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Styresak B 02 / 2016 
 

 

Kundesundersøkelsen 2015 
 

I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En 

undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de internasjonale studentene som bor 

i våre boliger. I hovedsak er det de samme spørsmålene som er stilt i begge undersøkelser. 

 

Undersøkelsen til norske studenter er gjennomført i et tilfeldig utvalg heltidsstudenter, 18 – 34 år, 

som er tilknyttet samskipnaden på NTNU, HiST, DMMH og BI. Datainnsamlingen er gjennomført 

på internett av TNS Gallup i perioden 27. oktober – 9. november 2015.  

2548 studenter har svart, dette gir en svarandel på 30 %. 

  

Undersøkelsen kartlegger studentenes kjennskap til SiT, tilfredshet med SiT og sentrale 

virksomhetsområder, samt vårt omdømme. Tidligere gjennomførte vi en egen 

omdømmeundersøkelse i april. Vi har nå for første gang gjennomført omdømmeundersøkelsen 

sammen med kundeundersøkelsen. Dette gir oss både noen fordeler og utfordringer. Fordelen er 

reduserte kostnader, samt at det er enklere å arbeide med resultatene i organisasjonen når de 

kommer samtidig. Ulempen er at vi må begrense antall spørsmål, og vi kan ikke bryte ned alle 

svarene like mye i undergrupper, da det er færre respondenter som har besvart enkelte deler av 

undersøkelsen. En annen ulempe er at tidspunkt på året, samt at spørsmålene blir stilt i en annen 

kontekst vil kunne påvirke svarene som gis. 

 

De som ikke er fornøyde med virksomhetsområder de bruker er spurt om de viktigste årsakene til 

dette. Dataene er vektet på basis av antall studenter i populasjonen på hver campus, samt på hver 

studentby, slik at de er representative for studentmassen generelt. 

Resultatene er sammenlignet mot tidligere gjennomførte undersøkelser, samt tilsvarende for andre 

samskipnader. 

 

Ny toppnotering for kundetilfredshet 

Vi oppnådde en skåre i kundetilfredshet på 69 poeng, en framgang på 2 poeng, og høyeste skåre 

noen sinne. Dette er et poeng over målsettingen, og et stort steg framover. Andelen som er meget 

fornøyde med oss (svarene 5-6) økte med 4 prosentpoeng i den siste målingen, på bekostning av 

andelen ‘ganske fornøyde’ (svar 4).  Andelen blant studentene som ikke er fornøyde med oss er 

relativt stabil siden 2013, på i overkant av 10 %. 

Vi har nå, sammen med SOPP, den tredje beste kundetilfredshet (KTI) blant samskipnadene som 

måles. SiB og SiA ligger 2-3 poeng høyere. Det viser at vi fortsatt har noe å strekke oss etter.  
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På sentrale enkeltområder kommer vi godt ut blant samskipnadene. Det gjelder særlig bolig (der 

SiT ligger klart høyest) og informasjon (best sammen med SiB).  

På kafe-området ligger vi relativt lavt, men det gjør også SiB. Forskjellen mellom de to er at SiB 

over tid (siden 2009) har hatt kontinuerlig forbedring på kantine-området, mens våre resultater har 

gått i en bølge i samme periode. 
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Økningen i KTI over det siste året er sterkest blant de eldste studentene (28 – 34 år) med + 3 

poeng, mens de yngste (18 – 20 år) ligger på et stabilt høyt nivå (72 poeng).  

SiT har styrket sin relasjon til ‘erfarne’ studenter. De som har studert minst 4 semestre i 

Trondheim har ny toppnotering for hele måleperioden.  

Økningen i KTI er sterkest blant studenter som bruker relativt få tjenester. De eldste studentene er 

overrepresentert blant disse. 

Økningen i KTI fra 2014 er generelt sterkest der potensialet var størst, dvs. blant de som lå lavest. 

