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INNLEDNING 
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 skal gi oss en innsikt i muligheter og trusler som blir et grunnlag for å vurdere og 

eventuelt justere vår strategi. 

Vi 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. 

Makroperspektivet beskriver den politiske uroen i verden, med krig i Europa og endring i 

allianser, flyktningsituasjonen, nedskalert campusutvikling og innovasjonsdistriktenes 

muligheter for offentlig/private-samarbeid. 

Bransjebildet gir en oss beskrivelse av en økt konkurranseintensitet i de bransjene vi 

opererer innenfor og som vi må ta hensyn til. God oversikt over og kompetanse på 

rammevilkårene vil derfor være viktig. 

Studentenes helse og livskvalitet har hatt en negativ utvikling siden 2010. Unges livskvalitet 

er et stort og alvorlig samfunnsproblem. Velferd er i endring: hvordan forvalter vi 

studentenes ressurser og tilgjengeliggjør samfunnet for at de kan få brukt sine ressurser 

og oppleve mestring, mening og tilhørighet? 

Visjon, strategi og kultur i Sit 
Vi skal skape rom for meningsfulle studentliv. Gjennom å skape en levende campus med et 

mangfold av tjenester og tilbud som studentene har behov for skal vi legge til rette for 

utvikling, motivasjon og sosialisering. Det er viktig at vi tar en tydelig posisjon, slik at vi 

sikrer at deres behov blir hørt og tatt på alvor. Vårt hovedfokus er og skal alltid være 

studentene – visjonen er HVORFOR, strategien er HVA og kulturen er HVORDAN vi skal 

oppnå det.   
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Strategisk utfordring 

Sit har utviklet rammeverk for 

strategiarbeid, basert på strategisk 

teori og forskning (bilde ovenfor). Selve 

strategiprosessen starter med å 

identifisere den strategiske 

utfordringen (strategisk utgangspunkt), 

for å skape en tydeligere ramme, for 

prosessen og de strategiske 

veivalgene. 

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? 

Den strategiske utfordringen er utgangspunktet for å utvikle vår strategi, og vil gi oss en 

tydeligere retning for omverdensanalysen, heretter kalt eksternanalysen. 

Eksternanalyse 
Eksternanalyse er en del av strategiarbeidet i Sit. Her analyserer vi globale, nasjonale og 

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

Resultatet av eksternanalysen er muligheter og trusler, koblet til studentvelferden og Sit. 

For å håndtere usikkerhetsrommet i fremtiden har vi laget fremtidsbilder eller scenarier, 

og har delvis brukt PESTEL som rammeverk for å skape et helhetlig bilde på omverden. 

Disse metodene gjør oss i bedre stand til å analysere de muligheter og trusler vi står 

ovenfor.

 

Virksomhetsområdene i Sit opererer naturlig nok i ulike bransjer innefor studentvelferden. 

Årets eksternanalyse (2022) inneholder derfor også bransjebilde og studentenes behov, for 

å gi et enda tydeligere bilde av omgivelsene rundt oss:  

Makroperspektivet  Bransjene vi opererer i Studentene i G-Å-T 
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MAKROPERSPEKTIVET 
I makroperspektivet ser vi spesifikt på politisk uro, økonomisk usikkerhet og endrede 

rammevilkår. Disse områdene er utsatt for størst endring den siste tiden og vil påvirke 

studentvelferden i større eller mindre grad. Det er gjennomført en faktainnsamling og 

samtaler med utvalgte nøkkelaktører for å belyse makrobildet. Hovedkilder har vært 

eksternanalysen fra 2021, perspektivmeldingen fra 2021, og regjeringsplattformen fra 2022 

som sammen er oppdatert med endringer framkommet i lokalt, nasjonalt og globalt 

nyhetsbilde.  

Politisk uro 
Krig i Europa og endring i allianser 
Den 24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina, som yter motstand med støtte fra et 

samlet vesten. Utfallet er usikkert, og krigen kan bli langvarig. Sverige og Finland har 

besluttet å søke NATO-medlemskap, men noen land i alliansen, herunder Tyrkia og Ungarn 

viser tegn til å fremme egne interesser for å tillate dette. Krigen var uventet og påvirker i 

ulik grad de andre driverne i makrobildet, og spesielt økonomiske forhold.  

Flyktning og student 
Flyktningsituasjonen er uforutsigbar, og krigen i Ukraina har gjort dette perspektivet særlig 

aktuelt. Kommunene blir bedt om å være forberedt på å bosette 35 000 ukrainske 

flyktninger i 2022 (IMDi). Trondheim har sagt ja til å bosette 740 av disse. NTNU har 

opprettet 140 nye studieplasser for studenter fra Ukraina. 

Nedskalert campusutvikling 
I slutten av mars fikk NTNU og Statsbygg beskjed om å legge frem planer innen 25. mai for 

en nedskalert campussamling i Trondheim. Regjeringen har signalisert et betydelig behov 

for å å kutte offentlige pengebruk, og ønsker i tillegg å ruste opp forsvar og beredskap. 

