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B A KG RU N N

Kommuneplanen har definert tydelige målsetninger for ut-
viklingen av Gjøvik som forutsetter innsikt og forståelse av 
hvordan byen og kommunen oppfattes utenfra.
Gjøvik har over tid jobbet systematisk med byutvikling og fle-
re regionale og lokale prosjekter for å skape vekst.
 
Kommunen har imidlertid en lite tydelig identitet og fremstår 
ikke som en tydelig merkevare, hverken ovenfor egne innbyg-
gere, lokalt næringsliv eller regionalt/nasjonalt. Kommunen 
har ikke jobbet systematisk med å kommunisere eller mar-
kedsføre egen identitet/merkevare eller regionens muligheter.
 
GJØVIK KOMMUNES VISJON
Visjonen som legges til grunn for identitetsbygging og arbeid 
for utvikling av Gjøviksamfunnet og Gjøvik kommune:
• Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og ut-

vikling!
En utvikling i retning av visjonen skal kjennetegnes ved føl-
gende langsiktige utviklingsmål:
• Antall innbyggere i kommunen skal øke – med økende årlig 

befolkningsvekst.
• Antall ansatte og studenter ved NTNU skal øke – med vekst 

i antall studieplasser.
• Antall bedrifter og arbeidsplasser i Gjøvik kommune skal øke 

– hvert år.

• Omfanget av klimagassutslipp skal reduseres – med sikte på 
klimanøytralitet.

• Kommunale tjenester og tilbud skal vurderes stadig mer po-
sitivt av brukere og innbyggere.

 
GJØVIK KOMMUNES 
OVERORDNEDE PLANGREP
Overordnede hovedprioriteringer eller plangrep for tilrette-
legging for ønsket samfunnsutvikling i kommuneplanen:
• Gjøvik skal bli mer BY – et urbant og attraktivt regionsenter 

ved Mjøsa.
• Gjøvik skal være attraktiv universitetsby – med teknologi-

kompetanse og innovasjonskraft.
• Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling – for bedriftseta-

bleringer og arbeidsplassvekst.
• Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune – kjent 

for bærekraftige prioriteringer.
• Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet – med gode 

kommunale tjenester og tilbud.
 
Gjøvik konkurrerer med resten av Innlandet både som desti-
nasjon for bosetting og næringsvirksomhet. For å understøtte 
kommunes ønske om befolkningsvekst og økt næringsutvik-
ling er det nødvendig å styrke arbeidet og igangsette tiltak for 
å sikre måloppnåelse.
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B E T R A K T N I N G E R 
– omdømmebygging og suksesskriterier

Vi har gjennom forstudiet studert andre byers omdømmepro-
sjekter, som Drammen, Harstad, Bodø og Fredrikstad. Disse 
er alle byer vi mener Gjøvik kan sammenligne seg med. Pro-
sjektgruppen har også sammen med representanter fra Gjøvik 
kommune vært på studietur til Fredrikstad.

I studiene har vi samlet mye informasjon og har plukket ut 
betraktningene under fra byene som har kjørt omdømme-
prosjekt med suksess.
 
OMDØMMEBYGGING GENERELT OG 
AV KOMMUNER/BYER SPESIELT
Alle har et omdømme, både land, bedrifter, organisasjoner, 
byer, kommuner/regioner og enkeltpersoner. Et omdømme 
representerer ikke nødvendigvis hva vi mener eller hevder å 
være, men er summen av hvordan omverdenen oppfatter oss.
 
Med andre ord er et omdømme mer avhengig av hva vi faktisk 
er og gjør enn hva vi gjennom slagord og symboler ønsker å 
være.
Utgangspunktet for en bevisst satsing for å styrke en bys om-
dømme er forankret i innsikt om sammenhengene mellom 
byens konkurranseevne og byens omdømme.
Alle som bor i en by tar del i utformingen av byens omdømme 
og alle har interesse av at omverdens bilde av byen, kommu-
nen eller regionen er tydelig, relevant, attraktiv, differensiert 
og oppdatert. En bys omdømme kan svekke eller styrke byens 
samhandel og samarbeid med viktige partnere, samt byens 
innflytelse på regional- og fylkespolitikk. En bys omdømme, 
eller omdømmet til en kommune/region handler om hvilket 
bilde resten av omverden får på netthinnen når de hører nav-
net på byen forutsatt at de faktisk forbinder noe med aktuelle 
byen eller kommunen/region.
 
Byens omdømme påvirkes av mange ulike aktører, som for ek-
sempel politikere, bedrifter, kulturutøvere, idrettsutøvere og 
byen som vertskap for gjester.
En bevisst strategi for omdømmebygging handler ikke bare 
om hvordan vi ønsker å bli oppfattet av andre. Den handler 
mye om identifisering av hvilke kjerneverdier man står for og 
hvordan den indre selvforståelse i den respektive byen er. Er 
man trygg på seg selv, er man trygg i sitt møte med andre.
En by som har et godt omdømme vil styrke sin posisjon i for-

hold til innbyggere, tjenestebrukere, arbeidskraft, sentrale 
samarbeidspartnere innen næringsliv, frivillige lag og organi-
sasjoner, samt offentlig etater og myndigheter. Et godt om-
dømme vil dermed bedre mulighetene som en by har til å fylle 
rollen som arbeidsgiver, tjenesteyter, samfunnsutvikler og 
forvaltningsmyndighet.
 