Det er altså mindre spredning mellom undergrupper enn før. 

Kvinner er mer fornøyde med oss enn menn, og utviklingen mellom kjønnene er parallelle. 

 

Sterk økning på Tyholt som fortsatt ligger lavt, og på Dragvoll som ligger meget høyt 

Blant lærestedene er økningen størst på BI; (+4/63 poeng) NTNU (+2/70 poeng), HiST (+2/68 

poeng), DMMH (0/66 poeng). Utviklingen på de ulike campusene er slik: 
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Tilfredsheten er høy i de fleste virksomhetsområder, og meget høy i mange  

Undersøkelsen kartlegger tilfredsheten på 18 hovedområder (se modellen under). 12 av disse 

ligger tilfredsheten over 74 poeng, som er meget bra. Tilfredsheten er 70 poeng eller høyere i 14 

av de 18 områdene. I tillegg ligger Storkiosk tett oppunder med 68 poeng. Da gjenstår kantine (60 

poeng), informasjon (64 poeng) og idrettsbygget på Gløshaugen (66 poeng). 

Kantine og informasjon er relevante for stort sett alle studenter, og vekter derfor tungt i den 

overordnede KTI’en til SiT. 
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Fortsatt sterkt prisfokus 

En hovedforventning blant de fleste studenter er at vi leverer gode tjenester til en pris som er mye 

lavere enn alternativene. Manglende evne til å møte disse forventningene gjennom kombinasjonen 

av kvalitet, omfang og prisen på varer og tjenester er en hovedårsak til misnøye blant studenter.  

Prisfokuset blant kunder som ikke er fornøyde er svært høy på kafe-området, og hovedtendensen 

har vært økende de siste årene. Antakelig viser dette at kafe har bedre kvalitet på produktene, slik 

at dette i mindre grad er årsaken til misnøye.  

 

Resultatene tyder også på at vi har et svekket omdømme knyttet til oppfatning av om 

organisasjonen har priser som er tilpasset studentenes livssituasjon og økonomi. 

Vårt omdømme ift. dette varierer mye mellom læresteder (og underliggende campuser). 

Omdømmet er f.eks. best på BI, og dårligst på HiST og DMMH, mens det er bedre på Dragvoll 

enn på Gløshaugen. 

 

Redusert tilfredshet i småkantinene 

Tilfredsheten med kantinene ligger likevel ikke mye lavere enn tilsvarende i SiB, men langt under 

nivåene i SiA, SOPP og SIV. 

Det er kantinegruppe 2 (de minste kantinene) som står for den negative endringen, med en 

nedgang i tilfredsheten på 7 poeng, til 55 poeng. I kantinegruppe 1 (Dragvoll, Hangaren, Realfag) 

er tilfredsheten relativt stabil (- 1 poeng, til 64 poeng). Hangaren fortsetter å øke, og har ny 

toppnotering. Dragvoll økte mye i 2014, til det klart høyeste nivået i måleperioden, og ligger 

stabilt i 2015. Realfag er ned med 2 poeng fra 2014. Tilfredsheten i de tre kantinene ligger relativt 

likt fra 63 til 65 poeng. 

 

Tilfredsheten med kantinen på Kalvskinnet går ned med 20 poeng fra 2014 til 2015, til et svært 

lavt nivå. Det skyldes omfattende ombyggingsarbeid og et svært redusert tilbud.  Gitt 
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brukerandelen på 5 % så reduserer dette i seg selv tilfredsheten med kantinene totalt sett med 1 

poeng. 

Tilfredsheten med Cafe-sito er høy over hele måleperioden. I 2015 er det en nedgang med 3 

poeng, men det er likevel en tangering av nest beste resultat i måleperioden (2010).  

 

I 2009 økte kundetilfredsheten med SiT Storkiosk mye, til rekordhøye 75 poeng. Etter 2009  var 

trenden negativ fram til 2012. Denne negative trenden ble snudd i 2013, og økningen fortsatte i 

2014, men er tilbake på 2012-nivå i 2015 (68 poeng). 

