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Flere av våre
lederverktøy
finner du på
ukeavisenledelse.no/
nyttig/lederverktoy/

Leder i Salt Concepts, Anne
Bremnes (til høyre), mener en
strategisk/kreativ tilnærming,
såkalt Speedbranding, må til
for å skille seg fra konkurrenten. Her sammen med partner
i Salt, Anne Cathrine Haug.

Konseptutvikling:

Du finner ikke
opp kruttet selv
Pene annonser holder ikke lenger. Skal du ta
markedsandeler fra konkurrentene må du
gi dem en grunn til å velge akkurat deg.
Av Bård Andersson
bard.andersson@foramedier.no

A

lle aktører i næringslivet fortjener sitt eget
konsept, og det bør bli langt mer vanlig
å etterspørre dette hos de som utfører
reklametjenester, rådgivning og merkevarebygging, hevder tekstforfatter og gründer Anne
Bremnes. Hun og art director Anne Cathrine Haug
i byrået Salt Consepts har utviklet sin egen strategimetode: speedbranding.
– Dette er en unik metode for å komme frem
til det mange aktører i næringslivet mangler: sitt
eget konsept, sier Bremnes.

Utviklet for Widerøe
Tankene bak Speedbranding bygger på arbeidet
Anne Bremnes gjennomførte for flyselskapet
Widerøe for noen år siden. «Du kommer deg

ikke frem sånn helt uten Widerøe», fungerte ifølge
Bremnes meget bra, det bidro til å gi flyselskapet
en helt annen posisjon enn SAS, og skapte ikke
minst stolthet hos de ansatte.
– Siden den gangen har vi jobbet annerledes
enn andre kreative team. Vi har visst at et sterkt,
differensierende konsept uten tvil er mer lønnsomt enn klisjeer. Det bidrar til at folk husker hva
du står for, og det blir lettere å velge deg fremfor en
konkurrent. Vi har jobbet i mange år med stadig
å spisse strategiprosessen vår i jakten på å finne
sjelen hos våre oppdragsgivere, sier hun.

Finne, fremfor å finne på
Ifølge Anne Bremnes er Salt mer opptatt av å finne
enn å finne på, og bedriften jobber alltid sammen
med oppdragsgiver i starten av prosessen.
Prosessen trenger ikke å koste like mye som
en bil, presiserer hun. Hun startet opp selskapet

sammen med Haug, etter å ha sikret seg kunder
som Dekkmann, NAF og King Oscar blant andre.
Begge har lang erfaring med rådgivning og markedsføring for en rekke oppdragsgivere fra ulike
deler av næringslivet, og i ryggen har de et nettverk å dra veksler på som gjør at de kan ta på seg
oppdrag av varierende størrelser.
– Vi har vært heldige i en tøff periode for bransjen vår, sier Bremnes. I tillegg tror vi at det har
mye å si at vi kan tilby en strategiprosess som ikke
tar lang tid å utføre, og som leverer noe håndfast
oppdragsgiverne våre kan bruke fra dag én: Et
skreddersydd verbalt og et visuelt konsept, med
en tydelig stemme, eksemplifiserer hun.

Viser til vekst

«Et sterkt og
klart konsept er gull
verdt, og gjør
det lettere
å velge deg,
noe som jo
er hensikten
med det faget
vi driver
med»

Arbeidet har vist til gode resultater for kundene,
som for eksempel med konseptet «Home when
you’re not» for Frogner House Apartments, som
bidro til at utleieselskapet gikk fra én bygård til foreløpig ni adresser på under tre år. Omsetningen steg
fra 13 millioner til 66 millioner i samme periode.
Slagordet «Alle trenger et spark i sjelen» for
Teater Innlandet har gitt teateret mange presseoppslag, en publikumsøkning på 8000 i etterkant,
og klare retningslinjer om hvilke stykker de bør og
ikke bør oppføre. Teamet i Salt har også laget konseptet for CARE Norge som blant annet ble brukt
i TV-aksjonen; «Hjelp til kvinner hjelper flere».
– Alle skjønner at det er viktig å ha en logo, men
ikke alle har fullt ut forstått verdien av å ta eierskap
på et utsagn du bruker over alt – i all markedsføring, sier Anne Bremnes. Kall det gjerne en payoff
– men den skal være forankret helt ned i visjonen
og selve forretningsideen. Et sterkt og klart konsept er gull verdt, og gjør det lettere å velge deg,
noe som jo er hensikten med det faget vi driver
med, legger hun til.

