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Bakgrunn 

Sit la fram sin nåværende strategi, Sit 2025, i 2019. Denne ble oppdatert i 2020. Det er 

strategien Sit 2025 som legger føringer for Sits utviklingsarbeid, de virksomhetsvise 

strategiene og årlige budsjett og handlingsplaner.  

Eksternanalyse er en del av strategiarbeidet i Sit. Hvert år analyserer vi globale, nasjonale 

og lokale drivkrefter og aktører som kan/vil påvirke studentvelferden og Sit i fremtiden. 

Analysen gir oss muligheter og trusler, som blir grunnlag for å vurdere og justere vår 

strategi. 

Sit utviklet i 2021 et rammeverk for 

strategiarbeid. Her er den strategiske 

utfordringen selve utgangspunktet for 

strategiarbeidet. For å skape en tydeligere 

ramme for strategiarbeidet må vi forstå vår 

største strategiske utfordring.  

You can't solve a problem  

if you haven't identified it 

RICHARD RUMELT, professor og forfatter ved University of  
California, Berkeley, Harvard Business School 

 

Vi har formulert den strategiske utfordringen gjennom å koble vår visjon til hvordan de 

unge har det i dag: 

Unge mennesker opplever i økende grad dårlig livskvalitet. 
Hvordan kan vi skape rom for meningsfulle studentliv? 

 

For å gi et tydelig og helhetlig bilde av omgivelsene rundt oss, inneholder årets 

eksternanalyse tre deler; makroperspektivet, bransjene vi opererer innenfor og 

studentenes behov. 

Drøfting 

Styret, Velferdstinget og ledergruppen i Sit behandlet eksternanalysen i strategisamling 8. 

Juni i Angvik, og ga innspill til hva dette betyr for Sit sin strategiske utvikling videre. 

Innspillene vil bli hensyntatt i Sits strategiske arbeid på kort og lang sikt. På kort sikt vil Sit 

ta inn innspill i pågående strategi og utviklingsarbeid og vurdere hvilke føringer dette gir for 

budsjett- og handlingsplanarbeid for 2023. 

Administrasjonen i Sit vil videre starte et arbeid med å revidere hovedstrategien «Sit 2025», 

med mål om å lande en strategi som ser fram mot 2030 i god tid før 2025. Innspillene som 
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framkom i workshop-en legger føringer for hvordan vi skal rigge dette strategiarbeidet og 

hva vi skal legge vekt på. 

 

 

Saksbehandlere: Veronica Skjetlein og Audhild Kvam 

 

 

Tilrådning:  
Styret diskuterte innspillene som kom fram i strategiworkshopen og ber administrasjonen 

hensynta disse i det strategiske arbeidet i Sit.  

 

 

Trondheim, 01.06.22 

 

 

Audhild Kvam 

 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Eksternanalyse 2022 

Vedlegg 2: Strategi for Sit 2025 

 


