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Forord 
 
TreSenteret i Trondheim ble stiftet 6. desember 2000. Foreningens formål er å bidra til økt 
verdiskaping i hele verdikjeden for skog- og treprodukter, samt å bidra til økt bruk av tre som 
bærekraftig materiale. Tresenterets agenda søkes nådd ved: 

- å styrke trematerialets rolle innen forskning ved NTNU 
- å styrke rekrutteringsgrunnlaget for studenter med fokus på tre 
- å etablere nettverk/prosjektsamarbeid som innbefatter både forskning og næring 
- å bidra aktivt innen internasjonalt trefaglig samarbeid 

 
Våren 2006 ble Østlandsforskning invitert til å foreta en begrenset ekstern evaluering av 
TreSenteret. Denne evalueringen er foretatt i form av en kundetilfredshetsundersøkelse som ble 
gjennomført i august 2006. Studien har rettet seg mot tre typer ”kunder”:  

- Tresenterets medlemsbedrifter 
- Faglig ansvarlige ved NTNU som samarbeider med TreSenteret 
- Representanter fra en rekke kommuner, fylkeskommuner, fylkesmann eller 

virkemiddelapparatet som samarbeider med TreSenteret 
 
Denne studien ville ikke latt seg gjennomføre uten hjelp fra nøkkelpersoner. Først og fremst vil vi 
takke Harald Landrø og Maria Evensen ved TreSenteret for konstruktive kommentarer i prosessen 
med å utarbeide spørreskjema og for at de har oversendt oss informantenes e-postadresser. Disse 
har vært gode samarbeidspartnere, og vi takker dem for at vi har fått muligheten til å jobbe med 
prosjektet. 
 
Dernest vil vi takke alle informantene som har svart på vår nettbaserte spørreundersøkelse. Disse 
informantene har bidratt med den informasjon som er grunnlaget for våre vurderinger. 
 
 
 
Vegard Johansen        Ingrid Guldvik 
Prosjektleder         Forskningsleder   
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1. Innledning 
 
TreSenteret ble etablert i desember 2000. Foreningen var et resultat av flere års forberedelser med 
en rekke aktører fra skog- og trenæringen, NTNU, Trondheim kommune, NTI (Norsk Treteknisk 
Institutt), og sentrale myndigheter blant annet gjennom verdiskapingsprogrammet for bruk og 
foredling av trevirke. TreSenterets formål har stått fast i senterets 5-årige liv, og det er å bidra til 
økt verdiskaping i hele verdikjeden for skog- og treprodukter, samt å bidra til økt bruk av tre som 
bærekraftig materiale. I dette notatet vil vi presentere resultatene fra en 
kundetilfredshetsundersøkelse av TreSenteret i Trondheim foretatt i august 2006.  
 
Formålet med kundetilfredshetsundersøkelsen har vært todelt. Hovedmålet har vært å 
dokumentere hvor langt på vei TreSenteret har kommet i forhold til å nå sine formål: 

- å styrke trematerialets rolle innen forskning ved NTNU 
- å styrke rekrutteringsgrunnlaget for studenter med fokus på tre 
- å etablere nettverk/prosjektsamarbeid som innbefatter både forskning og næring 
- å bidra aktivt innen internasjonalt trefaglig samarbeid 

 
TreSenteret har en ambisjon om å være en koordinator og nettverksbygger mellom 
trekompetansen ved NTNU og skog- og trenæringen, og det er mange oppgaver å arbeide med. Et 
delmål er at TreSenteret skal kunne bruke dokumentasjonen av måloppnåelse i forhold til 
fremtidige prioriteringer.  
 
TreSenterets ledelse og styre har god oversikt og er trygge i forhold til den faglige aktiviteten og 
senterets rolle knyttet til primære oppgaver, i forhold til økonomi og i forhold til TreSenterets 
medieomtale.1 Men selv om TreSenterets ledelse og styre kan vise til en imponerende mengde 
aktiviteter, spesielt med tanke på at senterets administrasjon har bestått av to personer (1.5 
årsverk) i mesteparten av tidsperioden 2001-05, vet oppdragsgiver mindre om hvordan senteret 
oppfattes av ”kundene”. I samråd har TreSenteret og evaluator bestemt å la det være opp til 
TreSenterets ”kunder” - faglig ansatte ved NTNU, samarbeidspartnere blant offentlige aktører, 
medlemsbedrifter - å vurdere om TreSenteret har nådd sine målsetninger. Dokumentstudier som 
er foretatt, er brukt som grunnlag for valg av de tema vi har ønsket å belyse ved TreSenterets 
virksomhet. 
 
Kundetilfredshetsundersøkelsen er foretatt gjennom tre nettbaserte spørreundersøkelser. I august 
ble det sendt ut invitasjoner via e-post til å delta i undersøkelsene som lå ute på nett i 14 dager. De 
inviterte ble valgt ut på bakgrunn av at vi ønsket å ha med representanter både fra treforskningen 

                                                 
1 For de som eventuelt ønsker å se nærmere på TreSenterets faglige aktivitet i perioden 2001-05 henvises 
det til de fyldige årsrapporter med gode oversikter. 
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og treundervisningen ved NTNU, medlemsbedrifter fra skog- og trenæringen, samt representanter 
fra ulike offentlige aktører. Utvalget ble plukket ut i samråd med TreSenteret, og kriteriet var at 
informantene skulle ha god kjennskap til TreSenterets arbeid.2  
 
Den første undersøkelsen var rettet mot NTNUs faglige personell som har samarbeidet med 
TreSenteret. I alt sendte vi ut 24 invitasjoner, herunder til fagansvarlige for arkitekt-, bygg- og 
designutdanningen, representanter fra styringsgruppen ved Treutdanningen NTNU, og noen få 
stipendiater og hovedfagsstudenter som i sine oppgaver har fokus på tre. Vi fikk svar fra 11 
informanter, og det gir en svarprosent på 46.3 
 
Den neste undersøkelsen rettet seg mot TreSenterets medlemsbedrifter i skog- og trenæringen. I 
perioden 2001-05 har antallet medlemsbedrifter økt fra 41 til 44, og av dagens medlemmer ble 
representanter for 31 av medlemsbedrifter invitert til å delta i undersøkelsen. I alt har 19 bedrifter 
svart på undersøkelsen, og det gir en svarprosent på 61. 
 
Den tredje undersøkelsen rettet seg mot representanter fra offentlige aktører som har samarbeidet 
med TreSenteret. Blant de 18 som var invitert var det blant annet representanter for 
fylkeskommunene og fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, 
representanter for Innovasjon Norge, samt representanter fra flere kommuner. I alt har 13 
informanter svart på undersøkelsen, og det gir en svarprosent på 72. 
 
