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Ny viten – ny praksis
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HiOA’s visjon er at tett samhandling med praksisfeltene skal bringe ny viten og ny praksis inn i en verden med nye 
utfordringer:*

• HiOA er landets største statlige høgskole, med unik bredde og sammensetning av profesjonsutdanninger. 
Hovedvekten av studietilbudet er profesjonsutdanninger som kvalifiserer til yrker som medvirker til framtidig velferd 
og verdiskaping.

• HiOA skal skape verdi for den enkelte og bidra til kunnskapsutviklingen i samfunnet. Bidraget til framtidig velferd og 
verdiskaping ytes ved å utdanne yrkesutøvere med høy fag- og endringskompetanse, samt å tilrettelegge for 
livslang læring gjennom etter- og videreutdanning. 

• Relevant kunnskap skal utvikles ved å forske på problemstillinger i- og mellom profesjonene, og ved å utvikle nye 
produkter og tjenester, for derigjennom å påvirke velferdspolitikken og være en sentral premissleverandør inn mot 
besluttende myndigheter.

• Krav til ny kunnskap og nye tjenester, i skjæringspunktet mellom etablerte fag og profesjoner, skal møtes. Det er 
behov for å utdanne godt kvalifiserte profesjonsutøvere med solid fagkunnskap og kompetanse innenfor 
samhandling og endring. 

• Løsninger for en verden i utvikling skal skapes ved deling av resultater og kompetanse i dialog og samarbeid mellom 
forskning, utdanning og samfunns- og næringsliv.

Høy kvalitet i vitenskapelig og profesjonell virksomhet er gjennomgripende mål og verdier som den nye institusjonen 
skal strekke seg etter, og som skal gi retning for utvikling av kunnskapskultur, organisering og omdømme. Gjennom 
utvikling av kunnskapsgrunnlaget for profesjonene og framtidig universitetsstatus styrker vi muligheter til å 
posisjonere oss i en verden som preges av økt internasjonalisering av forskning og høyere utdanning.

Å arbeide for «ny viten, ny praksis» er HiOAs tilnærming til å skape verdier i samfunnet: Mangfold, læring og 
nyskaping. 

* Strategiplan 2020 for HiOA: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Virksomhetsstyring/Strategier/Ny-viten-ny-praksis
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Omdømme knyttes til strategiske målsettinger
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Følgende målsettinger gjelder for strategiperioden:

• Utdanning: HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger

• Forskning og utdanning: HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid

• Samfunnsrettet virksomhet og formidling: HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og 
næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten

• Menneskelige og økonomiske ressurser: HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og 
utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt.

HiOAs omdømmeregnskap vil følge utviklingen på disse områdene, slik de vurderes blant sentrale målgrupper i HiOAs
omgivelser.

Om omdømme

HiOAs omdømme er summen av inntrykk og reaksjoner som skapes gjennom høyskolens interaksjon med 
omverdenen, publikum generelt, brukere, leverandører, media osv. Omdømmet kan dels styres og kontrolleres, dels 
skapes omdømmet gjennom forhold virksomheten i mindre grad har kontroll med (Figur 1). 

Omdømme dannes med utgangspunkt i langsiktige effekter som kommer av oppfattet dyktighet i møte med 
forventningene til alle relevante interessentgrupper. Forventningene blir påvirket av (eksplisitte og implisitte) løfter, 
erfaringer og aktuelle tema. Omdømme skapes også gjennom gjenfortellinger, omskrivninger og ofte gjennom medias 
behov for å skape overskrifter.
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Høy synlighet 
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Har du hørt om noen av de følgende norske utdanningsinstitusjonene? (Prosent).

I 2015 er kjennskapen kun målt blant 
potensielle studenter og foresatte.

Blant potensielle studenter og foresatte 
er Høgskolen i Oslo og Akershus er den 
3. best kjente utdanningsinstitusjonen.  

Arbeids-/ 

næringsliv

Interes- 

senter

INSTITUSJON 2014 2014 2014 2015
Universitetet i Oslo (Blindern) 99 100 96 95
Handelshøyskolen BI 99 100 96 95
Norges idrettshøgskole 97 100 90 86
Norges handelshøgskole 96 100 85 84
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) 94 98 86 86
Universitetet i Bergen 93 100 84 83
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 89 98 84 87
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 85 98 74 70
Høgskolen i Lillehammer 85 94 64 65
Universitetet i Agder 76 92 56 60
Høgskolen i Buskerud 71 96 47 51
Høgskolen i Hedmark 74 92 46 48
Høgskolen i Sør-Trøndelag 60 86 45 49
Universitetet for miljø- og biovitenskap 58 88 43 48
Diakonhjemmet høgskole 59 70 50 54
Gjennomsnitt % 82 94 70 71
n 148 50 1830 1710

MÅLGRUPPE

Pot. studenter/ foresatte
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Varierende kjennskap 
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Når de aller fleste kjenner HiOA*, reises spørsmålet om hvor inngående kjennskapen er.

