
 
 
 
 
 
 
 
Omdømme for eiendomsselskaper 

Modul 1: Merkevaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Om denne modulen 
Denne modulen beskriver en «innenfra og ut»-prosess for bedriftens ledelse. Modulen skal hjelpe 
ledergruppen å definere selskapets merkevare og hvilke grep som må tas for å bygge merkevaren og 
legge grunnlaget for et merkevaredrevet selskap. 
 
 
Hva er en merkevare? 
En merkevare er et uttrykk for en bedrifts identitet og hva den skal representere av verdi overfor sine 
kunder. Det finnes knapt markeder i dag som fungerer 100 prosent generisk. Både privatpersoner og 
profesjonelle kjøpere handler i stor grad på basis av hva leverandøren representerer, og hvilke 
merverdier som tilbys ut over den generiske grunnytelsen. 
 
Dermed tjener merkevaren til å differensiere tilbydere i et marked hvor produktene og tjenestene 
ellers er ganske like. Gjennom å bygge en sterk merkevare oppnås som regel betydelige 
konkurransefortinn. 
 
Det er mange gode eksempler på sterke merkevarer og hva de har definert som sin bedriftsfilosofi og 
løfte til kundene: 
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Hvorfor bør et eiendomsselskap bygge merkevare? 
Det norske eiendomsmarkedet består av hundrevis tilbydere, både i næringssegmentet og i 
boligsegmentet. Ofte er det lite som skiller aktørene fra hverandre: Arkitektur, teknisk utforming, 
energiløsninger, utemiljø, kontraktsforhold osv. fremstår forholdsvis likt fra det ene 
eiendomsselskapet til det andre. Eiendomsbransjen er med andre ord fortsatt forholdsvis generisk. 
 
I et marked hvor bolig- og/eller næringsareal er et knapphetsgode, vil det være få incentiver for 
eiendomsselskapet til å differensiere seg eller høyne ambisjonsnivået – etterspørselen er god 
uansett. I et mer krevende marked, vil behovet for differensiering og utvikling av konkurransefortrinn 
være større. 
 



Uavhengig av markedsforhold, vil en tydeligere identitet og en klarere definisjon av selskapets løfte 
til sine kunder virke skjerpende og stimulerende for selskapets egen utvikling. Forutsatt at selskapet 
ønsker å begynne reisen fra en posisjon hvor mange aktører befinner seg – å leie ut kvadratmeter for 
høyest mulig pris til en lavest mulig kostnad – til å ha en betydning for kundene som går ut over 
dette. 
 
For det er solid grunnlag for å hevde at merkevare sammen med dedikasjon gir selskapet et langt 
tydeligere fokus. Og et bedre fokus, omsatt i handling, gir bedre resultater. 
 
 
Hvordan definerer vi merkevaren? 
En svært enkel prosess for å definere selskapets merkevare har fire trinn og kan gjennomføres i 
ledergruppen: 
 

 
 
 
1. Selskapets visjon 
Visjonen uttrykker hva det er selskapet ønsker å være – for sine kunder, sine ansatte og sine eiere. 
Visjonen forteller også noe om hva selskapets grunnleggende DNA handler om, ut over å generere 
avkastning på investert kapital: Er det å skape gode bymiljøer, er det å bidra til verdiskapningen hos 
selskapets kunder, er det å utvikle boliger som fremmer livskvalitet? Eller er det rett og slett bare å 
bygge billig og selge dyrt - å maksimere inntjeningen per kvadratmeter til lavest mulig kostnad? 
 
Det finnes ingen fasit på hva som er en god visjon, den ene kan være like riktig som den andre. Men 
det er viktig å være klar over at visjonen setter retning for selskapet og er premissgivende for 
bedriftskulturen. En god visjon er både et egnet utgangspunkt for selskapets strategiutviking, for 
utforming av leveransene, for kundedialog og samspill, for rekruttering og for utvikling av 
bedriftskulturen. 
 
En god visjon er en kvalitativ veiviser for utviklingen av selskapet. Derfor har selskapets visjon også 
betydning for konkurransekraft, vekst og lønnsomhet (visjon må ikke forveksles med bedriftens 
strategiske mål, som er konkrete resultatkrav og som kan endre seg over tid). 
 
Spørsmål for diskusjon og konklusjon i ledergruppen: 
 

a) Hva er det som egentlig er oss - vårt DNA; gitt vår historikk, våre tjenester, vår kompetanse 
og det markedet vi betjener? 
 

b) Ut over å generere god lønnsomhet på investert kapital: Hva ønsker vi at selskapet vårt skal 
være? Hva ønsker vi å bli husket for? 
 

c) Hva er en ambisiøs, realistisk og troverdig visjon for oss – og hvordan skal vi formulere den? 
Hvis vi allerede har en visjon: Er den god nok? Har den satt spor og etterlever vi den i det 
daglige? 