Notatet har følgende oppbygging: I kapittel 2 ser vi på oppfatninger fra de tre gruppene 
informanter knyttet til TreSenterets overordnede mål; og i kapittel 3 vurderes måloppnåelsen. 
 
 
 

                                                 
2 Dette har på den ene siden sikret at alle informantene har et godt grunnlag for å uttale seg om TreSenterets 
arbeid, men på den andre siden er antallet respondenter ikke alt for høyt (43 respondenter). 
3 Det kan problematiseres at svarprosenten for NTNU-undersøkelsen er under 50. Nettoutvalget kan bestå 
av informanter som enten er (veldig) positiv og/eller (veldig) negativ til TreSenterets arbeid. 
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2. Resultater fra kundetilfredshetsundersøkelsen 
 
En visjon kan ses som en ledestjerne: Den viser oss kursen og trekker opp det overordnede målet 
for det daglige arbeidet. TreSenterets visjon er formulert slik: 
  

”Tresenteret i Trondheim skal være en nasjonal og internasjonal ressurs for skog- og 
tresektoren som bidrar betydelig til verdiskaping og innovasjon i hele verdikjeden for 
skog og treprodukter. Tresenteret i Trondheim skal bidra til at tre som materiale får en 
betydelig posisjon innen forskning og undervisning ved NTNU, og at næringen aktivt 
benytter og oppfatter NTNU som et sentralt kompetansesenter for bruk av tre” 
(TreSenteret, 2006b). 

 
I perioden 2001-05 har formuleringen av TreSenterets visjon gjennomgått en del endringer, men 
visjonens fem overordnede mål har vært de samme hele tiden.4 
 1. Å være en anerkjent ressurs for skog- og tresektoren nasjonalt/internasjonalt 

2. Å bidra til verdiskaping og innovasjon for skog- og treprodukter 
3. Å bidra til at tre har en betydelig posisjon innen NTNUs forsknings- og 
undervisningsaktivitet 
4. Å bidra til at NTNU oppfattes som et kompetansesenter for bruk av tre 
5. Å bidra til at NTNU benyttes som et kompetansesenter for bruk av tre 

 
TreSenterets strategier og tiltak har naturlig nok blitt endret underveis i perioden 2001-05, men til 
grunn for de tiltak og aktiviteter som er gjort ligger disse fem mål. Vi har tatt utgangspunkt i de 
overordnede målene i spørreundersøkelsen og i vår presentasjon av resultatene fra undersøkelsen. 
 
 

2.1 TreSenteret som ressurs for skog- og tresektoren 
 
Vi ba deltakerne om å vurdere følgende utsagn: ”TreSenteret er en anerkjent ressurs for skog- og 
tresektoren”. Resultatene ses i figur 1, og den viser at de fleste informantene er positive til 
påstanden om at TreSenteret er anerkjent som ressurs for skog- og tresektoren. Det er for 
eksempel verdt å merke seg at ingen informanter er direkte uenig i påstanden. De offentlige 
aktørene er mest positive til TreSenterets anerkjennelse (55 prosent helt enig og 45 prosent ganske 
enig), fagansvarlige ved NTNU er noe mer moderate i sin vurdering (9 prosent helt enig, 55 

                                                 
4 Se årsrapporter TreSenteret 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. 
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prosent ganske enig og 36 prosent ganske uenig), mens medlemsbedriftene jevnt over er ganske 
enig i påstanden (22 prosent ganske uenig, 55 prosent ganske enig og 22 prosent helt enig). 
 
 

 
Figur 1. Oppfatninger til påstanden: TreSenteret er en anerkjent ressurs for skog- og tresektoren. Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
 

2.2 TreSenterets bidrag til innovasjon/verdiskaping 
 
Vi ba deltakerne om å vurdere følgende utsagn: ”TreSenteret har bidratt til økt verdiskaping i 
relevante ledd av skog- og treproduksjon”. Resultatene i figur 2 viser at alle tre gruppene - med 
rundt 60 prosent i hver informantgruppe - er ganske enig i at TreSenteret har bidratt til økt 
verdiskaping. Offentlige aktører er mest positive med 42 prosent som er helt enig i påstanden, hos 
medlemsbedriftene er 27 prosent helt enig og 13 prosent ganske uenig, mens NTNU-ansatte er 
mer moderate sammenlignet med de andre informantene: 27 prosent er ganske/helt uenig. 
 
 

 
Figur 2. Oppfatninger til påstanden: TreSenteret har bidratt til økt verdiskaping i relevante ledd av skog- og 
treproduksjon. Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
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Når det gjelder innovasjon og nytenkning har TreSenteret en todelt rolle: Senteret skal både øke 
fokuset på innovasjon og utvikling i skog- og trenæringen og innen trefaglig forskning og 
undervisning. Informantene er bedt om å vurdere TreSenterets bidrag innen begge områder (figur 
3 og 4). 
 
 

 
Figur 3. Oppfatninger til påstanden: TreSenteret har gitt viktige bidrag til et økt fokus på innovasjon og 
utvikling innen skog- og trenæringen. Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
 

 
Figur 4. Oppfatninger til påstanden: TreSenteret har gitt viktige bidrag til et økt fokus på innovasjon og 
utvikling innen trefaglig forskning/undervisning. Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
Majoriteten i alle tre gruppene er enige om at TreSenteret har bidratt til økt fokus på utvikling og 
innovasjon både innen skog- og trenæringen og innen trefaglig forskning/undervisning. Gruppene 
sett under ett finner vi at informantene mener at TreSenteret har bidratt noe mer innen forskning 
og undervisning enn i forhold til næringen: Alle offentlige aktører er enig (ganske/helt) i at 
TreSenteret har gitt viktige bidrag til økt fokus på innovasjon og utvikling innen trefaglig 
forskning/undervisning, mens de tilsvarende tall er 94 prosent blant medlemsbedriftene og 72 
prosent blant NTNU-ansatte. Næringen: 94 prosent av medlemsbedriftene er enig (ganske/helt) i 
at TreSenteret har gitt viktige bidrag til økt fokus på innovasjon og utvikling innen skog- og 
trenæringen, mens de tilsvarende tall er 91 prosent for NTNU-ansatte og 85 prosent blant 
offentlige aktører. 
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2.3 TreSenterets og treets posisjon innen NTNUs forskning og 
undervisning 
 
Den tredje delen av visjonen handler om treets posisjon ved NTNU. Da TreSenteret ble etablert lå 
treutdanningen ved NTNU nærmest brakk, og antallet studenter som fordypet seg på bruk av tre i 
bygg var på et minimum. Samtidig med stiftelsen av TreSenteret ble det 5-årige prosjektet 
”Styrking av treutdanningen ved NTNU” startet, og dette prosjektet involverer flere institutt ved 
fakultetene Arkitektur og billedkunst og Ingeniørvitenskap og teknologi. I løpet av perioden 2001-
05 har antallet NTNU-studenter med fokus på tre nærmest eksplodert. Dette gjelder både antallet 
på lavere grad og de med fordypning, samt antallet i forskerutdanningen med tre som 
spesialområde. 
 