NTNU-rapporten fra slutten av mai viser at prosjektet uten flytting kan bli 6,4 milliarder 

kroner billigere, noe som tilsvarer en halvering av kostnadene. Et samlet kunnskaps-

Trondheim, inkludert studentene, uttaler at et slikt resultat vil være svært kritisk både for 

Trondheim som kunnskapsby og Norges mulighet for å omstille seg de neste tiårene. 

Campusprosjektet i Trondheim er per i dag satt under press ved kraftig redusert budsjett. 

Samtidig har regjeringen utsatt Ocean Space Center. Det er med andre ord usikkert i dag 

hva som vil bli løsning på de to svært sentrale prosjektene. Premissgivere for 

campussamling er Kunnskapsdepartementet, NTNU og Statsbygg. Til tross for at 

campussamlingen i Trondheim er under hardt press, utvikles studentvelferden i en positiv 

retning på campusene i Gjøvik og Ålesund. 

Campusutvikling som del av innovasjonsdistrikt 
I Norge etableres det for tiden fire innovasjonsdistrikt, hvorav det ene rundt Gløshaugen og 

Elgestergate. Satsningen i Trondheim organiseres i foreningen Trondheim Tech Port. I andre 

innovasjonsdistrikt, som Oslo Science City og Hovinbyen Sirkulære Oslo, ser man at slike 

offentlig/private-samarbeid med geografiske mandat vedtatt i bystyret, brukes som 
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brekkstang for å realisere aktørenes reguleringsplaner i bystyret. Livsvitenskapsbygget og 

NGI-bygget «Campus Ullevål» er eksempler på dette.  

Økonomisk usikkerhet 
Energi- og råvarekrise i Europa 
En rekke globale utfordringer og kriser skaper ringvirkninger som også får konsekvenser 

for oss i Norge. Gjenåpningen av samfunnet etter pandemien, økt reisevirksomhet, 

sanksjoner mot Russland spiller alle inn i den økende energikrisen vi har sett det siste 

halvåret. Videre er også tilgangen på råvarer sterkt berørt av de globale utfordringene. 

Råvaremangel og forsinkelser i produksjonen får konsekvenser for både pris og 

leveringstid på varer. Utviklingen i verdens råvaremarkeder tyder på at prisene på 

innsatsvarer kan ta seg ytterligere opp fremover. 

Studentøkonomi  
Studentene har allerede en utfordrende økonomisk situasjon og usikkerheten er økende. 

Ifølge NSO er nesten 4 av 10 studenter i Norge avhengig av støtte hjemmefra, for å få 

økonomien til å gå rundt. Videre tar 28% av studentene opp forbrukslån gjennom 

studietiden. Revidert nasjonalbudsjett gir økt grunn til bekymring og NSO peker på at 

studiestøtten nå vil synke mot grunnbeløpet i folketrygden, og studenter vil ha lavere 

kjøpekraft enn tidligere. En slik økonomisk utvikling er også bekymringsfull med tanke på 

økte sosiale forskjeller mellom studentene.  

Økte renter og priser 
Endring i konsumprisindeksen fra april 2021 til april 2022 var på 5,4%. Økte priser på strøm 

og drivstoff forklarer mye av oppgangen i KPI siste tolv måneder. For å møte økte priser 

har man fått et høyt lønnsoppgjør i 2022. For å dempe inflasjonen setter Norges Bank opp 

renten og bankene følger etter. Dette vil gi en trangere studentøkonomi for de studentene 

som har lån. Fortsatt høye energipriser samt økte renter vil redusere det økonomiske 

handlingsrommet til både husholdninger og bedrifter. 

Høyere rente 
Med inflasjon og høyere rente vil 

kapitalkostnadene gå opp både hos studenter, 

deres foreldre og samskipnaden selv. Med 

økte kostnader for studentene vil man se økt 

misnøye og krav om kompensasjon. Den 

økonomiske trenden kan vare lenge.  

Konkurranse om arbeidskraft 
Konkurransen om arbeidskraft er stor.  
Norske virksomheter mangler 70 000 

ansatte, viser NAVs bedriftsundersøkelse for 

2022. Flere næringer rapporterer om 

alvorlige problemer med å få tak i 
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arbeidskraft og kompetanse. Koronapandemien er definitivt over i det norske 

arbeidsmarkedet. Mens vi for to år siden opplevde historisk høy arbeidsledighet i Norge, er 

situasjonen nå snudd på hodet: Ikke siden 2008, før finanskrisen, har antallet arbeidssøkere 

vært lavere. Vi har det høyeste sysselsettingsnivået på ti år, og aldri tidligere har det vært 

registrert flere ledige stillinger enn det har vært hittil i år. En av tre virksomheter forventer 

å øke bemanningen kommende år.  

Ifølge Norges Banks regionale nettverk er bygg og anlegg blant næringene der 

rekrutteringsproblemer er størst. Det skyldes trolig at tilgangen på utenlandsk arbeidskraft 

er lavere enn før pandemien. Samtidig som aktiviteten er høy og det er vanskelig å få tak i 

arbeidskraft, opplever mange bedrifter høy vekst i prisene på innsatsvarene, herunder stål, 

betong og energi. Videre bidrar det stramme arbeidsmarkedet til å øke prisen på 

arbeidskraft.   
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BRANSJEBILDET 
Studentvelferden er nedfelt i loven og gir samskipnadene tydelige rammer. Vår posisjon i 

samfunnet er viktigere enn noensinne, for å kunne skape de beste rammevilkårene for 

studentvelferden, i studiebyene, men også i Norge. Det vi tjener inn, skal gå tilbake til 

studentvelferden. Vår rolle er å være en pådriver for studentvelferden og se muligheter for 

samarbeid med de andre aktørene. Gjennom samarbeid vil vi kunne skape verdier utover 

det vi klarer selv – merverdi for studentene. Vi har også en viktig rolle som regulator for å 

oppnå best mulig rammevilkår for studentvelferden. 

