
Styret i Sit   

Styresak D 04 / 2022 
  02.02.22 

 

Strategisk tema: Kafe  Side 1 

 
Strategisk tema: Kafe 
 

Bakgrunn 

Sit Kafe har siden mai 2021 jobbet med å fornye sin virksomhetsstrategi. 

Bakgrunnen for denne prosessen er behovet for å redefinere retningsvalgene for 

enheten i en bransje hvor konkurransebildet og markedsbehovene endres raskt og 

prosessen med campussammenslåing er i full gang. Situasjonen med pandemi har 

gjort oss sårbare økonomisk sett, og behovet for tilpasninger i måten å drive på, 

våre tilbud og våre konsepter er større.  

 

Strategiprosessen 

Fra mai til september 2021 har ledelsen i Kafe jobbet med ekstern- og internanalyse 

for virksomhetsområdet. Strategisk stab har bistått denne i prosessen. Gjennom 

analysearbeidet har det tegnet seg ut fire strategiske veivalg som skal bidra til 

vekst og utvikling.  

Gjennom analyseverktøyene VRIO og SWOT, har vi fått et godt bilde på hvilke 

mulighetsrom vi har, og hva vi bør ruste oss mot. Sit-strategien er førende for Sit 

Kafe sine veivalg.  

 

Vi har vurdert flere veivalg og gjort en prioritering på hvilke som er mest riktig for 

Sit Kafe. De strategiske veivalgene som er foreslått, må ses i sammenheng med 

hverandre. 
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Opplevelsesrommet 

Når vi forklarer de strategiske veivalgene, tar vi utgangspunkt i den totale 

opplevelsen våre kunder erfarer i møte med våre tilbud. Dette skjer gjennom 

opplevelsesrommet. Det er fire aspekter som er viktige å ivareta for at 

totalleveransen til våre kunder skal bli best mulig. 

De fire rommene må samspille for at totalleveransen skal bli god. Det vil være 

variasjon i hvilke rom som har størst betydning for de enkelte veivalgene. 
 

 

 
 

Produkt 

 Produktporteføljen   

o Kjerneproduktet – maten og drikken vi lager og tilbyr 

o Det utvidede produktet – innpakningen, presentasjonen av produktene, 

leveransen, osv 

Stemning og uttrykk 

 Våre sitte- og serveringsarealer og kjøkken  

o Hvor godt tilpasset lokalene er til våre kunders behov (spise, møte 

andre, være alene, større sosiale sammenkomster, ol.) 

o Ryddighet og renhold, lukt, belysning, osv. 

Opptreden 

 Hvordan møter vi våre kunder 

o Service og samspill 

o Hvordan ser vi og kommuniserer vi med våre kunder 

o Punktlighet med tanke på leveranser 

o Fleksibilitet til å imøtekomme våre kunders behov 

 Hvordan ser vår uniform og bil ut, rutiner på hvordan vi skal fremstå  
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Kommunikasjon  

 Hvor intuitivt er det for kundene å finne og forstå hva vårt tilbud er, hvor godt 

er det kjent 

o Hva vi har på menyene, allergener, alternativer, tilbud, osv. 

 Hvor godt vi samspiller og kommuniserer internt 

o Internt i Sit Kafe og i Sit slik at interne prosesser som berører våre 

kunder (bestillinger, priser, faktura, menyer osv) blir ivaretatt på best 

mulig måte 

 

 

Til diskusjon 

 

Strategisk veivalg Spørsmål til diskusjon  

Utvikle gode og lønnsomme utsalg og 
serveringssteder 
 
Vi skal skape et godt økonomisk grunnlag for Sit 
Kafe. Våre serveringstilbud skal være med på å 
skape lønnsomhet. 
 
Bærekraft og miljøtiltak skal være en del av vår 
daglige drift 

 

Vurdere om ulønnsomme enheter skal avvikles eller 
subsidieres av Sit Kafe 
 
Noen av de små campusene har lite kundegrunnlag det er 
utfordrende å ha omsetning nok til at de går med 
overskudd. Overskudd fra de store utsalgs-og 
serveringsstedene går med på å dekke opp for 
underskuddet. Det må ta en vurdering på om vi skal 
opprettholde denne praksisen eller om vi utelukkende skal 
drive lønnsomme utsalgs-og serveringssteder.  

 
Skape gode møteplasser  
 
Vi skal være et naturlig knutepunkt for formelle 
og uformelle treff blant studentene. 

 

Hvilke attraksjoner kan gjøre våre serveringssteder 
levende og attraktive steder for de som besøker oss? 
 

Videreutvikle catering og selskap (mot 
campusbefolkningen) 
 
Catering og selskap bidrar inn i øvrig drift slik at 
vi kan ha gode priser på mat og drikke til 
studenter. 

 

Skal vi videreutvikle eksisterende catering- og 
selskapsvirksomhet innenfor de rammene vi har i 
dag, eller skal vi heve satsningen på dette området? 
Det innebærer blant annet sentralisering av 
cateringbestillinger og -produksjon, mer attraktive 
selskapslokaler, ol., noe som vil gi oss en bedre 
inntjening enn med dagens tilbud. 

Teknologi som en del av vår drift og utvikling  
 
Teknologi gir oss muligheter til å utvikle nye 
konsepter og gjør oss attraktive og 
konkurransedyktige 

 

Skal vi ta i bruk og utvikle teknologi med hensikt å 
forbedre tjenestetilbudet vårt gjennom sømløse 
løsninger for studentene eller som hovedmål å 
effektivisere drift? 
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Prosessen videre 

Etter at styret har gitt sine innspill til de strategiske veivalgene vil Sit Kafe ta 

innspillene med i det videre arbeidet og utarbeide plan for den videre prosessen.  

 

Saksbehandlere: Frøydis Aune Dybdal og Bente Haldorsen 

 

Tilrådning:  
Styret i Sit diskuterer de ulike spørsmålene knyttet til veivalgene og ga innspill til 

disse. Administrasjonen tar med seg innspillene og arbeider videre med å 

ferdigstille strategien for Sit Kafe.  

 

Trondheim 26. januar 2022 

 

Audhild Kvam 

 

 

Vedlegg:   

Strategiske veivalg for Sit Kafe 