 

Vi har de mest fornøyde beboerne av samskipnadene  
Tilfredsheten blant beboerne våre har i de tre siste målingene vært meget høy, med hhv. 75, 77 og 

76 poeng. 

Tilfredsheten med boforholdene blant de som bor hos oss lå i hele måleperioden fram til 2011 noe 

under tilsvarende for de som leide privat. I 2012 passerte SiTs beboere for første gang de som leier 

privat i tilfredshet med boforholdene, og har siden ligget over. 

Det er meget høy tilfredshet i de fleste studentbyene. Som i fjor ligger 10 av 15 steder fra 75 poeng 

og oppover, mens 2 ligger på 73-74 poeng. Tilfredsheten er klart lavest i Sverresgt. med 52 poeng. 

I Klostergt. og Karinelund er tilbakemeldingene på et middels nivå med 65 poeng. 

De få som ikke er fornøyde med boforholdene begrunner dette i stor grad med støy fra sosiale 

aktiviteter og for dårlig standard. 

 

Fortsatt høy tilfredshet med helse- og rådgivningstilbudene 

Studentenes tilfredshet med det siste legebesøket på Gløshaugen legesenter økte mye fra 2009 til 

2013, var relativt stabil i 2014, og sank deretter i 2015, ned til samme nivå som i 2012. 

Tilfredsheten med det siste legebesøket er fortsatt på et meget godt nivå (74 poeng). Endringen fra 

2014 skyldes at færre er meget fornøyde, og flere ganske fornøyde med det siste legebesøket. Det 

er ingen økning i misnøye. 

Tilfredsheten med hjelpen de fikk da de benyttet SiTs psykososiale helsetjeneste har vært økende 

hvert år fra 2010. Tilfredsheten er nå på et meget godt nivå.  

Tilfredsheten med kursvirksomheten til SiT Råd er stabilt på et svært høyt nivå i de to siste 

målingene. Tilfredsheten er høy på tvers av kursene. ‘Selvutvikling’ ligger relativt sett lavt med 70 

poeng. 

Det er fortsatt meget høy tilfredshet med helsesøster og helsestasjon.  

Tilfredsheten med helserefusjonsordningen er svært høy med 84 poeng, som er ny toppnotering for 

måleperioden. 

 

Vi fortsetter å miste markedsandeler innen idrett, men brukertilfredsheten er relativt stabil 

Private idrettssenter tok markedsandeler fra 2008 til 2011.  Etter åpningen av Portalen gikk 

markedsandelen til private senter ned, men har siden økt mye – til 36%. Vår totale markedsandel 

blant de som trener inne er ned med hele 19 prosentpoeng fra 2013. En tøffere 

konkurransesituasjon er nok en medvirkende årsak til dette.  

Bruksfrekvensen går ned for alle idrettssentrene. 

Tilfredsheten med idrettssentrene varier mye. Totalt har nivået vært stabilt godt over de tre siste 

målingene. Tilfredsheten med Portalen er meget høy, men er ned fra 2014. Det er også nedgang for 

Dragvoll idrettssenter, som likevel har god kundetilfredshet. Begge disse sentrene hadde økning 

mellom 2013 og 2014. Etter en økende tendens for idrettsbygget på Gløshaugen fra 2010 – 2013, 

ble det registrert en nedgang i 2014 som tilnærmet utligner økningen i den nevnte perioden. I 2015 

har tilfredsheten med dette treningssenteret økt tilbake til 2013-nivå, som er middels godt (66 

poeng). 
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Tilfredsheten med private treningssenter er meget høy, noe over tilsvarende for Portalen, og klart 

over Dragvoll og Gløshaugen. Manglende kapasitet på Gløshaugen er fortsatt hovedproblemet.  