Vi har bedt NTNU-ansatte om å vurdere treets posisjon sammenlignet med andre materialer, 
hvorvidt TreSenteret har bidratt til å sette fokus på tre som materiale, og hvorvidt man har gjort 
det mer attraktivt å fordype seg på tre som materiale. Resultatene ses i figur 5 og 6. 
 
 

 
Figur 5. Oppfatninger til påstandene: ”Innen forskning/undervisning ved NTNU står tre ikke tilbake for 
andre materialer” og ”Mange studenter ved NTNU ønsker fordypning på tre”. Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
 

 
Figur 6. I hvilken grad har TreSenteret bidratt til: ”å sette fokus på tre som materiale innen forskning og 
undervisning ved NTNU?” og ”å gjøre fordypning på tre attraktivt for studenter?” Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
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Figur 5 viser at 60 prosent av NTNU-ansatte oppfatter det slik at fordypning på tre er populært 
blant studentene, mens 40 prosent er uenig. Figuren viser også at 54 prosent mener at tre ikke står 
tilbake for andre materialer når det gjelder forskning og undervisning ved NTNU, mens 45 
prosent er uenig i dette. Figur 6 viser at en knapp majoritet av de ansatte vurderer TreSenterets 
bidrag til å gjøre fordypning på tre attraktivt for studenter som stor (55 prosent), mens de 
resterende 45 prosent vurderer bidraget som lite. Videre vurderer 90 prosent TreSenterets bidrag 
til å sette fokus på tre som materiale innen forskning og undervisning ved NTNU som ganske stor. 
De delte meningene om TreSenterets bidrag til å gjøre fordypning på tre attraktivt for studentene 
må ses i sammenheng med etableringen av TreUnd-prosjektet ved NTNU. Det er godt mulig at 
NTNU-ansatte vurderer at dette prosjektet har mer av æren for den økte studentaktivitet på tre.5  
 
 

2.4 NTNU som kompetansesenter for bruk av tre 
 
Den fjerde delen av TreSenterets visjon er knyttet til oppfatninger av NTNUs kompetanse. Vi har 
bedt informantene vurdere hvorvidt NTNU er et sentralt kompetansesenter, og om NTNU er blant 
de ledende utdanningsmiljø i Norden.  
 
 

 
Figur 7. Oppfatninger til påstanden: NTNU er et sentralt kompetansesenter for bruk av tre6. Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
Figur 7 viser at NTNU har en høy status som kompetansesenter for tre både blant offentlige 
aktører (50 prosent helt og 50 prosent ganske enig) og blant medlemsbedriftene (32 prosent helt 
og 63 prosent ganske enig). NTNU-ansatte er imidlertid ikke like overbevist NTNU bilde utad, da 
hele 45 prosent er uenig i påstanden om at NTNU oppfattes som et kompetansesenter for bruk av 
tre. Imidlertid mener 73 prosent av NTNU-ansatte at TreSenteret har bidratt til å fronte NTNU 
som kompetansesenter for bruk av tre. 

                                                 
5 I forhold til andre studentrettede aktiviteter mener 64 prosent av NTNU-ansatte at TreSenteret har vært 
ganske flinke til å bidra med studentrettede aktiviteter som bedriftsbesøk, materialleveranser fra industrien 
og gjesteforelesere m.m. I delkapittel 2.5 skal vi komme inn på TreSenterets rolle som møteplass. 
6 Til NTNU-ansatte var spørsmålet: ”Utad oppfattes NTNU som et sentralt kompetansesenter for tre”. 
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Figur 8. Oppfatninger til påstanden: NTNU er et ledende utdanningsmiljø i Norden for 
innovasjon/utvikling med tre som materiale7. Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
Av figur 8 finner vi at over 90 prosent av både medlemsbedriftene og offentlige aktører er enige i 
påstanden ”NTNU er et ledende utdanningsmiljø i Norden for innovasjon/utvikling med tre som 
materiale”. Majoriteten av de NTNU-ansatte (63 prosent) mener at NTNU jobber aktivt med å bli 
et ledende utdanningsmiljø i Norden for innovasjon/utvikling med tre som materiale, mens en 
minoritet (36 prosent) er ganske uenige i påstanden. 
 
Vi har også bedt alle gruppene vurdere på hvilke områder TreSenteret og fagnettverket 
representert ved NTNU har spisskompetanse på tre (tabell 1).  
 
 
Tabell 1. Innen hvilke områder har TreSenteret med tilhørende fagnettverk (NTNU m.m.) spisskompetanse 
på tre?8 Prosent. 
 NTNU Medlemmer Offentlige aktører 
Byggeteknikk 100 89 75 
Brannsikkerhet 82 83 92 
Materialforståelse og form 82 67 83 
Lyd 27 56 50 
Bestandighet 36 22 33 
Overflater 27 28 17 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
Resultatene viser at informantene vurderer at NTNUs spisskompetanse først og fremst er i forhold 
til byggeteknikk, brannsikkerhet og materialforståelse og form. I forhold til lyd er gruppene 
splittet: Halvparten av medlemsbedriftene og offentlige aktører mener at fagnettverket har 
TreSenteret og NTNU har spisskompetanse på lyd, mens det tilsvarende tallet for de NTNU-
ansatte er 27 prosent.  

                                                 
7 Til de NTNU-ansatte ble spørsmålet formulert slik: NTNU jobber aktivt med å bli et ledende 
utdanningsmiljø i Norden for innovasjon/utvikling med tre som materiale. 
8 Til de NTNU-ansatte ble spørsmålet formulert slik: Innen hvilke områder mener du NTNU har 
spisskompetanse på tre? Flere svar mulig. 
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2.5 Benyttelse av NTNUs kompetanse for bruk av tre  
 
Den siste visjonen er knyttet til TreSenterets rolle som kommunikasjonssentral. Senteret er ment å 
virke som en møteplass for forskning og utvikling og næring, og skal tilrettelegge for samarbeid 
mellom NTNU og skog- og trenæringen. Vi spurte deltakerne fra skog- og trenæringen om 
medlemskapet i TreSenteret har økt samarbeidet med forskere og/eller studenter og om 
uteksaminerte NTNU-studenter er attraktive for deres bedrift/bransje. Vi spurte faglig ansatte ved 
NTNU i hvilken grad TreSenteret har bidratt til å etablere kontakt mellom studenter og næringen. 
 