En by som har et godt omdømme vil kunne øke sin attraktivitet 
som bosted, som besøksdestinasjon og som en by/kommune/
region det er attraktivt å investere i.
Utgangspunktet for en bevisst satsing på å styrke omdømmet 
i en kommune som Gjøvik, er forankret i innsikt i sammen-
hengen mellom konkurranseevne og omdømme. Utvikling av 
et godt omdømme vil være av vesentlig betydning for at byen 
over tid skal kunne markedsføre seg som næringsvennlig og 
attraktiv – i forhold til både bolig, arbeid og servicetilbud.
 
 
HVORFOR JOBBE MED OMDØMME-
BYGGING I KOMMUNEN?
Gjennom å fremstå med en tydelig, relevant og attraktiv iden-
titet vil et styrket omdømme for Gjøvik, i tillegg til et positivt 
selvbilde blant lokalbefolkningen, kunne bidra til å:
1. Forsterke næringslivets konkurransekraft
2. Øke attraktiviteten for kommunen som bosted
3. Styrke konkurranseevnen i forhold til ny og etablert 

arbeidskraft
4.  Skape økt oppmerksomhet og interesse fra eksterne 

interessenter
5. Økt attraktivitet som reisemål og område å investere i
6. Gi større muligheter for gjennomslag for egne stand-

punkter i regionalpolitikken
 
Gjøvik har med andre ord svært vektige og gode grunner til å 
jobbe for å bygge et godt omdømme.

NOEN EKSEMPLER PÅ OMDØMME-
PROSJEKTER OG SUKSESSKRITERIER
Omdømmebygging for byer handler vel så mye om entusias-
me som utvikling og implementering av omdømmestrategier. 
Entusiasme for egen by er viktig.
Entusiasmen skaper tiltrekningskraft. Byer eller regioner med 
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godt omdømme tiltrekker seg investorer, samarbeidspartne-
re, gode ansatte, journalisters interesse og et positivt forhold 
til befolkningen.
 
De som lykkes best i omdømmebygging scorer betydelig bed-
re enn andre på følgende fem kilder til et godt omdømme:
• Synlighet. Uten oppmerksomhet, intet omdømme
• Særpreg. Er en tydelig og forskjellig fra de andre, opptar en 

plass hos interessentene
• Autentisitet. I det lange løp kan en ikke jukse. Ekthet er en 

forutsetning for emosjonell tilknytning, som igjen er en for-
utsetning for omdømmebygging

• Innsyn. Bedrifter, organisasjoner, byer og kommuner som 
fremstår som åpne/transparente har lettere for å oppnå et 
godt omdømme

• Konsistens. Alle interessentene skal gjenkjenne den samme 
type ord og handling fra alle hold i byen

 
Et omdømme dreier seg ikke alltid kun om realiteter, men like 
mye om folks oppfatning, inntrykk, følelser og fornemmelser.
Det er tre grunnregler for bygging av et solid omdømme:
1. Man må alltid holde det en lover. Det er avgjørende å aldri 

skape forventninger en ikke kan innfri
2. Man kan ikke kjøpe seg et omdømme. Den lates strategi er 

annonsekampanjer. Den smarte vet at det gjelder å bygge 
en organisasjon som en by/region innenfra

3. Man må være den man er. Hvis en ikke vet hvem en er, må 
en finne det ut. Dette betyr mindre fokus på image og mer 
fokus på innhold og identitet

BEGREPER OG DEFINISJONER INNEN 
OMDØMMEBYGGING
Omdømme defineres gjerne som:
Summen av forventninger omgivelsene har til et selskaps/or-
ganisasjons/regions produkter, service og aktiviteter i forhold 
til forretningsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner.
 
Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventnin-
ger og opplevelser, som skapes av det aktuelle selskapets el-
ler organisasjonens løfte og levering. Det er ikke bare hva som 
leveres (opplevelsen) som avgjør omdømmet, men hva som 
leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene).
 
Forventningsstyring er følgelig sentralt i omdømmearbeid.
1. Image definerer vi som det vi tror andre oppfatter oss som.
2. Omdømme er slik de andre virkelig oppfatter oss eller sum-
men av oppfatninger som ulike interessentgrupper har av for 
eksempel Gjøvik by.

3. Merkevarer er et bilde i forbrukerens hode. Coca-Cola er 
ikke en merkevare, kun et produkt. Merkevaren er de positi-
ve assosiasjonene vi får når vi ser en Coca-Cola logo, en flaske 
eller lignende.
 
For oss i Gjøvik by er det slik at vårt omdømme er summen av 
oppfatninger som ulike grupper har av oss, de egenskaper de 
tillegger oss, de dommer de feller over oss – kort sagt summen 
av alle de historier som fortelles om oss.
 
Vi kan ha ulikt omdømme blant ulike grupper, f. eks innbyg-
gerne, besøkende, kunder, arbeidssøkere, media, næringsliv, 
frivillige organisasjoner og andre offentlige instanser.
 
Vårt omdømme formes gjennom;
• Erfaringer og direkte dialog
• Medieomtale
• Informasjon/kommunikasjon
• Hva andre sier
• Rykter
 
MODELL FOR OMDØMMEBYGGING
AV BYER OG KOMMUNER
En modell for bygging av omdømmet for en kommune som 
Gjøvik, er mer omfattende enn en modell for bygging av om-
dømme rundt en bedrift eller et produkt.
 
