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Sammanfattande reflektioner 

Prifloat AB har på uppdrag av Högskolan Dalarna genomfört en studentundersökning med 
fokus på de som läser nätbaserat. De övergripande syftena för undersökningen var: 

 KUNSKAP OM MÅLGRUPPEN. Kunskapen om de studenter som läser nätbaserat 
är relativt låg. Högskolan Dalarna vill bl.a. ha svar på: Vilka är de? Hur skiljer de sig 
från campusstudenter? Varför har de valt att läsa nätbaserat? Vad tycker de om 
undervisningen? 

 ”DISTANSUTBILDNING” SOM FÖRETEELSE. Undersökningen ska tydliggöra hur 
nätbaserad utbildning står sig kvalitetsmässigt jämfört med campusbaserad.  

 HÖGSKOLAN DALARNAS UTBUD OCH KVALITETSUTVECKLING. Ett anpassat 
utbud och högre kvalitet på undervisningen bör öka Hda:s 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. Ökat söktryck skulle också leda till mindre risk att Hda dräneras 
på resurser till andra lärosäten. 

För att kunna besvara de övergripande syftena med undersökningen krävdes att 
undersökningen besvarades inte bara av de studenter som läser nätbaserat, utan också de 
som läser vid campus. Enkäten distribuerades via e-post till samtliga aktiva studenter hos 
Högskolan Dalarna enligt deras register. Totalt svarade 2 488 av 8 378 studenter, vilket 
motsvarar 30%. 

Övergripande resultat från undersökningen visar: 

 Anledningen till att de som studerat nätbaserat har valt detta beror till stor del på 
att de uppskattar att undervisningsformen är flexibel tidsmässigt. En annan 
anledning är att det inte finns något campus nära dessa studenter och de vill inte 
flytta av olika orsaker. 

 De för undersökningen definierade kvalitetsfaktorer visar att studenterna som läser 
nätbaserat är mer nöjda än de som läser vid campus. Störst skillnad i nöjdhet för 
kvalitetsfaktorer kopplade till lärarna är deras Pedagogiska förmåga, 
Ämneskompetens och Förmåga att ge feedback. Störst skillnad i nöjdhet för övriga 
kvalitetsfaktorer är Stöd till tekniska plattformar, Planering/administration under 
pågående kurs och Information innan start. 

 Viktigast att förbättra av kvalitetsfaktorerna är Planering/administration under 
pågående kurs, Information innan start, Lärarnas feedback och Lärarnas pedagogiska 
förmåga. Detta gäller både för campusutbildning och för nätbaserad utbildning. 
Utifrån underlag som är tillgängligt för Högskolan Dalarna kan även djupare analys 
genomföras, exempelvis vad som är viktigast att förbättra för olika 
studieinriktningar. 

 NKI (Nöjd Kund Index) visar att studenterna som läser nätbaserat är mer nöjda 
totalt sett än de som läser vid campus. Nätbaserad utbildning har ett NKI värde på 
73 och campusutbildning på 62. 

 NPS (Net Promoter Score, ett mått för ryktesspridning) visar att studenterna som 
läser nätbaserad utbildning är mer benägna att rekommendera studier vid 
Högskolan Dalarna än studenterna som läser campusutbildning. NPS för 
nätbaserad utbildning är +42 och för campusutbildning +2. 
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Inledning 

Denna reflektionsrapport innehåller övergripande reflektioner kring undersökningen 
Dagens och morgondagens studenter vid Högskolan Dalarna som genomfördes av Prifloat AB 
under perioden oktober – december 2012 på uppdrag av Högskolan Dalarna. 

Reflektionerna i rapporten är framtagna 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 i reflektionsrapporten. 

Bakgrund och förutsättningar 

Vid Högskolan Dalarna (Hda) går ca 17 000 unika studenter per år varav ca 60% studerar 
nätbaserat. Antalet och andelen studenter som väljer att studera över nätet ökar i hela 
landet och så även på Hda som är ett av de lärosäten som ökat andelen nätbaserad 
undervisning mest i landet. På tio år har denna andel vid Hda närmast fördubblats. 

Det finns flera anledningar till att Hda önskar öka kännedomen om studenter som läser 
nätbaserat: 

1. KUNSKAP OM MÅLGRUPPEN. Kunskapen om de studenter som läser nätbaserat är 
relativt låg. Hda vill bl.a. ha svar på: Vilka är de? Hur skiljer de sig från campusstudenter? 
Varför har de valt att läsa nätbaserat? Vad tycker de om undervisningen? 

Ökad kunskap om målgruppen är också viktig för att kunna 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. ”DISTANSUTBILDNING” SOM FÖRETEELSE. Det finns ett direkt och indirekt 
ifrågasättande av undervisningsformen distansutbildning, som det något diffust kallas, 
inte minst från regeringshåll. Ett underliggande problem är att det inte finns en tydlig 
definition av den vokabulär som används. Begreppet distansutbildning kan innefatta allt 
från traditionella brevkurser till helt synkron nätbaserad undervisning och s.k. blended 
learning där nätbaserad undervisning blandas med campusundervisning. Hda föredrar 
att använda begreppet nätbaserad utbildning men vi har valt att använda begreppet 
distansutbildning i undersökningen då vi anser den vara mer etablerad ur ett 
studentperspektiv. I reflektionerna av resultaten har begreppet nätbaserad utbildning 
använts. 

Undersökningen ska tydliggöra hur nätbaserad undervisning står sig kvalitetsmässigt 
jämfört med campusbaserad. Gällande definierade kvalitetsfaktorer i undersökningen 
har vi utgått från förstudien då studenter intervjuades samt tidigare definierade faktorer 
i gjorda undersökningar för att få fram studenternas upplevda kvalitet. 
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3. HÖGSKOLAN DALARNAS UTBUD OCH KVALITETSUTVECKLING. Undersökningen ska 
generera underlag för anpassning och utveckling av utbildningsutbudet inom nätbaserad 
undervisning vid Hda samt utveckling av kvaliteten på undervisningen. Kopplat till 
studentens upplevelse av kvaliteten på utbildningen ligger också att Hda kommunicerar 
med marknaden på ett sådant sätt att man skapar realistiska förväntningar som man 
också kan uppfylla. 

Sammantaget kan sägas att anpassat utbud och högre kvalitet på undervisningen samt 
ökad kunskap om målgruppen är faktorer som bedöms öka Hda:s 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. 
Ökat söktryck skulle också leda till mindre risk att Hda dräneras på resurser till andra 
lärosäten.  

Effektmål samt undersökningens koppling till strategiska mål 

Effektmål definieras som en viss effekt/nytta i verksamheten. Effektmålen nedan är 
hämtade från Hda:s projektbeskrivning. 

Tabell 1 Effektmål hämtade från Hda:s projektbeskrivning 

Resultat Beskrivning Tidpunkt 

Bättre  
utbildningsutbud 

Bättre anpassning av utbildningsutbud till våra 
studenters behov. 

18 månader efter start 

Ökad undervis-
ningskvalitet 

Bättre anpassning av undervisningsformer till våra 
studenters behov. 

18 månader efter start 

Bättre 
resursallokering 

Riktade rekryteringsåtgärder 12 månader efter start 

Bättre 
beslutsunderlag 

Bättre beslutsunderlag i samband med 
utbildningsstrategiska prioriteringar 

12 månader 

Ökat söktryck Förväntat resultat av bättre anpassning av 
utbildningsutbud och undervisningsformer 

131015 

 

Uppdraget har på olika sätt koppling till flera av de strategiska målen för Hda. 