 
Tabell 2. TreSenterets bidrag i forhold til samarbeid mellom bedrifter og forskere/studenter, samt om 
uteksaminerte NTNU-studenter med fordypning på tre er attraktive for bedriftene/trebransjen. Prosent.  
 Medlemsbedrifter NTNU-ansatte 
 Har samarbeid/medlemskap i 

TreSenteret bidratt til økt 
samarbeid med forskere 

og/eller studenter? 

Er uteksaminerte NTNU-
studenter med fordypning 

på tre attraktive for 
bedriftene/trebransjen? 

Har TreSenteret bidratt til 
å etablere kontakt mellom 

studenter og bedrifter/ 
andre aktører? 

Liten grad 36 10 55 
Stor grad 64 90 45 
Sum 100 100 100 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
90 prosent av medlemsbedriftene mener at uteksaminerte NTNU-studenter med fordypning på tre 
er attraktive for deres bedrift/trebransjen. 64 prosent av medlemsbedriftene viser til at TreSenteret 
har bidratt i stor grad til økt samarbeid med forskere og/eller studenter, mens 36 prosent mener 
TreSenteret har bidratt i liten grad. Samtidig mener bare 45 prosent av de NTNU-ansatte at 
TreSenteret i stor grad har bidratt til å etablere kontakt mellom studenter og bedrifter/andre 
aktører, mens 55 prosent mener at TreSenteret har bidratt i liten grad.  
 
En forklaring på denne ulikheten kan være at de NTNU-ansatte har definert et stort bidrag 
strengere enn informantene fra medlemsbedriftene. En alternativ forklaring kan være at vi i 
spørsmålet til medlemsbedriftene både har spurt om økt samarbeid med studenter og/eller 
forskere, mens vi har konsentrert oss om studenter i forhold til de NTNU-ansatte.    
 
 

2.6 TreSenterets kompetanse og effekter knyttet til medlemskap 
 
Som diskusjonene rundt visjonene til TreSenteret tilsier, må TreSenteret ikle seg en rekke hatter: 
Senteret skal ha næringsforståelse, fungere som koordinator mellom næring og forskning, styrke 
NTNUs forskning på tre innad, nasjonalt og internasjonalt. Vi har bedt deltakerne vurdere 
TreSenterets kompetanse: innen bransje-/næringsliv, innen rollen kommunikasjonssentral mellom 
forskning og næring, og som etablerer av nasjonale og internasjonale trefaglige nettverk. 
Resultatene ses i tabell 3. 
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Tabell 3. Vurdering av TreSenterets kompetanse innen følgende områder: bransje-/næringslivsrettede 
kompetanse, som kommunikasjonssentral mellom forskning og næring, som etablerer av nasjonale 
trefaglige nettverk/samarbeid, og som etablerer av internasjonale trefaglige nettverk/samarbeid. Prosent. 
 Medlemmer  NTNU Offentlige aktører 
Kompetanse God Dårlig God Dårlig God Dårlig 
Bransje-/næringsliv 83 17 89 11 100 0 
Møteplass forskning og næring 89 11 70 30 92 8 
Nasjonale nettverk 84 16 73 27 75 25 
Internasjonale nettverk 61 39 27 73 50 50 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
Når det gjelder kompetanse på bransjen/næringsliv får TreSenteret svært fine skussmål: Alle 
offentlige aktører, 89 prosent av de NTNU-ansatte, og 83 prosent av medlemsbedriftene mener 
denne kompetansen er god. Når det gjelder rollen som kommunikasjonssentral mellom forskning 
og næring er resultatene også særs bra: 92 prosent av offentlige aktører, 89 prosent av 
medlemsbedriftene og 70 prosent av de NTNU-ansatte mener TreSenteret fungerer godt som 
møteplass mellom forskning og næring. I forhold til det å etablere nasjonale nettverk er 
vurderingen fra informantene at TreSenteret har fungert bra: 84 prosent av medlemsbedriftene og 
over 70 prosent av NTNU-ansatte og offentlige aktører mener at TreSenteret har god kompetanse. 
Når det gjelder å etablere internasjonale nettverk er respondentene derimot splittet: 
medlemsbedriftene er mest positive (61 prosent vurderer kompetansen som god), de NTNU-
ansatte er ikke overbevist (73 prosent vurderer kompetansen som dårlig), mens offentlige aktører 
er delt på midten. 
 
Ved etableringen av TreSenteret sto skog- og trenæringen overfor store utfordringer. I den 
sammenheng er det viktig å se om kundene opplever at samarbeidet har vært nyttig og om de 
mener at TreSenteret har spilt en rolle i forhold til å øke framtidstroen for næringen. 
 
 

 
Figur 9. Oppfatninger knyttet til påstanden: Jeg/vi/vår bedrift har hatt stor nytte av å samarbeide med 
TreSenteret. Prosent 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
Majoriteten av informantene innen alle tre grupper mener at de har hatt stor nytte av samarbeidet 
med TreSenteret. Blant de offentlige aktørene er majoriteten som er ganske/helt enig størst med 
85 prosent, mens andelen er rundt 70 prosent for medlemsbedriftene og NTNU-ansatte.  
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Figur 10. Oppfatninger knyttet til påstanden: TreSenteret har bidratt til større fremtidstro for skog- og 
trenæringen. Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
Majoriteten av både medlemsbedrifter, NTNU-ansatte og offentlige aktører mener at TreSenteret 
har bidratt ganske bra til større fremtidstro for skog- og trenæringen. Vi merker oss at mens bare 
noen få (8 til 18 prosent) er delvis uenig i påstanden er 1 av 3 blant medlemsbedriftene og 
offentlige aktører helt enig i påstanden. 
 
 

 
Figur 11. Oppfatninger knyttet til påstanden: NTNU/vi/vår bedrift ønsker fortsatt å støtte TreSenterets 
arbeid. Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
Det neste spørsmålet er om kundene vil fortsette å støtte TreSenterets arbeid. Støtten er sterkest 
hos NTNU der 80 prosent er helt enig i fortsatt å støtte TreSenterets arbeid, mens 20 prosent er 
ganske enig. Deretter følger offentlige aktører der 84 prosent er helt enig i påstanden, 8 prosent er 
ganske enig og 8 prosent er ganske uenig i at de vil fortsette å støtte TreSenterets arbeid. Blant 
medlemsbedriftene i næringen er 47 prosent helt enig i å fortsette støtten, 47 prosent er ganske 
enig, mens 6 prosent er ganske uenig. 
 