Mens omdømmebygging av et produkt ofte skjer i markeds-
avdelingen i en bedrift, må det til et mye større engasjement 
og bredere støtte av ulike aktører for å få til det sammen i en 
region eller en by.
I tillegg må noen ta på seg ansvaret for å koordinere og drive 
prosessen som er langt mer krevende enn om tilsvarende skul-
le gjennomføres i en bedrift.
 
Det tar lengre tid å bygge et omdømme for en by, det er et 
bredere sammensatt prosjekt og innholdet er i første omgang 
som regel mer preget av identitetsbygging. Deretter fokuseres 
kommunikasjonsaktiviteter.
Dersom en ønsker å bygge opp et sterkt regionalt paraplymer-
ke for en region eller en by, må en kjenne til de oppfatninger 
som ligger i dets image og omdømme.
Regionen, kommunen eller byen må finne de assosiasjonene 
som en på sikt ønsker å styrke som merkeverdier.
 
For Gjøvik by betyr dette at et en tidlig fase for prosjektet om-
dømmebygging, må inneholde spørreundersøkelser og fokus-
grupper blant de målgrupper vi velger å prioritere. 
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Vi har på bakgrunn av dette gjennomført en spørreundersø-
kelse i Gjøvik by og ut fra disse resultatene satt opp prosjekt-
målene som nå er foreslått for prosjektet. Spørreundersø-
kelsen er utført av Norstat via telefon til et tilfeldig utvalg av 
innbyggere i Gjøvik by, og svarene i undersøkelsen er repre-
sentative for innbyggerne av Gjøviks oppfatning.
 
FORUTSETNINGER OG POLITIKERNES 
ROLLE
”Vi ønsker ikke passivt å overlate til andre å danne seg et inn-
trykk, et bilde av vår by eller region – kanskje til og med på et 
sviktende eller feilaktig grunnlag. Vi vil aktivt bidra til et posi-
tivt omdømme gjennom å bygge en bevisst valgt posisjon. ”
 
Dette er et riktig utgangspunkt for utvikling og styrking av 
omdømmet i en kommune som Gjøvik. Flere kommuner og 
virksomheter tørster etter noe som kan samle energien i or-
ganisasjonen og få den til å virke i samme retning. Noe som 
skaper stolthet og begeistring.
 
Når dette er fraværende, opplever man et slikt oppslag som 
Sanna Sarromaas betraktinger og slakt av Gjøvik i juni 2017, 
som særdeles ødeleggende for innbyggernes og byens stolt-
hetsfølelse. Artikkelen satte en hel by i kok og diskusjonene 
varte i flere uker:

Et omdømme må være tett forankret i kommunens egenart 
og strategi. Uten dette fundamentet blir budskapene som 
søyler satt opp i løse luften.
Følgende forutsetninger må være på plass for at en skal kun-
ne lykkes i arbeidet med å bygge et positivt omdømme for en 
kommune:
1. Omdømmearbeidet må forankres i kommunens topple-

delse. I de fleste kommuner vil det si at rådmannen/ord-
føreren er synlig og tydelig og at vedkommende må ta det 
overordnete ansvaret

2. Omdømmearbeid er et identitetsprosjekt. Byen må 
«finne seg sjøl» før den går ut og forteller hvem den er. 
Det er når kjerneverdiene gjenspeiles i handlingene til alle 
ansatte, at omdømmet virkelig forbedres

3. Kommunen må ha realistiske forventninger til hvor godt 
omdømme Gjøvik kan få. Selve ordet «kommune» er en 
tung ryggsekk å bære for kommunale omdømmebyggere 
fordi «kommune» har svak følelsesmessig appell. I dette 
prosjektet vil vi jobbe både med omdømmet for byen og 
for bygdene rundt, men med byen som hovedfokus. Om-
dømmeprosjektet er for å bedre innbyggernes oppfatning 
av kommunen og byen, og for tydeligere å fremstå som en 
ja-kommune.

 
Kommunepolitikere har stor innflytelse på hvordan en kom-
mune eller en by blir oppfattet av omverdenen. Politikernes 
rolle er i mange sammenhenger å poengtere ulike meninger, 
retninger og prioriteringer. Positive og entusiastiske politikere 
er gode omdømmebyggere for byen. Kommunepolitikere har 
derav et spesielt ansvar i forbindelse med bygging av et posi-
tivt omdømme for Gjøvik. 
 
Det er av stor betydning at kommunepolitikerne er bevisst 
hvordan positiv medieomtale og entusiasme styrker et po-
sitivt omdømme for byen og regionen. Tilsvarende at en er 
bevisst hvordan negativ omtale hindrer bygging av en positiv 
oppfatning av kommunen i prioriterte målgrupper.
 
Det er videre av betydning at kommunepolitikerne alltid ser 
sin rolle som arbeidsgiver for kommunens ansatte. I denne 
sammenhengen er det vesentlig å rose i offentlighet og gi de 
mest kritiske bemerkninger og innspill i mer lukkede sam-
menhenger.
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H E N S I K T  OG  M Å L S E T N I N G

HENSIKT
Hensikten med omdømmeprosjektet er å understøtte kom-
munens målsetninger om utvikling av Gjøvik som universi-
tetsby med sikte på økt befolkningsvekst og økning i antall 
arbeidsplasser, samt forsterke budskap med utadrettet kom-
munikasjon. 

I tillegg skal programmet bidra til å øke kunnskapen om Gjø-
viks attraktivitet for besøk og etablering, samt styrke kommu-
nikasjon til kommunens og regionens innbyggere om utvik-
ling, tiltak og prosjekter i Gjøvik.