Aktørene 
Å få skissert et klart bilde av bransjene vi opererer innenfor er en viktig del av 

eksternanalysen. Hvorvidt vi ser aktørene i bransjene som konkurrenter eller 

samarbeidspartnere spiller en stor rolle for hvordan vi skal utvikle oss fremover. Per i dag 

har vi ikke ressurser nok til å hjelpe alle studenter – vi har et visst antall studentboliger 

tilgjengelig, en makskapasitet på treningssentrene våre, ikke sosiale møteplasser på alle 

campuser eller nok samtalepartnere til studentene. Vi må derfor være bevisste hvor vi står 

i forhold til de andre aktørene.  

 

Bolig 
Det siste året er det flere store private 

virksomheter som har etablert seg, eller er på 

vei inn i studentboligmarkedet i alle tre byene. 

Studentboliger blir ansett som attraktive 

investeringsobjekt med lav risiko, noe som 

tiltrekker seg profesjonelle 

eiendomsinvestorer fra inn og utland. Gjennom 

året har det også vært gjennomført flere 

eiendomsoverdragelser i dette markedet. Selv 

om Sit også har fått anledning til å komme med 

bud på disse eiendommene har prisene vært 

for høye, da prisforventningen har vært opp 

mot, og over det dobbelte av kostnadsrammen 

for tilskudd. De største private nysatsningene i 

Trondheim er Campus Life på Nardo og 360Campus i Elgsetergate. Alle disse eiendommene 

er nå overdratt til fondsselskaper, noe som bekrefter at studentboliger er et interessant 

investeringsobjekt som gir høy yield. Det er også signaler om at BoColiving kommer til å 

etablere seg tungt både i Trondheim og Ålesund i løpet av 2022. BoColiving er et konsept 

hvor selskapet kjøper opp allerede etablerte eiendommer og bygårder, og pusser opp disse 

til bofellesskap med høy kvalitet. Utleieforholdene administreres gjennom en sømløs og 

heldigital prosess, hvor en liten driftsorganisasjon skal bidra til å holde husleien på et lavt 

nivå. Selv om det ikke er et krav om å være student for å leie disse boligene oppgis 

studenter til å være hovedmålgruppen. De private aktørene som baserer seg på nybygg 

satser på studentboliger med høy standard og attraktiv beliggenhet. Boligtypene er 

hovedsakelig fordelt på hybler i kollektiv (de fleste med eget privat bad) og 1-roms 

leiligheter. De tilbyr også attraktive fellesrom som lesesal, filmrom og gamingrom.   
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Disse aktørene har lagt seg på et vesentlig høyere prisnivå enn hos Sit og privatpersoner 

som leier ut hybler. For eksempel koster det 7300 + 360 kr/mnd. for å leie en hybel i 

kollektiv (med privat bad) hos 360campus. Teknobyen (Sit) tilbyr samme type bolig og 

beliggenhet til kr. 5555 + 312 kr/mnd.  Høsten 2021 var det flere reaksjoner fra studenter 

som var kritiske til pris og vilkår i de nye studentboligene hos 360Campus. Ved 

semesterstart høsten 2021 kunne de likevel åpne med 100 % belegg. I tillegg til høy pris er 

det en fellesnevner at kontraktene som tilbys har en varighet på 12 måneder, uten mulighet 

for oppsigelse i perioden. På denne måten reduserer utleier risiko for tomgang i løpet av 

året, på bekostning av fleksibiliteten til beboerne. 

I Trondheim er det nå i underkant av 2000 hybler hos kommersielle studentbyer. I tillegg 

kommer nyetableringer fra BoColiving, og semi-profesjonelle aktører som leier ut til 

studenter i bygårder og annen i type eiendom. På Gjøvik er det samme tallet 160. Dette 

utgjør en markedsandel på ca. 4 – 5%, noe som betyr at Sit fremdeles er en vesentlig større 

aktør. 

Mat og drikke 
Studentene har samlet sett et bredt tilbud med ulike matkonsepter på og rundt campus. 

Dagligvarebutikker med lav pris og stort utvalg, kaffebarer med fristende sortiment og gode 

lokaler, kioskkjeder med god beliggenhet, god tilgjengelighet og åpningstider, 

pizzaleverandører med levering, god pris, enkle bestillingsløsninger og attraktive 

merkevarer, casual dining med kvalitet innen smak, meny og fine lokaler, samt fast-

foodkjeder med god beliggenhet, velsmurte servicekonsepter og merkevarer. I mange 

tilfeller er også matpakka eller det å spise hjemme i studentboligen reelle alternativer til 

Sit sine tilbud. 

