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Styresak D 96 / 2016 
 

 

Kundeundersøkelsen 2016 
 

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 er gjennomført i et tilfeldig utvalg heltidsstudenter, 18 – 34 år, som er tilknyttet 

samskipnaden på NTNU, DMMH og BI. Datainnsamlingen er gjennomført på Internett av TNS i 

perioden 12. – 24. oktober 2016. 3838 har besvart undersøkelsen, dette gir en svarandel på 27 %.  

  

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

virksomhetsområder, samt vårt omdømme. De som ikke er fornøyde 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. 

Vi har målt tilfredsheten med alle våre virksomhetsområder i undersøkelsen med to unntak, vi spør 

ikke om bruk av psykologtilbudet da disse opplysningene regnes som sensitive. Videre ble det 

dessverre ikke spurt om tilfredsheten med bokhandlene.  

 

I undersøkelsen svarer respondentene på hvor tilfredse de er på en 6 punkts skala. Svarene blir så 

omregnet til en 100-punktskala, slik at dersom samtlige respondenter svarte 6 så ville vår skåre 

være på 100 poeng. 

 

Milepæl nådd i Trondheim, toppnotering i Ålesund, og nedgang i Gjøvik 

I Trondheim oppnådde vi en skåre i kundetilfredshet på 70 poeng, en framgang på 1 poeng. Dette 

er første gang vi ser 70-tallet, og vi nådde dermed målet vårt i Trondheim. Andelen godt fornøyde 

studenter øker, på bekostning av andelen mellomfornøyde, mens andelen misfornøyde er stabil. 

Det er grunn til å tro at framgangen i tilfredshet med kafeene har bidratt til framgangen i total 

kundetilfredshet, da tilfredsheten med serveringstilbudet er en sterkt driver av totaloppfatningen. 
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I Gjøvik oppnådde vi en skåre på 65 poeng, en tilbakegang på 4 poeng fra Sopps måling i 2014. Vi 

vet ikke om nedgangen i tilfredshet har kommet etter fusjonen, da vi ikke gjennomførte noen 

måling i forkant av fusjonen. Vi ser også en nedgang i skåre på de fleste virksomhetsområdene i 

Gjøvik, sammenliknet med Sopp-målingen, og denne nedgangen reflekteres naturlig nok i 

totalskåren. Det er vanskelig å se at tilbudene jevnt over har blitt dårligere, og utenforliggende 

faktorer, som skepsis til fusjonen blant studentene, kan være medvirkende årsaker. 

 

I Ålesund oppnådde vi 64 poeng, en framgang på 3 poeng fra SfS sin måling i 2014. Vi har satset 

mer på informasjon i Ålesund enn det SfS gjorde og har oppnådd en framgang på 7 poeng på dette 

området. Tilfredsheten med informasjonen påvirker også i stor grad totaltilfredsheten så dette kan 

være en av årsakene til framgangen i Ålesund. 
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Gjennomsnittskåren blant studentene i våre 3 byer er på 69 poeng, samme nivå som skåren i 

Trondheim i 2015. Bare Studentsamskipnaden i Bergen og Studentsamskipnaden i Agder har 

oppnådd høyere skårer enn dette. 
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Sit betyr mer for studiemiljøet i Ålesund og Gjøvik 

Studentene i Gjøvik og Ålesund gir i større grad enn studentene i Trondheim uttrykk for at Sit er 

viktig for et godt studentmiljø på campus. Dette til tross for at Trondheimsstudentene bruker flere 

av våre tjenester enn studentene i Ålesund og Gjøvik. I Trondheim bruker studentene 2,9 tjenester 

mot 2,1 og 1,9 tjenester i Gjøvik og Ålesund. Den lavere bruken av tjenestene henger nok sammen 

med manglende treningstilbud i Ålesund og Gjøvik, men det er grunn til å merke seg at 

samskipnaden likevel oppleves som viktigere for studentmiljøet. Driften av studenthusene er trolig 

en medvirkende årsak til at Sit oppleves som viktigere i Gjøvik og Ålesund. 



Konsernstyret  

  25.november 2016 

Kundetilfredshetsundersøkelsen  Side 5 

 
 

Lav skåre på Tyholt og lavere skåre blant menn enn kvinner 

Nok en gang er det campusen på Tyholt som skiller seg ut med lavest skåre, med 52 poeng. Her er 

det en nedgang på 5 poeng fra året før, mens vi har en oppgang på alle de øvrige NTNU-

campusene i Trondheim. Studentene her har opplevd en nedgang i kvaliteten på kafetilbudet, og 

dette er nok en medvirkende årsak til nedgangen i tilfredshet med Sit totalt. Sit kafe er nå i gang 

med tiltak for å bedre tilbudet til studentene på Tyholt. 