 

Fortsatt strålende resultater for barnehagene 

Ulike tidligere målinger har dokumentert hvordan foresattes tilfredshet med barnehagetilbudet i 

særlig grad henger sammen med oppfatningen av de ansattes omsorgsevne og kompetanse. Et 

tilfredshetsnivå for SiT-barnehagene på 84-88 poeng over de siste fem målingene, tilsier at dette er 

svært velfungerende tilbud. 

I 2014 er alle tre barnehagene fortsatt på et svært høyt nivå. Nissekollen barnehage ligger lavest 

med 80 poeng, mens Dragvoll har tilnærmet ‘full pott’ med 98 poeng.  

 

Ny toppnotering for tilfredshet med informasjon 

Vi ligger sammen med SiB øverst blant samskipnadene, når det gjelder tilfredsheten med 

informasjon. Tilfredsheten er på et godt nivå, og har hatt en økende trend siden 2010. 

Om lag 1 av 5 studenter er lite fornøyde med informasjonen fra oss. Av disse er 5 prosentpoeng 

direkte misfornøyde. Andelen som er meget fornøyde har økt i hver eneste måling siden 2010. 

I en relativ forstand – ift. andre samskipnader – er tilfredsheten med informasjon fra SiT høy. 

Sammen med SiB har vi det beste resultatet på dette området av alle samskipnader over hele 

måleperioden. 

Informasjon er likevel fortsatt et fokusområde, fordi relasjonene til SiT avhenger mye av i hvilken 

grad studentene kjenner organisasjonen, hva den tilbyr og hva den står for. 

At BI også har blitt tilknyttet SiT representerer en egen utfordring på området, men tilfredsheten 

på BI er nesten like høy som på DMMH. Det er de mindre og mer perifere campusene på NTNU 

(‘annet’-kategorien) som representerer den største utfordringen. 

 

Sammenhengen mellom KTI og tilfredshet med virksomhetsområdene 

Det fremgår at tilfredsheten med de fleste av virksomhetsområdene i SiT ligger over den 

overordnede KTI’en, og dette gir spørsmål om sammenhengen mellom disse nivåene. For det 

første er brukerandelene på virksomhetsområdene forskjellig. Tilfredsheten med informasjon fra 

oss og kantinene gjelder de aller fleste studentene, mens tilfredsheten med f.eks. SiT Råd bare 

gjelder 5% av studentene (som har benyttet kurs eller gruppetilbud i løpet av det siste året), og 

med barnehagene bare gjelder 1% av studentene. Dette medfører at tilfredsheten med informasjon 

og kantinene har større effekt på den overordnede KTI enn tilfredsheten med SiT Råd. Samtidig er 

tilfredsheten med barnehagene en svært viktig driver av KTI hvis en ser på de med barn i SiTs 

barnehager isolert. 

Tilfredsheten med informasjon og kantiner ligger lavere enn den overordnede KTI’en. 

 

For det andre påvirkes den overordnede KTI’en også av andre forhold enn tilfredsheten med 

virksomhetsområdene vi spør om.  

 

Fra 2014 til 2015 øker KTI med 2 poeng. Samtidig går tilfredsheten med kantinene ned med 4 

poeng, og både Cafe-sito og Storkiosk er ned med 3 poeng. Tilfredsheten med idrett og bolig totalt 

er begge ned med 1 poeng, mens det er en positiv tendens på helse-/velferdsområdet, og 

tilfredsheten med informasjon øker med 1 poeng. Spørsmålet er hvordan KTI kan øke når SiT 

Kafes område går såpass mye tilbake. 

Det er feilmarginer knyttet til utvalgsundersøkelser. Med 95 % sikkerhet kan en i statistisk 

forstand si at KTI i 2015 i populasjonen ligger +/- 0,66 poeng fra estimatet i utvalget. Vi 

rapporterer uansett kun utvalgsestimatet – og i heltall – som er 69 poeng.  

