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Kundeundersøkelsen 2017 
 

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 blant norske studenter 

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

samskipnaden på NTNU, DMMH og BI. Undersøkelsen er gjennomført av TN analyse og dataene 

ble samlet inn på internett av TNS fra 10. – 23. oktober. 2127 har besvart undersøkelsen, dette gir 

en svarandel på 18 % - en kraftig nedgang fra 27 % året før. Tilsvarende nedgang har det også 

vært i undersøkelsene hos andre samskipnader, og en svarandel på 15 – 20 % er ikke uvanlig 

generelt i befolkningsundersøkelser. 

  

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 ett unntak, vi 

spør ikke om bruk av psykologtilbudet da disse opplysningene regnes som sensitive. 

 

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. 

 

Ny toppnotering i kundetilfredshet 

Sit har hatt en stigende hovedtrend for kundetilfredshet i de 19 årene vi har gjennomført 

undersøkelsen. Hovedskåren økte med 1 poeng til 70, som er meget godt. Etter SiA med 74 poeng, 

og SiB og SiS med 71 poeng, så er dette det beste resultatet som er målt for samskipnadene. 

Sett hver for seg er kundetilfredsheten stabil i de tre studiebyene, med Trondheim på et meget godt 

nivå (70 poeng), og de andre på et middels godt nivå (Gjøvik 65 poeng, Ålesund 64 poeng). 



Styret i Sit  

Styresak D 98 / 2017  24. november 2017 

Kundetilfredshet  Side 2 

 
 

Etter hvert som Sit har etablert seg som en kundeorientert organisasjon, med gode relasjoner til 

studentene, så blir det også mer krevende å oppnå ytterligere økninger i KTI. Men SiA viser at det 

er mulig, og Sit har noen klare utfordringer i Gjøvik og Ålesund, slik studentene ser det. Dette er 

særlig knyttet til kantine-området og studenthusene. 

Studentene i Gjøvik og Ålesund gir uttrykk for økt tilfredshet med informasjonen fra Sit, og 

kjennskapsdelen av undersøkelsen gir inntrykk av at Sit har styrket sin velferdsprofil på disse 

stedene. 

Vi gjør det fortsatt relativt godt på områdene informasjon/kommunikasjon og bolig i samskipnads-

Norge. 

 

Trondheim: Meget gode resultater og mange positive utviklingstrekk 

Det er mange gode resultater og positive utviklingstrekk for Sit i Trondheim.  

Tilfredsheten med helserefusjonsordningen går ned med 4 poeng til fortsatt svært gode 78 poeng. 

Nedgangen skyldes trolig avgrensing i tilbudet til bare å dekke tannhelse. 

På de andre tjenesteområdene er det økning og/eller stabilt gode resultater. 

Tilfredsheten med informasjon har ny rekordnotering, og ligger på toppnivå blant samskipnadene. 

Kundene er mer fornøyde med kantinetilbudet enn i fjor, og årets resultat er det nest beste i 

måleperioden fra 1998.  

Med unntak for kantiner og informasjon ligger alle tjenester på – eller over 70 poeng i Trondheim. 

Brukerne av barnehagetilbudet er entusiastiske, og tilfredsheten med tilbudene til Sit Råd, 

helsesøster og helsestasjon er svært høy. 

Størst positiv endring fra 2016 har Sit Storkiosk og Sit barn. 
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Gjøvik og Ålesund: Effekten av økt tilfredshet med informasjon oppveies av nedgang for 

kantinene og studenthusene 

Sit framstår i økende grad som en synlig og tydelig samskipnad i de nylig tilknyttede 

studentbyene. På den andre siden har tilfredsheten med kantinene og studenthusene sunket mye 

siden 2016 på disse stedene. Disse motsatte utviklingstrekkene veier opp for hverandre, og 

resultatet er en stabil – og bare middels god KTI. 
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Basert på den foreliggende undersøkelsen så er dette hovedutfordringen. Særlig knyttet til 

kantinetilbudet, som gjelder tilnærmet alle studentene i det daglige på campus. Samtidig må vi 

forbedre kommunikasjon, profilering og omdømmebygging ytterligere. 

Man kan spekulere i om økt synlighet og profilering som velferdsorganisasjon, også gjør noe med 

forventningene på andre områder, og særlig på de mest forretningsmessige. 