 

Som alltid skårer vi lavere blant menn enn kvinner, i år er forskjellen på 5 poeng.  
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Trondheim: Framgang i kafe, tilbakegang i bolig 

Tilfredsheten med våre virksomhetsområder er jevnt over god. På 13 av de 18 områdene er 

tilfredsheten over 70 poeng, og de andre områdene ligger ikke langt etter. Vi ser framgang for 

kafe, mens tilfredsheten med boligene går tilbake, etter flere år med framgang. Barnehagene går 

tilbake, men skårer fortsatt svært høyt, for helsetjenestene er det både framgang og tilbakegang, 

mens tilfredsheten med idrett og informasjon står på stedet hvil. 

Kvaliteten på kafeene og informasjonen vi gir angår stort sett alle studenter, og spiller derfor en 

viktig rolle for den overordnede tilfredsheten med Sit. 
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Gjøvik: Tilbakegang på flere områder, men fortsatt høy tilfredshet. 

I Gjøvik øker tilfredsheten med rådgivningstjenesten. Vi har ikke sammenliknbare tall fra tidligere 

når det gjelder helserefusjonsordningen og studenthuset. De øvrige områdene har tilbakegang. På 

boligområdet har vi gjennomført flere endringer etter fusjonen som kan spille inn på tilfredsheten; 

Depositum er innført, ansiennitet er erstattet med fortrinn for de nye studentene og 

oppsigelsestiden er forlenget.  

Likevel er det høye skårer på de fleste områdene i Gjøvik, bare tilfredsheten med informasjonen er 

lav – på 56 poeng. Særlig er tilfredsheten med barnehagen (94 poeng) og kafetilbudet (67 poeng) 

høy. Et moment her er at vi ikke kan sammenlikne skårer mellom virksomhetsområder. 67 poeng 

er en god skåre for en kafe, mens en slik skåre ikke ville vært høyt for en barnehage.  
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Ålesund: Informasjon og rådgivning øker, helserefusjonsordningen i tilbakegang 

Økt satsing kan være årsaken til framgangen for informasjon og rådgivning. 

Helserefusjonsordningen ble harmonisert med reglene i Trondheim etter fusjonen, og den nye 

ordningen oppfattes av flere studenter som dårligere. For de andre tjenestene er det stillstand eller 

mindre endringer. 
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Fortsatt sterkt prisfokus 

De fleste studentene forventer at vi leverer gode tjenester til en pris som er betydelig 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 den misnøyen vi ser blant studentene. 

 

Bedre omdømme 

Vi måler også vårt omdømme blant studentene, det vil si deres oppfatning av Sit som virksomhet 

uavhengig av deres kunderelasjon. Etter en dupp ned til 70 poeng i 2015 er vi i Trondheim tilbake 

til en skåre på 71 poeng igjen i 2016. Dermed tangerer vi vår toppnotering fra 2014. Ålesund og 

Gjøvik har vi for første gang målt omdømmet, og vi skårte henholdsvis 68 og 65 poeng. Dette gir 

en samlet omdømmeskåre for Sit på 70. 
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Variable skårer i Sit Kafe 

Tilfredsheten med kantinene går fram, men den varierer mellom de ulike stedene, fra 68 – 40 

poeng. Det vil være naturlig å se på årsakene til den store variasjonen. På Kalvskinnet skårer vi 29 

poeng, men her er kafeen erstattet med en kioskløsning i ombyggingsperioden. Alle kaffebarene 

har framgang i tilfredsheten, med i gjennomsnitt 2 poeng, mens storkioskene står på stedet hvil 

med 68 poeng. 

 
 

Bolig tre poeng ned, men fortsatt blant de beste  
Tilfredsheten blant beboerne våre er på 73 poeng etter en nedgang fra 76 poeng i 2015. Til tross 

for nedgangen er det kun en samskipnad som noen gang har oppnådd høyere skåre – Sopp med 74 

poeng. Det er også stor variasjon i tilfredshet mellom boligene, fra Bloksberg og Jacobsliveien 

som skårer 83 poeng, til de laveste med rundt 60 poeng. De som ikke er fornøyde med 

boforholdene begrunner dette i stor grad med størrelse, standard og støy fra sosiale aktiviteter. 
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Idrett tar markedsandeler 

Etter to år med nedgang har Sit idrett økt markedsandelen fra 60 til 68 % blant de studentene som 

trener inne. Tilfredsheten med enkelte treningssentre øker, mens andre står på stedet hvil.  

Det nye Moholt treningssenter er godt besøkt, men tilfredsheten er ikke høyere enn på 

Gløshaugen, med 66 poeng. Dette kan skyldes at Moholt er et lite treningssenter med kort 

åpningstid og at vi mangler dusj og garderobe her. Bruken av det nye treningssenteret er god, med 

over dobbelt så mange daglige brukere som antatt. 

