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Konfidensiell 

Styresak D 82 / 2018 

Kundeundersøkelsen 2018 
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. 

Om undersøkelsen 

Undersøkelsen kartlegger studentenes kjennskap til Sit, tilfredsheten med Sit generelt og på 

sentrale virksomhetsområder, samt organisasjonens omdømme. De som ikke er fornøyde er også 

spurt om de viktigste årsakene til dette. 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. 

Dataene er vektet på basis av populasjonstall for antall studenter per kjønn på hver campus. 

Vekten er justert ift. antall beboere hos Sit. På denne måten er dataene gjort representative for 

studentmassen generelt. 

Resultatene sammenlignes mot tidligere gjennomførte undersøkelser, samt tilsvarende for andre 

samskipnader. 

 

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 tnanalyse, og dataene 

ble samlet inn på internett av Kantar TNS i perioden 10.–22. oktober 2018.  

Invitasjon til undersøkelsen ble sendt ut til sendt ut til 11 949 studenter, med en svarandel på 21 %. 

Ny toppnotering i kundetilfredshet 

Sit har hatt en stigende hovedtrend for KTI over hele måleperioden. Gjøvik og Ålesund er 

inkludert fra 2016. KTI er totalt i 2018 opp med 1 poeng til 71 poeng, som er meget godt. Etter 

SiA med 74 poeng, så er dette det beste resultatet som er målt for samskipnadene. SiB og SiS 

ligger på samme nivå. 

Gjøvik og Ålesund øker begge mye. Begge lå i 2016–2017 stabilt på et middels godt nivå (hhv. 65 

og 64 poeng), og øker i 2018 til hhv. 68 og 71 poeng. Trondheim ligger også på 71 poeng. For 

Trondheim og Ålesund er resultatet ny toppnotering for måleperioden, mens resultatet i Gjøvik er 

det nest beste som er målt (1 poeng under 2014). 
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Det er mer krevende å oppnå ytterligere økninger i KTI når resultatene er gode, men SiA viser at 

det er mulig. 

Tilfredsheten med informasjonen fra Sit er relativt høy, særlig i Trondheim. Tilfredsheten med 

informasjon har økt mye i Ålesund siden studiebyen ble del av NTNU/Sit, og ligger nå ikke langt 

unna Trondheim. I Gjøvik ligger tilfredsheten stabilt på et middels godt nivå i 2018. 

Økt tilfredshet med kantinene 

Det mest gledelige i årets måling er sterkt økende tilfredshet med kantinene i alle tre studiebyene. 

På dette området har Sit tradisjonelt hatt relativt svake resultater sett i forhold til sammenlignbare 

samskipnader. Med årets resultat har Sit tatt et stort byks opp mot de beste på kantineområdet. 

Utvikling KTI 1998–2018 

 

Tilfredshet per virksomhetsområde 
 

Signifikante endringer er merket 

med grønt eller rødt. 
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Tilfredshet per studiested 

Trondheim 

 

Kunde-/brukertilfredshet i Trondheim 2018, og 

endring fra 2017 

 

 

 

 

 

 

Tilfredsheten med helserefusjonsordningen fortsetter å gå ned i Trondheim, men er fortsatt på et 

bra nivå. Tilfredsheten med treningstilbudet synker litt, men er også på et bra nivå. På de andre 

områdene er tilfredsheten meget – eller svært høy. Det er positive endringer for de fleste tilbudene. 

Spesielt gledelig er det at tilfredsheten med kantinene øker mye. 

Gjøvik 
Kunde-/brukertilfredshet i Gjøvik 2018, og endring fra 2017 

Utvalgsbasene er for små til at resultatene kan vises for 

kurs/gruppetilbud, samtaletilbud med rådgiver og helserefusjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Gjøvik har tilfredsheten med kantinen, studenthuset og fagbokhandelen økt over det siste året. 

Tilfredsheten med informasjonen fra Sit er stabil på et greit nivå, men bør bli noe høyere. 
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Det er svært store positive endringer i tilfredsheten med kantinen og studenthuset. Allikevel ligger 

tilfredsheten med kantinen noe under snittet for Trondheim. På områdene fagbokhandel, 

helsestasjon og kaffebar er tilfredsheten meget høy. Bolig ligger også stabilt på et godt nivå. 