Kafe/servering er en bransje som er i rask endring, som fornyer seg ofte, med impulser 

både lokalt og internasjonalt. Kundene sammenligner vårt tilbud med det de opplever hos 

konkurrenter andre steder (selv om de ikke er et alternativ til lunsj der og da). Drivere er 

produkt, service, pris og opplevelse/møteplassen. Pris er viktig, men kan kompenseres med 

gode produkter og hyggelig atmosfære (den gode møteplassen). Folk flest har bedre råd i 

dag enn tidligere og unner seg oftere litt ekstra (slik som kaffebar). Vi har ikke tallmateriale 

som understøtter at studenter oftere kjøper mat nå enn tidligere, men vi antar at dette er 

tilfelle. Take-out og levering (Fodora etc.) er på vei opp i Norge og gjennom digitale 

løsninger blitt lettvinte for studentene og dermed blitt reelle konkurrenter til våre tilbud.  

Bærekraft framstår som viktig for å kunne være en foretrukket leverandør eller være et 

alternativ til å ha med mat hjemmefra. Den overordnede trenden er at folk flest spiser kjøtt 

og at de fleste ser også ut til å ville fortsette med det i fremtiden. Bare 3 prosent er 

vegetarianere og veganere, og dette tallet har holdt seg jevnt i flere år. Man ser en tendens 

til at nordmenn ønsker et mer fleksitariansk spisemønster. Altså at de spiser mer 

plantebasert, og mindre kjøttbasert mat – uten å kutte kjøttet fullstendig. Antallet 

fleksitarianere øker mye mer enn antallet vegetarianere og veganere1. 

 
1 https://universitas.no/sak/69103/unge-er-mest-positive-til-kunstig-kjott/  
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Beliggenhet er mer og mer viktig fordi at folk får dårligere tid. Videre går vi fra å være 

måltidsstyrt til å bli anledningsstyrt. Det å gjøre noe sammen med andre er viktigere enn å 

spise til faste tidspunkt. 

Området forventer høyere priser på varer som et resultat av generelt høyere kostnader på 

råvarer nasjonalt og internasjonalt. 

Fysisk aktivitet 
Tilbudene spenner fra store og komplette treningssenter til nøkkelkortsenter med lav pris, 

fra treningssenter nært studentens bosted til digital hjemmetrening, og fra kommersielle 

aktører til tur- og aktivitetstilbud gjennom DNT. Studenter velger ofte å trene der hvor 

venner trener, og alle former for trening, idrett og aktivitet er positivt mtp. fysisk helse. 

For mange studenter har trening og fysisk aktivitet stor betydning for hvordan de føler seg 

og kan i flere tilfeller bidra til økt livskvalitet. Dette er også en trend som har blitt forsterket 

igjennom Covid-19 pandemien og vil prege oss i tiden fremover. Fler og fler studenter 

velger egentrening (individuell- eller gruppetrening) fremfor å delta i idrettstilbud. Det er 

trendy å være aktiv – trening og fysisk aktivitet blir en stor faktor for økt livskvalitet. Det å 

kjøpe treningsmedlemskap blir en «naturlig» del av livet. Økt tilgang til kunnskap om 

trening gir mer selvdrevne brukere. Det å bruke naturen og trene ute er veldig populært 

(toppturer, løpeturer etc.). Både Millennials og Generasjon Z bruker SoMe i stor grad til å 

dokumentere turene sine, og denne trenden har bare blitt forsterket med Covid-19 

pandemien.  

Forskjellene øker mellom de trente/utrente, aktive/inaktive og kunnskapsrike/uvitende 

individene. Dette kan føre til at de utrente/inaktive/uvitende,  opplever høyere terskel for å 

benytte seg av treningssentre og de utelukker det som en aktuell arena for de å være (også 

kalt «Gym-Intimidation» på engelsk). Overvekt og fedme i søkelyset forsterker 

polariseringen ytterligere. 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder antall treningssenter per innbygger, 

geografisk dekningsgrad (90 prosent av den norske befolkningen bor i en kommune med 

minst ett treningssenter), antall personer som trener på et treningssenter (før pandemien 

var omtrent 20 prosent av befolkningen medlem av et treningssenter) samt kompetansen til 

de som jobber på treningssentrene2. Treningsbransjen preges av sterk konkurranse – 

mange aktører kjemper om samme målgrupper. Konkurransefortrinn til våre konkurrenter 

kan oppsummeres i at de er på andre lokasjoner, der studenter bor (eks. 

Trondheimsstudenter fortsetter å trene der de har trent i alle år), de har tilbud som vi ikke 

har (crossfit, svømmebasseng, etc.), de har større kapasitet/romslighet (som kundene 

betaler for) og at miljøet kan være mer voksent (som en del av våre målgrupper kanskje 

foretrekker). 

 
2 Fremtidens treningssenter - Virke 
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For å skape gode opplevelser for medlemmene, er det viktig å være tilgjengelig både 

innendørs, utendørs og digitalt. Digitaliseringen av treningssenterbransjen er fortsatt bare i 

støpeskjeen, og i årene som kommer vil vi se nye plattformer og møteplasser vokse fram.3 

American College of Sports Medicines (ACSM) årlige undersøkelse om treningstrender 

viser at «Hjemmetreningssenter» og utendørsaktivitet er på topp, mens onlinetrening faller 

tilbake. Gruppetrening faller ytterligere, sannsynligvis som et etterslep etter pandemien. 
Bærbar treningsteknologi (smartklokker, pulsmåling, skritteller etc.) har igjen inntatt 

førsteplass på den globale rangeringen. Personlig trening er fortsatt en topp 10-trend. 