MÅL 1. Högskolan Dalarna ska bedriva undervisning av hög kvalitet. 

 En erkänt hög kvalitet i utbildningen är den bästa förutsättningen för fortsatt god 
tillströmning av motiverade studenter. 

 Studentmedverkan är en viktig del av kvalitetsarbetet.  

 En medveten rekrytering av studenter är av stor betydelse. För att attrahera 
motiverade studenter från regionen, nationellt och också internationellt krävs ett 
väl genomtänkt utbildningsutbud av hög kvalitet och strategier för att 
marknadsföra det. 

MÅL 2. Högskolan Dalarna ska vara ledande i nästa generations lärande. 

 2:2 År 2015 ska Högskolan, av ett antal internationella bedömare anses vara 
ledande i nästa generations lärande (NGL).  

 2:4 År 2015 ska ett flertal artiklar inom NGL-området, varav minst två i ledande 
akademiska tidskrifter, ha publicerats och ytterligare artiklar ska ha accepterats för 
publicering.  

 Kommentar: Även om det inte ingår i projektets mål borde resultatet kunna 
användas som empiriskt underlag för forskningen kring NGL. 
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MÅL 7. Högskolan Dalarna ska erbjuda en attraktiv och skapande studiemiljö för studenter. 

 7:1 År 2011 ska en undersökning av campus- och distansstudenternas studiemiljö ha 
genomförts, med fokus dels på upplevelsen av en flexibel lärmiljö som spänner över 
båda campus samt minskar gränserna mellan undervisning på campus och webb, 
dels på det stöd studenterna får från studentservice och NGL-centrum. 

 Kommentar: Projektet bidrar till en undersökning av studiemiljön i den bemärkelsen 
att om vi vet vilka våra studenter är kan vi också bättre anpassa vår undervisning till 
studenternas förutsättningar och behov och på det viset förbättra studiemiljön, 
t.ex. beträffande andelen synkron och icke-synkrona inslag i undervisningen. 

 7:2 År 2014 ska andelen studenter som uttrycker tillfredsställelse med studiemiljön 
ha ökat med 20 % jämfört med 2011.  

 Kommentar: Om vi vet vilka våra studenter är kan vi också bättre anpassa vår 
undervisning till studenternas förutsättningar och behov och på det viset kommer 
studenternas tillfredställelse med studiemiljön att öka. 

MÅL 8. Högskolan Dalarna ska optimera användningen av tillgängliga resurser. 

 Kommentar: Knyter an till möjligheterna att rikta information och marknadsföring 
där det har störst effekt – med andra ord handlar det om en effektivare 
resursallokering. 
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Ansats och metod 

Metodval 

Undersökningen genomfördes genom att kombinera en kvalitativ och kvantitativ ansats. 
Sammanfattningsvis genomfördes följande: 

 Inläsning och bearbetning av sekundärdata. 

 Intervjuer: Lärare och studenter, främst inom nätbaserad undervisning. 

 Enkätundersökningar (2 enkäter). 

 Undersökning till studenter, de som läser nätbaserad utbildning och 
campusutbildning (dvs. till samtliga Hda:s studenter). 

 Undersökning till studenter inom nätbaserad utbildning och som antogs men ej 
fullföljde sina studier. 

Datainsamlingsmetod 

I den totala undersökningen Dagens och morgondagens studenter vid Högskolan Dalarna 
ingår två delundersökningar; dels en undersökning riktad till aktiva studenter och dels en 
undersökning riktad till studenter som antogs med ej fullföljde utbildningen. 

Undersökningen till gruppen aktiva studenter skickades ut till samtliga studenter i Hda:s 
register som var registrerade som aktiva 2012-10-12. Till dessa skickades enkäten via e-post 
och studenterna kunde besvara undersökningen under perioden oktober-november 2012. 
Studenterna kunde besvara enkäten på svenska eller engelska. 

Undersökningen till gruppen studenter som antogs men ej fullföljde utbildningen 
genomfördes via telefonintervjuer bland de studenter som inte fullföljt en distansutbildning 
denna termin. Register för vilka som ej fullföljt hämtades ut 2012-10-24. Telefon-
intervjuerna pågick under oktober-december 2012. Studenterna (eller i vissa fall f.d. 
studenter) kunde besvara telefonintervjun på svenska. 

Avgränsningar 

Undersökningen till aktiva studenter riktar sig endast till just studenterna, resultaten är 
alltså endast deras uppfattning kring hur nöjda de är med sina studier vid Hda, deras 
bedömning av kvaliteten etc. Studenterna har fått göra sina bedömningar utifrån sin 
uppfattning om sina studier vid Hda de senaste 12 månaderna. På grund av detta kan vi inte 
härleda resultaten till enskilda kurser, för analys av enskilda kurser hänvisar vi till aktuella 
kursvärderingar. 

Undersökningen till studenter som antogs men ej fullföljde begränsades till avhoppande 
studenter inom nätbaserade utbildningar, så inga jämförelser med campusutbildning kan 
genomföras för denna del av undersökningen. 

Fakta om undersökningen 

Undersökningen till aktiva studenter riktade sig till samtliga studenter på Högskolan 
Dalarna som var registrerade som aktiva studenter, dvs. en totalundersökning. 

För undersökningen till studenter som antogs men ej fullföljde rensades registret från 
dubbletter (dvs. om en och samma student hoppat av flera kurser vid Hda denna termin 
blev denne ej intervjuad flera gånger). De som saknade telefonnummer i registret rensades 
bort eftersom dessa inte kunde nås. Efter rensningen innehöll listan 645 studenter. 
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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. Högskolan Dalarna förkortas 
fortsättningsvis Hda. Har du även läst vid Hda längre tillbaka i tiden ber vi dig basera 
ditt omdöme i denna enkät till din upplevelse de senaste 12 månaderna. 

Medelvärdet för de betygfrågor som förekommer i enkäten redovisas i enkätsystemet på en 
11-gradig skala, där 0 är lägsta värde och 10 är högsta värde. Denna omräkning görs för att 
underlätta jämförelse av medelvärden mellan olika frågor, oberoende av vilken 
insamlingsskala man valt att använda i enkätformuläret. 

 

Undersökningens svarsfrekvens 

I undersökningen som riktade sig till aktiva studenter svarade totalt 2 488 av 8 378 
studenter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30%. 

I undersökningen som riktade sig till studenter som antogs med ej fullföljde utbildningen var 
målsättningen att genomföra 300 telefonintervjuer. Totalt intervjuades 306 personer.  
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Bortfallsanalys 

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

 KÄND INFORMATION OM MÅLGRUPPEN. Eftersom vi för vissa grupper vet hur 
fördelningen ser ut bland Hda:s studenter har vi utifrån detta kunna göra en 
bortfallsanalys för att se om någon grupp är underrepresenterad. 

 TELEFONINTERVJUER. Utöver denna bortfallsanalys genomfördes även 
telefonintervjuer bland de studenter som inte besvarade enkäten. 

Känd information om målgruppen: Resultatet är representativt för de primära 
målgrupperna i undersökningen. Den enda avvikelsen som kunnat påvisas är studenter som 
läser program kontra kurser, där fler programstudenter besvarat undersökningen än de som 
läser fristående kurser jämfört med den statistik som vi kunnat ta del från Hda:s register. De 
som läser fristående kurser är något mer positiva till Hda än programstudenter, vilket gäller 
både campus och nätbaserad utbildning. Denna avvikelse har dock ingen betydande 
inverkan på undersökningens övergripande resultat. 