Statistisk har en modell som skal forklare variasjonen i KTI blant studentene med tilfredsheten på 

virksomhetsområdene rundt 60-70 % total forklaringskraft. Det betyr at 30-40% av KTI påvirkes 
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av andre forhold enn det vi har spurt om. Det kan være forhold ved studentenes personlighet, 

medieoppslag osv. Sammenhengen mellom de to nivåene er altså ikke 1 : 1. 

 

Resultatene i 2015 viser klart mindre KTI-forskjeller mellom sentrale undergrupper enn tidligere. 

Tradisjonelt har de eldste studentene (28-34 år) hatt lavere KTI, men disse øker mye. Campusene 

Rotvoll, Tunga og Tyholt lå meget lavt i 2014, men har store økninger i 2015. Det innebærer at 

bunnivået på tvers av undergrupper er lavere. Det gir relativt sett større effekt å øke tilfredsheten i 

grupper med utbredt misnøye, enn å øke tilfredsheten i grupper der nivået allerede er høyt. Det 

skyldes sideeffekter (eller ‘terskeleffekter’) ved at vi får en omdømmebrist og utsettes for negativ 

omtale i grupper med utbredt misnøye. Denne tilleggseffekten reduseres når KTI øker til et mer 

‘akseptabelt’ nivå. De tre nevnte campusene utgjør 15 % av studentene som er tilknyttet SiT, mens 

de eldste studentene utgjør 10 %. Det er delvis overlapp mellom disse gruppene, men endringene 

berører uansett ganske mange. 

 

Nedgangen i tilfredsheten med kantinene gjelder i all hovedsak kantinegruppe 2, dvs. de mindre 

kantinene (tilfredsheten går ned fra 62 til 55 poeng). Studentene vurderer den kantinen de bruker 

mest. En årsak til nedgangen for kantinegruppe 2 er trolig endringer i relative oppfatninger ift. 

kantinegruppe 1. Selv om studentene bruker en mindre kantine på campus mest, så frekventerer 

mange av dem også kantinegruppe 1 (Dragvoll, Hangaren, Realfag). Når lokaler og tilbud kraftig 

forbedres på de større kantinene, så gir dette relativt sett større utfordringer for de mindre 

kantinene mht. tilfredshet. F.eks. kan den kraftige nedgangen i tilfredsheten med kantinene på 

Kjelhuset og Elektro ikke ses uavhengig av dette. 

Det ovenstående, i kombinasjon med økt tilleggs-bruk av de større kantinene, øker også 

kompleksiteten i sammenhengen mellom tilfredsheten med kantinen de bruker mest og KTI. Og vi 

registrerer at samvariasjonen mellom de to er noe redusert over tid.  

 

Tilfredsheten med storkiosk har mindre effekt på den overordnede KTI’en enn før pga. redusert 

brukerandel (storkiosken på Øya er nedlagt). 

 

Brukerandelen på helseområdet samlet øker. Dette er områder med til dels meget høy – og økende 

tilfredshet. Dette gir en positiv effekt på KTI.  

Bevisstheten om vårt barnehagetilbud har økt. Dette styrker ‘velferds’-dimensjonen i 

organisasjonen, og bidrar til økt KTI. 

 

Tilfredsheten med informasjon øker, og dette kompenserer alene deler av effekten av nedgang på 

kantine-området. Sammenhengen mellom tilfredshet med informasjon og KTI er sterk.  

Bildet er sammensatt og komplisert, men det er altså flere forhold som bidrar samlet til å forklare 

hvordan den overordnede KTI’en kan øke, på tross av redusert tilfredshet med SiT Kafes område.  

I 2014 var det motsatt; klare positive endringer på kafe-området medførte ikke endring i KTI.  