Detaljkunnskapen er blandet, og varierer mellom målgruppene. Blant potensielle studenter og foresatte oppgir to-tre av 
ti at de kjenner institusjonen godt, mens fire av ti kjenner den dårlig. I arbeids- og næringsliv er de tilsvarende andelene 
tre- og tre av ti henholdsvis. Blant interessentene kjenner halvparten HiOA ganske- eller svært godt.

Kjennskapen er gjennomgående stabil siden i fjor, i alle målgruppene.

* I 2014 ble respondenter som innledningsvis oppgav at de ikke kjente noen utdanningsinstitusjoner, ledet ut av undersøkelsen. Respondenter som 

oppgav at de kjente en eller flere institusjoner ble med videre, selv om kjennskap til HiOA var «dårlig». Respondenter med «dårlig» kjennskap er likeledes 

med i årets analyse.

Hvor godt eller dårlig vil du si at du kjenner HiOA? (Prosent).

KJENNSKAP 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Svært godt 7 6 6 9 9 9

Ganske godt 32 28 40 40 17 18

Verken godt eller dårlig 36 33 40 33 30 32

Ganske dårlig 14 15 14 14 22 21

Svært dårlig 9 16 - 5 21 21

Vet ikke 2 2 - - 1 1

Sum 100 100 100 100 100 100

n 148 375 50 43 1830 1709

InteressenterArbeids-/ næringsliv Pot. studenter/ foresatte



3
Omdømme



Politikk og samfunn
© TNS   Januar 2014

Omdømme = affinitet og kompetanse

10

Omdømmet måles ved fem indikatorer, knyttet til affinitet, kompetanse og helhetlig vurdering.
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Lik vurdering av affinitet og kompetanse 
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Av de fire enkeltvurderingene, som inngår i det samlede 
omdømmet, vurderes HiOA gjennomgående likt. Både når 
det gjelder samlet omdømme, inntrykk, tillit og produkt-
/tjeneste-kvalitet, har om lag en fjerdedel av HiOAs omland 
svært stor tillit. Omtrent like mange har svært liten tillit. 
Unntaket er effektivitet i forvaltningen av 
ressurser/bevilgninger, der én av ti har svært stor tillit og 
nesten halvparten har svært lav tillit.

Situasjonen er den samme nå som i 2014.

Omdømmeelementer (Gj.snitt - skala 1-5): 2014 2015

HELHETLIG OMDØMME 3,0 2,9

AFFINITET:

Inntrykk 2,9 2,9

Tillit 3,0 3,0

KOMPETANSE:

Ressursforvaltning 2,5 2,5

Produkter/tjenester 2,9 2,9

n 3247 3145
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Samlet omdømmescore på mer enn 50 poeng indikerer sterkt 
omdømme, mens scorer lavere enn 30 poeng viser dårlig 
omdømme. 

HiOA oppnår en score på 29 poeng på tvers av målgruppene, og 
32 i befolkningspanelet, tilsvarende sårbart omdømme. 
Omdømmevurderingen er om lag den samme nå som i 2014 
(score 30 og 32).

Det samlede omdømmet  vurderes noe ulikt i målgruppene, selv 
om forskjellene ikke er svært store. Best vurdering oppnås blant 
arbeids- og næringslivsledere (score 37). Den er noe lavere blant 
potensielle studenter og foresatte (score 32) samt blant 
samfunnsaktørene (score 33). Den svakeste vurderingen finner vi 
blant HiOAs ansatte (score 26) og –studenter (score 24). 

Vurderingen er noe bedre nå enn i fjor blant samfunnsaktører og i 
arbeidslivet, mens den er noe svakere blant HiOA-studentene.

