
 
 
 
 
 
 
 
Omdømme for eiendomsselskaper 

Modul 2: Omdømmet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Om denne modulen 
Denne modulen beskriver hvilken betydning omdømmet har for selskapet og hvordan man selv kan 
ta styringen over eget omdømme. Norsk Eiendom har tidligere utviklet en dilemmatrening for 
medlemsbedriftene. Det kan være gunstig å gjennomgå denne treningen før man arbeider med 
omdømmemodulen. 
 
 
Hva er omdømme? 
Omdømme er det subjektive inntrykket ulike grupper har av virksomheten. Selskapets omdømme 
kan variere fra gruppe til gruppe. Allmenheten kan for eksempel ha et negativt inntrykk av selskapet, 
mens grupper som kjenner virksomheten godt kan ha et langt bedre inntrykk. 
 
Omdømmet formes både av selskapets atferd og av dets kommunikasjon. Selskapet må ha kontroll 
over begge faktorene for å kunne påvirke sitt omdømme. Førsteklasses tjenester og enestående god 
behandling av ansatte og kunder bygger i begrenset grad omdømme dersom dette ikke 
kommuniseres. Og motsatt: Aktiv PR-innsats virker bare en liten stund og er ikke tilstrekkelig til å 
bygge et robust omdømme, dersom selskapets atferd går i en annen retning. 
 
Som Abraham Lincoln uttrykte det for mer enn 150 år siden:  
 
«You can fool all the people some of the time,  
and some of the people all the time,  
but you cannot fool all the people all the time». 
 
 
Hvordan påvirker omdømmet handlingsrom og resultater? 
Vi lever i en tid hvor tre viktige forhold påvirker bedrifters handlingsrom: 
 

• Samfunnet er mer transparent enn noen gang tidligere. Offentlighetens innsyn i 
næringslivets virksomhet er omfattende, ikke minst som en konsekvens av mediesamfunnet. 
Dermed formes enkeltmenneskers oppfatning av enkeltbedrifter ut fra et langt bredere og 
bedre informasjonstilfang enn tidligere. 

 
• Enkeltmennesker er langt mer bevisst og kritiske enn før; i forhold til hva de handler og hvem 

de handler med, hva de velger å investere i og i forhold til hvor de ønsker å arbeide. Dette 
skyldes både et generelt høyere utdannelsesnivå og den økte tilgangen på informasjon. 
 

• Den allmenne definisjon av god etikk har endret seg, f. eks. i forhold til hva som er 
akseptabel kundepleie. Og ikke minst er enkeltmennesker er mer opptatt av rettigheter 
(egne og andres) og etikk enn tidligere. 

 
Dermed blir omdømmet en faktor med direkte betydning for selskapets handlingsrom, 
utviklingspotensial og resultater. Et optimalt omdømme bidrar til å rekruttere den kompetansen man 
ønsker, til å åpne dører i markedet og kanskje til og med til å kunne oppnå høyere priser. Et negativt 
omdømme har den motsatte effekten. 
 
 
  



Hvordan tar vi kontrollen over eget omdømme? 
 
1. Definisjon av ønsket omdømme 
Ingen selskaper kan være alt for alle. Derfor er det viktig å bestemme seg for hva som er selskapets 
optimale omdømme (i forhold til den virksomheten man skal utøve) og hvilke grupper det er særlig 
viktig å ha et riktig omdømme i forhold til. 
 
Et naturlig utgangspunkt er selskapets merkevare (modul 1). I tillegg vil en del egenskaper være 
viktige i forhold til å skape det nødvendige handlingsrommet. Eksempler på slike egenskaper kan 
være åpen, ærlig, tilgjengelig, løsningsorientert, samarbeidsvillig, god etisk standard, god 
miljøstandard, tar samfunnsansvar, kostandsorientert, akseptabel prissetting, ansvarlig arbeidsgiver, 
god nabo etc. Hvilke egenskaper som er viktigst vil variere fra selskap til selskap. 
 
Spørsmål for diskusjon og konklusjon i ledergruppen: 
 

a) Hvilke grupper er det særlig viktig for oss å ha et godt omdømme i forhold til (eksempler: 
allmenheten generelt, utvalgte kundegrupper, utvalgte lokalmiljøer, utvalgte deler av 
offentlig forvaltning, utvalgte underleverandører, forretningspartnere og banker, spesielt 
viktig arbeidskraft, utvalgte medier m.v.) 
 

b) Hva kjennetegner det optimale omdømmet for vårt selskap? 
 