 
  



2. Verdiene 
Selskapets verdier uttrykker grunnlaget hvordan selskapet ønsker å bli oppfattet internt i bedriften 
og overfor omverdenen. Selskapets verdier er en definert kodeks som skal prege atferden til alle 
selskapets ansatte. For at et selskaps verdier skal få noen praktisk verdi, må de både være tydelig 
definert, de må være godt kommunisert og kjent blant de ansatte, og det må ha konsekvenser 
dersom kodeksen brytes. 
 
Enkelte selskaper nøyer seg med et minimum av verdigrunnlag: Alt som ikke er ulovlig er akseptabelt. 
Andre selskaper etablerer et etisk verdisett som skal prege virksomhet, gjerne i form av et etisk 
regelverk. De selskapene som går enda lenger definerer verdier som ikke bare sikrer lovlig og etisk 
akseptabel atferd, men som differensierer selskapet fra konkurrentene og gjør verdiforankringen til 
en konkurransefaktor. Dette kan illustreres som en pyramide: 
 

 
 
Det antas at medlemsbedriftene i Norsk Eiendom ønsker et verdigrunnlag som går ut over det 
juridiske minimum. Dermed bør det drøftes hvilke etiske regler som skal prege selskapet og dets 
forretningsførsel. Et etisk regelverk vil naturlig inneholde bestemmelser om bl.a. ansettelsespolitikk, 
prinsipper for lønn, bonuser og annen godtgjørelse, hvordan selskapet håndterer ansatte som 
befinner seg i en vanskelig situasjon, hvordan selskapet håndterer innkjøp (for å sikre forsvarlig 
behandling og unngå korrupsjon), hvilke krav selskapet skal stille til underleverandører (bl.a. 
underleverandørers lønns-, arbeids- og miljøforhold) samt hvordan selskapet skal opptre i forhold til 
kunder, omgivelser og myndigheter. 
 
Norsk Eiendom har til hjelp i medlemsbedriftenes arbeid med etikk utarbeidet dette heftet.  
 
NHO har laget flere veiledere for den etiske refleksjonen i bedriftene, bl.a. en veileder om 
samfunnsansvar og en veileder som klargjør reglene om ytelser til andre enn egne ansatte, med 
andre ord en grenseoppgang i forhold til korrupsjon. NHO har også laget en veileder om 
åpenhetskultur og varsling. 
 
Ut over etableringen av et etisk regelverk bør ledergruppen drøfte om det er verdier i selskapet som 
kan virke differensierende i forhold til konkurrentene. Med andre ord: Er det verdimessige særtrekk 
ved selskapet som finnes allerede, eller kan utvikles, og som kan skape konkurransefortrinn når de 
løftes frem gjennom selskapets atferd og kommunikasjon. 
 
Basert på diskusjonen omkring selskapets visjon og egenart, verdigrunnlag og etiske retningslinjer 
bør det defineres 3-4 kjerneverdier som både reflekterer det selskapet ønsker å være og som tjener 
som rettesnor i det daglige arbeidet. Generiske eksempler på slike kjerneverdier er begreper som 
åpen, inkluderende, ærlig, resultatorientert, profesjonell, nyskapende og ansvarlige. Bedriften bør 
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selv komme frem til hvilke kjerneverdier som er relevante for bedriften og som kan påvirke den 
daglige atferden.  
 
Spørsmål for diskusjon og konklusjon i ledergruppen: 

 
a) Hvor langt skal vi bevege oss oppover i pyramiden; ønsker vi kun å etablere et etisk regelverk 

(og hvor omfattende skal det i så fall være), eller vil vi også utfordre oss selv ved å finne frem 
til verdier som kan forplikte oss enda mer, som er relevante for oss selv og kundene våre, og 
som dermed kan differensiere oss fra konkurrentene? 
 

b) Hva er viktig innhold i vårt etiske regelverk og hvordan skal vi utforme det? 
 

c) Hvilke 3-4 kjerneverdier (uttrykt med enkeltord) er relevante for oss og kan påvirke vår 
daglige atferd? 

 
d) Hvordan får vi alle medarbeidere til å opptre i henhold til selskapets verdier? 

 
 
3. Posisjoneringen 
Et selskaps posisjon uttrykker hvor selskapet ønsker å stå i markedet, ut fra hva markedet etterspør 
og hva konkurrentene representerer. Valget av posisjon vokser ut av å sammenholde tre faktorer: 
 

• Hva selskapet selv representerer, i form av bl.a kompetanse, tjenestetilbud, størrelse, 
finansiell kapasitet og nedslagsfelt. 
 

• Markedets karakteristika; hvilke leverandøregenskaper er det markedet etterspør eller vil 
være villig til å etterspørre, hvordan er vekst- og lønnsomhetsforholdene i ulike 
markedssegmenter. 