Omdømmeindeks (Gj.snitt) 2014 2015

Potensielle studenter/foresatte 32 32

Arbeidsliv 31 37

HiOA studenter 29 24

HiOA ansatte 27 26

Samfunnsaktører 23 33

Total 30 29

n 3247 3145

Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme 

50-70 poeng: Sterkt omdømme 

30-49 poeng: Sårbart omdømme 

Under 30 poeng: Dårlig omdømme 

-> 200 poengs-skala: 

Toppscore = 134 poeng 

Minimumsscore = - 66 poeng 
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Blant potensielle studenter og foresatte er 
vurderingene gjennomgående litt høyere i Akershus enn 
i Oslo. Mens vi i 2014 ikke så noen systematisk 
alderseffekt, finner vi i år de beste vurderingene blant 
18-21 åringer i både Oslo (score 43) og i Akershus 
(score 46).*

Blant HiOA-studentene varierer tilbakemeldingene 
betydelig med studieretning. På enkelte studieretninger 
er vurderingene svekket i år slik at samlet vurdering 
blant egne studenter er redusert i forhold til i fjor (score 
24).

Blant næringslivslederne er det ingen klar systematikk 
etter beliggenhet og størrelse. De beste vurderingene 
finner vi blant de mellomstore virksomhetene i Akershus 
(score 42) og blant store virksomheter i Oslo (score 40). 
Men variasjonene er, generelt sett, små.

* Merk ved små utvalg er det betydelig usikkerhet.

Studenter (i befolkningen), foresatte og interessenter er 
bedt om å beskrive sin relasjon til HiOA. Her er 
vurderingene de beste blant nåværende- (score 40) og 
potensielle studenter (score 34). Personer uten noen 
spesiell relasjon til HiOA – dvs de aller fleste - gir den 
dårligste tilbake-meldingen (score 30).

Tilsvarende er næringslivslederne bedt om å oppgi 
virksomhetens relasjon til HiOA; oppdragsgiver, 
samarbeidspartner, arbeidsgiver for uteksaminerte 
kandidater,etc. Her er tilbakemeldingene jevnt over de 
samme uavhengig av relasjon (score 32-38).

Blant HiOAs egne  ansatte, gir de som arbeider med 
undervisning og forskning noe svakere tilbakemelding 
(score 20) enn de ansatte i teknisk-administrative 
stillinger (score 34) – som i fjor.
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1. «Forsvarere» eller «ambassadører»: Uttrykker høy ytelsesvurdering (helhetlig tilfredshet/godt inntrykk og/eller 
tillit) og rangerer samtidig HiOA høyt på de komparative faktorene (oppfylle krav og/ eller komparativ vurdering).

2. «Sympatisører»: Er tilfredse med dagens ytelse (har et godt inntrykk av HiOA) og/eller har høy tillit, men samtidig 
mener de at HiOA ikke oppfyller de kravene som bør stilles til en kunnskapsleverandør og/eller at andre leverandører gjør 
det bedre.

3. «Kritikere»: Disse har et mindre bra inntrykk av HiOA, har mindre tillit til HiOA, og mener at HiOA både gjør det 
svakt sammenliknet med andre kunnskapsleverandører og at de ikke oppfyller de kravene som bør stilles til slike. 

4. «Rasjonelle». Disse har ikke et spesielt godt inntrykk av-, eller høy tillit til HiOA, men mener likevel at HiOA
oppfyller kravene som bør stilles til en kunnskapsleverandør og/eller at HiOA yter komparativt bedre enn andre tilbydere 
av høyere utdanning.

Omdømmets to hoveddimensjoner,  affinitet og kompetanse, gir fire arketyper omgivelser
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Flest «kritikere»

15

Dersom vi igjen starter med å betrakte alle 
interessentgruppene samlet, tegnes følgende bilde:

• Forsvarerne utgjør den minste kategorien i HiOAs omland 
(12%). 

• Omtrent like mange er «rasjonelle» (13%)

• Noen flere (16%) er «sympatisører». 

• Flertallet utgjør «kritikere» (59 prosent)

Omlandet er det samme nå som i 2014.

2015:

2014:
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Kritikere i alle målgrupper
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Den helhetlige omdømmevurderingen gjenspeiles i typologien. Mønsteret er likt mellom del fem målgruppene:

Avviserne utgjør seks av ti, de rasjonelle- og sympatisørene én-to av ti, og ambassadørene én av ti, på tvers av 
målgruppene.

Blant interessentene utgjorde avviserne hele 

åtte av ti i 2014. I 2015 er andelen den samme 

som i de øvrige målgruppene, samtidig som 

sympatisører er noe høyere.*

* Merk at antall respondenter blant interessentene er begrenset, og at den statistiske usikkerheten i denne kategorien er betydelig.