Tabell 2 Statistik från bortfallsanalys baserad på känd information om målgruppen 

  

REGISTRERADE 
STUDENTER 

på program och kurser 
vid Hda 2012-10-12 

ANTAL 
besvarade 

enkäter 

ANDEL 
svar per 
kategori 

Speglar fördelningen 
av svaren per kategori 

registerstrukturen? 

  

ANTAL 
studenter  

ANDEL 
av totalen 

KÖN Kvinna 5 418 65% 1659 67% Ja 

Man 2 960 35% 829 33% Ja 

TOTALT 8 378 
 

2 488 
  

ÅLDER Under 25 år 3 046 36% 852 34% Ja 

25-35 år 2 942 35% 833 33% Ja 

36-50 år 1 908 23% 650 26% Ja 

51 år eller äldre 481 6% 153 6% Ja 

TOTALT 8 377 
 

2 488 
  

STUDIEFORM* Endast campus 3 634 36% 845 38% Ja 

Endast distans 6 575 64% 1389 62% Ja 

Kombination 
campus och distans*    

254 
  

TOTALT 10 209 
 

2 234 
  

STUDERAR* Endast program 
4 631 45% 1450 59% 

Nej, dock tillräckligt 
stor grupp (+17%) 

Endast fristående 
kurser 

5 626 55% 896 36% 
Nej, dock tillräckligt 
stor grupp (-17%) 

Kombination 
program och kurser*    

131 
  

TOTALT 10 257 
 

2 477 
  

* I högskolans register förekommer de studenter som kombinerar campus och distans samt program och 
fristående kurser en gång i vardera kategori dvs. de dubbelregistreras. I denna enkät fanns även 
kombinationen Både campus och distans samt Både Program och fristående kurser valbar. Därför är 
siffran högre i dessa variabler än i de som finns på kön och ålder där man bara förekommer en gång. 
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Telefonintervjuer: Resultaten från telefonintervjuerna sammanfaller väl med resultaten 
från enkätundersökningen, vilket ytterligare bekräftar att resultaten är representativa. För 
detaljerad jämförelse mellan bortfallsanalysen och enkätundersökningen, se Bilaga 1. 

Vid telefonintervjuerna tillfrågades studenterna varför de inte besvarade 
enkätundersökningen som skickades till dem. Den anledning som flest angett är att de inte 
har sett eller inte har fått enkäten (41%). Eftersom Hda:s register är väl uppdaterade och 
enkätverktyget känner av om en e-postadress är felaktig är det sannolikt att många 
studenter inte läste sin e-post under den period då enkäten skickades ut. 

 
Diagram 1 Angivna anledningar till att inte ha besvarat enkäten som skickades till 

studenterna. Svaren samlades in via telefonintervjuer. 
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Resultat 

Om inget annat anges härrör resultaten från undersökningen till aktiva studenter. 

Kunskap om målgruppen 

Familje- och bostadssituation 

Tabellen nedan visar Högskolan Dalarnas studenters demografiska bakgrund. Utifrån 
undersökningens resultat kan bl.a. följande konstateras: 

 Den nätbaserade studieformen attraherar främst studenter över 25 år och/eller 
studenter som är vårdnadshavare för ett eller fler barn under 18 år. 

 77% av studenterna mellan 36-50 år genomför sina studier via nätbaserad 
utbildning. Var fjärde student på Högskolan Dalarna är mellan 36-50 år. 

 72% av studenterna som är vårdnadshavare studerar via nätbaserad utbildning. Var 
tredje student på Högskolan Dalarna är vårdnadshavare. 

 Nätbaserade studier är också överrepresenterade bland studenter som har en eller 
båda föräldrar vars högsta utbildningsnivå är grundskola. I denna grupp studerar 
73% via nätbaserad utbildning. 

 44% av studenterna var förvärvsarbetande då de ansökte till sin utbildning vid 
Högskolan Dalarna. 7 av 10 studenter inom denna grupp läser endast via 
nätbaserad utbildning. 

 28% av studenterna studerade då de ansökte till sin utbildning. Fördelningen 
mellan de olika utbildningsformerna är för denna grupp nätbaserad 43% och 
campus 45%.  

 Högskolan Dalarna har sitt huvudsakliga rekryteringsområde inom länet, var tredje 
student var vid ansökan till Högskolan Dalarna bosatt inom länet. Utav dessa valde 
varannan student att studera vid campus och var tredje via nätbaserad utbildning. 

Tabell 3 Studenternas demografiska egenskaper 

 
TOTALT 

CAMPUS 
UTB. 

NÄT-
BASERAD 
UTB. 

KOMB. 
CAMPUS/
NÄTBAS. 

Variabel: KÖN % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Kvinna 67 31 58 11 

Kategori: Man 33 40 51 9 

Variabel: ÅLDER % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Under 25 år 34 60 29 11 

Kategori: 25-35 år 33 29 61 10 

Kategori: 36-50 år 26 13 77 10 

Kategori: 51 år eller äldre 6 5 88 7 

Variabel: HÄRKOMST % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Ja, båda mina föräldrar är födda utanför Sverige 23 39 49 12 

Kategori: Nej, en eller båda mina föräldrar är födda i Sverige 77 32 58 10 

Variabel: NATIONALITET % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Svensk  82 33 58 9 

Kategori: Norsk, Dansk, Finsk, Isländsk 2 29 65 6 

Kategori: Annan europeisk nationalitet 8 44 44 12 

Kategori: Annan nationalitet utanför Europa 6 43 39 18 

Kategori: Flera av ovanstående nationaliteter 2 25 58 17 
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Tabell 3 Studenternas demografiska egenskaper (forts.) 

 
TOTALT 

CAMPUS 
UTB. 

NÄT-
BASERAD 
UTB. 

KOMB. 
CAMPUS/
NÄTBAS. 

Variabel: FÖRÄLDRARS UTBILDNINGSNIVÅ % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Grundskola, motsvarande eller lägre 14 17 73 10 

Kategori: Gymnasium eller motsvarande  29 41 49 10 

Kategori: Universitet eller högskola  45 35 54 11 

Kategori: Annan eftergymnasial utbildning  10 32 60 8 

Kategori: Vet ej/vill ej svara  3 33 59 8 

Variabel: FAMILJESITUATION % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Ja, jag är vårdnadshavare (barn 0-18 år) 34 18 72 10 

Kategori: Nej, jag är inte vårdnadshavare 66 42 47 10 

Variabel: SYSSELSÄTTNING VID ANSÖKAN % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Arbetssökande  12 44 43 13 

Kategori: Förvärvsarbetande  44 23 69 8 

Kategori: Studerande  28 45 43 12 

Kategori: Annan  16 36 52 12 

Variabel: BOSTADSORT VID ANSÖKAN 
 

FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Dalarna 32 54 30 16 

Kategori: Utanför Sverige 13 47 43 9 

Kategori: Stockholm 12 20 73 7 

Kategori: Västra Götaland 8 14 81 5 

Kategori: Gävleborg 5 32 54 14 

Kategori: Skåne 4 12 81 7 

Kategori: Uppsala 3 16 77 7 

Kategori: Övriga områden inom Sverige 23 19 75 6 

 

Studiesituation 

Tabellen nedan visar Högskolan Dalarnas studenters studiesituation. Utifrån 
undersökningens resultat kan bl.a. följande konstateras: 

 56% av Högskolan Dalarnas studenter genomför sina studier via nätbaserad 
utbildning, 34 % via campusutbildning och 10 % via en kombination av dessa 
studieformer. 