Vi har ikke treningstilbud i Ålesund og Gjøvik. Over halvparten av studentene her svarer at 

dersom Sit etablerer et treningstilbud, så vil de trolig benytte seg av det.  
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Både framgang og tilbakegang for helse og rådgivning 

Innenfor helse og rådgivning ser vi både framganger og tilbakeganger i studentenes tilfredshet. Vi 

har satset på å forsterke kurs og rådgivningstilbudet i Gjøvik og Ålesund i løpet av året, og dette 

synes å ha båret frukter i form at bedre kundetilfredshet.  

 

Tilbakegang men fortsatt strålende resultater for barnehagene 

Den nye Moholt barnehage skårer 86 poeng. Dette er på samme nivå som gjennomsnittet av de to 

tidligere barnehagene som ble fraflyttet – Moholt og Nissekollen. Den nye barnehagen er ennå 

ikke helt ferdig, og var i innkjøringsfasen da undersøkelsen ble gjennomført. Dette er trolig 

medvirkende årsaker til at vi ikke opplever en framgang her. De to andre barnehagene skårer 85 og 

94 poeng. 
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Godt fornøyde med studenthusene 

Studentene i Gjøvik og Ålesund er godt fornøyde med studenthusene, som har en skåre på 

henholdsvis 74 og 68 poeng. Studentene i Gjøvik benytter også Huset mer enn studentene i 

Ålesund benytter Banken. 70 % av Gjøvikstudentene har besøkt Huset, mens 55 % i Ålesund har 

besøkt Banken. Dette kan skyldes at campus med Banken ligger langt fra sentrum i Ålesund, noe 

som gjør studenthuset mindre attraktivt for mange studenter. Studentene i Gjøvik er også mer 

fornøyde med tilbudet i studenthuset, bortsett fra bartilbudet, der Ålesundstudentene er mest 

tilfredse. 
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Undersøkelsen blant internasjonale studenter 
655 studenter i de tre byene besvarte denne undersøkelsen, en svarprosent på 44.  

 

KTI blant de internasjonale studentene er på 68 poeng, ett poeng under de norske. Dette er en 

nedgang på 2 poeng fra i fjor.   

 

Lavere skåre for alle tjenester 

De internasjonale studentene er også mindre tilfredse med samtlige av våre tjenester. De gir oss 

særlige en lavere skåre på legetjeneste, helsestasjon, kafe og bolig. Her differansen til de norske 

studentene 10 poeng eller mer.  
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Samme årsaker til misnøye 

Årsakene til misnøye er i stor grad den samme som for de norske studentene. Pris er 

hovedutfordringen for serveringstilbudet og kapasitet for treningstilbudet vårt. Når det gjelder 

boligtilbudet er bildet noe annerledes. Her er det støy og avstand til sentrum som er 

hovedutfordringene overfor våre internasjonale studenter. Dette henger nok sammen med at våre 

internasjonale beboere i stor grad bor på Moholt, og i noen grad på Steinan. Dette er store 

boområder med mye sosial aktivitet, blant annet kjellere. Videre er disse to campusene lengst unna 

sentrum. 

 

Sit er viktig 

Sit spiller en viktigere rolle for de internasjonale studentene enn for de norske, både for deres 

trivsel i studiebyen og i studielivet. 
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Bedre omdømme 

Selv om de internasjonale studentene er mindre tilfredse med våre tjenester er vårt omdømme 

bedre blant disse. Her skårer vi 71 poeng, mot 70 poeng hos de norske studentene.  

 

Lavere kjennskap 

Internasjonale kjenner i mindre grad til Sits tilbud. Dette gjelder særlig kafetilbudet. Etter som vi 

kun har spurt de som bor hos oss er kjennskapen til boligtilbudet naturlig nok høy. 
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Hva nå? 

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

forbedringsarbeidet i virksomheten vår. Alle enheter går gjennom undersøkelsene og vurderer 

tiltak på bakgrunn av den informasjonen undersøkelsene gir. 

 

 

 

 

Saksbehandler: Halvard Danielsen  

 

 

 

Tilrådning:  
Konsernstyret registrerer at vi for første gang har nådd 70 poeng i kundetilfredshet i Trondheim, i 

tråd med målsettingen. Samtidig skårer vi lavere både i Gjøvik og Ålesund, noe som gir en samlet 

skåre på 69 poeng. 

Konsernstyret ber om at undersøkelsene brukes som et aktivt verktøy i forbedrings- og 

utviklingsarbeidet, spesielt på områder med negativ utvikling eller lav skåre. Serveringsområdet er 

av stor viktighet og bør prioriteres særskilt. Konsernstyret har tidligere fokusert på å utvikle et 

godt og likeverdig tilbud i Gjøvik og Ålesund. Undersøkelsen bekrefter nødvendigheten av dette. 

Målet for 2017 er en samlet skåre på 70 poeng. 

 

Konsernstyret konstaterer at vi har et godt omdømme. Målet for målet for omdømme settes til 71 

for 2017. 
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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. Målet for 2017 er en KTI på 69 poeng blant de internasjonale 

studentene. 

 

 

 

Trondheim, 17. november 2016 

 

 

Knut Solberg 

 