Dette er helt sikkert ikke hele forklaringen, og vi bør prioritere å finne ut hva den økende misnøye 

med kantinene og studenthusene skyldes. Undersøkelsen viser økende fokus på kombinasjonen av 

utvalg og priser blant de som ikke er fornøyde med kantinene, men gir ikke fullgode forklaringer 

på den kraftige negative utviklingen. 

Kommentarene fra de som er misfornøyde med studenthusene tyder på at lokalene oppleves som 

lite trivelige, at det er kapasitetsproblemer, og at logistikken rundt billettsalg har et 

forbedringspotensial. 

 

Bolig 

Sit ligger blant de beste samskipnadene når det gjelder brukernes tilfredshet med boforholdene, 

med meget gode tilbakemeldinger. Trondheim ligger høyt med 75 poeng, mens beboerne i 

Ålesund gir uttrykk for middels tilfredshet (66 poeng). Beboertilfredsheten i Gjøvik er meget høy, 

med 70 poeng.   

Tilfredsheten med boforholdene er meget god i de fleste studentbyene, og på flere steder svært god 

(fra rundt 80 poeng og oppover). Bloksberg, Jakobslivegen, Parkbygget, Teknobyen, Lerkendal, 

Moholt allmenning og Bøgata er studentbyer med svært høy brukertilfredshet (rundt 80 poeng). 

Fogdegården ligger relativt lavt, med 60 poeng. 

Ingen andre studentbyer ligger under et middels godt nivå (dvs. 65 poeng). Sosiale forhold er en 

økende grunn til misnøye med boforholdene (blant de få som er misfornøyde), og bør være et 

fokusområde. 
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Kafe 
Kantinene i Trondheim 

Tilfredsheten med kantinene må ses på bakgrunn av studentenes forventninger om svært lave 

priser, og samskipnadens forretningsmodell. Dette gjør det vanskelig å forvente svært gode 

resultater, men enkeltkantiner og andre samskipnader (SiA) viser likevel at det er mulig. 

Tilfredshetsnivået er totalt sett fortsatt middels godt, men det nest beste i måleperioden, etter 

økning for andre år på rad. 

Kantina på Dragvoll er oppe på et meget godt nivå (69 poeng) etter en positiv langtidstrend fra 

2011. 

Kantina på Kalvskinnet er oppe på et godt nivå (67 poeng) etter oppussingen. 

Den positive trenden for Hangaren fra 2012 har stoppet opp i 2017, og kantina ligger stabilt på et 

middels godt nivå (65 poeng). 

Kjelhuset gjør et hopp fra 2016, og har toppnotering med 75 poeng. Elektro øker klart for andre år 

på rad, og er på et middels godt nivå + (66 poeng). 

Kantina på Tyholt ligger fortsatt lavt med 56 poeng, men dette er det beste resultatet siden 2011. 

Kantina på Rotvoll har en negativ utvikling siden 2011, og er nå nede på et meget svakt nivå (44 

poeng). 
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Cafe-sito 

Årets resultat (74 poeng) er meget godt, og det nest beste i måleperioden, etter økning for andre år 

på rad. Det er stort prisfokus blant de få misfornøyde kundene. 

  
Sit storkiosk 

Godt resultat (72 poeng), som er en stor økning på 4 poeng fra 2016. Årets resultat er det nest 

beste i hele måleperioden. 

Prisfokuset blant misfornøyde kunder er fortsatt stort. Stadig færre begrunner misnøye med 

kvaliteten på lunsjmaten, som kan bety at den generelt oppleves som bedre blant kundene. 

 

Trening 

Markedsandelen til Sit er stabil på om lag 2/3 i de to siste målingene, mens private treningssenter 

har rundt 30 %. Tilfredsheten med idrettstilbudet har totalt sett ligget stabilt siden 2012 på et godt 

nivå (70 poeng). 

Sit og SiB ligger likevel totalt sett relativt lavt på dette området, der samskipnader med store og 

relativt nye enkelttilbud trekker opp (SiS, SiA, SiÅs).  

Idrettssenteret på Dragvoll og Portalen har høy kundetilfredshet (rundt 75 poeng), mens 

Gløshaugen ligger stabilt på et middels godt nivå (65 poeng). Treningssenteret på Moholt har noe 

lavere tilfredshet (62 poeng).  

