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Men i dag skal vi snakke om  
verdien av et godt omdømme.  

 
Og Lillestrøm.  















Konsistens. 



Konsistens over tid 
og en mental plass i folks hode.  

 



Hva styrer omdømmet? 



Tillit. 



Tillit er ikke noe man får, det må fortjenes. 





Men det kan jobbes systematisk med. 



HVA SIER DU? 

HVA DRIVER DU MED? 

HVORDAN SER DU UT? 

HVORDAN OPPFØRER DU DEG? 

STEVE JOBS (1955-2011) 



OSS 

Hva 
driver vi 

med? 

Hvordan 
oppfører vi 

oss? 

OMVERDEN 

Hvordan  
ser vi ut? 

Hva  
sier vi? 



LILLESTRØM 

POSISJON/ 
OMDØMME 

TILLIT +/- 

PRODUKTER 
OG TJENESTER 

Hva vi driver 
med 

ORG/KULTUR  

Hvordan vi 
oppfører oss 

OMVERDEN 

SYMBOLIKK 

Hvordan vi ser ut og 
presenterer oss 

KOMMUNIKASJON 

Hva vi sier 



POSISJON/ 
OMDØMME 

TILLIT +/- 

HENSIKT AMBISJON 

VERDIER LØFTER 

DNA 
ORG/KULTUR  

Hvordan vi 
oppfører oss 

OMVERDEN 

SYMBOLIKK 

Hvordan vi ser ut og 
presenterer oss 

KOMMUNIKASJON 

Hva vi sier 

LILLESTRØM 

PRODUKTER 
OG TJENESTER 

Hva vi driver 
med 





Tilliten må fortjenes. Mer enn noen gang.  



DETTE KOMMER VI TIL Å SE MER AV: 



GENERASJONEN SOM KAN ENDRE ALT 

- The brands my generation 

admire are those that do 

more than just sell a product 

or provide a service for 

profit. [..] companies that are 

working towards a better 

future for our generation and 

the generations to come.  
 Jorge Ohlsson, Generation Z 

“



Hvem sitter med sannheten? 



7 677 301 750    
SANNHETER 



Hvordan manøvrere Lillestrøm inn der? 



Hvordan få folk til å velge Lillestrøm? 



Folk som har 



5 landsdeler 



990 tettsteder 



356 kommuner 



104 byer 



å velge blant?  



Hvorfor Lillestrøm? 



Omdømmebygging er ikke noe nytt . 



Professor Hilde Bjørnå, UiT 

– Det viktigste er kanskje hvordan 

de mange debattene i både 

kommunestyrer og regionråd har 

fått lokalpolitikere og andre til å 

stille seg spørsmål som: Hvem er 

vi? Hva er vi gode på? Hva betyr vi 

for vår egen lokalbefolkning og for 

alle de andre der ute? 

“



Noen refleksjoner om merkevaren Lillestrøm 



AMBISJONENE ER I ORDEN 

Ved å ta vare på kulturminne og kulturmiljø 
styrkjer ein særpreget og identiteten til byane og 
tettstadene. Arkitektur, historiske bygg og bymiljø 
er òg med på å skape identitet og opplevingar av 
senterområda.  

- Vi trenger både bærekraftige byer og sterke 
distrikter for å trygge fremtidens velferd (dav. 
kommunal- og moderniseringsminister  
Jan Tore Sanner). 

Utfordringen [..] er å styrke den økonomiske 
utviklingen, levekårene og attraktiviteten for 
innbyggere, næringsdrivende og besøkende, 
samtidig som klimagassutslippene og 
arealforbruket reduseres. 

God infrastruktur mellom ulike knutepunkt 
for transport av gods er avgjerande for mange 
næringar  

Vi treng eit aktivt og lønsamt næringsliv som 
innoverer og skaper arbeidsplassar.  

Dette er ressursar kommunane kan nytte for å 
utvikle klima og miljøvenlege, attraktive by- 
og tettstadsenter, for innbyggjarar, 
næringsliv og turistar.  



LILLESTRØM =  LSK! 



LILLESTRØM =  LSK! 

..men gjør 
dét noe? 



MASSE LIV! 



MASSE MULIGHETER! 



..MEN TØFF KONKURRANSE 



Hva kan vi lære av andre? 



Hei, Drammen! 





Hey, Salford! 



MediaCityUK [..] has become a 
bastion of creative jobs, attracting the 
best talent from nearby locations as 
well as drawing many from London. 

“
MEDIA CITY UK 



..MENS I LILLESTRØM LEVER JANTELOVEN 



ER DET VIRKELIG SÅNN? 

Lillestrøm,  

du har ikke mye å friste med 

Ikke en attraksjon 

De eneste turistene  

har gått av på feil stasjon 

“
Stein Ove Berg, Lillestrøm Calypso 



..ELLER ER DET GODE TING PÅ GANG?  



DU MÅ SELGE DE 
BÆRA DU HAR!! 

“
Petter, Hotellkonge 





TRE TIPS PÅ TAMPEN 



1. Sett et flagg oppi lia som alle kan se.  
2. Ingen liker skrytepaver. Gjør bra ting istedet 
3. Spør, og du vil få svar.  



LIFE IS NEVER MORE FUN THAN 
WHEN YOU'RE THE UNDERDOG 
COMPETING AGAINST THE GIANTS. 

Ross Perot 



TAKK! 
bard.hammervold@try.no  | 99 58 31 20 | @bardham  


