationalitet?   Antal NPS Antal NPS 

Svensk  4 956 +46 1353 +41 

Norsk, Dansk, Finsk, Isländsk  -21 27 +37 36 +58 

Annan europeisk nationalitet  32 68 +75 106 +43 

Annan nationalitet utanför Europa  -7 71 +35 86 +42 

Flera av ovanstående nationaliteter  -13 32 +31 41 +44 

Är båda dina föräldrar födda utanför Sverige?   Antal NPS Antal NPS 

Ja, båda mina föräldrar är födda utanför Sverige  8 266 +50 342 +42 

Nej, en eller båda mina föräldrar är födda i Sverige  4 878 +45 1257 +42 
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Studieområde - Fristående kurser   Antal NPS Antal NPS 

Data och IT !  3 -33 n/a n/a 

Ekonomi !  2 0 n/a n/a 

Samhälle och beteendevetenskap !  15 +60 n/a n/a 

Vård !  4 -25 n/a n/a 

Omsorg/välfärd !  7 +43 n/a n/a 

Språk   246 +66 n/a n/a 

Humaniora   46 +61 n/a n/a 

Medier och medieproduktion !  4 -50 n/a n/a 

Teknik   34 +59 n/a n/a 

Utbildning   75 +45 n/a n/a 

Idrott !  2 0 n/a n/a 

Studieområde – Program       

Data och IT   87 +24 n/a n/a 

Ekonomi (!)  26 -38 n/a n/a 

Turism !  3 +67 n/a n/a 

Samhälle och beteendevetenskap !  8 -13 n/a n/a 

Vård   156 +34 n/a n/a 

Omsorg/välfärd !  4 0 n/a n/a 

Språk !  10 +70 n/a n/a 

Medier och medieproduktion !  19 +21 n/a n/a 

Teknik   41 +29 n/a n/a 

Grafisk design !  3 +33 n/a n/a 

Utbildning   303 +54 n/a n/a 

Idrott !  2 0 n/a n/a 
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4. Orsaker att välja Högskolan Dalarna 

 

ORSAKER ATT VÄLJA HÖGSKOLAN DALARNA 
TOTALT Endast Campusutb. Endast Distansutb. 

2014 2012 2014 2012 2014 2012 

Högskolan Dalarna erbjöd flexibla 
undervisningsformer 

1 35% 1 31% 10 4% 11 4% 1 53% 1 48% 

Högskolan Dalarna låg på rimligt avstånd från min 
bostadsort 

2 35% 2 28% 1 53% 1 47% 4 20% 5 14% 

Högskolan Dalarna tillhörde de ledande inom 
nätbaserad utbildning 

3 27% 4 22% 15 1% 15 1% 2 43% 2 36% 

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

4 26% 3 28% 3 24% 3 21% 3 30% 3 34% 

Utbildningen bedömdes ge goda möjligheter till 
jobb efter studierna 

5 21% 5 17% 2 26% 2 26% 5 17% 7 10% 

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

6 18% 6 17% 4 19% 5 17% 5 17% 4 16% 

Fick rekommendation 7 13% 7 12% 7 13% 7 14% 7 13% 6 11% 

Högskolan Dalarna var en "lagom stor" högskola 8 9% 10 9% 6 13% 6 16% 9 6% 9 4% 

Det var mest slumpen som avgjorde 9 9% 8 11% 8 12% 8 14% 8 7% 8 9% 

Dalarna var en fin plats att bo och studera på 10 8% 9 10% 5 16% 4 20% 10 3% 11 2% 

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

11 6% 11 5% 8 12% 9 10% 11 2% 10 2% 

Att ha studerat vid Högskolan Dalarna ger hög 
status på arbetsmarknaden 

12 2% 13 2% 11 3% 12 3% 12 2% 12 1% 

Högskolan Dalarna hade bra forskningsmöjligheter 
inom mitt utbildningsområde 

13 2% 15 2% 11 3% 14 3% 12 2% 12 1% 

Högskolan Dalarna erbjöd goda möjligheter för 
utbytesstudier 

14 2% 12 3% 13 2% 10 6% 14 1% 12 1% 

Högskolan Dalarna hade ett attraktivt campus 15 1% 14 2% 13 2% 13 3% 15 1% 15 0% 

 


