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Studentundersøkelsen KTI 2021 
 
 
 
Gjennomføring  
 
Årets KTI (Kundetilfredshetsundersøkelse/Studentundersøkelse) ble gjennomført i 
oktober. Undersøkelsen ble sendt ut til mottakerne på epost den 7. oktober, med 
påminnelse 11. og 15. oktober (også på epost). Utvalget besto av studenter fra alle våre 
utdanningsinstitusjoner i alle 3 byer, samt våre egne registrerte kunder hos Sit bolig, Sit 
trening og Sit barn (Trondheim og Gjøvik). 
 
Det var 28 523 mottakere som mottok undersøkelsen, og nærmere 6300 svarte. Dette 
gir en svarprosent på 22%, noe som tilsvarer svarprosenten i 2020. Antall svar er 
ubetydelig lavere i år i Trondheim, mens både Gjøvik og Ålesund har vekst. Spesielt 
Gjøvik skiller seg positivt ut, med en økning på hele 53% i antall svar. Det har vært 
jobbet bevisst for å oppnå flere svar fra studenter i Ålesund og Gjøvik.  
 
 

Hovbedresultater fra årets KTI 
 
Frie assosiasjoner  
På spørsmål om hva studentene assosierer med Sit (frie assosiasjoner), bærer flere av 
de hyppigst nevnte assosiasjonene i år preg av å være «varmere» ord, enn fjorårets mer 
rasjonelle assosiasjoner. Dette er en ønsket utvikling, hvor Sit fremstår mer unik 
sammenlignet med kommersielle aktører. Generelt har studentene svært gode 
assosiasjoner til Sit.  
 
Sit som alternativ til kommersielle aktører 
I årets undersøkelse har vi med et nytt spørsmål, hvor studentene blir spurt hvor viktig 
det er for studenten at Sit har tilbud som konkurrerer med kommersielle aktører på 
ulike områder. Her er tilbakemeldingen fra studentene entydig; det er svært viktig at Sit 
har tilbud som konkurrerer med kommersielle aktører.  
 
Beskrivelser av Sit  
I undersøkelsen ber vi studenten rangere ulike utsagn som beskriver Sit. Her har vi en 
svak nedgang på noen områder fra 2020. Samtidig har vi fremgang på flere forhold som 
er sentrale mtp vår strategi og merkevare. Vi oppleves som mer nyskapende og 
miljøvennlig enn tidligere, i tillegg til at vi har fremgang på sentrale kvaliteter som at 
«studenten føler seg betydningsfull i møte med Sit» samt at «Sit er en organisasjon som 
studentene har innflytelse over». 
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Total tilfredshet med Sit  
Total tilfredshet økte fra 71 poeng i 2019 til hele 75 poeng i 2020. I årets undersøkelse får 
vi en score på 74. Det er et poeng ned, men samtidig en bekreftelse på at vi 
opprettholder et høyt nivå fra året før.  
 
Ser vi på bynivå, er det svært gledelige resultater for Sit Gjøvik og Sit Ålesund. Begge 
byene går frem med 2 poeng hver, og setter historisk bestenotering med henholdsvis 70 
og 73 poeng. Trondheim lander på 75 poeng, noe som er et poeng ned fra 2020. Dette vil 
si at total tilfredshet med Sit er jevnere for alle 3 byer enn i 2020, og dette er en tendens 
som vises i flere av årets resultater. 
 
Utvikling på tilfredshet i andre bransjer tyder på at det i 2020-2021 har vært en positiv 
«koronaeffekt» for svært mange. Det vil si at kunder har vært forståelsesfulle og 
positive til næringslivet, noe som har gitt økt tilfredshet for mange (i 25 av 31 bransjer, 
ifølge Norsk Kundebarometer). En hypotese er at mønsteret med en svak tilbakegang i 
flere av Sit sine resultater i år, kan være en følge av at «koronaeffekten» nå er 
forsvunnet, men det er ikke mulig å bekrefte.  
 
Total tilfredshet med forretningsområder  
 
Sit Bolig 
Sit bolig Gjøvik har sterk fremgang på tilfredshet, og går opp fra 73 poeng i 2020 til 76 i 
år. Bolig Trondheim og Ålesund går tilbake 1 poeng hver, til henholdsvis 77 og 74, og 
også her har de 3 byene jevnere resultater enn tidligere. 
 
 
Sit Trening  
Sit trening i Trondheim har en nedgang på 3 poeng, fra en tilfredshet på 77 til 74.  
 
I både Gjøvik og Ålesund er tilfredsheten svak for trening, noe som også reflekterer 
treningstilbudet studentene gis i disse 2 byene. Gjøvik gjør dog et hopp fra 51 poeng i 
2020, til 57 år. Dette er en sterk fremgang, selv om tilfredsheten fortsatt er lav. For 
Ålesund sin del vil det bli interessant å se hvor mye vi klarer å forbedre tilfredsheten for 
trening i 2022, etter Sundebygget er åpnet.  
 
 
Sit Kafe 
For Sit kafe sine områder (kantine, kaffebar og storkiosk), er det stort sett litt 
tilbakegang for alle områder og byer fra 2020 (rundt 1 poeng). Merk at det oppstod en 
feil ved måling av tilfredshet for kantine på Gjøvik i 2020, så her sammenligner vi ikke 
direkte med fjoråret. 
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Sit Velferd 
Å måle tilfredshet med våre velferdstilbud er utfordrende, da det relativt sett er få som 
har benyttet seg av disse tjenestene sammenlignet med for eksempel bolig, trening og 
kantine. Merk at det derfor er relativt lav n (=svar) på flere av områdene, spesielt for 
Gjøvik og Ålesund. Dette betyr at resultatene er noe mer usikre enn der hvor n er høy. 
 
Når det gjelder studenthus, som har vært viktige møteplasser i en utfordrende tid, så 
ser vi gode resultater. Både Huset og Banken har en god fremgang, med henholdsvis 5 
og 7 poeng, og begge har en tilfredshet på 72. Også Loftet og Studentsenteret har høy 
tilfredshet, med 78 og 80 poeng.  
 
Samtaletilbudet i Trondheim går 1 poeng frem til gode 77 poeng, mens det er noe 
tilbakegang i Gjøvik og Ålesund. Men merk at det er svært få respondenter i våre 2 
minste byer på dette området, noe som gjør det vanskelig å foreta gode og valide 
målinger. 
 
NB: Tilbakegangen på helserefusjon i Gjøvik og Ålesund kan virke svært høy, men merk 
også her at det er svært få respondenter og dermed lite valide målinger.  
 
 

Oppfølging av resultatene internt  
 
Involvering av alle enhetene har i år som i fjor vært et svært viktig prinsipp i 
gjennomførelsen av undersøkelsen. Det har blitt gjennomført møter med alle enheter i 
forkant av utsendelsen, hvor alle spørsmål har blitt vurdert og evt. justert med nye. I 
desember 2021 vil det bli gjennomført samlinger med alle enhetene og byene, for en 
grundig gjennomgang av alle tall, samt workshop for å jobbe med hva resultatene betyr, 
og hvordan vi bør jobbe videre basert på dem.  
 
 
Saksbehandler: Louise Green og Nina Steen 
 
 
Tilrådning:  
Styret diskuterte rapporten og resultatene.  
 
 
Trondheim, 17. november 2021 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
Vedlegg:  
Rapport KTI 2021 