Barnepass 
Barnehager i nærmiljøet til studentene som drives av både kommunen og private aktører. 

Spesielt barnehager som er etablert i nærheten av studentenes bosted. Det er god 

barnehagedekning i bransjen. 

Helse 
Studentene har et bredspektret tilbud gjennom kommunenes, spesialisthelsetjenestens 

helsetilbud og private praktiserende. Et økende utvalg innen selvhjelpsprogrammer og 

digitale tilbud kompletterer tilbudet. I praksis oppleves ikke dette som konkurranse, men 

som komplementært. Sit tilbyr gratis helsehjelp og kommunene anbefaler studenter å 

henvende seg til Sit. 

Endrede rammevilkår 
En rekke rammevilkår har direkte og indirekte påvirkning på Sits muligheter og 

handlingsrom. Den politiske uroen og økonomiske usikkerheten som råder skaper 

uforutsigbarhet, akselerert endringstakt og økende kompleksitet. God oversikt over og 

kompetanse på rammevilkårene vil derfor være viktig. 

Endringer i samskipnadsloven og barnehageloven 
Det har lenge vært forventninger til endringer i Samskipnadsloven, men det foreligger 

ingen aktuelle uttalelser om revideringer av samskipnadsloven i media eller i offentlige 

dokumenter. NSO ønsket i 2018 gjennomgang av samskipnadsloven i forbindelse med 

revidering av UH-loven, men NSOs innspill ble ikke hensyntatt. 

Det varsles endringer i barnehageloven i regjeringsplattformen av 2021. Målet med disse 

endringene er å «stramme inn regelverket for private barnehagar for å sikre at offentlege 

tilskot og foreldrebetaling går til barnehagedrift, medrekna å regulere kjøp og sal av 

barnehagar strengare og vurdere innføring av meldeplikt og kommunal forkjøpsrett» og «Gi 

kommunane større moglegheit til å styre finansiering og krav til private barnehagar.».  

 
3 Slik posisjonerer Actic seg for fremtiden (credicare.no) 
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Statsbudsjett 
Statsbudsjettet er en viktig ramme som legger føringer for mange av områdene innenfor 

studentvelferden. Å få bevilgninger fra aktuelle departementer er vesentlig for å nå mål og 

skape endringer der Sit har kjernekompetanse. 

Sits finansiering av studentboliger er hovedsakelig gjennomført med tilskudd fra 

Kunnskapsdepartementet samt lån i Husbanken. Kostnadsrammen justeres årlig i 

forbindelse med Statsbudsjettet. Indeksreguleringen av kostnadsrammen for 2022 var på 

2,6 %. Dette er vesentlig lavere enn den generelle prisøkningen i byggebransjen. 

Kunnskapsdepartementet har satt i gang et arbeid for å se på hva som kan gjøres med 

kostnadsrammen for studentboligbygging. Resultatet av dette arbeidet vil vi tidligst kunne 

se høsten 2022 i forbindelse med Statsbudsjettet for 2023. Hva det konkret jobbes med, er 

vi ikke kjent med, men Samskipnadsrådet har gitt innspill både knyttet til justering av 

kostnadsramme for allerede gitte tilsagn, og økning som følge av den ekstraordinære 

utviklingen i byggekostnad. Utover eventuell endring av kostnadsrammen er det ingen 

signaler om endringer i ordning med tilskudd til studentboligbygging i samskipnadenes regi.  

Årets jordbruksoppgjør har tiltak som gir en samlet økning i inntektsmulighetene i 

jordbruket for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Samtlige produksjoner får med dette 

oppgjøret betydelig økte inntektsmuligheter og tetting av inntektsgapet starter allerede i 

2022. Dette betyr blant annet en kraftig økning i kornprisene og økning i andre 

landbruksprodukter som vil ha innvirkning på våre varekostnader. 

EU-regulativer 
Nye regulativer er på vei inn i norsk lovgiving gjennom EØS-avtalen. I tiden fremover 

forventes regulering knyttet til nye europeiske standarder for bærekraftsrapportering, 

energy performance in buildings directive – forkortet EPBD, handlingsplan for bærekraftig 

finans og to EU-pakker om sirkulærøkonomi. 

Klimanøytralitet  
Eksternanalysen viser at klimautfordringer er dagens og kommende generasjon studenters 

største bekymring. Det vil ikke lengre være nok for organisasjoner å være klimanøytrale, de 

vil forvente at alle organisasjoner bidrar positivt tilbake til klimaet.  

Et EU-finansiert prosjekt for å skape klimanøytrale prosjekter i Trondheim, Stavanger og 

Oslo: De tre norske byene får midler av EU for å redusere sine klimagassutslipp og være i 

front av europeisk byutvikling innen mobilitet, energi og byplanlegging. Prosjektet skal bidra 

til å utvikle realistiske gjennomførings- og finansieringsplaner, prototyper og løsninger 

som skal hjelpe byene til å ta skrittet mot å bli klimanøytral (Forskningsrådet).  