2015
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Viktighet- og dyktighet legger premissene
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Siste skritt er å identifisere omdømmerelasjonens sentrale drivere, basert på (valgfrie) indikatorer spesifikt tilpasset 
HiOAs behov. Denne delen av analysen gir HIOA klare anbefalinger om prioriteringer, basert på tre forhold: 

• Vurdering av uttalt viktighet

• Vurdering av dyktighet/tilfredshet

• En driver- / korrelasjonsanalyse

Samtidig som vi spør målgruppene om hvor dyktig HIOA er med 
enkeltfaktorer, spør vi også hvor viktige disse egenskapene er for 
dem generelt sett. Når denne informasjonen (viktighet) analyseres i 
sammenheng med informasjonen om dyktighet, avdekkes samtidig 
hvor stor betydning den enkelte egenskapen har for den helhetlige 
kundetilfredsheten. Hensikten med analysen er å finne fram til de 
kvalitetsegenskapene som HIOA bør prioritere å gjøre noe med. 
Analysen er med andre ord et prioriteringsverktøy for kvalitets- og 
omdømmeforbedringer. 

Figuren til høyre illustrerer matrisen. Forhold som oppleves som 
viktige for brukerne, og som samtidig korrelerer høyt med den 
helhetlige tilfredsheten med HIOA, plasseres i matrisens øverste 
høyre felt (motivatorfeltet). Dersom forholdet i denne kvadranten 
skårer svakt på tilfredshet, blir det svært viktig å ta tak i det. På 
motsatt side nederst til venstre, finnes området for potensielle 
innsparinger. Forhold som havner her prioriteres i liten grad av 
brukere, samtidig som forholdet i liten grad påvirker brukernes 
helhetlige tilfredshet med HIOA. Selv om forholdet skårer relativt 
svakt med hensyn på tilfredshet, er det ikke sikkert det er viktig å 
prioritere tiltak på området.
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Sterke sider knyttes til kjernevirksomheten
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Ingen egenskaper utmerker seg på høyeste nivå.

Som kunnskapsvirksomhet fremheves på mellomnivå 
institusjonens kompetanse: - læringsmiljøet, 
medarbeidernes- og uteksaminerte kandidaters 
kompetanse, å tilby attraktive arbeidsoppgaver, samt 
relevans for samfunn og arbeidsliv.

Positive elementer på laveste nivå er dels knyttet til 
interne forhold, slik som karrieremuligheter samt 
muligheten for å ta utdanning på alle nivåer. Men også 
forskningens kvalitet og relevans inngår her.

De fremhevde sidene er gjennomgående de samme nå som 
i 2014.

Tiltaksmatrise. Sterke sider 2015

2014



Politikk og samfunn
© TNS   Januar 2014

HiOAs sterke sider – målgruppevurderinger
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HiOA har da samlet ingen sterke positive 
omdømme-drivere. 

De middels sterke driverne vurderes, generelt sett, 
som motivator i alle målgruppene. Variasjonen ligger i 
vurderingen av HiOAs egen prestasjon:

Kompetanse: Omgivelsene mener at HiOA fremstår 
som «noe over gjennomsnittet» kompetent. Dette 
gjelder i alle målgrupper, med unntak av HiOA-
studentene, som mener HiOA ligger på gjennomsnittet.

Læringsmiljøet: Vurderingen blant nesten samtlige er 
at HiOA presterer noe over gjennomsnittet. 
Næringslivslederne vil si «langt over».

Kompetente medarbeidere: Potensielle studenter og 
foresatte, næringslivsledere og interessenter mener 
HiOA her scorer noe over gjennomsnittet, de ansatte at 
vurderingen er langt over, mens HiOAs studenter 
mener  den er på gjennomsnittet.

Uteksaminerte kandidaters kompetanse: Hos 
samfunnsaktørene en hygienefaktor – ellers en 
motivator. HiOA-studentene mener institusjonen scorer 
langt over gjennomsnittet, de øvrige at nivået ligger  
noe over.

Mulighet for attraktive arbeidsoppgaver: Stor 
variasjon i vurderingene, både når det gjelder type 
driver og HiOAs prestasjon. 

Utdanningens relevans for samfunn og arbeidsliv: Alle 
mener HiOA her scorer langt over gjennomsnittet, og at dette 
r en hygienefaktor.

De litt svakere positive driverne knyttes gjennom-gående 
til hygienefaktorer:

Mulighet for karriereutvikling: Sprikende vurderinger, 
knyttet til både hygiene, innsparing og skjulte muligheter. 
HiOA presterer på gjennomsnittet, eller litt over.