Kapasitet og størrelse på treningsarealet (forhold som henger sammen) er hovedproblemet på 

idrettsbygget Gløshaugen, slik det har vært over flere år. 
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Barnehage 

Entusiastiske foresatte med barn i Sits barnehager gir ny toppnotering for brukertilfredshet med 93 

av 100 mulige poeng. 

 

Helsetjenester 
Kurs og gruppetilbud 

Tangering av fjorårets toppnotering med 80 poeng, bekrefter en svært velfungerende tjeneste, som 

flere studenter burde bruke. 

 
Legesenteret 

Tilbakemeldingene fra pasientene har etter 2013 variert rundt 75 poeng, som er meget godt. 

Positive opplevelser med legens serviceinnstilling, faglige dyktighet, og en oppfatning av at 

han/hun tok pasientens problemer på alvor, begrunner i størst grad høy tilfredshet med tjenesten. 

 
Helsesøster og rådgiver 

Tilfredsheten med samtaler med helsesøstre og rådgivere er stabilt på et meget høyt nivå (76 - 77 

poeng) i de siste målingene. 

 
Helsestasjon 

Tilfredsheten med helsestasjon er stabilt på et meget høyt nivå (76 – 77 poeng) over de siste 5 

målingene. 

 
Helserefusjon 

Tilfredsheten med helserefusjonsordningen går ned over de siste målingene, men er fortsatt på et 

meget høyt nivå. 

Den reduserte tilfredsheten kan trolig knyttes til at ordningen nå er avgrenset til refusjon av 

utgifter til tannhelse. 

 

Fagbokhandel 

Andelen blant studentene som har samskipnadens bokhandel blant de tre viktigste kanalene for 

tilgang på faglitteratur faller, men i relativt sakte tempo. 
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Fagbokhandelen i Ålesund har en sterk økning i kundetilfredsheten (til 76 poeng), sammenlignet 

med tidligere målinger for SfS. 

Fagbokhandelen i Gjøvik har en negativ trend fra toppåret 2008, da tilfredsheten var svært høy. 

Tilfredsheten med denne fagbokhandelen er likevel fortsatt på et meget bra nivå i 2017 (72 poeng). 

 
 

Bruken av Sits tjenester 

Bruken av tjenestene våre varierer mellom ulike studentgrupper. Dette er en medvirkende faktor til 

ulik tilfredshet, da de som bruker flest tjenester også er mest fornøyde.  



Styret i Sit  

Styresak D 98 / 2017  24. november 2017 

Kundetilfredshet  Side 9 



Styret i Sit  

Styresak D 98 / 2017  24. november 2017 

Kundetilfredshet  Side 10 

 
 

 
 



Styret i Sit  

Styresak D 98 / 2017  24. november 2017 

Kundetilfredshet  Side 11 

 

Undersøkelsen blant internasjonale studenter 

Undersøkelsen er gjennomført blant internasjonale studenter som bor hos Sit. Datainnsamlingen er 

gjennomført på internett av TNS i perioden 10. – 21. oktober med en svarprosent på 39.  

 

Stort positivt skift til meget god KTI 

Kundetilfredsheten blant internasjonale studenter er målt siden 2015, og lå rundt 70 poeng i de to 

første målingene. Det var om lag samme nivå som KTI blant norske studenter. Fra 2016 til 2017 

øker KTI fra 68 til 74 poeng blant internasjonale studenter, noe som er en sjeldent stor endring 

over et enkelt år, og generelt et meget godt resultat.  

Internasjonale studenter i Trondheim har økt til et meget godt nivå (74 poeng), fra et allerede godt 

nivå i 2016 (68 poeng). Det er få internasjonale studenter i Ålesund, men KTI har uansett økt 

kraftig fra et lavt nivå i 2016 til et meget godt nivå i 2017 (72 poeng). 

I Gjøvik er tendensen negativ, og KTI ligger på et middels godt nivå (ned fra 68 poeng i 2016 til 

65 poeng i 2017). 

Hovedinntrykket er ellers at det er overraskende små forskjeller i KTI for internasjonale studenter, 

for eksempel mellom menn og kvinner, korttids- og langtidsstudenter og avhengig av 

studieansiennitet i Trondheim. 
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Det har vært en svært positiv utvikling i tilfredsheten med de fleste tjenestene siden forrige 

undersøkelse. 
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Økt og meget god tilfredshet med kantinetilbudet, men ikke i Gjøvik 

Gjøvik ligger relativt flatt med på et relativt lite godt nivå på kantineområdet (59 – 57 poeng), 

mens det er sterk økning i tilfredsheten i Trondheim og Ålesund, som begge ligger på meget gode 

nivåer (68 – 69 poeng). 