Studenttinget skriver i sin «Miljø- og bærekraftspolitisk plattform» følgende: 

Bærekraftige innkjøp skal også gjelde mat. Et mer plantebasert kosthold har et betydelig 

lavere klimafotavtrykk. All mat som tilbys på arrangementer i regi av NTNU skal derfor 

være vegetarisk eller vegansk som standard, med mulighet for å melde inn annen 

preferanse. NTNU skal jobbe for at mat servert på sine arrangementer og lignende er 

kortreist når det er mulig. 
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STUDENTENE i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 
Studentene kan i utgangspunktet fremstå som en forholdsvis homogen gruppe unge 

mennesker. Nærmere undersøkelser viser at de i realiteten består av flere undergrupper, 

eller segmenter, med store likheter internt i segmentene, og til dels betydelige ulikheter på 

tvers av segmentene. Selv om behovene kan variere, så har studentene allmenne behov for: 

 Mat & drikke 

 Et sted å bo 

 Aktivitet og trening 

 Helse, trivsel & trygghet 

 Sosial & kulturell aktivitet 

Mat & drikke 

Det er flere aktører som er aktuelle når det kommer til mat og drikke; Dagligvare, 

kaffebarer, kiosker/convenience, pizzaleverandører, restauranter utenfor campus i tillegg 

til kantiner på campus. Matpakke, dagligvare, serveringssteder i randsone av campus eller 

foodtrucks, er de mest brukte alternativene når studentene er på campus. I noen tilfeller 

kan de også spise alle måltidene sine hjemme. Det er studenter fra hele studieløpet som 

handler hos Sit, i tillegg til linjeforeninger som også er viktige kundegruppe. Avgjørende 

forhold for valg av mat og drikke er produktutvalg og -kvalitet, service og vennlighet, pris, 

trivsel i lokalene, og lite ventetid. 

Personas er en måte å segmentere kundegrupper. Når det kommer til mat og drikke, 

beskrives studentene ved tre ulike segmenter: “Sunne og prisbevisste”, som er opptatt sunn 

mat og helse, og samtidig vurderer pris nøye (45% av studentene), “Spiser brødskiver” som 

lager mat selv og tar med matpakke (29%) og “Kantinedyrene og kanelbollespisere” (25%) 

som kjøper mat på campus og setter det sosiale aspektet aller først (personas 2022). 

 

Et sted å bo 
Boligmarkedet for studenter består av profesjonelle utleiere og mindre private aktører, i 

tillegg til Sit. Noen studenter velger å kjøpe bolig eller bo hjemme. De som bor hos Sit er 

primært unge, nye fulltids studenter på utkikk etter hybel. Deretter familier og 

internasjonale studenter (6 mnd). Avgjørende forhold når det gjelder bosted er beliggenhet, 

standard på bolig, service og vennlighet fra Sit, og husleie/pris. Også informasjon fra 

huseier er viktig. 
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Når det gjelder bolig beskrives studentene ved de tre segmentene Sosial (43%) og opptatt 

av samhørighet og fellesskap, Uavhengig (34%) med behov for litt privatliv og opptatt av 

bærekraft, og Rasjonell (23%) hvor smarte valg og lav pris er sterke drivere (personas 

2020). 

 

Aktivitet og trening  
Hvis studenten ønsker å trene så har studenten et stort, kommersielt tilbud om aktiv 

trening, fra store komplette senter til mindre ubetjente senter med lav pris. Men studentene 

kan også trene utendørs eller hjemme. Det florerer av digitale treningstilbud. En del er 

uinteressert i trening, men holder seg i aktivitet på annen måte. Turtilbudet til DNT kan 

være interessant. De som trener hos Sit og hos andre tilbydere av samme tjenester er 

opptatt av størrelse på treningsareal, utvalg av treningsapparater, kapasitet, pris og 

åpningstid. 

Innen trening er det tre tydelige studentsegmenter: den Strategiske (29%) som vil være i 

god form og se bra ut, den Erfarne (23%) som er aktiv, opptatt av trening, kunnskapsrik, og 

bruker trening for å ha overskudd, og den Uinteresserte (16%) som aldri har trent mye, 

prioriterer andre ting og ikke plages av det (personas 2021). 

 

Helse, trivsel & trygghet 
Studentene har et bredt tilbud som spenner fra Sit til offentlig helsetilbud, og private 

praktiserende, til aktører som tilbyr kurs og rådgiving. Det er god barnehagedekning fra 

både kommunale og private barnehager. De som benytter Sits velferdstjenester er inntil 25 
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år med klar overvekt av kvinner. Disse gir gode tilbakemeldinger på Sits tilbud. Ventetid og 

kapasitet er likevel en utfordring. Dette gjør at etterspørselen er større enn Sit evner å 

betjene og veien til hjelp bli lengre. Det er også et behov for spesialiserte tjenester som 

bygger videre på det Sit tilbyr, som parterapi og seksuell helse. 

