
Strategiprosess
Strategiutvikling | Strategi implementering



«Review higher 
purpose»

Utarbeide de 
strategiske 
alternativene

Student
velferden

og Sit 
mot 2030

Strategigrunnlag og 
involveringsplan

Vår posisjon som 
samskipnad

Strategisk 
plan

11 12 01 0402 03 05 06

Lag 
involveringsplan

Samle 
strategigrunnlag Identifisere modeller 

for økonomisk 
bærekraft

Vurder de strategiske 
alternativene

Beslutte 
strategisk
alternativ

Oppdatere 
omverdensanalyse

Strategiske 
alternativer for 2030

Vurder 
relevansen i 
de strategiske 
alternativene

Definere mål
og fokusområder

Definere KPI’er, 
finansiell plan 

Gjennomføre sosiale 
innovasjonsprosjekter

Strategiutvikling 2030

2022 2023

LG 1 LG 1|2|3

ST SM SM

Alle i Sit

SGF SM SSM

Beslutte strategisk 
alternativ

SM

Sit

Styret

Beslutte 
strategiske 

temaer

Strategi implementering Sit 2025

Definere økonomisk 
bærekraft i Sit

Definere sosial 
bærekraft

Kartlegge aktørene 
i økosystemet

Oppdatere 
strategier v-områder

Fortolke 
visjonen

Oppdatere 
handlingsplaner

Rapportere 
på bærekraft

Oppdatere 
omverdens-
analyser

Feire 75 års 
jubileum

Implementere 
målbare mål

Definere merverdi

Justere 
strategier 

v-områder

Oppdatere mål,  
handlingsplaner 
v-områder

Oppdatere 
KPI’er, 
v-områder



STRATEGIUTVIKLING

Grunnlag: visjon, omverdensanalyse 2022, strategiske prosjekter i Sit. Forskning og utvikling 
av de unges (studenters) livskvalitet gjennom SHOT, HUNT undersøkelser, Sit Labs 
kunnskapsdrevet testing og IME innsikter

Aktiviteter: definere sosial bærekraft, samle strategigrunnlag, lage involveringsplan og 
beslutte strategiske temaer.

Involvering: styret, studenter, Sit LG, studentsamskipnader, utdanningsinstitusjoner,  
forskningsmiljøer, investorer/fonder

STRATEGI IMPLEMENTERING
Grunnlag: visjon, strategier virksomhetsområdene

Aktiviteter: oppdatere strategier for virksomhetsområdene i Sit (etter mal), fortolke visjonen 
gjennom vår strategiske utfordring

Involvering: styret, Sit LG

Strategigrunnlag og involveringsplan | november – desember



STRATEGIUTVIKLING

Grunnlag: omverdensanalyse 2022, strategigrunnlag, samarbeidsrelasjoner, definisjon 
sosial bærekraft

Aktiviteter: oppdatere omverdensanalysen for Sit, kartlegge aktørene i økosystemet, 
definere økonomisk bærekraft, identifisere modeller for økonomisk bærekraft, 
gjennomføre sosiale innovasjonsprosjekter

Involvering: styret, studenter, Sit, aktørene i økosystemet

STRATEGI IMPLEMENTERING
Grunnlag: strategier virksomhetsområdene, omverdensanalyse 2022

Aktiviteter: oppdatere handlingsplaner, rapportere på bærekraft, oppdatere 
omverdensanalyse i virksomhetsområdene

Involvering: Sit LG

Vår posisjon som samskipnad | januar – februar



STRATEGIUTVIKLING

Grunnlag: visjon, strategigrunnlag, mal for strategiske alternativer

Aktiviteter: utarbeide strategiske alternativer, vurdere strategiske alternativer, 
«review higher purpose» (visjon)

Involvering: styret, studenter, Sit LG, aktører i økosystemet

STRATEGIIMPLEMENTERING
Grunnlag: visjon, oppdaterte strategier og handlingsplaner i virksomhetsområdene

Aktiviteter: implementere målbare mål, feire 75 års jubileum

Involvering: styret, studenter, alle i Sit, aktører i økosystemet, 

Strategiske alternativer for 2030 | mars – april



STRATEGIUTVIKLING

Grunnlag: vurderte strategiske alternativer

Aktiviteter: vurdere relevansen for hvert strategisk alternativ, beslutte strategisk alternativ

Involvering: styret, VT AU, Sit LG1

STRATEGIIMPLEMENTERING

Grunnlag: strategier virksomhetsområdene, fortolket visjon, besluttet strategisk alternativ

Aktiviteter: justere strategier i virksomhetsområdene, definere merverdien i 
tjenesteporteføljen til Sit

Involvering: Sit LG

Beslutte strategisk alternativ | mai – juni



STRATEGIUTVIKLING

Grunnlag: besluttet strategisk alternativ

Aktiviteter: definere mål for Sit, definere KPI’er og finansiell plan for Sit

Involvering: styret, VT AU, Sit LG1

STRATEGIIMPLEMENTERING

Grunnlag: besluttet strategisk alternativ, definerte mål for Sit, KPI’er og finansiell plan Sit

Aktiviteter: oppdatere mål og handlingsplaner i virksomhetsområdene, oppdatere KPI’er i 
virksomhetsområdene

Involvering: Sit LG

Strategisk plan | høsten 2023


