


Agenda

1. Hva er omdømme?

2. Hvorfor omdømmebygging?

3. Hva er omdømmebygging?

4. Hvordan bygge omdømme?



Mål

Gi økt lyst til å bruke 

omdømmebygging som virkemiddel

for å nå overordnede mål



Hva er omdømme?



Kommuneomdømme: To varianter

• Kommunens omdømme 
som offentlig virksomhet

• Kommunens omdømme 
som lokalsamfunn



Definisjon omdømme

Det bildet folk får på netthinnen 

når de ser eller hører kommunens navn



Hvorfor 

omdømmebygging?



Jobbmuligheter

Bolig

Stedskvaliteter



Hva er omdømmebygging?



Omdømmebygging

• Velger bosted blant steder vi kjenner til

• Omdømmebygging 

= gjøre stedskvalitetene kjent

• Omdømmebygging = støtteaktivitet!



Oppgave!



Sirkus, dyretemming





Dans, ballsal





Omdømmebygging

=

Dele ut ”briller”



Flytt til oss!

Vi har:
– Fraflytting

– For få ungdommer

– Få nyetableringer

– Godt avløpssystem



Identitet og omdømme

Identitetsbygging Omdømmebygging

Parallelle prosesser



Hva bør et lokalsamfunn fokusere på i 

identitet- og omdømmebyggingen?



Omdømmebygging = strategisk kommunikasjon

Ønsker Oppfattes

Identitet



”I hvilken grad mener du følgende faktorer påvirker 

omdømmet til en kommune på en positiv måte?”



”I hvilken grad vil du si at din kommune 

kjennetegnes ved følgende kvalitet?”



Gir full barnehagedekning godt omdømme?



Hva er unikt med din kommune?

• Kun 33 av 73 svarer…

• 18 av 33 trekker frem naturen som unik…



Hvor er dette?



Konklusjon

Utfordring: Likhet!
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Drammen



Inderøy



Rauma kommune



Kilde: Nordveggen, merkevarestrategi



Norddal kommune



Muriparken i Norddal

www.muriparken.no



Utsira – gir energi



Jakten på det unike

• Samfunnsdelen

• Posisjon

• Jakt på det unike

– Lokal historie

– Næringsvirksomhet

– Symboler

– Kulturliv

– Etc



Båtsfjord – Utsnitt av fremtidsbilde

• Nordøstpassasjen
• Russerne posisjonerer seg
• Norge foreløpig passiv
• Forskerne ser for seg at det blir behov for en superhavn i Nord-

Norge, eller på Svalbard
• Regjeringens Nordområdeplan
• Hvem er sentrale?

– Havnekompetanse, leverandørkompetanse, 
utenrikskompentanse, miljøkompetanse, fiskerikompetanse

– Beslutningstakere
• Oppdrett på land? Tjenesteleveranser til sjøs? 
• Nytenking! Posisjonering!



Båtsfjord – jakten på det unike

• Innbyggere med tro på fremtiden
• VGS
• Norges største fiskevær - Nordens største fiskerihavn
• Fiske, fiskeforedling, handel
• Spor etter veidekultur (5-6000 år gammel), steinalderbosetting – forholdet 

land og hav
• -Vi har de siste årene gjort store investeringer til vann- og avløpsformål.
• Tilgjengelig fuglefjell
• Ønsker å motta 20 flyktninger
• Nedgang i arbeidsledigheten
• Tre satsingsområder: Fiskeri, leverandørindustri, reiseliv og turisme
• Elektrotjenester til trålere, emballasjeleverandør til trålere og industrien –

samt Hurtigruten, fryse- og kjøleleveranser, skipselektronikk – forholdet 
land og hav

• Kvinnelige gründere
• Nye krav til havneforhold – grunnlag for dagens tettsted Båtsfjord (1900)



Båtsfjord – ta en posisjon

• Båtsfjord

– Kompetanse fra land til sjø, fra sjø til land

• Utfordre til kreativitet
– VGS

– Fagmiljøer – prosjekter i Båtsfjord

– Næringsliv – nye prosjekter

– Kulturliv – symbolsk overføring

– Kvinnelige gründere – trening, turisme



Takk for oppmerksomheten!

Harald Larsen Espeland

espeland@tibepr.no

Tlf 45 02 43 20

mailto:espeland@tibepr.no