Forskningens kvalitet: Betraktes av alle, unntatt HiOA-
studentene, som hygiene. HioA scorer litt over 
gjennomsnittet.

Forskningens relevans: I alle målgruppene, unntatt HiOA-
studentene, en motivator, der HiOA scorer noe over 
gjennomsnittet eller langt over (samfunnsaktørene).

Mulighet for utdanning på alle nivåer: 
Innsparingspotensial hos alle. HiOA-studentene mener 
leveransen ligger langt over gjennomsnittet – de øvrige at den 
er på gjennomsnittet.
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Svake sider knyttes til interne forhold
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Ingen svake sider peker seg særlig ut på høyeste nivå, 
dvs. HiOA scorer samlet sett ikke langt under 
gjennomsnittet på noen motivator.

På mellomnivå finner vi igjen forhold knyttet til, 
virksomhetens organisasjon, slik som ledelsens 
dyktighet, HiOAs  evne til å se nye muligheter

Endelig finner vi flere forhold på laveste nivå, dels 
knyttet til hvordan institusjonen fremstår i 
omgivelsene: at den vekker tillit, er fremtidsrettet, 
tydelig og synlig i forhold til hva den driver med. Men 
også studenttilfredshet inngår i dette batteriet.

De fremhevde svake sidene er gjennomgående de 
samme nå som i 2014.

Tiltaksmatrise. Svake sider 2015

2014
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HiOAs svake sider – målgruppevurderinger
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HiOA har ingen sterke negative omdømme-
drivere på overordnet nivå, og heller ikke i noen 
av målgruppene.

De negative driverne på mellomnivå gir ulike 
tilbakemeldinger:

Ledelsens dyktighet: Hos alle, unntatt 
interessentene, en motivator, der HiOA scorer på 
gjennomsnittet eller litt under. 

Evne til å se nye muligheter: Likner på 
vurderingen av ledelsens dyktighet, og 
representerer for alle målgruppene en motivator. 
HiOA presterer på gjennomsnittet eler litt under.

De negative driverne på laveste nivå, som 
også utgjør den største driverkategorien, viser en 
mer broket sammensetning, der de viktigste er:

Tillitsvekkende: Foralle en motivator. HiOA
leverer på gjennomsnittet eller litt over.

Studentenes tilfredshet med utdannings-
tilbudet: For alle en motivator. HiOA-ansatte og 
studenter mener prestasjonen er på gjennom-
snittet, eller litt under, de øvrige sier noe over.

Fremtidsrettet: Vurderes av alle som motivator, 
der HiOA presterer på gjennomsnittet, eller litt over. 

Posisjon som ledende forskningsmiljø: For alle 
et innsparingspotensial. HiOA scorer langt under 
gjennomsnittet.

Tydelighet ift egne aktiviteter: For alle en mulig 
innsparingsfaktor. HiOA scorer litt- eller langt under 
gjennomsnittet.

Evne til å fortelle om egen virksomhet: For alle 
et innsparingspotensial. HiOA scorer litt- eller langt 
under gjennomsnittet.

Synlighet i samfunnsdebatten: For alle et 
innsparingspotensial. HiOA scorer litt- eller langt 
under gjennomsnittet. 



Vedlegg 2: Om undersøkelsen
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Undersøkelsens formål og målgrupper
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 Undersøkelsen formål er å kartlegge HiOAs omdømme, og identifisere sentrale omdømmedrivere i aktuelle 
målgrupper for institusjonene aktiviteter:

 Potensielle studenter og foresatte i Oslo og Akershus. Respondenter hentet fra TNS Gallups aksesspanel.

 Virksomhetsledere i små (4-9 ansatte) mellomstore (10-49 ansatte) og store (50+ ansatte) i Oslo og Akershus. 
Respondenter hentet fra TNS Gallups bedriftsregister.

 HiOAs egne studenter, basert på høyskolens eget studentregister.

 HiOAs egne ansatte, basert på høgskolens eget ansatte-register.

 Interessenter og beslutningstakere, basert på Høgskolens egen liste over relevante informanter.

 Grunnstamme og vurderingskriterier ble utarbeidet i egen workshop med ansatte ved HiOA i 2014.

 Undersøkelsen anvender TNS’ konsept for omdømmekartlegging; «TRI*M», basert på et av verdens ledende 
konsepter (nærmere beskrevet nedenfor).