Med hensyn til helse, trivsel og trygghet eksemplifiseres studentlivet ved fire typiske 

arketyper: Førsteårsstudenten med høye forventninger, som er litt introvert og trenger 

nære relasjoner, den Faginteresserte som har studert noen år, synes relasjoner er 

vanskelig å forstå, og er avhengig av struktur, Masterstudenten med venner som har flyttet 

fra byen, har kjæreste, og vil utgjøre en forskjell for andre, og Vervsjongløren som er 

usikker på valgt studieretning, bor med kompiser, sier ja til det meste, og glemmer seg selv 

opp i alt han driver med (IME personas 2022). 

 

Sosial & kulturell aktivitet 
Studentene er avhengige av møteplasser for å koble av, skape aktivitet og opplevelser 

sammen. Samfundet i Trondheim, NTNUI, UKA, utelivstilbudet, konserter, kino, teater og 

andre kulturelle tilbud, studentfrivilligheten, studentforeninger og studenthuset i Gjøvik er 

viktige møteplasser der studentene deltar og skaper sosiale og kulturelle aktiviteter for og 

med andre studenter, gjennom hele året. 

Undersøkelser viser at behov for møteplasser og sosial aktivitet i ulik grad er styrende for 

de valg studentene tar; store studentkollektiv tiltrekker de som vil ha utstrakt sosial 

omgang og nettverk, mens 1-roms hybler kan gi mer privatliv. Kantiner og kafeer kan innfri 

behovet en del har for å kombinere mat med det sosiale. Også innen trening og aktivitet 

spiller den sosiale dimensjonen en viktig rolle; noen velger treningssenter ut fra hvor 

venner trener, og man kan slenge seg med på en treningsøkt fordi det er en anledning til å 

være sosial. 

Hybrid studenthverdag 
Studenthverdagen er i endring og både teknologisk utvikling og etterdønningene etter 

pandemien har satt varige spor i studentenes hverdag. At studenthverdagen kan være både 

digital og fysisk kan gi endrede behov og etterspørsel, samt nye utfordringer knyttet til det 

sosiale, helse og livskvalitet. Å ta høyde for en hybrid studenthverdag vil være viktig i 

arbeidet med å sikre en levende og aktiv campus.  
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Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren (2021–2025) ble lansert 10. 

september 2021 av Kunnskapsdepartementet. Et viktig utgangspunkt for strategien er at den 

digitale omstillingen er en av de største endringene samfunnet vårt skal gjennom dette 

tiåret. Strategien har seks innsatsområder deriblant Digitalisering for fleksibel utdanning: 

«Digitaliseringen driver fram endringer i studievaner og læringspreferanser som 

universitetene og høyskolene må møte for å være relevante. En viktig erfaring fra 

koronaperioden er at framtidas utdanning bør kombinere fysisk tilstedeværelse og digitalt 

tilbud på en måte som fremmer læring, læringsmiljø og fleksibilitet» (S.5) 

En studenthverdag i endring, og med økt digitalisering, vil stille nye krav til omgivelsene og 

studentvelferden. Studentene (generasjon z = digitalt innfødte) vil ha høyere forventninger 

og krav om hybrid studenthverdag. Tradisjonelle strukturer - tilpasset en analog hverdag 

med fysiske møter - vil her være utilstrekkelig og til hinder for å innfri studentenes krav og 

forventninger til den hybride studenthverdagen.  

Antall studenter og alder 
Både i 2020 og 2021 var det en stor økning i antall studenter ved norske universiteter og 

høgskoler. I 2022 er det et fall i søkere til høyere utdanning og 12% færre har søkt høyere 

utdanning i 2022 sammenlignet med 2021. Antall søkere som har rent nettbaserte studier 

som sitt førstevalg, har økt med over 34 prosent fra i 2021. I 2021 var det en økning på 10 

prosent i aldersgruppen 50 år og eldre. I perioden 2011-2019 har det i gjennomsnitt blitt 3 

prosent flere studenter i denne aldersgruppen årlig. Det var også en markant økning blant 

studenter i alderen 35-49 år, med en økning på 7 prosent fra 2020 til 2021. 

Endringer i studievaner 
Globale trender antyder at flere vil fortsette å studere hjemmefra, også internasjonalt. 

Økonomisk usikkerhet kan føre til at flere forblir studenter lengre. Videre vil negativ 

befolkningsvekst og økt fokus på livslang læring påvirke den demografiske 

sammensetningen hos studentene. 

Etterdønninger etter pandemien 
Pandemien har ført med seg stor teknologisk utvikling og digitalisering i høyere utdanning. 

Dette kan for eksempel innebære at færre studenter har behov for å oppholde seg på 

campus, og muliggjøre deltakelse på internasjonale studieprogram uten å være fysisk til 

stede ved utdanningsinstitusjonen (digital globalisering).  

Digitalisering og automatisering av tjenester 
Vi vil se økt automatisering og selvbetjening med hjelp av fysiske roboter, robotteknologi, 

automatiserte prosesser og selvbetjening. Vi ser også et økt fokus på «smart work» - en 

arbeidsdag med flere digitale møter, digitale møteplasser og færre jobbreiser. Det ligger 

store muligheter for finansiering av pilotprosjekter og gode samarbeid med privat sektor på 

dette området 

Datadrevet innovasjon kan bli en av de viktigste driverne bak økonomisk vekst fremover. 

Det blir nå produsert mer data hver uke enn det ble i løpet av hele det forrige årtusen. 