Ålesund 

 

Kunde-/brukertilfredshet i Ålesund 2018, og endring fra 2017 

Utvalgsbasene er for små til at resultatene kan vises for 

kurs/gruppetilbud, samtaletilbud med rådgiver, helsestasjon og 

helserefusjon. 

 

 

 

 

 

 

Også i Ålesund øker tilfredsheten med kantinen og studenthuset, men særlig sistnevnte ligger klart 

under tilsvarende i Gjøvik. Beboernes vurdering av boforholdene ligger stabilt på et middels godt 

nivå i denne studentbyen, langt bak tilsvarende i Trondheim, og også klart lavere enn i Gjøvik. 

Tilfredsheten med fagbokhandelen er fortsatt på et meget høyt nivå. Det er gledelig at tilfredsheten 

med informasjonen fra Sit øker til et bra nivå i Ålesund, som er klar ny toppnotering. 

Tilfredshet med virksomhetsområdene 

Bolig 

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

med meget gode tilbakemeldinger. Trondheim ligger høyt med 74 poeng (-1), mens beboerne i 

Ålesund gir uttrykk for middels tilfredshet (65 poeng, -1). Beboertilfredsheten i Gjøvik er stabilt 

meget høy, med 70 poeng.  

Tilfredshet per studentby 

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

(fra rundt 80 poeng og oppover). Jakobsliveien, Nedre Berg, og Bloksberg har høyest 

brukertilfredshet, mens den er lavest (under et middels godt nivå, 65 poeng) for Fogdegården, 

Klostergt. 18, Gåseidmarka og Sørnesvågen. Parkveien går mye ned (- 10) fra 2017, men ligger 

fortsatt på et godt nivå med 70 poeng. Jakobslivn. er mest opp (+ 7)) og ligger høyest med 87 

poeng. 
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Tilfredshet og baser per studentby, 2017–2018 

 

Årsaker til misnøye 

Beboere hos Sit som ikke er fornøyde med boforholdene begrunner dette med et bredt spekter av 

forhold. Hyppigst nevnes husleie/kostnader og sosiale forhold. Det er en økning i andelen som er 

misfornøyd med størrelse og/eller standard i 2018. Samtidig begrunner færre misnøye med 

standard og renhold på fellesbad, beliggenhet og med sosiale forhold. Skriftlige kommentarer 

tyder på at en del beboere er misfornøyde med forhold knyttet til kontroll av vask av fellesareal. 

Kantinene 

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

priser. Dette gjør det vanskelig å forvente svært gode resultater, men enkeltkantiner og andre 

samskipnader (SiA) viser likevel at det er mulig.  

Det er det spesielt gledelig at tilfredsheten med kantinene i Trondheim øker til et klart rekordnivå 

for måleperioden (69 poeng, som er meget godt, opp 6 poeng fra 2017). I Gjøvik og Ålesund falt 

tilfredsheten med kantinene mye i 2017, men er nå tilbake på et middels godt nivå (hhv. 66/+ 9 og 

64/+ 8, som er bedre enn resultatene i 2016). Det har åpenbart vært jobbet godt på kantine-

området. 

Tilfredshet per kantine 

Det er klar ny toppnotering for Dragvoll (72 poeng), og fortsatt meget høy tilfredshet med 

Kjelhuset (74 poeng). Det er nye toppnoteringer for Hangaren (67), Realfag (68) og Elektro (72). 
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Kalvskinnet var under oppussing i måleperioden i 2016, og er nå oppe på et svært godt nivå (79). 

Elgeseter og Kjøkkenhagen har nye toppnoteringer med hhv. 71 og 66 poeng. 

Tilfredsheten med kantina på Moholt går ned i 2018 (56/ - 11). Tyholt ligger stabilt på et relativt 

lavt nivå (56). 

Årsaker til misnøye 

Prisene begrunner fortsatt i dominerende grad misnøye med kantinene, men for kaldmat har dette 

fokuset sunket fra 2017 i Trondheim. I denne studiebyen begrunnes i økende grad misnøye med 

for korte åpningstider. 

 

 

Kafeer/kaffebarer: Cafe-sito og Krus 

Tilfredsheten med Cafe-sito har tradisjonelt vært høy. Årets resultat (76 poeng/ + 2) er meget godt, 

og det beste i måleperioden, etter økning for tredje år på rad. Tilfredsheten med Krus er også 

meget høy (74). 