Videre viser figur 12 at de aller fleste som har samarbeidet med TreSenteret kommenterer 
foreningen i positive ordelag: 84 prosent av offentlige aktører, 65 prosent av medlemsbedriftene 
og 55 prosent av NTNU-ansatte er helt enig i påstanden: ”Jeg/vi/vår bedrift kommenterer 
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TreSenteret i positive ordelag”. Ingen av medlemsbedriftene er uenige i påstanden, mens bare 8 
prosent av offentlige aktører og 27 prosent av NTNU-ansatte ikke er enige i påstanden.  
 
 

 
Figur 12. Oppfatninger knyttet til påstanden: Jeg/vi/vår bedrift kommenterer TreSenteret i positive ordelag. 
Prosent. 
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
 
Som vi har sett er TreSenterets medlemsbedrifter i stor grad fornøyde med TreSenterets 
kompetanse og mange har hatt stor nytte av samarbeidet. Vi har til nå sett på måloppnåelse i 
forhold til TreSenterets visjoner, men det kan også være at bedriftene har opplevd at 
medlemskapet i TreSenteret har ført til effekter som ikke nødvendigvis er intenderte. I tabell 4 har 
vi satt opp resultatene i forhold til seks områder der en del medlemsbedrifter har opplevd positive 
uintenderte effekter på grunn av medlemskap i TreSenteret. 
  
 
Tabell 4. I hvilken grad har samarbeid med/medlemskap i TreSenteret bidratt til: kompetanseheving, 
nyskaping/endring av produkter, nye markeds- og salgskanaler, og økt samarbeid med det offentlige, 
forbrukere og andre bedrifter i bransjen. Prosent. 
 Liten Stor
Økt samarbeid med bedrifter i samme bransje 44 56
Kompetanseheving 50 50
Økt samarbeid med kommune, fylkeskommune, fylkesmann, virkemiddelapparat 50 50
Utvikling av nye produkter/endringer i eksisterende produkter 72 28
Økt samarbeid med forbrukere 82 18
Nye markeds-/salgskanaler 89 11
Kilde. Kundeundersøkelse TreSenteret 
   
Hele 56 prosent av medlemsbedriftene rapporterer at medlemskapet/samarbeidet med Tresenteret 
har gitt økt samarbeid med bedrifter i samme bransje, mens 50 prosent har opplevd stor grad av 
kompetanseheving og økt samarbeid med offentlige aktører (kommune, fylkeskommune, 
fylkesmann, virkemiddelapparat). 28 prosent har opplevd at samarbeidet har bidratt til utvikling 
av nye produkter/endringer i eksisterende produkter, 18 prosent viser til økt samarbeid med 
forbrukere, mens 11 prosent kan fortelle om nye markeds-/salgskanaler som effekt av samarbeidet 
med TreSenteret.  
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3. Vurdering av måloppnåelse og veien videre 
Mye pent er sagt om Tresenteret i Trondheim i løpet av foreningens fem år. Tidligere 
landbruksminister Lars Sponheim karakteriserte satsingen ved senteret som ”hel ved” 
(Universitetsavisa, 2002), fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kåre Gjønnes, har ved flere anledninger 
gitt honnør til pådriverne for etableringen av TreSenteret (Skogindustri 2002), mens 
bransjeorganet Skogindustri har benevnt TreSenteret som et ”blinkskudd” (Skogindustri 07/2005). 
Videre viser årsberetningene en omfattende aktivitet og at TreSenterets styre i hele foreningens 
levetid har vist stor tillit til daglig leder og vært svært tilfredse med jobben som er gjort.  
 
I vår studie av TreSenteret har vi tatt et skritt bort fra festtalene og bort fra årsberetninger over alt 
foreningen har fått til. Vi har derimot inntatt et kundeperspektiv, det vil si at vi har latt det være 
opp til TreSenterets samarbeidspartnere - medlemsbedriftene, fagansatte ved NTNU, og 
representanter for offentlige aktører - å vurdere om TreSenteret har nådd de mål foreningen har 
satt seg. Kundene/samarbeidspartnerne sitter med en unik kjennskap til hva TreSenteret har 
betydd for dem og deres virksomhet, for skog- og trenæringen som helhet og for forskning og 
undervisningsaktivitet på treområdet ved NTNU. I alt har 43 informanter deltatt.  
 
Utgangspunktet for kundetilfredshetsundersøkelsen har vært TreSenterets visjon. Her er det 
trukket opp fem overordnede målsettinger for hva TreSenteret skal være og hva foreningen skal 
bidra med i forhold til næringen, NTNUs forskning og undervisningsaktivitet på treområdet, og 
samspillet mellom næring og forskning. La oss se nærmere på i hvilken grad TreSenteret har nådd 
sine mål.  
 
Mål 1. Å være en anerkjent ressurs for skog- og tresektoren nasjonalt/internasjonalt 
Utad, for representanter fra offentlige aktører, oppfattes TreSenteret helt klart som en anerkjent 
ressurs for skog- og tresektoren både nasjonalt og internasjonalt. Majoriteten av både forskere og 
representanter for næringen er ganske enig i påstanden om at TreSenteret er en anerkjent ressurs 
nasjonalt og internasjonalt. I andre spørsmål, der vi gjør et skille mellom det nasjonale og 
internasjonale nivået, kommer det klart frem at TreSenteret har fungert svært godt som nasjonal 
møteplass for forskning og næring og etablerer av nasjonale nettverk, mens man i mindre grad har 
etablert internasjonalt samarbeid.  
 