OVERORDNEDE MÅLSETNINGER
1. Styrke Gjøviks omdømme som attraktivt sted for å bo og 
leve 
2. Styrke Gjøviks omdømme som sted for næringsdrift
3. Bidra aktivt til å realisere målene i vedtatt kommuneplan 
for Gjøvik

I kommunens langtidsplan, under visjon og siktemål er det 
vedtatt: ”Dette krever økt innflytting til Gjøvik og redusert 

utflytting. Det er særlig nødvendig å øke den innenlandske 
nettoinnflyttingen.  Antallet som flytter internt i Norge er 
klart større enn det utenlandske. Satsingen kan skje gjennom 
markedsføring og tiltak som synliggjør de muligheter og kva-
liteter som gjør Gjøvik attraktiv”.

For å kunne velge riktige tiltak og for å kunne måle ønsket ef-
fekt av disse trenger vi å vite hva som er status i dag, for der-
etter å konkludere med videre tiltak. Vi må også definere mål-
setninger for hvilket omdømme vi ønsker å ha. 
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OPPFATNING 
AV GJØVIK

Innbyggere
 - i kommunen og 

i regionen

Besøkende og 
tilreisende

Kommunens 
ansatte

Næringsliv

Myndigheter

Studenter

Alle har et omdømme, både stater, bedrifter, organisasjoner, kommuner/regioner og enkeltpersoner. 
Et omdømme representerer ikke nødvendigvis hva vi mener eller hevder å være, men summen av hvordan 

omverdenen oppfatter oss. Med andre ord er omdømme mer avhengig av hva vi faktisk er,  
enn hva vi gjennom slagord og symboler ønsker å være.



8

Identitet 
et internt orientert kjernebegrep som sier noe om profilen og 
verdiene som kommuniseres av en organisasjon, og de ansattes syn 
på dette

Image
det umiddelbare inntrykket omgivelsene har av organisasjonen, noe 
som i sin tur danner grunnlag for omdømmet 

Omdømme 
omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid 
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P ROS J E K T M Å L

Prosjektmålene skal bidra til at vi målrettet og effektivt når de 
overordnede målsetningene. For å vite at vi når målsetningen 
med prosjektet, er det svært viktig med konkrete og gode pro-
sjektmål, som også er målbare. Følgelig må det også gjøres en 
måling både før og etter prosjektet er satt igang.

Før vi iverksetter tiltak for å nå prosjektmålene må en tyde-
lig og klar identitet for Gjøvik forankres. Ønsket, faktisk og 
hensiktsmessig identitet for Gjøvik fastsettes som en del av 
forprosjektet i en fokusgruppe bestående av representanter 
fra både innbyggere, næringsliv og offentlige organer.

Identiteten fokusgruppen fastsetter vil forhåpentlig speiles 
godt i imaget omgivelsene mener Gjøvik har og over tid løfte 
og bedre omdømmet av Gjøvik.

PROSJEKTMÅL 1
Stolthet, begeistring og engasjement for Gjøvik
Dette måler vi gjennom  den årlige trivsesundersøkelsen utført 
for BVG, av Norstat.
 
Arbeid med, og oppmerksomhet rundt tallene fra By-
regnskapet for Gjøvik vil blant annet være et ledd i å nå 
målet om mer engasjement og økt kollektiv selvtillit. 
 
Slik Gjøvik fremstår nå er vi mye: bilbyen, sykkelbyen, musikk-
byen, industribyen og kunnskapsbyen. For å nå målet om mer 
stolthet for byen og kommunen, utarbeides en felles identi-
tet og kommunikasjon rundt Gjøvik, med spesielt fokus på 
kunnskapsbyen Gjøvik. Gjøviks identitet markedsføres mot 

hovedmålgruppen sammen med en tydelig oppfordring om å 
kjenne på at du er #stoltavGjøvik.  Mye av jobben med det-
te målet vil være å implementere og innarbeide identiteten 
i hele Gjøvik, slik at alle aktører kommuniserer det samme.   

PROSJEKTMÅL 2
”Bli kjent for noe” utenfor Gjøvik
 
For å kontrollere at vi når målet kjører vi en spørreundersøkelse 
utenfor kommunen før og gjennom prosjektet. Samtidig teller 
media insight-byrået Retriever antallet ”eksterne” årlige pres-
sesaker spesifikt på de områdene vi ønsker å bli kjent på, samt 
tall på Gjøvik generelt og Nasjonal opplerksomhet før, under og 
etter prosjektet.
 
For å nå prosjektmålet må vi:
1. Finn ut hva vi skal bli kjent for? Kunnskapsbyen ved NTNU 
og industri, Sintef, NorSIS osv. Kultur v/Akevittfestivalen, 
Sommerslagere og potensielt Fredvika. Kultur/mat v/Hoff.

En anbefaling for dette prosjektmålet – for å finne Gjøviks 
verdier, fordeler og identitet, anbefales det i forprosjektet å 
bruke faglig metodikk, eksempel:
- dybdeintervju med relevante aktører for å finne aktuelle 
muligheter/fortrinn.
- workshop der deltagere får presentert forslagene fra dyb-
deintervjuene og jobber frem og lander Gjøviks fortrinn.
 