Det er fortsatt stort prisfokus blant de misfornøyde kundene. 

Rapido (tidligere Sit Storkiosk) 

Tilfredsheten med Rapido er på et meget godt nivå (75), og har økt mye siden 2016 (+ 4 i 2017 og 

+ 3 i 2018). Årets resultat er tangering av det beste resultatet i måleperioden fra 2009. 

Prisfokuset er fortsatt stort blant med minkende andelen med misfornøyde kunder. Stadig færre 

begrunnet misnøye med kvaliteten på lunsjmaten fram til 2017. I 2018 går denne andelen noe opp 

igjen. Mangel på personlig service nevnes også av flere i 2018 enn i årene fra 2009. 
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Trening 

Andelen blant studentene som benytter innendørs treningstilbud lå lenge rundt 70 %, men er nå 

oppe i 74 %. Private senter tar markedsandeler fra Sit i et vekstmarked (dvs. at de har tatt 

markedsveksten). Det er i hovedsak Gløshaugen som mister andeler. 

Tilfredsheten med idrettstilbudet til Sit lå totalt sett stabilt på et godt nivå (rundt 70 poeng) i årene 

2012–2017. I 2018 er det nedgang, og resultatet ligger for første gang siden 2011 under 70 poeng 

(68). 

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

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

Tilfredshet per treningssenter 

Tilfredsheten på Gløshaugen Idrettsbygg har vært stabil rundt 65 poeng i de tre forutgående 

målingene, men er noe ned i 2018 (63/- 2). Moholt ligger på samme middels gode nivå (62/+ 2). 

Tilfredsheten med Dragvoll idrettssenter har siden 2013 vært på et meget godt nivå, selv om en 

stigende tendens over de tre forutgående målingene er brutt i 2018 (72/- 3). Portalen har høy 

brukertilfredshet, selv om det er nedgang (74/- 2). 

Tilfredsheten med private treningssenter har ofte vært høy, men hadde en negativ tendens over de 

tre siste forutgående målingene. I 2018 øker tilfredsheten med private treningssenter til et meget 

godt nivå igjen (78/+ 4).  

Årsaker til misnøye 

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

idrettsbygget Gløshaugen, slik det har vært over flere år. Planlagt oppussing og utvidelse av 

tilbudet vil bedre situasjonen, selv om det blir utfordrende å opprettholde markedsandelene i 

perioden dette pågår. Private senter tar markedsandeler fra Sit i et vekstmarked. Det er i hovedsak 

Gløshaugen som mister andeler. 
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‘Markedsandel’ blant de som trener inne 

Barnehage 

Entusiastiske foresatte med barn i Sits  barnehager gir fortsatt tilbudet strålende tilbakemeldinger 

med  91 av 100 mulige poeng, som er en svak nedgang fra rekordnoteringen 93 i 2017. 

Helsetjenester 

Kurs og gruppetilbud 

Svært høy brukertilfredshet med 77 poeng, selv om dette er ned 3 poeng fra 2017. Det er noen som 

blander sammen andre kurs med de som er i regi av Sit Råd i undersøkelsen, blant annet med kurs 

som Sit Idrett arrangerer. Deltakere som vi helt sikkert vet har vært på Sit Råd sine kurs har en 

tilfredshet på hele 79 poeng. 

Dette er en svært velfungerende tjeneste, som langt flere studenter burde bruke. 

Legesenteret 

Tilbakemeldingene fra pasientene varierte i årene 2013-2017 rundt 75 poeng, som er meget godt. I 

2018 øker tilfredsheten til ny klar toppnotering, med 81 poeng. Dette er svært godt. 

De som unntaksvis er misfornøyde begrunner dette i stor grad med legens manglende evne til å 

lytte. 

Helsesøster og rådgiver 

Tilfredsheten med samtaler med helsesøstre lå stabilt på et meget høyt nivå (76-77 poeng) i 2014– 

2017. I 2018 er det nytt rekordresultat, med svært gode 81 poeng. 

Helsestasjon 

Tilfredsheten har økt til rekordhøye 81 poeng i 2018, etter å ha ligget stabilt på et meget høyt nivå 

(76–77 poeng) over de forutgående 5 målingene. 