 84% av studenterna som läser endast fristående kurser gör detta via nätbaserad 
undervisning. 

 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, 86% utav dessa studerar via en 
nätbaserad utbildning. 

 4 av 10 studenter arbetar inte alls parallellt med studierna. I denna grupp studerar 
47% på campusutbildning och 41% via nätbaserad utbildning. 
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Tabell 4 Studenternas studiesituation 

 
TOTALT 

CAMPUS 
UTB. 

NÄT-
BASERAD 
UTB. 

KOMB. 
CAMPUS/
NÄTBAS. 

Variabel: STUDIEFORM % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Endast campusutbildning vid Hda  34 100 - - 

Kategori: Endast distansutbildning vid Hda  56 - 100 - 

Kategori: Både campus- och distansutbildning vid Hda 10 - - 100 

Variabel: PROGRAM/FRISTÅENDE KURSER % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Jag läser program 59 49 40 11 

Kategori: Jag läser fristående kurser 36 10 84 6 

Kategori: Jag läser både program och fristående kurser 5 26 43 31 

Variabel: STUDIETAKT  % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Studietakt 76 % eller mer 68 43 46 11 

Kategori: Studietakt 51-75 % 7 29 60 11 

Kategori: Studietakt 26-50 % 14 11 84 5 

Kategori: Studietakt 25 % eller mindre 10 8 84 8 

Variabel: GRAD AV FÖRVÄRVSARBETE % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Förvärvsarbetar 76 % eller mer 23 7 86 7 

Kategori: Förvärvsarbetar 51-75 % 7 13 73 14 

Kategori: Förvärvsarbetar 26-50 % 11 35 56 9 

Kategori: Förvärvsarbetar 1-25 % 21 44 44 12 

Kategori: Förvärvsarbetar inte alls 39 47 41 12 

Variabel: ANTAL TAGNA HÖGSKOLEPOÄNG % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: 0-30 poäng (upp till en termins heltidsstudier) 33 33 38 54 

Kategori: 31-180 poäng (upp till sex terminers heltidsstudier) 42 42 41 47 

Kategori: Mer än 180 poäng (mer än sex terminers 
heltidsstudier) 

25 
25 17 74 

Variabel: HUVUDSAKLIG STUDIEINRIKTNING % FÖRDELNING inom kategori, % 

Kategori: Data och IT 5 31 52 17 

Kategori: Ekonomi  5 93 1 6 

Kategori: Turism  2 86  14 

Kategori: Samhälle och beteendevetenskap  7 53 38 9 

Kategori: Vård  8 2 72 26 

Kategori: Omsorg/välfärd  3 56 25 19 

Kategori: Språk  22 7 88 5 

Kategori: Humaniora  4 22 69 9 

Kategori: Medier och medieproduktion  6 75 16 9 

Kategori: Teknik  10 42 49 9 

Kategori: Grafisk design  2 84 10 6 

Kategori: Utbildning  17 15 76 9 

Kategori: Idrott  2 95  5 

Kategori: Annan  7 45 42 13 
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Kännedom om Högskolan Dalarna 

 
Diagram 2 Kanaler som gav studenternas kännedom om Högskolan Dalarna. 

Studenterna har främst fått kännedom om Hda genom www.antagning.se, sammanslaget 
för samtliga studenter har 55% angett att www.antagning.se är en av de kanaler som har 
gett dem kännedom om Hda. 

Skillnaderna mellan studenter på campus och de som läser nätbaserat är ganska stora, inte 
minst för ovan nämnda svarsalternativ. Noterbart är att övriga internetalternativ inte har 
samma tendens då fler campusstudenter angett Sociala medier och Internet – annat. För 
campusstudenter är det också vanligare med att de har fått kännedom om Hda via Vänner 
och bekanta, Studievägledare och Mässor. För de som angett Annan kontakt, kommentera: 
finns många svar från studenter bosatta eller ursprungligen från Dalarna som inte minns hur 
de fick kännedom om Hda. 

Notera att studenterna kunde välja flera alternativ, därav blir %-andelen mer än 100%. 

Orsaker till att välja Högskolan Dalarna 

För frågan ”Vilken eller vilka var de främsta anledningarna till att du valde att anmäla dig till 
studier vid Hda? Frågan syftar på hur du upplevde situationen vid ansökningstillfället.” var 
variationen mellan studenter som läser på campus och nätbaserat relativt stora. Att Hda 
erbjöd flexibla undervisningsformer är totalt flest som angett, 48% bland de som läser 
nätbaserat men endast 4% bland de som läser på campus. För de som läser på campus är 
det, föga förvånande, betydligt fler som angett att högskolan låg inom rimligt avstånd från 
deras bostadsort (jmf. campus 47%; nätbaserat 14%). 

Positivt för Hda är att slumpen och att Hda inte var förstahandsvalet har fått relativt låg 
andel, både för studenter som läser på campus och nätbaserat. Observera att studenterna 
hade möjlighet att välja flera alternativ, därav blir %-andelen mer än 100%. 
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Tabell 5 Orsaker till att välja Högskolan Dalarna 

 

Personliga mål med utbildningen 

För frågan ”Vilket eller vilka mål tycker du är viktigast för dig att uppnå med din 
distansutbildning/campusutbildning?” var variationen mellan studenter som läser på campus 
och nätbaserat också relativt stora. Studenter som läser på campus har oftare som mål att 
ta en akademisk examen och på sikt kunna byta/få ett arbete inom önskat yrke. För 
studenterna som läser nätbaserat är fördelningen för mål 1-6 betydligt jämnare än för de 
som läser på campus, se tabell nedan. 

Tabell 6 Personliga mål med utbildningen 
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Studenterna fick för de mål som de angett som viktiga även bedöma om de förväntade sig 
att de skulle nå sina mål, se diagrammen nedan. Skillnaderna mellan olika mål och mellan 
utbildningsformerna nätbaserad och campus var relativt liten, där studenterna överlag har 
en hög förväntad måluppfyllnad. 

 
Diagram 3 Studenternas förväntade måluppfyllelse vid nätbaserad undervisning. 

 
Diagram 4 Studenternas förväntade måluppfyllelse vid campusundervisning. 

  

I vilken grad har du nått/förväntar du dig nå dina personliga mål med 

distansutbildningen vid Hda?

Helt eller i stor 
utsträckning

Inte alls eller i 
liten utsträckning

Helt eller i stor 
utsträckning

Inte alls eller i 
liten utsträckning

I vilken grad har du nått/förväntar du dig nå dina personliga mål med 

campusutbildningen vid Hda?
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Skäl till att läsa nätbaserade kurser 

Frågan ”Vilken eller vilka var de främsta skälen till att du valt att läsa kurser på distans istället 
för campus?” ställdes, av förståeliga skäl, inte till de som endast läser på campus utan till de 
som faktiskt läser nätbaserat. 

I nedanstående tabell redovisas de som endast läser nätbaserat i en kolumn och de som 
läser både på campus och nätbaserat i en separat kolumn. Att undervisningen är flexibel 
tidsmässigt är det klart mest angivna skälet. Noterbart är att för studenterna som läser 
både på campus och nätbaserat har en stor andel angett att kursen de läst via nätbaserad 
undervisning saknar motsvarighet på campus. Dessa studenter vill alltså läsa på campus, 
vilket kan förklara att denna grupp inte är lika benägna att rekommendera nätbaserad 
utbildning vid Hda (se vidare Ryktesspridning och rekommendation, NPS sid 29). 

