
Strategiske veivalg 
Sit Kafe
Styremøte i Sit, 2. februar 2022

Dato: 02.02.22



Innledning
• Ledelsen i Sit Kafe har gjennom sommeren og høsten jobbet med ekstern 

– og internanalyse for Sit Kafe. Strategisk stab har bistått i prosessen.
• Gjennom analysearbeidet har det tegnet seg ut fire strategiske veivalg 

som skal bidra til vekst og utvikling for virksomhetsområdet.
• VRIO-analysen og SWOTen gir oss 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. 



Strategiske veivalg
• Dokumentet beskriver de strategiske veivalgene vi foreslår for Sit Kafe. 
• Vi ønsker å sette studentvelferd i fokus gjennom å styrke tilbudet til 

studentene. Samtidig avhenger dette av et godt driftsresultat gjennom en 
lønnsom catering- og selskapsvirksomhet.

• Nye og eksisterende serveringstilbud skal være med på å skape 
lønnsomhet i Sit Kafe. 

• Vi skal utvikle nye konsepter i takt med behovsendringer i markedet.
• Vi skal sørge for fleksibilitet i konsepter og måten vi jobber på, slik at vi 

tilpasser oss campusutviklingen og markedet ellers. 



Strategiske veivalg for Sit Kafe Vurderinger Prioritet 

Utelukkende øke priser i våre utsalgs- og 
serveringssteder, for å kompensere for høy 
inflasjon og økte råvarekostnader 

Dette er et tiltak som kan ha kortvarig effekt. 
-Vi mister kundegrunnlag pga merkbar prisjustering. 
-Vi får et dårligere omdømme

NEI

Kommersialisere cateringtilbudet vårt og henvende 
oss til målgrupper utenfor campus for å øke vår 
inntjening

-Ved kommersialisering av cateringtilbudet vil vi ikke være 
hovedsakelig studenttilpasset og fristasjonsarealet faller bort. Dette 
vil medføre betraktelig høyere driftsutgifter (husleie, reparasjoner 
osv)

NEI

Tilrettelegge for et take away-tilbud i Sit, gjennom 
bestillingssystem og pick up point i våre 
serveringsteder

-Vi har kartlagt potensialet for et slikt tilbud blant våre studenter, og 
de ser ikke på Sit som en aktuell leverandør av take away utenom 
campus.

NEI

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

JA

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

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. JA

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



Opplevelsesrommet
Opplevelsesrommet

Produkt Stemning og 
uttrykk

KommunikasjonOpptreden

Samspill og service Intern/ekstern

Se og føleIdentitet, særegenhet

• Når vi videre forklarer de strategiske 
veivalgene, tar vi utgangspunkt i den 
totale opplevelsen våre kunder erfarer i 
møte med våre tilbud

• De fire rommene må samspille for at 
totalleveransen skal bli god

• Det vil være variasjon i hvilke rom som 
har størst betydning for veivalgene



Strategisk veivalg
Utvikle gode og lønnsomme serveringssteder og utsalg

Opplevelsesrommet

Produkt Stemning og 
uttrykk

Kommuni
kasjon

Opptreden

Samspill og service Intern/ekstern

Se og føleIdentitet, særegenhet

• Skape et godt økonomisk grunnlag for Sit Kafe
• Tilby attraktive produkter og tjenester 
• Sørge for lønnsomhet i den totale produktporteføljen
• Sikre effektiv drift
• Vi må vurdere om ulønnsomme enheter skal avvikles eller 

subsidieres av andre
• Styrke vår posisjon som leverandør av serveringstilbud 

• Være en attraktiv leverandør for studenter og ansatte
• Vi må være en samarbeidspartner med 

utdanningsinstitusjonene
• Skape og videreutvikle gode relasjoner

• Vi må utvikle konsepter som gjør oss fleksible og robuste 
• Bærekraft og miljøtiltak skal være en del av vår daglige drift