Helserefusjon 

Tilfredsheten med helserefusjonsordningen har gåt ned over de siste målingene, men er fortsatt på 

et godt nivå (72/-5). Den reduserte tilfredsheten kan trolig knyttes til at ordningen har blitt 

avgrenset til refusjon av utgifter til tannhelse. Flere respondenter påpeker også at det oppleves 

tungvindt å sende all dokumentasjon inn pr. post. 

Fagbokhandel 

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

tilgang på faglitteratur faller, men i relativt sakte tempo. 

Fagbokhandelen i Ålesund har en sterk økning i kundetilfredsheten i 2017 (76 poeng/+11), 

sammenlignet med tidligere målinger for SfS. I 2018 ligger den fortsatt på et meget høyt nivå (74/- 

2). Fagbokhandelen i Gjøvik hadde en negativ trend fra toppåret 2008, da tilfredsheten var svært 

høy (79) til 2017 (72). Tilfredsheten her øker til et meget bra nivå i 2018 (76 poeng). 
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Måter respondentene skaffer faglitteratur på (graf 1) og KTI, fra de som oppgir Sits bokhandel som blant 

viktigste måte å anskaffe faglitteratur (graf 2). 

 

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.  

Bruksomfang, 2018: Gjennomsnitt antall tjenester brukt 
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KTI avhenger av antall tjenester som benyttes: 2018 (blå linje) og 2017 (grå linje). 

 

Brukerandeler i Trondheim, 2003–2018 (%) 

 

Inkluderingen av BI fra 2013 påvirker f.eks. brukerandelene for kantinene negativt, siden Sit ikke 

driver kantinen på denne campusen. 
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Brukerandeler i Gjøvik og Ålesund, 2016–2017 (%) 

 

Formuleringene av spørsmålene om helse- og rådgivningstilbudet er endret etter 2016, og 

resultatene kan derfor ikke sammenlignes mot dette året. 

Andelen som har brukt kurs-, samtaletilbud og helsestasjon går ned i Ålesund. Anslagene kan ha 

vært for høye i 2017. 

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

er gjennomført i perioden  10.–21. oktober 2018. Det ble sendt ut invitasjon til 1305 studenter, 

med en svarandel på 48 %.  

Fjorårets meget gode resultat bekreftes, og KTI øker med nok 1 poeng 

KTI 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 økte 

KTI fra 68 til 74 poeng blant internasjonale studenter, og i 2018 med ytterligere 1 poeng til 75 

poeng, som er meget godt. 

Trondheim ligger klart høyest med 75 poeng (+1). Gjøvik hadde nedgang i 2017 (65 poeng/ -3), 

men er oppe på et meget godt nivå i 2018 (69 poeng / +4). Det er få internasjonale studenter i 

Ålesund, og resultatene er derfor sårbare for tilfeldige svingninger. Det var en sterk økning i 2017 

til 72 poeng (+15), mens det er nedgang i 2018 (-6 poeng) til et middels godt nivå (66 poeng). 

Årsaken til misnøye med Sit er i hovedsak knyttet til forhold ved boligsituasjonen og/eller priser.  
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Utvikling KTI, 2015–2018 

       

Utvikling i KTI blant internasjonale studenter per studieby (graf 1), og sammenligning internasjonale og norske 

studenter (graf 2). 

Tilfredshet med tjenester 

 

Figuren viser tilfredsheten med virksomhetene totalt sett, altså for de tre studiebyene samlet. 

Hovedtrekk 

Nedgang i brukerandelen på noen områder 

Færre studenter sier at de trener inne. I Trondheim går brukerandelen for treningstilbudet og 

Rapido ned i 2018, mens en økende andel besøker Cafe-sito.  
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Bruken av kantinetilbudet i Gjøvik øker etter fall i 2017. Brukerandelen til fagbokhandelen øker 

både i Gjøvik og Ålesund, men er likevel relativt lav begge steder. I Gjøvik sier stadig flere – og 

nesten alle - at de har besøkt studenthuset, mens denne andelen har falt i Ålesund (til 64 %). 

Andelen som har brukt kurstilbud og helsestasjonen øker i Ålesund. De internasjonale studentene 

bruker i liten grad refusjonsordningen og helsesøster. 