 
2. Kartlegging av omdømmet 
Kartlegging av selskapets omdømme er viktig for å etablere et realistisk bilde av hvilken oppfatning 
viktige grupper har av selskapet, slik at både handlingsrommet blir tydeligere og selskapet får et bilde 
av på hvilke områder det er viktig å sette inn innsats for styrke området. 
 
All erfaring tilsier at selv selskaper og ledergrupper som selv mener de har et godt bilde av hvordan 
selskapet oppfattes, får ny og viktig kunnskap gjennom kartlegging av omdømmet. 
 
Det er i hovedsak to måter å kartlegge omdømmet på: 
 

• En intervjuundersøkelse der en ekstern intervjuer har samtaler med et utvalg informanter i 
sentrale interessentgrupper. Disse samtalene gjennomføres gjerne på grunnlag av en 
intervjuguide, som både sikrer konsistens i måten samtalene føres på og samtidig åpning for 
å forfølge spesielt interessante synspunkter mer i dybden (såkalt semistrukturert 
intervjuguide). Den eksterne intervjueren vil vanligvis samle sine funn og konklusjoner i en 
omdømmerapport. Denne typen undersøkelser gir som oftest det beste analytiske 
grunnlaget for valg av omdømmestrategi. 

 
• En enklere variant er en mer kvantitativ kartlegging av selskapets omdømme ved hjelp av en 

nettbasert spørreundersøkelse. Denne er både enklere å gjennomføre og mer standardisert 
enn en intervjuundersøkelse. En spørreundersøkelse kan nå et langt større antall 
respondenter, men har begrensede muligheter til å gå i dybden og innhente refleksjoner på 
spesielt relevante og interessante svar. En slik undersøkelse kan gjennomføres av selskapet 
selv uten ekstern bistand, og det finnes flere gode gratisløsninger tilgjengelig på internett, f. 
eks SurveyMonkey. 

 
  

https://no.surveymonkey.com/


Eksempel på et enkelt spørsmålssett for en nettbasert spørreundersøkelse: 
 

1. Hvilken kategori tilhører du? 
 
□ Kunde    □ Underleverandør    □ Samarbeidspartner    □ Annen forretningsforbindelse  
□ Offentlig forvaltning   □ Politiker   □ Lokalmiljø   □ Medier 
 

2. Hva er ditt generelle inntrykk av selskap X sammenlignet med andre eiendomsselskaper du 
kjenner til? 
 
□ Et bedre omdømme   □ Et dårligere omdømme   □ Omtrent som andre eiendomsselskaper   
□ Vet ikke  
 

3. Vi ber deg om å gi oss ditt inntrykk av selskap X på en del nøkkelområder. Vi bruker en 
skala fra 1 til 10, der 1 er svært dårlig og 10 er svært godt inntrykk. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Åpenhet og tilgjengelighet □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Samarbeidsegenskaper □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Konstruktive holdninger □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Evne til å holde meg/oss informert  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Evne til å lytte til omgivelsene/se våre behov □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Effektivitet □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Kvalitet på leveransene □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Dyktigheten på medarbeiderne □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Nyskapende □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Etisk standard □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Miljøstandard □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
Vilje til å ta samfunnsansvar □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 
4. Eventuelle tilleggskommentarer (skriv inn dine kommentarer) 

 
 

 
 
 

5. Hva kan selskap X gjøre for å styrke sitt omdømme ytterligere (skriv inn dine 
kommentarer)? 
 

 
 
 
 
 
  

 

 



3. Tiltak for styrking av omdømmet 
Selskapets omdømme skapes som tidligere påpekt både av virksomhetens atferd og av dens 
kommunikasjon. 
 
Omdømmeundersøkelsen vil avdekke forbedringspotensial på begge disse områdene, og eventuelle 
gap mellom det omdømmet selskapet selv ser som optimalt (definert under pkt. 1) og det 
avdekkede, reelle omdømmet. 
 
Dersom ledelsen erkjenner at kvalitet i arbeidet må styrkes, etableres handlingsplaner for dette, evt. 
at eksisterende rutiner justeres, for å lukke de avvik som omdømmeundersøkelsen har påvist. 
 
I tillegg utarbeides en kommunikasjonsplan for å  
 

a) lukke de kommunikasjonsmessige avvikene der selskapet leverer slik det skal, men 
kommunikasjonen ikke er god nok og  
 

b) kommunisere bedring når de faktiske avvikene er lukket. 
 
I planen vurderes det for hvert enkelt tiltak hvilken kommunikasjonskanal som er hensiktsmessig; om 
det er gjennom jevnlige kontaktmøter, spesielle informasjonsmøter, informasjon i form av brev, 
brosjyrer, bruk av selskapets nettsider, initiativ overfor medier eller annen form for oppfølging. 
 