Tabell 7 Skäl till distansutbildning 

 

Det är en stor andel som angett Annat, kommentera: trots att passande svarsalternativ 
fanns. Många studenter har velat mer specifikt beskriva sitt eller sina skäl, se separat bilaga 
för samtliga kommentarer. Endast alternativet Annat, kommentera: gav möjligheten att 
kommentera sitt svar. 

Observera att studenterna hade möjlighet att välja flera alternativ, därav blir %-andelen 
mer än 100%. 

Nätbaserad undervisning som företeelse 

Jämförelse med andra högskolor 

De studenter som har erfarenhet av studier vid andra högskolor/universitet fick besvara en 
jämförelse mellan Hda och andra högskolor/universitet de har erfarenhet av. Den 
övergripande frågeställningen var ”Hur upplever du Hda:s distans/campusutbildning jämfört 
med andra universitets/högskolors distans/campusutbildning?” 

Observera att de som svarar för campus har erfarenhet av campusutbildning vid Hda och 
campusutbildning från andra högskolor/universitet, likaså för de som svarar för nätbaserad 
utbildning. 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. 
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Diagram 5 Jämförelse med andra högskolor/universitet gällande nätbaserad utbildning. 

För nätbaserad utbildning anser studenterna totalt sett att Hda är bättre för samtliga 
kvalitetsfaktorer som de blev tillfrågade kring, jämfört med andra högskolor/ universitet. 
Två delar som framhävs som extra bra vid Hda i jämförelsen för nätbaserad utbildning är 
Bra tekniska plattformar/hjälpmedel och Bra stöd till tekniska plattformar/hjälpmedel. Att 
stödet vid Hda är bra framhålls även i frågan ”I vilken grad var stödet och supporten från 
NGL-centrum bra och användbar för dig” som visade hög nöjdhet, se Diagram 7. 

 
Diagram 6 Jämförelse med andra högskolor/universitet gällande campusutbildning. 

Även gällande campusutbildning bedömer studenterna totalt sett att Hda är bättre för de 
flesta kvalitetsfaktorer som de blev tillfrågade kring, men resultaten är inte lika påtagliga som 
för nätbaserad utbildning. Bra campusmiljö bedöms totalt sett exakt lika som för andra 
högskolor/universitet, Bra högskolebibliotek som något sämre. Även för campusutbildning 
framhålls Bra tekniska plattformar/hjälpmedel och Bra stöd till tekniska plattformar/hjälpmedel. 

Lika

Mycket bättre 
vid Hda

Mycket sämre 
vid Hda

Likvärdig

Mycket bättre 
vid Hda

Mycket sämre 
vid Hda

Likvärdig

Lika
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Vid jämförelse av resultaten får nätbaserad utbildning vid Hda högre betyg än campus-
utbildning för de flesta kvalitetsfaktorer, de enda faktorer som inte har högre betyg är Bra 
tekniska plattformar (samma betyg) och Lärarnas tillgänglighet (något högre betyg för 
campusutbildning).  

Notera att vid jämförelse av de två diagrammen behöver man beakta att vilka högskolor 
studenterna har erfarenhet av skiljer sig. Det kan även finnas skillnader kvalitetsmässigt 
mellan campusutbildning och nätbaserad utbildning (exempelvis där vissa 
högskolor/universitet helt använder nätbaserad utbildning medan vissa fortfarande har mer 
traditionell distansutbildning). 

 
Diagram 7 Studenternas upplevda användbarhet av support från NGL-centrum, uppdelat 
på hur många högskolepoäng studenterna har läst och totalt. 

  

I hög gradInte alls
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Problem att fullfölja kursen pga. obligatoriska träffar 

De som läser nätbaserat vid Hda fick frågor kring om de har några obligatoriska träffar via 
internet och/eller i Dalarna. De som haft obligatoriska träffar fick följdfrågor kring om de 
visste om detta då de anmälde sig och om de obligatoriska träffarna utgjorde något hinder. 

 
Diagram 8 Bedömning av om de obligatoriska träffarna utgjorde något hinder 

för att fullfölja nätbaserad utbildning. 

Totalt sett är det inget stort hinder, 72% upplevde inget hinder alls med obligatoriska träffar 
via internet (motsvarande siffra för träff i Dalarna 67%). Om vi däremot studerar resultatet 
för gruppen som inte visste om att det var obligatoriska träffar då de anmälde sig är 
resultatet betydligt sämre. I den gruppen upplevde 17%  ett ganska eller ett mycket stort 
hinder att fullfölja kursen pga. obligatoriska träffar. Motsvarande siffra för samtliga 
studenter är 5%. 

Anledningen till att vi valt att redovisa obligatoriska träffar via internet istället för 
obligatoriska träffar i Dalarna ovan, trots till synes sämre resultat för sistnämnda, är att det 
är en större andel studenter som vid anmälan inte visste om att det var obligatorisk träff via 
internet än obligatorisk träff Dalarna (16% kände ej till att det var obligatorisk träff via 
internet, 11% kände ej till att det var träff i Dalarna). 

Observera att för kännedom om obligatorisk träff kan det även vara studenten som inte 
tagit till sig information som fanns vid ansökningstillfället, men skillnaden i resultat mellan 
obligatorisk träff via internet och Dalarna indikerar att det fortfarande finns vissa problem 
med att informera om obligatoriska träffar via internet. 
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Bedömning av och skäl till att inte fullfölja kurser/program 

Studenterna fick bedöma om de kommer ta samtliga poäng för nätbaserad utbildning och 
campusutbildning, och om de kommer ta samtliga poläng i utsatt tid. Skillnaderna mellan 
campus och nätbaserad utbildning var relativt liten och de flesta bedömer att de helt säkert 
kommer ta samtliga poäng inom utsatt tid. 

 
Diagram 9 Bedömning att ta samtliga poäng för nätbaserad utbildning. 

 
Diagram 10 Bedömning att ta samtliga poäng för campusutbildning. 

Även i jämförelse mellan studenter som läser program och fristående kurser är skillnaderna 
relativt små. Att undersökningen genomfördes sent på terminen kan påverka resultaten på 
så sätt att många av de som inte tar samtliga poäng hoppar av tidigare under terminen, 
dessa har då inte fått svara på ovanstående fråga. 
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Nedanstående två tabeller visar skäl till att aktiva studenter bedömer att de inte tar 
samtliga poäng i utsatt tid. Tidsbrist är främsta skälet för de som läser nätbaserat medan 
Bristande självdisciplin är vanligast för campusstuderande. Största skillnaderna mellan 
nätbaserat och campus är Arbetar så mycket så hinner inte med studierna (jmf. nätbaserat 
32%; campus 8%) och Bristande motivation (jmf. nätbaserat 15%; campus 35%). Det är 
väldigt få för båda utbildningsformerna som angett att de prioriterar andra utbildningar. 