2. Finn tiltak, nye og allerede eksisterende som bygger opp un-
der det vil ønsker å bli kjent for.
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MEDIA OG VIRKEMIDLER
Prosjektmålene nås ved å jobbe strategisk og målrettet med:
• kommunikasjon av Gjøviks identitet på plattformer egnet/

tilrettelagt for hvert segment av målgruppen
• å bruke og jobbe med personell/mennesker som i hver av 

målgruppene kan fungere som influencers ift Gjøviks iden-
titet. Herunder er blant annet det å gi ledere i næringsliv og 
offentlige etater en tydelig forståelse av- og et eierskap til 
identiteten til Gjøvik

• å tilrettelegge for arrangement og happenings som bygger 
opp under prosjektmålene, mot hver av målgruppene

• å delta på allerede etablerte arrangement utenfor byen, 
som f.eks Arena Innlandet, både for å bygge stolthet internt 
og posisjonere seg nasjonalt og regionalt. For at identiteten 
vi bygger for Gjøvik skal få en effekt på omdømmet er vi av-
hengig av at kommunen har et godt image utenfor regionen 
og at innbyggernes bilde av Gjøvik stemmer overens med 
det folk utenfor regionen mener om oss. På de eksterne ar-
rangementene vil vi også kunne nå potensielle innflyttere og 
bedriftseiere som kan ha interesse av å knytte seg opp mot 
Gjøvik

• bidra med verktøy som gjør det lett for instutisjoner, le-
dere i bedrifter og etater å kommunisere Gjøviks identitet 

MÅLGRUPPE
Siden omdømmet er bygget på identitet og image, vil pro-
sjektmålene nås ved hjelp av markedsføring av Gjøviks iden-
titet i hovedmålgruppene. Det presiseres også viktigheten av 
å kommunisere direkte med de ulike segmentene i målgrup-
pene, som er ganske store/vide. Hovedmålgruppen er de som 
bærer og kommuniserer Gjøviks identitet utad.
Prosjektet skal også kommunisere med sekundærmålgruppen 
i forhold til det umiddelbare imaget Gjøvik har eksternt.

Hovedmålgruppene for prosjektet er følgelig: 
• innbyggere
• kommune/offentlig ansatte
• næringsliv
• besøkende

Sekundærmålgruppene for prosjektet er: 
• innbyggere i kommuner rundt Gjøvik
• potensielle innflyttere
• utflyttere

BUDSKAP

Målgruppe
SEGMENT1

Målgruppe
SEGMENT3

Målgruppe
SEGMENT2

KANAL 1 KANAL 2 KANAL 3

Målgruppen ”Innbyggere” må deles i ulike segmenter ift kommunikasjon fra prosjektet.
F.eks vil målgruppen ”Innbyggere” kunne segmenteres i ”ungdommer”, ”barnefamilier” og ”pensjonister”  

- alle tre med sine egne foretrukne og egnede kanaler

5
KO M M U N I K A S J O N S S T R AT EG I
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6
R A M M E R  OG  FA S E I N N D E L I N G

Omdømme- og kommunikasjonsprogrammet starter med 
et forstudie i 2018 og hovedprosjektet avsluttes ved utgan-
gen av 2021, med opsjon på 2-3 nye år. Programmet vil bruke 
prosjektmetodikk som beskriver roller og ansvar, og inndeler 
arbeidet i følgende faser:

• Forstudie – analysere ståsted og kartlegge metoder for å 
innhente data. Sette tydelige mål for prosjektet.

• Forprosjekt – ut fra funn i forstudiet; definere målgrupper, 
sette opp tiltaksplan, lage kommunikasjonsstrategi, lage 
prosjektplan for hovedprosjektet og gjennomføre risikoa-
nalyse.

• Hovedprosjekt – gjennomføre delprosjekter  

Hva: Prosjektidé. 
Mål/leveranse: 
• prosjektnavn 
• prosjektbeskrivelse 
• prosjektmål
• organisasjon 
• nåsituasjon 
• ressursbruk  

 

• Prosjektmål: beskrive mål for et 
eventuelt hovedprosjekt, samt 
målet for den aktuelle prosjekt-
fasen. 

• Avklare verdiskapingspotensiale, 
eller om den kan være en viktig 
forutsetning for verdiskaping. 

• Beslutte om forstudiet skal settes 
i gang. PA utnevner en PL som skal 
utarbeide en prosjektplan. 

Hva: Forprosjektet må gi svar på 
hvordan prosjektet skal realiseres
Mål/leveranse i fasen: 
• hvordan prosjektet realiseres
• skal den utsettes/gjennomgå 

videre utprøving 
 
 
 

• Videreutvikling av prosjektet - 
nærmere analyser av marked, 
kompetanse/ organisasjon, 
økonomi, osv. 

• Evt inndeling av delprosjekter. 
• Forprosjekt/delprosjekter beskrives 

i form av hovedaktiviteter.

Hva: Gjennomføring
Mål: Realisere prosjektidèen 
 
 
 
 
 
 
 

• Inndeling delprosjekter. 
• Inndeling hovedaktiviteter (de 

viktige arbeids-oppgavene som må 
gjennomføres). 

• Inndeling hovedaktiviteter i 
aktiviteter som er mer presise 
arbeidsoppgaver. 

• Beregning tidsforbruk og ressurs-
behov pr delprosjekt

• Hovedprosjektet avsluttes når 
prosjektideen settes i drift. 