 Datainnsamlingen er gjennomført med web-intervju.
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Gjennomføringen
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 Feltarbeidet er gjennomført på samme tidspunkt i 2014 og i 2015, i april-mai måned, og resultater for de to årene 
sammenstilles:

 2014

 Undersøkelsesdesign: 28.03-22.04.

 Utsending: 23.04.

 Påminnelse: 30.04.

 Undersøkelsen stengt: 16.05.

 2015

 Undersøkelsesdesign: 28.03-22.04.

 Utsending: .

 Påminnelse: .

 Undersøkelsen stengt: 15.05 (For Potensielle studenter og foresatte den 26.05.15).

 Undersøkelsen er tilrettelagt og rapportert av TNS Gallup v/ Ole Fr. Ugland og Roar Hind, i samarbeid med Lise 
Swensen og Tore Hansen ved HiOA.
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 Utvalget er tilrettelagt som følger (Tabell V1) – tall for 2014 i parentes:

 Potensielle studenter og foresatte: Tilfeldige utvalg (GallupPanel) blant befolkningen 18 år og eldre i Oslo og 
Akershus. Respons 42% / n= 1.710 (46% / n=1.830).

 Arbeids- og næringsliv: Alle e-post-tilgjengelige virksomhets-ledere i Oslo og Akershus. Stratifisert etter 
virksomhetsstørrelse . Respons 3% / n=376 (2% / n=148). Merk at brutto-utvalget  er fordoblet i denne 
målgruppen i forhold til 2014, grunnet bedre tilgang til e-postadresser.

 HiOA-studenter: Stratifisert etter institutt/fakultet og undervisningsnivå (lavere nivå, master, EVU), der 60% 
av studentene ble trukket tilfeldig innenfor strata. Respons 18% / n= 718 (14% / n=553).

 HiOAS midlertidige- og faste ansatte: Respons  43% / n=299 (26% / n=666).

 HiOAs interessenter blant politikere, forvaltning, arbeidslivs-organisasjoner, tenketanker og 
interesseorganisasjoner: Respons 15% /n=43 (20% / n=50).
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 Responsen varierer altså betydelig mellom målgruppene, fra 3% blant arbeidsgiverne til 43% blant potensielle 
studenter/foresatte. 

 Samtidig speiler utvalget innenfor hver målgruppe i stor grad populasjonen. Utvalget er derfor ikke vektet innen 
målgruppene. 

 Utvalget er heller ikke vektet på tvers av målgruppene: Analysens hovedfokus er rettet mot vurdering av de 
respektive målgruppene hver for seg, og analysene gjøres i første rekke på målgruppenivå. Mens de potensielle 
studentene/foresatte utgjør 97% av målgruppen, utgjør de 56% av utvalget. Tilsvarende utgjør næringslivslederne 
5%, HiOA-studentene 17%, HiOA-ansatte 21% og interessentene 2% av utvalget. 

 Speilingen garanterer imidlertid ikke at utvalgene er representative for omdømmevurderingene, særlig i 
målgruppene med lavest respons.

Tolkningen av resultater for hele utvalget samlet, må ha utvalgsfordelingen på tvers av målgruppene i mente: 

 Merk at de aller fleste har hørt om HiOA, selv om den inngående kunnskapen om HiOAs aktiviteter for mange vil 
være relativt grunn. Dette innebærer at både den helhetlige vurderingen, og særlig de omdømmespesifikke 
kjennetegnene ved HiOA, for enkelte vil kunne foretas med begrenset faktisk kunnskap.

 Samtidig bemerker enkelte respondenter, med høy kunnskap om HiOA, i undersøkelsens kommentarfelt, at 
vurderingskriteriene blir for generelle, og derfor krevende å ta stilling til.

 Omdømmerapporteringen gir ikke vurderinger for kategorier med færre enn 20 respondenter. Dette blir særlig 
utslagsgivende for nedbrytninger blant næringslivsledere, ansatte og interessenter. 

I tillegg til frafall under datainnsamlingen, tar flere respondenter ikke stilling i ulike enkeltspørsmål (partielt frafall):

 Det er enklest for respondentene å vurdere «eksterne» forhold, slik som HiOAs generelle omdømme, og 
vanskeligst å vurdere «interne forhold» slik som effektivitet i forvaltningen.

 Frafallet øker med avstand til HiOA: Potensielle studenter og foresatte tar i mindre grad stilling til 
enkeltvurderingene enn HiOAS egne ansatte.

 For enkelte vurderinger halveres det effektive utvalget.