Sterk økning i tilfredsheten med informasjonen fra Sit 

Det er høy tilfredshet med Sit sin evne til å informere og sine tjenester og tilbud i Trondheim og 

Ålesund, med hhv. 71 (+2) og 69 (+16 poeng) poeng. I begge disse studiebyene er det en positiv 

utvikling på dette området siden 2016. Tilfredsheten med informasjon går også mye opp i Gjøvik, 

men her er nivået fortsatt ikke godt (62 poeng / +6). 

Nedgangen i tilfredsheten med boligsituasjonen i Gjøvik og Ålesund er en hovedutfordring 

Det mest utfordrende resultatet i undersøkelsen er tilbakegangen i tilfredsheten med 

boligsituasjonen i Gjøvik og Ålesund. På dette området er tilfredsheten meget høy – og økende i 

Trondheim (74 poeng / +3), mens den er redusert med hhv. 7 og 6 poeng i de to andre studiebyene. 

Ålesund ligger fortsatt på et bra nivå med 67 poeng, mens Gjøvik nærmer seg et lavt nivå med 62 

poeng. Utfordringen er knyttet til Kallerud, Sørbyen og Sørnesvågen. 

Meget god tilfredshet med kantiner i Trondheim og Ålesund, middels godt i Gjøvik 

Det har vært sterk økning i tilfredsheten med kantinene totalt sett blant internasjonale studenter 

over måleperioden. Nivået er godt, og litt over tilsvarende blant norske studenter, som økte mye i 

2018. I 2018 øker tilfredsheten i Gjøvik mye (til 63 poeng / + 6), men ikke til samme nivå som i de 

to andre studiebyene (Trondheim + 1 til 69 poeng og Ålesund +1 til 70 poeng). 

Prisene begrunner fortsatt i dominerende grad misnøye med kantinene, men andelene er redusert i 

2018. 

Mange – men færre – trener hos Sit. Tilfredsheten synker noe, men er meget god 

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

bruker hos Sit i 2017, og nivået var med 75 poeng godt over tilsvarende blant norske studenter. I 

2018 går tilfredsheten ned med 3 poeng til 72 poeng. Dette er samme utvikling som blant norske 

studenter, og internasjonale brukere er fortsatt mest fornøyde.  

Nedgangen i brukeropplevelsene av lege og helsestasjon 

Dette er også områder med klar nedgang i brukertilfredsheten siden 2017, og internasjonale 

brukere ligger langt under norske. Ventetid, legens serviceinnstilling og manglende evne til å ta 

pasientens problemer på alvor begrunner i størst grad misnøye med siste legebesøk. 

Kraftig økning i tilfredsheten med studenthusene etter stor nedgang i 2017, 

men redusert brukerandel i Ålesund 

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

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

studenter, men tilfredsheten er lavere blant de internasjonale. 
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Andelen som har besøkt Banken var den samme i de to første målingene, men er redusert i 2018. 

Huset blir i stor – og økende grad brukt av internasjonale studenter i Gjøvik. 

Indikasjon på sterk økning i tilfredsheten med Banken, mens Huset øker fra et svært lavt nivå i 

2017 til et middels godt nivå i 2018 med 62 poeng (+ 11). 1 av 5 brukere blant internasjonale 

studenter er ikke fornøyde med disse tilbudene. Det gjelder over ¼ i Gjøvik. 

Videre arbeid med rapporten 

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

forbedringsarbeid og utvikling i Sit. Alle enheter går gjennom undersøkelsene og vurderer tiltak på 

bakgrunn av den informasjonen undersøkelsene gir. 

Saksbehandler: Kari Dahn  

Tilrådning 
 

Styret registrerer at vi for første gang har nådd 71 poeng i kundetilfredshet blant våre norske 

studenter. Styret gir honnør for at målet for 2018 er nådd. Styret noterer seg især en sterkt økende 

tilfredshet med kantinene i alle tre studiebyene, med økning i fra 62 til 68 poeng, samt at Gjøvik 

og Ålesund i helhet begge øker mye. Begge lå i 2016–2017 stabilt på et middels godt nivå (hhv. 65 

og 64 poeng), og øker i 2018 til hhv. 68 og 71 poeng.  

Målet for 2019 er en samlet skåre på 72 poeng. Det må videre settes delmål for de enkelte enheter 

og de tre 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. 

Styret konstaterer at kundetilfredsheten blant internasjonale studenter har økt til 75 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 76 poeng blant de internasjonale studentene. 

 

 

Trondheim, 13. november 2018 

 

Audhild Kvam 

 