Tilfredsheten øker mye i de mest brukte kantinene i Trondheim. Tilfredsheten med kantinene er 

høyere blant internasjonale studenter enn norske, men brukerandelen er lavere. 

 

Sterkt økende tilfredshet med boforholdene 

Det er sterkt økende tilfredshet med boforholdene blant internasjonale studenter, som nå ligger på 

et meget godt nivå (71 poeng), selv om norske beboere ligger enda høyere. 

Tilfredsheten med boforholdene er meget god i de fleste studentbyene, og på flere steder svært god 

(fra rundt 80 poeng og oppover). Sentrum studentby i Gjøvik ligger relativt lavt, med 50 poeng. 

 

Mange trener hos Sit og tilfredsheten øker mye 

Over halvparten av de internasjonale studentene trener inne minst hver 14. dag. Og de bruker alle 

Sits treningstilbud. 

Det er en meget stor økning i tilfredsheten med treningstilbudet de internasjonale studentene 

bruker hos Sit, og nivået er med 75 poeng godt over tilsvarende blant norske studenter.  

Tilfredsheten er høy på tvers av kundegrupper og treningssentre. 

 

Stort sett meget gode resultater og svært positive utviklingstrekk for de øvrige tjenestene 

Med unntak for studenthusene er det jevnt over meget gode resultater, og positive utviklingstrekk. 

Helsesøster ligger stabilt på et meget godt nivå (73 poeng), og tilfredsheten med helsestasjonene 

øker fra et middels godt – til et meget godt nivå (fra 65 til 70 poeng). Det samme gjelder for 

tilfredsheten med siste legebesøk på legesenteret på Gløshaugen (opp fra 63 poeng i 2016 til 69 

poeng i 2017).  

På de andre virksomhetsområdene er det enda større positive endringer, fra 7 til 11 poeng. 

Tilfredsheten med kurs/gruppetilbud er svært høy med 80 poeng, en økning på 11 poeng fra 2016.  

Tilfredsheten med informasjonen om tjenestetilbudet fra Sit øker med 7 poeng, og er oppe på et 

meget godt nivå med 68 poeng – over tilsvarende blant norske studenter. En kan ikke se bort fra at 

økt bevissthet om Sits tilbud også spiller inn på tilfredsheten på andre områder, i kraft av at de i 

større grad vet at det er en spesiell organisasjon for studenter som står bak. 
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Redusert tilfredshet med studenthusene 

Tilfredsheten med studenthusene i Gjøvik og Ålesund går samlet ned fra et middels godt nivå i 

2016 (65 poeng), til et svakt nivå i 2017 (55 poeng). Hovedtrekkene er de samme blant norske 

studenter, men tilfredsheten er lavere blant de internasjonale. 

Problemet synes å være størst for Huset, som også har økt brukerandel blant de internasjonale 

studentene. 

 

Videre arbeid med rapporten 

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:  
Styret registrerer at vi for første gang har nådd 70 poeng i kundetilfredshet blant våre norske 

studenter. Styret gir honnør for at målet for 2017 er nådd.  

Resultatet for Gjøvik og Ålesund er betydelig lavere enn i Trondheim, og styret ber om spesielt 

fokus på kantiner og studenthus i disse to byene. 

 

Styret ber om at resultatene fra undersøkelsen legges til grunn for forbedringsarbeid, med særlig 

vekt på de områdene der det har vært negativ utvikling eller lav skåre.  

Målet for 2018 er en samlet skåre på 71 poeng. Det må videre settes delmål for de enkelte enheter 

og de tre byene. 

 

Styret konstaterer at kundetilfredsheten blant internasjonale studenter har økt til 74 poeng. Styret 

forutsetter at kunnskapen som kommer frem gjennom undersøkelsen legges til grunn for å forbedre 

tilbudet til disse studentene i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Målet for 2018 er en KTI 

på 75 poeng blant de internasjonale studentene. 

 

 

 

Trondheim, 16. november 2017 

 

 

Knut Solberg 
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