Vår vurdering av kundenes svar er at TreSenteret per dags dato har kommet langt på vei i forhold 
målsettingen, men ikke er helt fremme ennå:  

TreSenteret oppfattes som en anerkjent ressurs for skog- og tresektoren på nasjonalt nivå, 
men senterets internasjonale arbeid har et klart utviklingspotensial. 
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Mål 2. TreSenteret skal bidra til verdiskaping og innovasjon for skog- og treprodukter 
Utad, for representanter fra offentlige aktører, er man overbevist om at TreSenteret har bidratt til 
verdiskaping og gitt viktige bidrag til et økt fokus på innovasjon og utvikling innen skog- og 
trenæringen og særlig innen forskning og undervisningsaktivitet. Både majoriteten av 
representantene fra forskningen og næringen sier seg ganske enig i at TreSenteret har bidratt til 
økt verdiskaping i relevante ledd av skog- og treproduksjon. Fagansatte ved NTNU er delt i tre 
(omtrent) like grupper i forhold til vurderingen av TreSenterets bidrag til et økt fokus på 
innovasjon og utvikling innen trefaglig forskning/undervisning: 1 av 3 er svært positive, 1 av 3 er 
ganske positive, og 1 av 3 er ganske negative. Videre er 90 prosent av næringen enig (ganske/helt) 
i at ”TreSenteret har gitt viktige bidrag til et økt fokus på innovasjon og utvikling innen skog- og 
trenæringen”, herunder kan det nevnes at 50 prosent av medlemsbedriftene har opplevd stor grad 
av kompetanseheving gjennom sitt medlemskap i TreSenteret og at 28 prosent har opplevd at 
samarbeidet med TreSenteret har ført til utvikling av nye produkter og/eller at de har gjort 
endringer i eksisterende produkter. 
 
Vår vurdering av kundenes svar er at TreSenteret per dags dato har kommet langt på vei i forhold 
til målsettingen, men at det fortsatt er rom for forbedringer. 

TreSenterets bidrag til økt verdiskaping i relevante deler av skog- og treproduksjon, samt 
senterets bidrag til økt fokus på utvikling og innovasjon i både næring og forskning og 
undervisning, oppfattes som ganske stor. 

 
Mål 3. TreSenteret skal bidra til at tre har en betydelig posisjon innen NTNUs FoU-aktivitet 
Vi kan her gjøre et skille mellom TreSenterets rolle i forhold til å sette fokus på tre som materiale 
innen NTNUs forskning og undervisning og i forhold til å rekruttere studenter til trefaglig 
fordyping. For det første er det slik at fagansatte som arbeider med tre som materiale er uenig seg 
i mellom når det gjelder å vurdere treets posisjon ved NTNU: Litt over halvparten av 
informantene mener at tre ikke står tilbake for andre materialer når det gjelder forsknings og 
undervisningsaktiviteten ved NTNU, mens de resterende mener at tre fortsatt står tilbake. I dette 
bildet fremhever 90 prosent at TreSenterets har bidratt ganske mye til å sette fokus på tre som 
materiale innen forskning og undervisning ved NTNU. For det andre er man også splittet når det 
gjelder i hvilken grad tre er et populært materiale blant studentene: Litt over halvparten av de 
fagansatte oppfatter det slik at fordypning på tre er populært blant studentene, mens de resterende 
er mer tilbakeholdne. Her vurderer en knapp majoritet at TreSenterets bidrag til å gjøre 
fordypning på tre attraktivt for studenter som stor, mens de resterende vurderer bidraget som lite. 
 
Vår vurdering av fagansattes svar er at det er uenighet om tre som materiale har en betydelig 
posisjon ved NTNU, men at TreSenteret har bidratt ganske mye i å fremme treets posisjon: 

Majoriteten av NTNU-ansatte vurderer TreSenterets bidrag til å sette fokus på tre som 
ganske stor, men de splittes i vurderingen av om bruk av tre står tilbake i forhold til andre 
materialer. De fagansatte er splittet både når det gjelder treets popularitet blant studenter 
og TreSenterets bidrag i forhold til studentrettede aktiviteter. 

 
Mål 4. TreSenteret skal bidra til at NTNU oppfattes som et kompetansesenter for trebruk 
De NTNU-ansatte har delte oppfatninger både i forhold til i hvilken grad NTNU ”jobber aktivt 
med å bli et ledende utdanningsmiljø i Norden for innovasjon/utvikling med tre som materiale” og 
i hvilken grad NTNU oppfattes som ”et kompetansesenter for tre” utad. Over 70 prosent 
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fremhever imidlertid at TreSenteret har bidratt ganske mye til å fronte NTNUs kompetanse. Den 
store majoriteten av de ansatte mener at NTNUs spisskompetanse først og fremst er i forhold til 
byggeteknikk, brannsikkerhet og materialforståelse og form. Informantene fra skog- og 
trenæringen og offentlige aktører er overbevist om NTNUs kompetanse: ”Alle” oppfatter NTNU 
som et kompetansesenter for tre og NTNU som et ”ledende utdanningsmiljø i Norden for 
innovasjon/utvikling med tre som materiale”.  
 
Vår vurdering er at NTNU oppfattes som et kompetansesenter for bruk av tre og at TreSenterets 
bidrag i forhold til fremme denne posisjonen er stor: 

Næringen og offentlige aktører mener at NTNU er et kompetansesenter for bruk av tre, 
særlig innen byggeteknikk, brannsikkerhet, materialforståelse og form. NTNU-ansatte har 
delte meninger om NTNUs satsing på å bli et ledende miljø i Norden for bruk av tre, 
samtidig fremhever de fleste TreSenterets betydning for frontingen av NTNUs 
kompetanse. 

   
Mål 5. TreSenteret skal bidra til at NTNU benyttes som et kompetansesenter for bruk av tre 
TreSenteret skal fungere som en møteplass for forskning og utvikling og næring, og skal med 
dette legge til rette for samarbeid mellom NTNU og skog- og trenæringen. Majoriteten av 
medlemsbedriftene (64 prosent) mener at TreSenteret har bidratt i stor grad til økt samarbeid med 
forskere og/eller studenter, mens nesten halvparten (45 prosent) av NTNU-ansatte mener at 
TreSenteret i stor grad har bidratt til å etablere kontakt mellom studenter og bedrifter/andre 
aktører. Nesten alle medlemsbedriftene (90 prosent) mener at uteksaminerte NTNU-studenter med 
fordypning på tre er attraktive for deres bedrift/trebransjen. Videre fremhever 89 prosent av 
medlemsbedriftene og 70 prosent av NTNU-ansatte at TreSenteret har god kompetanse i forhold 
til å være en møteplass mellom forskning og næring, mens over 80 prosent mener at TreSenteret 
har en god forståelse av trebransjen/næringslivet som kommer godt med i forhold til å koble 
forskningsmiljøet til næringen.  
 
Vår vurdering av kundenes svar er at TreSenteret utvilsomt har god kompetanse som møteplass 
mellom næringen og NTNU, men at senteret fortsatt bør jobbe hardt for å knytte bånd mellom 
næringen og NTNUs forskere og studenter: 

TreSenteret får skryt fra alle informantgrupper for sin kompetanse i rollen som møteplass 
mellom næringen og NTNU. Majoriteten av næringen mener at medlemskapet har bidratt 
til mer samarbeid med forskere/studenter, mens NTNU-ansatte mener at TreSenteret kan 
gjøre enda mer for å etablere kontakt mellom studenter og næringen.  