 
• Konkurrentenes posisjoner: Hvilke relevante og attraktive markedsposisjoner er allerede 

godt dekket og hvilke relevante posisjoner kan være ledige for selskapet. 
 
Valg av posisjon henger selvsagt nært sammen med selskapets strategi og daglige virksomhet. Likevel 
er det ikke slik at det må være 100 prosent sammenfall mellom selskapets totale virksomhet og den 
posisjonen man velger. Selskaper kan ha f. eks. 2/3 av virksomheten sin i et mer eller mindre generisk 
segment, mens det er 1/3 av virksomheten som kommuniseres aktivt og bygger merkevaren. 
 
En godt definert posisjon som kommuniseres aktivt vil over tid bringe en stadig større del av 
selskapets totale virksomhet inn i den, forhåpentligvis, kommersielt mer attraktive posisjonen. 
 
Spørsmål for diskusjon og konklusjon i ledergruppen: 
 

a) Hvilke markedssegmenter fremstår som attraktive og tilgjengelige for oss? Og ønsker 
selskapet å ta posisjonen som den foretrukne leverandør i et eller flere av disse 
segfmentene? 
 

b) Hva etterspørres i disse markedssegmentene – i dag og i morgen? 
 

c) Hvordan er vi rustet til å konkurrere i disse markedssegmentene? 
 

d) Hvem er våre konkurrenter i disse segmentene, og hvordan opptrer de? 



 
e) Hva vil være en unik posisjon for oss, slik at vi kan vinne konkurransen i disse 

markedssegmentene? 
 

f) Hvilke ord skal vi sette på denne posisjonen i vår kommunikasjon? 
4. Merkevareløftet 
Dette er løftet selskapet gir sine kunder: Hva er merverdien for kundene ved å leie eller kjøpe 
eiendom av oss. Som beskrevet over er f. eks. Harley-Davidsons merkvarevareløfte ikke raske 
motorsykler, men ‘the free life’ og Nike inviterer sine kunder til å være med på ‘winning’ mer enn å 
handle sportsutstyr. 
 
Dere har definert visjonen for selskapet, formulert verdigrunnlaget og dere har identifisert hvilken 
posisjon selskapet skal ha og kommunisere til markedet. Men hvilket løfte skal dere gi kundene, et 
løfte som reflekterer dette og som er relevant og handlingsutløsende for kunden? 
 
Som tidligere påpekt er eiendomsbranjsen fortsatt en forholdsvis generisk bransje, der leveransene 
er forholdsvis like og det er vanskelig å skille aktørene fra hverandre. Dermed representerer et 
tydelig og attraktivt merkevareløfte, godt kommunisert, et potensial for de selskapene som velger å 
skille seg ut fra konkurrentene. Enten løftet er konkret i forhold til hvordan eiendomsselskapet skal 
bidra til kundens verdiskapning, by på nye forretningsmodeller, hjelpe frem boligeiernes livskvalitet 
eller skape bærekraftige bymiljøer. 
 
Spørsmål for diskusjon og konklusjon i ledergruppen: 
 

• Ut fra visjonen, verdigrunnlaget og posisjonen vår: Hva skal være vårt merkevareløfte til 
kundene? 

 
 
Hvordan bruker vi merkevaren? 
Dere har nå definert selskapets merkevare. Dermed melder det siste avgjørende spørsmålet seg: 
Hvordan skal vi bruke den, få den til å leve og til å styrke selskapet. 
 
Utgangspunktet er at byggingen av merkevaren stiller krav til både selskapets atferd og dets 
kommunikasjon. Merkevarebygging er ingen PR-øvelse, det er en gjennomgripende prosess i 
bedriften. 
 
Internt må det skapes rom for at merkevaren preger bedriftskulturen, hvordan medarbeidere 
samhandler og opptrer overfor hverandre, og hvordan beslutninger tas og gjennomføres. 
 
Kunder og andre eksterne grupper (forretningsforbindelser, myndigheter, naboer, mediene m.v.) må 
oppleve merkevaren i praksis gjennom hvordan selskapets ansatte opptrer. «To live the brand» er et 
forslitt uttrykk, men ikke desto mindre sant. Først når merkevaren leves får den liv. 
 
Merkevaren er videre selve grunnmuren i all selskapets kommunikasjon: Internt på leder- og 
personalmøter, i interne publikasjoner, på intranett og selskapets nettsider, i informasjonsmateriell 
og i møter med eksterne grupper. All kommunikasjon inneholder (i alle fall elementer av) visjonen, 
verdigrunnlaget, posisjonen og merkevareløftet. 
 
Kort sagt: Merkevaren skaper resultater kun når dere bruker den. Hele tiden. Overalt. 
 