 

 

Omdømmemålingen 
Kjennskapen til våre tjenester har gått noe ned fra forrige måling (i april). Dette skyldes i hovedsak 

at det er flere førstesemesterstudenter som svarer i oktober enn i april. Kjennskapen er fortsatt høy, 

og høyest til vårt treningstilbud. 
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Vår omdømmeskåre blant studentene er redusert fra toppnoteringen 71 poeng i vår, til 70 nå. Dette 

kan også henge sammen med måletidspunktet. Når det gjelder innholdet i omdømme, er vi svekket 

på pris, mens vi går frem på flere andre viktige områder – blant annet som en bidragsyter til 

studentenes trygghet i Trondheim.   
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Undersøkelsen til internasjonale studenter 
440 studenter besvarte denne undersøkelsen, en svarprosent på 42. Dette er første gang vi sendte ut 

denne type undersøkelse til våre internasjonale studenter. 

 

KTI blant de internasjonale studentene er på 70, ett poeng over de norske.  

 

 
Når vi ser på tilfredsheten med våre ulike virksomhetsområder så er skåren lavere hos de 

internasjonale studentene. På kafeområdet er pris en viktig årsak til misnøye, men innen idrett er 

det kapasitet som er årsaken til misnøye. De internasjonale studentene er mindre fornøyde med 

boligene enn de norske. Steinanbeboerne er mer fornøyde enn de som bor på Moholt. På Moholt er 

støy årsaken til misnøye, mens på Steinan er avstanden til sentrum en viktig årsak til misnøye. 
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3 av 5 internasjonale studenter sier de kjenner til våre tilbud. Dette er lavere enn hos de norske, 

men kjennskapen oppleves høyere hos de som studerer på Dragvoll, og de som har studert i 

Trondheim i 2 semestre eller mer. 
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Systematisk forbedringsarbeid 

Vi har gjennomført denne type undersøkelser siden 1998, og de legges til grunn for 

forbedringsarbeidet i virksomheten vår. Alle enheter vurderer tiltak på bakgrunn av den 

informasjonen undersøkelsen gir.  

Vi må i dette arbeidet både ta vare på viktige områder som vi er gode på, og ta tak og forbedre oss 

der resultatene er svake. Vi arbeider nå på flere områder som vil kunne bidra til å forbedre oss 

ytterligere. Bolig forsterker bomiljøarbeidet, med tiltak både rettet mot norske og internasjonale 

studenter. Kafe fortsetter med fokus på kvalitet, Grab & Go og utvikling av gode serveringstilbud 

på de nye campusene. Vi vil etter hvert ha flere større kantiner som er lettere å drive, og dette vil i 

seg selv kunne bidra til bedre kundetilfredshet. Idrett arbeider også for å utvikle flere 

treningssentre, blant annet på Moholt. 

 

Saksbehandler: Halvard Danielsen  

 

Tilrådning:  
Konsernstyret konstaterer at undersøkelsen viser vårt beste resultat noen sinne, et poeng over 

målet for 2015. Dette er et resultat av langsiktig arbeid i en situasjon der omgivelsene og 

forutsetningene endres i et stadig større tempo. 

Konsernstyret ser det som vesentlig å fokusere på følgende områder framover: Bolig, Kafe og 

Idrett. Målet for 2016 settes til 70 poeng. 

 

Konsernstyret vurderer undersøkelsen blant internasjonale studenter som nyttig, og forutsetter at 

undersøkelsen brukes i arbeidet med å forbedre tilbudet til disse studentene i samarbeid med 

utdanningsinstitusjonene. KTI-skåren på 70 poeng vurderes som god. 

 

Konsernstyret ser det som naturlig at omdømmeundersøkelsen også i framtida gjennomføres 

samtidig med KTI-undersøkelsen, og konstaterer at vi har et godt omdømme. På grunn av 

omlegging av undersøkelse og endret tidspunkt, fastsette målet for omdømme til 71. Det er viktig å 

arbeide aktivt på de omdømmeområdene der vi har størst utfordringer. 

 

 

 

Trondheim, 17. desember 2015 

 

 

Knut Solberg 

 