Utviklingen er drevet frem av økt datakapasitet og regnekraft og omfatter blant annet 
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teknologier som tingenes internett, stordata, skyløsninger og kunstig intelligens. OECD 

viser til studier som anslår at bedrifter som klarer å dra nytte av datadrevet innovasjon, har 

5–10 prosent høyere produktivitetsvekst enn andre.  

I sum handler det om å kombinere to forhold ved digitaliseringen – å produsere varer og 

tjenester mer effektivt og med bedre kvalitet, og å utvikle nye inntjeningsmodeller basert på 

behovene som oppstår i markedene. En utvikling der enkelte typer kompetanse blir mindre 

verdt i arbeidslivet, vil trolig tilta i takt med digitalisering og automatiseringen. 

Helseplattformen iverksettes 
Helseplattformen innfører felles digital plattform for helsetjeneste og pasienter i Midt-

Norge. Systemet ble innført i Trondheim kommune 7. mai. Innbyggerne har tilgang til egen 

journal gjennom pasientportalen Helsa Mi. Helseplattformen skal sikre økt kvalitet i 

pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer. Dette kan 

endre hvordan aktørene samarbeider, og tenker helsetjenester på i fremtiden. 

Studentenes helse og livskvalitet 
Ensomhet 
Flere studenter rapporterer at livskvaliteten deres har gått ned som følge av pandemien –

digital undervisning, færre sosiale møteplasser etc. er sentrale bakenforliggende faktorer 

her. SHoT-undersøkelsen 2021 viser at det er en betydelig økning i rapporterte psykiske 

helseplager blant studentene (+2% til 18%). Depresjon (12,3%) og Angst (10,5%) er de 

vanligste lidelsene. Vi ser en kraftig økning i ensomhet sammenlignet med 2018 (30% i 2018, 

54% i 2021), også da spesielt blant de yngste studentene. 
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Både SHOT- og HUNT-undersøkelsene viser at de unge har fått betydelig dårligere 

livskvalitet siden 2010. Budskapet som fremmes blant forskere og eksperter på temaet er at 

det er samfunnet og systemene som må endres på, for at vi skal snu denne negative 

trenden. 

 

Fra «what`s wrong» til «ask what`s strong» 
Nyere teori om velferd og forebygging retter blikket mot individets ressurser fremfor 

problem. Hvordan forvalter vi de enkeltes ressurser og tilgjengeliggjør samfunnet for at 

mennesker kan få brukt sine ressurser og oppleve mestring, mening og tilhørighet?  

Sosial bærekraft  
For å oppnå sosial bærekraft er det viktig å transformere samfunnsplanlegging og 

økonomisystemer i retning av livskvalitet for alle som et felles samfunnsmål. Det legges 

spesielt vekt på deltakelse, medborgerskap og et mellommenneskelig og relasjonelt ansvar 

for å «ikke etterlate noen» Med andre ord er det viktig å bidra til løftet om sosial inkludering 

og menneskerettigheter som danner grunnlaget for FNs 17 bærekraftsmål. Studentens rolle 

i samfunnet som en ressurs, fremfor en gruppe med problemer er sentralt i lys av dette.  

Relasjonell velferd 
Trondheim kommune er et godt eksempel som gjennom sitt forslag til handlings- og 
økonomiplan, har store satsninger innen relasjonell velferd. De ønsker større grad av 

samarbeid med innbyggerne, ansatte og forskere for å få ideer, løse problemer og finne nye 
veier for å bygge sterke felleskap og velferd, der deres relasjoner og livsbetingelser settes 
i sentrum for velferdsutvikling og bygge gode samfunn.  

 

Folkehelse 
Steinar Krokstad, Leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag og livskvalitet i befolkningen, 

Professor i sosialmedisin ved HUNT forskningssenter, Spesialist i allmennmedisin og 

psykiatri, vektlegger mattering og ABC-metodikken for å snu den negative trenden vi ser 

for unges livskvalitet. 

Mattering  
Vi har et grunnleggende behov for å føle 
at vi har en verdi og kan bidra med noe 
som er verdifullt for andre. Dette er en 
gjensidighet. For at vi skal føle oss 
verdifulle trenger vi å føle at vi bidrar 
med noe som har betydning for andre. Og 
for å føle at vi har noe å bidra med 
trenger vi å føle oss verdifulle. Mattering 
er et grunnleggende behov vi har og en 
forutsetning for å oppleve mening og 
tilhørighet. Å føle seg lite verdifull i 
relasjon til samfunnet fører til negative 
følelser og ensomhet.  
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ABC-metodikken – gjøre noe meningsfullt i felleskap med andre 

ABC-metodikken (ACT, BELONG, COMMIT). Gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe 
meningsfylt (for seg selv og andre). Dette i kombinasjon med mattering understreker 
folkehelsealliansen ved Krokstad er sentralt for å skape god livskvalitet. Dette er med å 
fremme psykisk helse på mange plan.     
  

Studentenes bærekraftsmål 
Studentene selv er veldig bevisste på hva som er viktig for dem 

og deres studenthverdag. Gjennom prosjektet Sit Labs definerte 

de 12 bærekraftsmål som skal være med på å styrke 

studentvelferden, og være et sikkerhetsnett og veileder gjennom 

deres studentreise. 
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