FORSTUDIE FORPROSJEKT HOVEDPROSJEKT

GJENNOMFØRING: PLP – PROSJEKTPROSESS

Etteranalyse - sikre 
måloppnåelse

DRIFT

Beslutning videreføring Beslutning videreføring SLUTTRAPPORT

HovedprosjektPlanprosjektKonseptprosjekt
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7
O RG A N I S E R I N G  OG  R E S S U R S B RU K 
V I D E R E 

Styringsgruppe 

Politikere
Ansatte i kommunen

Næringsliv
Bylaug

Samarbeidspartnere

Administrasjon Gjøvik kommune  |  Byen vår Gjøvik

 Prosjekteier: 
Gjøvik kommune  

v/ordfører og rådmann

Faglig kompentanse

Forankringsgrupperinger som er 
nødvendig for å lykkes

Prosjektledelse 
Kommunikasjonssjef Gjøvik kommune

Prosjektgruppe/arbeidsgruppe

2 politikere
2 fra GK administrasjon
1 fra BVG
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8
K A RT L EG G I N G  AV  N Å S I T UA S J O N E N
 
GENERELT
Gjøvik har ingen tydelig identitet, vi er Universitetsby, sykkel-
by, musikkby og bilby mm. Gjøvik har heller ingen tydelig eller 
ensrettet kommunikasjon hverken innad i egen by/kommune 
eller utad til andre byer/kommuner.
 
Gjennom forstudiet har vi kartlagt nåsituasjonen og brukt føl-
gende grunnlagsanalyser som utgangspunkt i de foreslåtte og 
foreløpige prosjektmålene for omdømmeprosjektet.

• Spørreundersøkelse utført av Norstat gjennomført i Gjøvik 
by - for Byen vår Gjøvik (2018)

• Tillittsundersøkelsen – spørreundersøkelse utført av Tele-
marksforskning i 13 kommuner (2017), for Gjøvikregionen 
Utvikling – i området Gjøvik kommune.

 
Vi vil gjennomføre årlige målinger for å følge utviklingen av 
tiltakene satt under målsetninger for prosjektet.

GJØVIK SOM 
MERKEVARE

Regionalt

NasjonaltLokalt

Internasjonalt

”En merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier) 
som oppstår når kunden blir eksopnert for et varemerke”.

I en spørreundersøkelse gjort av Borsen & Marsteller (ca 2 år siden) 
kom følgende svar inn:
• Gjøvik er lite profilert utenfor sin egen region.
• Gjøvik er spesielt bra på natur- og friluftsliv i umiddelbar nærhet.
• Gjøvik har et relativt bra helse-, pleie og omsorgstilbud, men 

scorer dårlig på samferdsel.
• Gjøvik det bra på gode idretts- og fritidstilbud og kort reisevei til 

jobb.
• De som bor utenfor Gjøvik har noen assosiasjoner, men begrenset 

kunnskap om Gjøvik
• Det er noen utfordringer med å få studenter til å bli etter avslut-

tede studier
• Kjennskap til de ulike utdanningsinstitusjoner relativt ukjent 

utenfor Gjøvik og regionen
• De som ikke trives eller ikke kunne tenke seg å bosette seg i 

Gjøvik og regionen trekker frem at det er lite urbant, bakoverlent 
og traust.

• Den største utfordringen er relatert til samferdsel både ut av 
regionen og innad i regionen. 

• Gjøvik har universitet, sykehus, kulturliv og tjenestetilbud, men 
blir likevel sett på som mindre urban enn for eksempel Hamar og 
Lillehammer

• Det er også viktig å bygge en felles merkevare blant folk som bor i 
Gjøvik, og profilere Gjøvik utenfor egne grenser.

• For at Gjøvik skal stå enda sterkere som «regional hovedstad» 
må man få en politisk enighet om felles profilering.

• En reprofilering og kunnskapsløft kan derfor gjøre Gjøvik til et 
enda mer attraktivt sted å bosette seg for å bo og jobbe.  

• Det er derfor viktig at Gjøvik fokuserer på hele pakken – spen-
nende arbeidsmuligheter, bra skole- og barnehagetilbud, helsetil-
bud-og andre offentlige tjenester, billig å bo, nærhet til naturen, 
skoler, nærhet til Oslo, samt spennende kulturtilbud.

• Flere av de som bor i Gjøvik mener dessuten Gjøvik har like 
mye å tilby kulturelt som Hamar og Lillehammer, men mangler 
profilering.

”Litt i skyggen til Hamar og Lillehammer. Lillehammer er fortsatt 
kjendis etter OL, Det bor en lotto millionær på Hamar, mens det kun 
bor et søskenbarn på Gjøvik”

”Hører fra folk ”utenfra” at de opplever Hamar og Lillehammer 
som mer aktive byer mens Gjøvik og omland er kjent for gjestfrihet, 
skog og litt lite engasjement i forhold til å skape fremdrift”

”Mangel på profilering tror jeg, for det er ikke stor forskjell på 
Gjøvik og Hamar en normal kveld. Og kulturelt er det heller ikke 
stor forskjell”

”Gjøvik by er vel kjent for et godt musikkmiljø. Ellers er det teater-
miljø både i byen og noen av kommunene rundt. Idrett er vel kultur 
det også, bra at fotballen er på tur opp (Raufoss). Mange muligheter 
for konserter og kino for den som vil”

”Det skjer jo egentlig ganske mye her. Masse musikere, gode 
konserter, bra kinotilbud, revyer osv. Men dette er ofte ikke så veldig 
promotert. Men kan tenke meg at ungdommen ikke føler det er 
mye for dem”
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KARTLEGGING AV PROSJEKTMÅL 1: 
Stolthet, begeistring og engasjement for Gjøvik 
Dette måler vi gjennom  den årlige trivselsundersøkelsen 
utført for BVG, av Norstat. 
 