 
Effekter knyttet til fremtidstro og medlemskap i TreSenteret 
TreSenteret har også bidratt til at medlemsbedriftene har opplevd effekter som ikke er direkte 
knyttet opp mot måloppnåelse. Vi ønsker å fremheve tre av disse effektene: 

• Majoriteten av både medlemsbedrifter, NTNU-ansatte og offentlige aktører mener at 
TreSenteret har bidratt til større fremtidstro for skog- og trenæringen 

• Over halvparten av medlemsbedriftene rapporterer at medlemskapet/samarbeidet med 
TreSenteret har gitt økt samarbeid med bedrifter i samme bransje 

• Halvparten av medlemsbedriftene har opplevd stor grad av kompetanseheving og økt 
samarbeid med offentlige aktører (kommune, fylkeskommune, fylkesmann, 
virkemiddelapparat) 
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Veien videre 
Ved etableringen av TreSenteret sto skog- og trenæringen overfor store utfordringer. Ut fra 
svarene i kundetilfredshetsundersøkelsen går det frem at TreSenteret, blant annet gjennom 
foreningens rolle som møteplass og etablerer av samarbeid mellom blant annet NTNU og 
kompetanse- og FoU-miljøer og skog- og trenæringen, har virket positivt inn på næringen og 
NTNUs aktivitet på treområdet.  
 
I forhold til TreSenterets fremtidige utvikling er det viktig å se på hvordan dagens 
samarbeidspartnere vurderer nytten av samarbeidet og hvordan de ser på fremtidig deltakelse i og 
med TreSenteret: Majoriteten av informantene innen alle tre grupper mener at de har hatt stor 
nytte av samarbeidet med TreSenteret, de aller fleste kommenterer foreningen i positive ordelag, 
og TreSenteret kan også se lyst på fremtidig støtte fra alle tre aktørgrupper. Kundene mener 
imidlertid at TreSenteret fortsatt har noe å gå på i forhold til å nå overordnede mål. Utfordringene 
er særlig knyttet til å:  

• Utvikle internasjonale nettverk med samarbeid mellom forskning og næring 
• Videreutvikle arbeidet med NTNUs satsing på tre som materiale, både i forhold til 

fakultetsledelse, forskere og studenter, herunder; 
o jobbe opp mot ledelsen i relevante fakultet for at de skal jobbe enda mer i forhold 

til målet om at NTNU skal bli et ledende utdanningsmiljø for 
innovasjon/utvikling med tre som materiale i Norden 

o videreutvikle (og øke) samarbeidet med NTNUs forskere i forhold til fokuset på 
innovasjon og utvikling innen trefaglig FoU-aktivitet 

o initiere og tilrettelegge for rekruttering av studenter, aktiviteter og etablering av 
kontakt mellom studenter og skog- og trenæringen 

 
Studien har vist at kundene mener at TreSenteret har valgt mange gode tiltak og aktiviteter for å 
nå senterets overordnede mål, men det er fortsatt mer å gjøre før senteret har oppfylt sin ambisiøse 
visjon. Alle kundegrupper er totalt sett godt fornøyde med senterets arbeid, men offentlige aktører 
og næringen virker enda mer positive enn de ansatte ved NTNU. For skog- og trenæringen er det 
et uttrykt mål å øke bruken av tre fra 0,55 kubikkmeter til 0,75 kubikkmeter per år per innbygger 
(Riis-Johansen, 2006), og i dette arbeidet kan og ønsker TreSenteret å spille en viktig rolle. 
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Vedlegg 1. Spørreskjema NTNU 
 
Om NTNU 
1. Vurder følgende utsagn om NTNU: 
 Helt 

uenig 
Ganske 
uenig 

Ganske 
enig 

Helt 
enig 

Utad oppfattes NTNU som et sentralt kompetansesenter for bruk av 
tre 

    

NTNU jobber aktivt med å bli et ledende utdanningsmiljø i Norden 
for innovasjon/utvikling med tre som materiale 

    

Innen forskning/undervisning ved NTNU står tre ikke tilbake for 
andre materialer  

    

Mange studenter ved NTNU ønsker fordypning på tre     
 
2. Innen hvilke områder mener du NTNU har spisskompetanse på tre? Flere svar mulig. 
Byggeteknikk Materialforståelse og form Brannsikkerhet 
Lyd Overflater Bestandighet 
 
Tilfredshet med TreSenteret 
3. Vi ønsker din vurdering av TreSenterets kompetanse innen følgende områder: 
 Svært 

dårlig 
Ganske 
dårlig 

Ganske 
god 

Svært 
god 

Bransje-/næringslivsrettede kompetanse     
Som kommunikasjonssentral mellom forskning og næring     
Som etablerer av nasjonale trefaglige nettverk/samarbeid     
Som etablerer av internasjonale trefaglige nettverk/samarbeid     
 
4. Vurder følgende utsagn om TreSenteret: 
 Helt 

uenig 
Ganske 
uenig 

Ganske 
enig 

Helt 
enig 

TreSenteret har gitt viktige bidrag til et økt fokus på innovasjon og 
utvikling innen skog- og trenæringen  

    

TreSenteret har gitt viktige bidrag til et økt fokus på innovasjon og 
utvikling innen trefaglig forskning/undervisning 

    

TreSenteret er en anerkjent ressurs for skog- og tresektoren     
TreSenteret har bidratt til økt verdiskaping i relevante ledd av skog- 
og treproduksjon 

    

TreSenteret har bidratt til større fremtidstro for skog- og trenæringen     
NTNU bør fortsatt støtte TreSenterets arbeid     
Jeg har hatt stor nytte av å samarbeide med TreSenteret     
Jeg kommenterer TreSenteret i positive ordelag     
 
TreSenterets rolle i forhold til NTNU 
5. Vurder følgende spørsmål om TreSenterets rolle i forhold til NTNU: 
  Svært  

liten 
Ganske 
liten 

Ganske 
stor 

Svært 
stor 

I hvilken grad har TreSenteret bidratt til å fronte NTNU som et 
kompetansesenter for bruk av tre? 

    

I hvilken grad har TreSenteret bidratt til å sette fokus på tre som 
materiale innen forskning og undervisning ved NTNU?  

    

I hvilken grad har TreSenteret bidratt til å gjøre fordypning på tre 
attraktivt for studenter? 

    

I hvilken grad har TreSenteret bidratt til å etablere kontakt mellom 
studenter og bedrifter/andre aktører? 