Tabell 8 Skäl till att studenter som läser nätbaserad utbildning (helt eller delvis) ej tar 
samtliga poäng 

 

Tabell 9 Skäl till att studenter som läser campusutbildning (helt eller delvis) ej tar 
samtliga poäng 

 

Tabellen nedan är en sammanställning från undersökningen riktad till studenter som inte 
fullföljt en nätbaserad utbildning denna termin. Frågeställningen var ”Jag kommer att räkna 
upp ett antal tänkbara skäl till varför du inte fullföljt din distanskurs och ber dig svara om du 
instämmer eller inte efter varje påstående.” 
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Tabell 10 Skäl till att studenter som läser nätbaserad utbildning ej har fullföljt sina studier 

 
* Alternativen ställdes inte till samtliga, utan endast till de som påbörjade utbildningen men sedan 

hoppade av. Anledningen till detta är att dessa faktorer är svårbedömda om man inte har påbörjat 
utbildningen. 

Att det är så stort antal svar på Annat skäl beror främst på att vissa personer som blev 
uppringda inte ville svara för varje skäl utan berättade skälet. Telefonintervjuaren valde då 
att fylla i det som de sa vid Annat skäl, även om det i vissa fall varit rimligt att fylla i något av 
alternativen ovan. Utöver dessa är det också många som angett tidsbrist på grund av andra 
orsaker än angivna ovan, exempelvis på grund av att de nyligen blivit förälder. 

De faktorer som var vanligt förekommande och som Hda direkt kan påverka är Informationen 
innan kursstart var otydlig eller bristfällig på annat sätt och Kompletterande information efter 
ansökningstillfället visade att kursen i sig inte motsvarade den bild du först fått. 

Liknande resultaten från studentenkäten är det många som läser nätbaserat som arbetar 
och därmed inte hinner med studierna. En stor skillnad är att 36% bland de som inte fullföljt 
har angett att de prioriterat andra utbildningar istället. 

De som prioriterade annan utbildning fick följdfråga kring om de prioriterade en kurs eller 
ett program med liknande eller annan inriktning och om denna kurs var vid Hda eller annat 
lärosäte. Som framgår av tabellen nedan är det vanligast att de prioriterar kurs eller 
program vid annat lärosäte. Observera att respondenterna hade möjlighet att välja flera 
alternativ, därav blir %-andelen mer än 100%. Anledningen att resultaten skiljer sig så 
mycket från studentenkäten är troligen på grund av att undersökningen genomfördes sent 
på terminen då de flesta som inte tänker fullfölja kursen redan har hoppat av.  

Tabell 11 Kurs eller program som prioriterades istället för nätbaserad utbildning vid Hda 

 

ORSAKER TILL ATT INTE FULLFÖLJA
Antal personer 

”Ja, instämmer”
TOTALT, % ”Ja, 

instämmer”

Du arbetade så mycket vid sidan om att du inte orkade eller hann med 

studierna
1 117 41

Du prioriterade andra utbildningar istället 2 106 36

Du fick ändrade arbetsförhållanden 3 78 27

Informationen innan kursstart var otydlig eller bristfällig på annat sätt 4 50 18

Du hade svårt att få studiero i din vardag 5 42 15

Kompletterande information efter ansökningstillfället visade att kursen i sig 

inte motsvarade den bild du först fått
6 31 11

*Kursens ämnesinnehåll visade sig inte motsvara dina förväntningar 7 16 10

*Tekniken som Högskolan Dalarna använder fungerar dåligt 8 15 9

*Du tyckte att distansutbildning som studieform inte passar dig 9 15 9

*Din egen teknikmiljö (dator, internetuppkoppling etc) fungerade dåligt 10 15 9

Du hade svårt att motivera dig 11 24 8

*Lärarnas prestation motsvarade inte dina förväntningar 12 12 7

Du hade inte tillräcklig självdisciplin 13 19 7

*Examinationsformen passade inte dig 14 10 6

Du var missnöjd med det bemötande du fick innan kursen startade 15 6 2

Det fanns ekonomiska skäl till att du inte fullföljde studierna 16 6 2

Fanns det något annat skäl till att du inte fullföljde än de jag tagit upp? - 134 47

PRIORITERADE ANNAN UTBILDNING ISTÄLLET
Antal personer 

”Ja, instämmer”
TOTALT, % ”Ja, 

instämmer”

Du prioriterade istället en kurs eller ett program med annan inriktning vid 

annat lärosäte
1 64 62

Du prioriterade istället en kurs eller ett program med liknande inriktning vid 

Högskolan Dalarna
2 20 19

Du prioriterade istället en kurs eller ett program med liknande inriktning vid 

annat lärosäte
3 19 18

Du prioriterade istället en kurs eller ett program med annan inriktning vid 

Högskolan Dalarna
4 5 5
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Högskolan Dalarnas kvalitetsutveckling 

Nöjdhet för kvalitetsfaktorer 

En av de viktigaste frågorna i undersökningen till aktiva studenter var fråga 17, som tar upp 
viktiga kvalitetsaspekter ur ett studentperspektiv. För dessa frågor 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 fråga 17 var ”Hur viktiga är följande faktorer för dig 
och hur nöjd är du med dessa vid Hda?” 

 
Diagram 11 Nöjdhet för kvalitetsfaktorer (både nätbaserad utbildning och 

campusutbildning) 

 
Diagram 12 Bedömning av hur viktig kvalitetsfaktorn är (både nätbaserad utbildning 

och campusutbildning). 

Mycket nöjdMycket  missnöjd

Mycket viktigtMindre viktigt Viktigt
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Totalt sett ser vi att Lärarnas ämneskompetens har fått högst betyg gällande nöjdhet, följt 
av Lärarnas tillgänglighet, Bra tekniska plattformar/hjälpmedel och Bra stöd till tekniska 
plattformar/hjälpmedel. Lägst betyg har Information innan start, Planering/administration 
under pågående kurs och Lärarnas insatser för studentsamverkan. 

För faktorerna Information innan start och Planering/administration under pågående kurs 
stämmer resultaten väl överens med vad som framgick från telefonintervjuerna med 
studenter som inte fullföljt sina studier. 

Totalt sett tycker studenterna att Lärarnas ämneskompetens, Lärarnas pedagogiska förmåga 
och Planering/administration under pågående kurs är de viktigaste faktorerna. Minst viktigt 
totalt sett är Bra högskolebibliotek, Lärarnas insatser för studentsamverkan och Bra 
campusmiljö. 

Observera att dessa faktorer ändå inte anses oviktiga, utan Bra högskolebibliotek som fått 
lägst viktbetyg ändå ligger på ett medelvärde på 5.0, vilket motsvarar Viktigt. Notera även 
att resultaten ovan är för samtliga studenter, alltså både de som läser nätbaserat och på 
campus. 

Prioriterade faktorer 

Eftersom kvalitetsfaktorerna i fråga 17 fått både ett betyg för hur nöjda och hur viktigt 
studenterna anser att varje faktor är så är det möjligt att presentera resultaten i ett diagram 
som visar hur prioriterad faktorn är att förbättra för Hda. 

Om en faktor anses viktig men har låg nöjdhet får faktorn hög prioriteringsfaktor, alltså att 
den är viktig att förbättra. Generellt är det bättre när flera faktorer analyseras att de 
faktorer som anses mest viktiga också är de som fått högst nöjdhet. Om däremot de som 
anses minst viktiga fått högst nöjdhet behöver man fundera på om man ska omfördela 
resurserna så att man fokuserar på det som är viktigast för studenterna. 

 
Diagram 13 Förklaringsbild gällande nöjdhet och vikt kopplat till prioriteringsfaktor 
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Diagram 14 Kvalitetsfaktorer kopplade till läraren, grad av prioritering att förbättra. 