Under og på det neste oppslaget finner du tall fra målinger 
gjort ift trivsel i Gjøvik tidligere.

Arbeid med, og oppmerksomhet rundt tallene fra Byregnska-
pet for Gjøvik vil blant annet være et ledd i å nå målet om mer 
engasjement og økt kollektiv selvtillit. 
 

Slik Gjøvik fremstår nå er vi mye: bilbyen, sykkelbyen, mu-
sikkbyen, industribyen og kunnskapsbyen. For å nå målet 
om mer stolthet for byen, utarbeides en felles identitet og 
kommunikasjon rundt Gjøvik, med spesielt fokus på kunn-
skapsbyen Gjøvik. 

Gjøviks identitet markedsføres mot hovedmålgruppen 
sammen med en tydelig oppfordring om å kjenne på at du 
er #stoltavGjøvik.  Mye av jobben med dette målet vil være å 
implementere og innarbeide identiteten i hele Gjøvik, slik at 
alle aktører kommuniserer det samme.  
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Tallene som kartlegger identitet og stolthet 
for egen by er hentet fra Trivselsundersøkelsen 
gjort for Byen Vår Gjøvik, av Norstat.
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Tallene som kartlegge attraktivitet og 
vekst i Gjøvik by er hentet fra Trivsels-
undersøkelsen gjort for Byen Vår Gjøvik, 
av Norstat.
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Tallene som kartlegger attraktivitet i 
næringslivet i Gjøvik by er hentet fra 
Trivselsundersøkelsen gjort for Byen 
Vår Gjøvik, av Norstat.
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Gjøvik 
Nordre 

Land 
Søndre 

Land 
Vestre 

Toten 
Østre 

Toten Regionen 
Politikere med hverandre -0,29 0,35 -0,19 0,02 0,01 -0,10 
Politikere - ansatte -0,04 -0,49 -0,36 0,45 -0,25 -0,17 
Ansatte - politikere -0,49 0,14 -0,12 0,50 0,35 -0,07 
Kommune - næringsliv 0,00 0,03 -0,14 0,28 -0,02 0,01 
Næringsliv - kommune -0,37 0,01 -0,62 -0,10 -0,14 -0,32 
Næringsliv med hverandre -0,07 -0,01 -0,34 0,28 0,02 -0,07 
Frivillig sektor -0,23 0,14 0,06 0,24 0,17 0,01 
Nabokommuner 0,05 -0,34 -0,03 0,21 -0,05 -0,01 
Besøkende -0,12 0,11 0,36 0,06 -0,04 0,06 
Fylkeskommunen -0,03 0,57 0,43 0,67 0,40 0,33 
Identitet -0,11 -0,05 -0,42 0,10 -0,10 -0,15 
Optimisme -0,14 -0,24 -0,48 0,56 0,19 -0,09 

Telemarksforskning gjorde i 2017 
en undersøkelse i 13 kommuner. 
Undersøkelsen gikk på tillit mellom 
næringsliv, politikere og kommune. 
Det ble stilt mange spørsmål om 
optimisme og tillit til hverandre. 
Skjemaet over viser avviket i 
Opplandskommunene, i forhold til 
gjennomsnittet i de 13 kommunene 
som var med i undersøkelsen. Gjøvik 
markerer seg her nesten lengst ned 
på listen.
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Nasjonal vekst Bransjeeffekt
Befolkningseffekt Attraktivitet
Forventet vekst Faktisk

Tall fra Telemarksforskning 
og SSB viser en oppsving i 
næringslivet i Gjøvikregionen 
i 2015 og 2016
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KARTLEGGING AV PROSJEKTMÅL 2: 
”Bli kjent for noe” utenfor Gjøvik 
 
For å kontrollere at vi når målet kjører vi en spørreundersø-
kelse utenfor kommunen før og gjennom prosjektet. Samtidig 
teller media insight-byrået Retriever antallet ”eksterne” årlige 
pressesaker spesifikt på de områdene vi ønsker å bli kjent på, 
samt tall på Gjøvik generelt og Nasjonal opplerksomhet før, 
under og etter prosjektet. 

 

For å nå prosjektmålet må vi:
1. Finn ut hva vi skal bli kjent for? Kunnskapsbyen ved NTNU 
og industri, Sintef, NorSIS osv. Kultur ved, Akevittfestivalen, 
Sommerslagere, potensielt Fredvika. Kultur/mat ved Hoff. 
2. Finn tiltak, nye og allerede eksisterende som bygger opp 
under det vi ønsker å bli kjent for.

Retriever engasjeres ift å få inn tall på antall medieoppslag på Gjøvik generelt 
og på besluttede områder/overskrifter vi ønsker at skal fremheves spesielt.

Akevittfestivalen på TV2 
https://www.facebook.com/norskakevittfestival/videos/1439005322863311/?-
q=norsk%20akevittfestival%20på%20gjøvik

Gjøvik og Akevittfestivalen i nasjonal presse



17

9
P ROS J E K T P L A N 
OG  KOS T N A D E R  FO R P ROS J E K T
 
PLAN FOR GJENNOMFØRING 
AV FORPROSJEKT
 
Omdømmeprosjektet anbefales videreført med de ramme-
ne og planene som er lagt frem i denne rapporten. For å sikre 
fremdrift, faktiske leveranser og forankring underveis anbefa-
ler vi å gjennomføre et forprosjekt, men på svært kort tid og 
mener dette vil la seg gjennomføre til foreslått dato for fer-
digstillelse – dette fordi det allerede er hentet inn en del av 
leveransene i forprosjektet gjennom forstudiet.
 