    

I hvilken grad har TreSenteret bidratt på andre undervisnings/ 
forskningsrelaterte områder (bedriftsbesøk, materialleveranser fra 
industrien, gjesteforelesere m.m.)? 
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Vedlegg 2. Spørreskjema medlemsbedrifter 
 
Om NTNU 
1. Vurder følgende utsagn om NTNU: 
 Helt 

uenig 
Ganske 
uenig 

Ganske 
enig 

Helt 
enig 

NTNU er et sentralt kompetansesenter for bruk av tre     
NTNU er et ledende utdanningsmiljø i Norden for 
innovasjon/utvikling med tre som materiale 

    

Uteksaminerte NTNU-studenter med fordypning på tre er attraktive 
for vår bedrift/bransje 

    

 
Tilfredshet med TreSenteret 
2. Innen hvilke områder mener du TreSenteret med tilhørende fagnettverk (NTNU m.m.) har 
spisskompetanse på tre? Flere svar mulig. 
Byggeteknikk Materialforståelse og form Brannsikkerhet 
Lyd Overflater Bestandighet 
 
3. Vi ønsker din vurdering av TreSenterets kompetanse innen følgende områder: 
 Svært 

dårlig 
Ganske 
dårlig 

Ganske 
god 

Svært 
god 

TreSenterets bransje-/næringslivsrettede kompetanse     
TreSenteret som kommunikasjonssentral mellom forskning og 
næring 

    

TreSenteret som etablerer av nasjonale trefaglige 
nettverk/samarbeid 

    

TreSenteret som etablerer av internasjonale trefaglige 
nettverk/samarbeid 

    

 
4. Vurder følgende utsagn om TreSenteret: 
 Helt 

uenig 
Ganske 
uenig 

Ganske 
enig 

Helt 
enig 

TreSenteret har gitt viktige bidrag til et økt fokus på innovasjon og 
utvikling innen skog- og trenæringen 

    

TreSenteret har gitt viktige bidrag til et økt fokus på innovasjon og 
utvikling innen trefaglig forskning/undervisning 

    

TreSenteret er en anerkjent ressurs for skog- og tresektoren     
TreSenteret har bidratt til økt verdiskaping i relevante ledd av skog- 
og treproduksjon 

    

TreSenteret har bidratt til større fremtidstro for skog- og trenæringen     
Vår bedrift ønsker fortsatt å støtte TreSenterets arbeid     
Vår bedrift har hatt stor nytte av å samarbeide med TreSenteret     
Jeg kommenterer TreSenteret i positive ordelag     
 
Resultater/effekter av medlemskap i TreSenteret 
5. I hvilken grad har samarbeid med/medlemskap i TreSenteret bidratt til:  
 Svært  

liten 
Ganske 
liten 

Ganske 
stor 

Svært 
stor 

Kompetanseheving?     
Utvikling av nye produkter/endringer i eksisterende produkter?     
Nye markeds-/salgskanaler?     
Økt samarbeid med det offentlige (kommune, fylkeskommune, 
fylkesmann, virkemiddelapparat)? 

    

Økt samarbeid med forbrukere?     
Økt samarbeid med forskere og/eller studenter?     
Økt samarbeid med bedrifter i samme bransje?     
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Vedlegg 3. Spørreskjema til kommuner, fylkeskommuner, 
fylkesmenn eller virkemiddelapparat som samarbeider 
med TreSenteret 
 
Om NTNU 
1. Vurder følgende utsagn om NTNU: 
 Helt 

uenig 
Ganske 
uenig 

Ganske 
enig 

Helt 
enig 

NTNU er et sentralt kompetansesenter for bruk av tre     
NTNU er et ledende utdanningsmiljø i Norden for 
innovasjon/utvikling med tre som materiale 

    

 
Tilfredshet med TreSenteret 
2. Innen hvilke områder mener du TreSenteret med tilhørende fagnettverk (NTNU m.m.) har 
spisskompetanse på tre? Flere svar mulig. 
Byggeteknikk Materialforståelse og form Brannsikkerhet 
Lyd Overflater Bestandighet 
 
3. Vi ønsker din vurdering av TreSenterets kompetanse innen følgende områder: 
 Svært 

dårlig 
Ganske 
dårlig 

Ganske 
god 

Svært 
god 

TreSenterets bransje-/næringslivsrettede kompetanse     
TreSenteret som kommunikasjonssentral mellom forskning og 
næring 

    

TreSenteret som etablerer av nasjonale trefaglige 
nettverk/samarbeid 

    

TreSenteret som etablerer av internasjonale trefaglige 
nettverk/samarbeid 

    

 
4. Vurder følgende utsagn om TreSenteret: 
 Helt 

uenig 
Ganske 
uenig 

Ganske 
enig 

Helt 
enig 

TreSenteret har gitt viktige bidrag til et økt fokus på innovasjon og 
utvikling innen skog- og trenæringen 

    

TreSenteret har gitt viktige bidrag til et økt fokus på innovasjon og 
utvikling innen trefaglig forskning/undervisning 

    

TreSenteret er en anerkjent ressurs for skog- og tresektoren     
TreSenteret har bidratt til økt verdiskaping i relevante ledd av skog- 
og treproduksjon 

    

TreSenteret har bidratt til større fremtidstro for skog- og trenæringen     
Vi ønsker fortsatt å støtte TreSenterets arbeid     
Vi har hatt stor nytte av å samarbeide med TreSenteret     
Jeg kommenterer TreSenteret i positive ordelag     
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kundetilfredshetsundersøkelse 
TreSenteret i Trondheim 

 
Tresenteret i Trondheim ble stiftet 6. desember 2000. Foreningens formål er å bidra til økt verdiskaping i 
hele verdikjeden for skog- og treprodukter, samt å bidra til økt bruk av tre som bærekraftig materiale. I 

august 2006 gjennomførte Østlandsforskning en begrenset evaluering i form av en 
kundetilfredshetsundersøkelse blant TreSenterets samarbeidspartnere: representanter fra treforskningen og 

treundervisningen ved NTNU, TreSenterets medlemsbedrifter fra skog- og trenæringen, samt representanter 
fra ulike offentlige aktører. 

Av kundetilfredshetsundersøkelsen går det blant annet frem at TreSenteret har bidratt til å styrke 
trematerialets rolle ved forskning og undervisning ved NTNU, at senteret har fungert godt i sin rolle som 
etablerer av nasjonale nettverk, og at TreSenteret har vært sentral som kommunikasjonssentral mellom 

forskning og næring 
 

ØF-notat nr.: 12/2006 
ISSN nr.: 0808-4653 