För kvalitetsfaktorer som direkt är kopplade till läraren ser vi en bra trend på så sätt att de 
faktorer som anses mer viktiga av studenterna är de också mer nöjda med. I jämförelsen 
mellan de som läser på campus och nätbaserat är betyget för vikt mycket jämnt, förutom 
för Stor andel lärarledd undervisning och Lärarnas insatser för studentsamverkan som 
studenterna som läser nätbaserat anser är av mindre betydelse än de som läser på campus.  

Angående nöjdheten är studenterna som läser nätbaserat mer nöjda med samtliga faktorer. 
Störst skillnad i nöjdhet är det för Lärarnas pedagogiska förmåga, Lärarnas ämneskompetens 
och Lärarnas feedback. På grund av den lägre nöjdheten för campusutbildning får faktorerna 
generellt högre prioriteringsfaktor för campusutbildning. De två faktorer kopplat direkt till 
lärare som är mest prioriterad att förbättra är Lärarnas pedagogiska förmåga och Lärarnas 
feedback, dessa två faktorer är mest prioriterad att förbättra både för campus och för 
nätbaserad utbildning vid Hda. 

 
Diagram 15 Kvalitetsfaktorer övriga, grad av prioritering att förbättra. 
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För övriga faktorer är det inte en lika tydlig trend att de kvalitetsfaktorer som anses mer 
viktiga av studenterna är de också mer nöjda med, utan några av de faktorer som anses mer 
viktiga har fått lågt betyg i jämförelse med övriga faktorer. 

I jämförelsen mellan de som läser på nätbaserat och campus är betyget för vikt mer varierat 
än för faktorerna kopplade till läraren. Detta är inte så konstigt då studenterna som läser 
nätbaserad utbildning inte tycker det är av särskild stor betydelse att campusmiljön och 
högskolebiblioteket är bra, de som läser campusutbildning tycker det är mindre viktigt med 
tekniska plattformar och stödet för att använda dessa. Värt att notera är dock att bägge 
dessa faktorer för campus har fått ett högre medelvärde än Viktigt, de anses exempelvis 
viktigare än ett bra högskolebibliotek. 

Angående nöjdheten är studenterna som läser nätbaserat mer nöjda med samtliga faktorer. 
Störst skillnad i nöjdhet är det för Bra stöd till tekniska plattformar, Planering/administration 
under pågående kurs och Information innan start. 

På grund av den lägre nöjdheten för campusutbildning får faktorerna generellt högre 
prioriteringsfaktor för campusutbildning. De två faktorerna i diagrammet ovan som är mest 
prioriterad att förbättra är Planering/administration under pågående kurs och Information 
innan start, dessa två faktorer är mest prioriterad att förbättra både för campus och för 
nätbaserad utbildning vid Hda.  

Generell nöjdhet, NKI 

När övergripande nöjdhet för en verksamhet mäts i undersökningar används väldigt ofta 
det standardiserade måttet för NKI, Nöjd Kund Index. För att kunna jämföra olika 
kundundersökningar har tre standardiserade frågor tagits fram som bildar ett NKI, dessa 
frågor är: 

 Hur nöjd är man med verksamheten i sin helhet? 

 Hur väl uppfyller verksamheten ens förväntningar? 

 Hur nära en perfekt verksamhet ligger verksamheten? 

Övriga fakta kring NKI: 

 Insamlingsskalan för frågorna är 0-10 där 0 är lägsta betyg och 10 högsta betyg. När 
resultatet redovisas omvandlas dock 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). 

 I Prifloatsystemet redovisas NKI på en skala mellan 0 och 10 med en decimal. Ett 
NKI i Prifloatsystemet på exempelvis 5,5 motsvarar 55 i skalan 0-100 

 Svenskt Kvalitetsindex är en organisation som genomför NKI-mätningar i Sverige, 
2011 var nöjdheten för Högskolor/Universitet 68,2. 

 EPSI Rating har även tagit fram en övergripande indikation på vad olika värden 
innebär, se nedan:  

 

NKI totalt för Hda är 68, vilket är på samma nivå som snittet i Sverige för 
Högskolor/Universitet. Skillnaden i nöjdhet mellan nätbaserad utbildning vid Hda (NKI 73) 
och campusutbildning (NKI 62) är relativt stor. 
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Diagram 16 NKI för de olika utbildningsformerna samt totalt för Högskolan Dalarna. 

Inga större skillnader i nöjdhet kan ses då resultatet bryts ner på undersökningens övriga 
variabler (kön, ålder etc.). Det är endast variabeln Studieinriktning som visar skillnader 
gällande nöjdheten, se diagram nedan. 

 
Diagram 17 NKI för de olika studieinriktningarna vid Högskolan Dalarna. 

Angående variabeln Studieinriktning finns det dock två svagheter; en student kan ha en 
huvudsaklig studieinriktning men läsa någon kurs i annan studieinriktning vilket påverkar 
studentens bedömning i enkäten. Studenterna var också tvungen att välja en inriktning, 
exempelvis en student som läser Sport Management kan vara osäker på om den ska välja 
Idrott eller Ekonomi. Resultaten ovan kan ändå ses som en indikation för hur nöjda 
studenterna är. Mest nöjda är de som läser Språk och Utbildning, minst nöjda de som läser 
Turism och Grafisk design. 
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Ryktesspridning och rekommendation, NPS 

NPS, som finns angivna i diagrammen nedan, 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. 

Snittet för 400 företag i USA låg på +16%. De bästa ligger på >+70%. Negativt NPS är ofta 
lika med negativ volymutveckling för företaget. Bland undersökningsföretagets Prifloats 
kundföretag är snittet för NPS i kundundersökningar +16, där de bästa ligger på +58. 

Svaren delas upp i tre grupper: 

1-3 = ”Detractors” (kritiker) 
4 = ”Passive” (passivt lojala) 
5 = ”Promoters” (främjare eller ”evangelister”) 

NPS-värdet beräknas genom att dra andelen Detractors från andelen Promoters. Andelen 
Passive ingår inte i måttet. 

 

 
Diagram 18 NPS-värdet för nätbaserad utbildning vid Hda (viljan att rekommendera). NPS-

värdet skiljer sig något från värdena i diagrammet pga. att staplarna avrundas 
till hela procent. 

NPS värdet för nätbaserad utbildning vid Hda är +42, vilket är ett mycket bra resultat. 

År 2007 genomfördes en liknande undersökning för Hda och då fick nätbaserad utbildning 
NPS-värdet +15, dvs. en mycket positiv utveckling sedan 2007. 
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Diagram 19 NPS- värdet för campusutbildning vid Hda (viljan att rekommendera). NPS-

värdet skiljer sig något från värdena i diagrammet pga. att staplarna avrundas 
till hela procent. 

NPS-värdet för campusutbildning vid Hda är +2, vilket är ett någorlunda bra resultat. 

År 2007 fick campusutbildning -3, även här alltså en positiv utveckling om än inte lika 
påtaglig som för nätbaserad utbildning. 

  

NPS Hda Campusutbildning + 2

NPS Campusutbildning 2007:  - 3
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Nedanstående tabell visar NPS-värdet för olika grupper i undersökningen. Observera att för 
vissa grupper är det få antal svar och dessa ska tolkas med försiktighet (antalet är 
rödmarkerade för dessa grupper). 

Tabell 12 NPS-värdet för undersökningens olika grupper 

  

Angående kön är kvinnorna som studerar vid Hda mer benägna att rekommendera Hda än 
män. Äldre är mer benägna att rekommendera Hda än yngre. De som läser fristående 
kurser är mer benägna att rekommendera än de som läser program. Detta gäller både för 
campusutbildning och för nätbaserad utbildning vid Hda. 