• Attraktive produkter
• God kommunikasjon 



Strategisk veivalg
Skape gode møteplasser

• Være et attraktivt treffsted som kan bidra til
• Å forebygge ensomhet
• Å være et naturlig knutepunkt for formelle og uformelle 

treff 
• At studenter og ansatte gleder seg til å dra på campus 

• Vi skal tilrettelegge for opplevelser for studenter og 
ansatte i våre eksisterende og nye lokaler

• Ha mulighet til å imøtekomme store volum av kunder og 
sikre effektiv drift

• Tilrettelegge for flerbruk av våre lokaler
• Ha ulike konsepter som gir et mer variert tilbud til 

studentene 
• Serveringstilbud 24/7

Opplevelsesrommet

Produkt Stemning 
og uttrykk

Kommuni-
kasjonOpptreden

Samspill og service Intern/ekstern

Se og føleIdentitet, særegenhet

• Stemning og uttrykk
• Opptreden – samspill og service



Strategisk veivalg
Videreutvikle catering og selskap

Med catering og selskap mener vi:

CATERING
 Catering som leveres fra 

cateringavdelingen
 Catering fra lokale 

kantiner 
 Intern catering: produksjon av 

mat til kaffebarer, kiosker, 
kantiner og Trust Meal

SELSKAP
 Oppdekking og servering i 

kantinene
Lunsjsservering
Selskapsservering 
Buffetservering

 Chambre separé
(selskapsrom)
 Bedriftspresentasjoner
 Doktorpromosjoner

CATERING / SELSKAP

 Forpleiningsleveranse
(UKA, ISFiT)



Strategisk veivalg
Videreutvikle catering og selskap

Opplevelsesrommet

Produkt Stemning 
og uttrykk

Kommuni-
kasjonOpptreden

Samspill og service Intern/ekstern

Se og føleIdentitet, særegenhet

• Stemning og uttrykk
• Opptreden – samspill og service
• Produkt
• Kommunikasjon

• Catering og selskap bidrar inn i øvrig drift 
slik at vi kan ha gode priser på mat og 
drikke til studenter. 

Salg over 
disk

Catering Selskap Forpleining

85 mill 20 mill 16 mill 3 mill

Varekost 40 % 30 % 28 % 40 %

Lønnskost 48 % 40 % 35 % 40 %

DB 12 % 30 % 37 % 20 %

Anslagsvise tall fra 2019



Strategisk veivalg
Videreutvikle catering og selskap

• For å få mer ut av denne delen av virksomheten, ønsker vi 
å videreutvikle de ulike catering- og selskapsleveransene 
hver for seg

• Være den foretrukne leverandøren på campus
• Videreutvikling av konseptene
• Produktutvikling
• Merkevarebygging

• Sørge for lønnsomhet i den totale produktporteføljen
• Sikre effektiv drift
• Stort potensiale på selskap

Opplevelsesrommet

Produkt Stemning 
og uttrykk

Kommuni-
kasjonOpptreden

Samspill og service Intern/ekstern

Se og føleIdentitet, særegenhet



Strategisk veivalg
Teknologi som en del av vår drift og utvikling

• Ny teknologi skal gi oss mulighetsrom til å utvikle 
nye konsepter, og gjøre oss attraktive og 
konkurransedyktige

• Vi skal ta ut gevinster fra teknologisk utvikling i Sit
• Sikre effektiv drift

• Vi skal aktivt søke gode løsninger der det er mulig og 
se etter nye muligheter. Bruke mennesker der det gir 
merverdi.

Opplevelsesrommet

Produkt
Stemning og 

uttrykk

Kommuni-
kasjonOpptreden

Samspill og service Intern/ekstern

Se og føleIdentitet, særegenhet



Til diskusjon 
Strategisk valg Til diskusjon

Utvikle gode og lønnsomme utsalg og 
serveringssteder

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

Videreutvikle catering og selskap (mot 
campusbefolkningen)

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 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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