Forprosjekt med leveranser og innhold er beskrevet under. Det 
er viktig å merke seg at leveransene i hovedprosjektet vil bli 
definert gjennom arbeidet i forprosjektet. Det skal gjennom-
føres statusmøter med styringsgruppen og det legges opp til 
et beslutningspunkt for gjennomføring av hovedprosjektet 
senest 1. desember etter rapport for gjennomført forprosjekt.
 
Gjøvik bys omdømmeprosjekt deles i to delprosjekter; Gjø-
viks omdømme og Gjøvik kommunes interne omdømme som 
kommunehus. Begge prosjekter skal ivaretas og ledes av kom-
munikasjonsavdelingen i Gjøvik kommune,  i samarbeid med 
andre kommunale nøkkelpersoner, Byen vår Gjøvik og innleid 
faglig kompetanse for layout og omdømmebygging.
 
God forankring i kommunens politiske og administrative le-
delse er en forutsetning for å få gjennomført prosjektet og 
dette skal vektlegges i forprosjektet.
 
Implementering og endringsprosesser tar tid, og det viktig å 
forberede alle involverte allerede i starten av prosjektet at 
det er et langsiktig prosjekt. De ansatte i kommunen bør bli 
tidlig involvert og se tydelig en sammenheng mellom Gjøviks 
omdømmeprosjekt og det interne omdømmeprosjektet for 
kommunen. Alle involverte inkl. kommuneansatte bør være 
bevisst på å støtte prosjektet ved å gå ut med positive nyhe-
ter – små og store, for å skape entusiasme. Det må brukes en 
del ressurser på intern identitetsbygging i kommunen som ar-
beidsplass og i kommunen som bosted.
 
Oppsummert kan en si et de omdømmeprosjekter i norske 
kommuner og regioner som i forprosjektet har brukt tid og 

egne krefter til å beslutte hva en vil oppnå med prosjektet og 
hvordan en ut fra lokale forhold vil jobbe med prosjektet, har 
gode forutsetninger for å lykkes. Et annet viktig element er at 
prosjektet ledes av politisk/administrativ leder i kommunen 
eller regionen og at alle som prosjektet berører er involvert 
helt fra begynnelsen.
 
Andre elementer som skiller gode omdømmeprosjekter fra 
de som ikke lykkes er at en evner å arbeide langsiktig med å 
styrke omdømmet. Langsiktighet kreves ut fra at et oppnådd 
omdømme alltid vil speile en identitet. Ønsker en å gjøre noe 
med omdømme må en kjenne identiteten og gjerne forsterke 
de positive sidene ved identiteten. Dette arbeidet tar tid.
Koordinering og implementering av omdømmearbeidet i 
kommunens planer gir innholdet i omdømmearbeidet en reell 
verdi for berørte, og ser ut til å være et vesentlig element for 
å lykkes.
 
 
FORPROSJEKT 
- INNHOLD OG LEVERANSER:

Forprosjektet ønskes gjennomført med leveranse 1. desember 
2018.
 
Beskrivelse av forprosjektets leveranser:
• Utsiktene mot 2030 uten tiltak – ifht befolkningsvekst, 

stolthet for egen by og økt satsning på næringsutvikling
• Analyse marked, kompetanse og organisering
• Beregne og visualisere gevinst
• Dele opp prosjektet i delprosjekter og beskrive hovedaktivi-

tetene
• Sette opp tiltak for delprosjektene
• Definere målgrupper og segmenter (eks: investorer/etable-

rere, kulturarbeidere, studenter, familier, spesielt småbarns-
familier og media).

• Utarbeide tidsplan for delprosjekter og gjennomføring av 
disse, inkl. tiltak gjennom hovedprosjektet

• Utarbeide kostnadsramme for hovedprosjektet
• Forankring alle samarbeidspartnere (næringsliv, kommune, 

politikere, nøkkelpersoner, innbyggere)
• Risikoanalyse
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KOSTNADSRAMME FORPROSJEKT

BUDSJETT FORPROSJEKT Spesifikasjon Resultat eks. mva Resultat inkl. mva

Faglig forankring og konsulentbistand TBD 80 000 100 000 

Grafisk fremstilling inkl. prosjektledelse TBD 15 000 18 750 

Planlegging og forarbeid TBD 17 000 21 250 

Prosjektledelse og gjennomføring GK 34 000 42 500 

Andre utgifter TBD 20 000 25 000

Totalt 166 000 207 500

Budsjettet er foreløpig og dette er ytterste ramme. 
Det forventes mindre utgifter til forprosjektet som ønskes 
gjennomført på kort tid.
 
Forprosjektet legges frem for styringsgruppen -  til beslutning 
1. desember 2018.

OVERORDNET FREMDRIFTSPLAN

Q1/Q2 2018 Q3/Q4 2018 2019 2020 2021

FORSTUDIE

FORPROSJEKT

HOVEDPROSJEKT

 

Prosjektbeskrivelse 
og målsetninger

Kartlegging materiale 
og spek for analyse

Organisering 
og finansiering

Plan for 
realisering

Markedsanalyser 
og kartlegging

Delprosjektering, be-
skrivelse, tiltaksplan

Inndeling hovedaktiviteter i 
arbeidsoppgaver

Gjennomføring av oppgaver – tiltaksplan. 
Evaluering og statusrapportering. Fintuning.

Overføring linjer

Realisering av prosjekt
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