För nätbaserad utbildning är studenterna med studieinriktning Utbildning, Humaniora och 
Språk mest benägna att rekommendera nätbaserad utbildning vid Hda. För campus-
utbildning är studenterna med studieinriktning Utbildning, Idrott och Vård mest benägna att 
rekommendera campusutbildning vid Hda (ej inräknat de med få antal svar).  

En grupp som sticker ut ovan är de som läser både campus och nätbaserad utbildning vid 
Hda. Denna grupp är något mer benägna att rekommendera campusutbildning än 
nätbaserad utbildning vid Hda. Detta kan vid första anblicken verka konstigt eftersom 
samtliga kvalitetsfaktorer, NKI och NPS totalt visar att studenterna som läser nätbaserat är 
mer nöjda än de som läser på campus. En starkt bidragande orsak till detta är att många i 
denna grupp läser nätbaserat eftersom kursen de läst som nätbaserad utbildning saknar 
motsvarighet på campus. Troligen är det inte ur kvalitetsaspekter som dessa är mindre 
benägna att rekommendera nätbaserad utbildning, utan de har valt att läsa på campus pga. 
andra faktorer (sociala faktorer exempelvis) och tycker då att det är underligt att de måste 
läsa nätbaserad utbildning trots att de bor nära högskolan som ansvarar för kursen. 

Kön Antal NPS

Kvinna 669 +3

Man 391 +2

Ålder

Under 25 år 591 -3

25-35 år 315 +2

36-50 år 138 +26

51 år eller äldre 16 +6

I vilken/vilka former har du 

studerat vid Hda under de 

senaste 12 månaderna?

Endast campusutbildning vid Hda 828 -2

Både campus- och 

distansutbildning vid Hda 232 +18

Läser du program eller 

fristående kurser vid Hda?

Jag läser program 849 +1

Jag läser f ristående kurser 133 +11

Jag läser både program och 

f ristående kurser 73 0

Vilken huvudsaklig 

studieinriktning har du haft vid 

Hda de senaste 12 månaderna? Antal NPS

Data och IT 62 -15

Ekonomi 133 -11

Turism 50 -28

Samhälle och beteendevetenskap 111 +17

Vård 51 +22

Omsorg/välfärd 54 +20

Språk 54 +6

Humaniora 27 +19

Medier och medieproduktion 115 -3

Teknik 117 -12

Graf isk design 43 -40

Utbildning 98 +34

Idrott 42 +24

Annan 97 +10

Kön Antal NPS

Kvinna 1138 +45

Man 488 +35

Ålder

Under 25 år 342 +21

25-35 år 587 +39

36-50 år 556 +55

51 år eller äldre 141 +52

I vilken/vilka former har du 

studerat vid Hda under de 

senaste 12 månaderna?

Endast distansutbildning vid Hda 1377 +47

Både campus- och 

distansutbildning vid Hda 249 +15

Läser du program eller 

fristående kurser vid Hda?

Jag läser program 731 +38

Jag läser f ristående kurser 795 +46

Jag läser både program och 

f ristående kurser 96 +41

Vilken huvudsaklig 

studieinriktning har du haft vid 

Hda de senaste 12 månaderna? Antal NPS

Data och IT 90 +13

Ekonomi 10 0

Turism 7 -29

Samhälle och beteendevetenskap 86 +38

Vård 195 +31

Omsorg/välfärd 31 +42

Språk 494 +50

Humaniora 75 +52

Medier och medieproduktion 31 +6

Teknik 137 +31

Graf isk design 8 +13

Utbildning 364 +55

Idrott 2 +50

Annan 94 +34

Distansutbildning Campusutbildning
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Bortfallsanalys 

Jämförelse resultat från studentenkäten och bortfallsintervjuer  

Avgränsning 

Studentenkäten via e-post var relativt omfattande, vilket inte är lämpligt vid telefon-
intervjuer då det är svårt att få respondenterna att avsätta lång tid. Av denna anledning 
avgränsades telefonundersökningen till de mer övergripande frågorna i undersökningen. 
De frågor som valdes ut var: 

 Kvalitetsfaktorerna i fråga 17 och 18 

 *Jämförelse med andra universitet/högskolor (fråga 29 och 34) 

 Rekommendera campus/nätbaserad utbildning vid Hda (fråga 28 och 33) 

 NKI-frågor (fråga 37 till 39) 

* För jämförelsen med andra högskolor var det för litet antal i telefonundersökningen som hade 
erfarenhet av andra högskolor/universitet för att resultaten skulle bli representativa, 20 studenter 
hade erfarenhet av campusutbildning vid Hda samt andra universitet/högskolor och 43 studenter hade 
erfarenhet av nätbaserad utbildning vid Hda samt andra universitet/högskolor. På grund av det låga 
antalet redovisas inte resultaten för dessa. 

Fakta om bortfallsanalysen 

Målsättningen var att intervjua 300 studenter, men på grund av att studenterna var svåra att 
nå och de angivna telefonnumren ofta var felaktiga avslutades telefonintervjuerna efter 218 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes under november 2012 till januari 2013. 

Telefonintervjuaren som genomförde bortfallsintervjuerna hade inte tillgång till resultaten 
från studentenkäten vid genomförandet av intervjuer, eftersom det medvetet eller 
omedvetet skulle kunna påverka telefonintervjuaren och leda till så kallade intervjuar-
effekter. För mer information om resultaten som redovisas för respektive fråga, läs aktuellt 
avsnitt i reflektionsrapporten. 
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Resultat 

Kvalitetsfaktorer 

Nedan redovisas prioriteringsfaktorn för respektive kvalitetsfaktor, för studentenkäten och 
bortfallsintervjuerna. 

 
Diagram 20 Resultat från Studentenkäten, prioriteringsfaktor 

 
Diagram 21 Resultat från bortfallsintervjuer, prioriteringsfaktor 

Vid jämförelse av studentenkäten och bortfallsintervjuerna är trenden påfallande lika, även 
om prioriteringsfaktorn generellt är något högre vid bortfallsintervjuerna än i 
studentenkäten, vilket gäller för både campus och nätbaserad utbildning. 
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Generell nöjdhet (NKI) samt ryktesspridning och rekommendation (NPS) 

I tabellerna nedan redovisas NKI och NPS för Studentenkäten och bortfallsintervjuerna. 

Tabell 13 NKI för studentenkäten och bortfallsintervjuerna 

UNDERSÖKNING CAMPUS NÄTBASERAT TOTALT 

NKI Studentenkäten 62 73 68 

NKI Bortfallsintervjuer 60 71 66 

 
Tabell 14 NPS-värdet för studentenkäten och bortfallsintervjuerna 

UNDERSÖKNING CAMPUS NÄTBASERAT 

NPS Studentenkäten +2 +42 

NPS Bortfallsintervjuer +5 +48 

 
Även vid jämförelse av Studentenkäten och bortfallsintervjuerna är resultaten gällande NKI 
och NPS påfallande lika.  

Slutsats gällande resultatets representativitet 

De marginella skillnader som kan ses gällande kvalitetsfaktorer, NKI och NPS ryms inom 
bortfallsintervjuernas felmarginal (felmarginal pga. att endast ett urval har blivit 
intervjuade). Därmed är resultatet representativt för Högskolan Dalarnas studenters 
upplevelser vid undersökningstillfället. 
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