– For mange finner opp kruttet
Salt Concepts mener alt for mange forsøker å finne
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Juss

Spør juristene
om forretningsjuss

Lederverktøy

Speedbranding

Spør noen av landets toppjurister innen forretningsjuss.
Advokatene til FØYEN Advokatfirma DA svarer.
Send spørsmål om næringsliv til: juss@ukeavisen.no.

Av advokat Anniken Astrup
anniken.astrup@foyen.no

Derfor bør du utvikle ditt eget
konsept gjennom Speedbranding:
Et konsept er en langsiktig plattform bygget på bedriftens forretningsidé
og visjon. Det er ofte verbalisert i en såkalt payoff, eller med et slagord som oppsummerer bedriftens holdninger og/eller understreker
bedriftens argument for at du skal velge å bruke dem, eller kjøpe
produktet. Dette henger sammen med et særegent visuelt uttrykk som
bare er ditt. Et godt konsept gjør det lettere for deg å skille bedriften fra
konkurrentene.

Speedbranding
●● Definer hva du har tenkt: forretningsidé og visjon
●● Ved et samarbeid med ekstern partner, må du definere din nærmeste

konkurrent
●● Sett opp en «fiendeanalyse», og få frem opplevde forskjeller mellom

din bedrift og nærmeste konkurrent
●● Utkrystalliser forskjellene, og jobb for å differensiere ditt konsept fra

konkurrentens
●● Desto mer du vet om forskjellene, jo lettere er det å spisse ditt eget

konsept
●● Speedbranding er en brobygging mellom det strategiske og det

kreative. Koblingen bidrar til at du sparer tid og penger

Fordeler
●● Alle som ikke ennå har gitt folk en konkret grunn til å velge dem

fremfor konkurrentene trenger konseptutvikling
●● Du hjelper folk til å velge deg, ikke bransjen eller markedsleder
●● Du bygger kommunikasjonen på én strategi og varierer over denne,

fremfor for å betale byråer for å finne opp kruttet hver sesong
●● Når råmaterialet til konseptutviklingen er din egen forretningsidé og

visjon, unngår du sprik mellom intern og ekstern kommunikasjon –
noe som er et utbredt problem
●● Et godt forankret konsept kan brukes til å kommunisere

bedriftskulturen ovenfor underleverandører som for eksempel skal
innrede lokalene, eller for å gi investorer et innblikk i hvordan dere
tenker

Vanlige feil
●● Å kommunisere som om man ikke har konkurrenter
●● I redsel for å støte fra seg noen, unngår man å gi kunder en god grunn

til å velge sin bedrift
●● Å investere reklamekroner over flere år på å håpe at folk oppfatter det

som står mellom linjene
●● Å tro at utarbeidelse av konsepter er noe alle kan gjøre
●● Å tro at hvis du sier noe over tid – om og om igjen – da er det et

brandingkonsept. Eksempelvis at alle annonsene er blå
KIlDE: SAlt CoNCEptS

opp kruttet vår og høst, eller velger det gjengse
språket i sin bransje når de skal markedsføre seg.
– Å gjøre som alle andre virker trygt, men er i
realiteten det mest utrygge du kan gjøre. Se på bilbransjen! Når alle snakker om kjøreglede, blir ikke
reklamen verdt mange kronene til slutt, særlig for
den som er utfordrer i et marked. For de som jobber hos deg øker konseptet vissheten om hvorfor
det er viktig å gå på jobben hver dag, og dermed
stoltheten over egen jobb, slik at det blir mindre
gjennomtrekk i organisasjonen, sier Bremnes.
Det finnes en rekke aktører i norsk næringsliv
som ville tjent enormt mye på å investere i et klart
konsept utad, mener Bremnes. Det er ikke vanskelig å ta en syretest på saken:
– Hvis din kommunikasjon like gjerne kan
undertegnes med konkurrenten sin logo, er diagnosen uunngåelig: Da behøver du assistanse fra
profesjonelle konseptutviklere, presiserer hun.

Tapping av
nøkkelpersonell
Vi opplever stadig oftere at klienter ber om
råd i forhold til hvordan man effektivt skal
sette en stopper for massiv og tilsynelatende
målrettet tapping av nøkkel personell.
Hvor går grensen for lojal rekruttering?
Spørsmål: Konkurransen om arbeidskraft er i
utgangspunktet fri, og hovedregelen er at rekruttering er tillatt. Det finnes likevel visse skranker
i lov for hva man lovlig kan tillate seg av rekrutteringshandlinger og det kan også være avtalefestet rekrutteringsforbud. Dersom det ikke er
avtalefestet et rekrutteringsforbud gjelder det
to regelsett ved fastsettingen av grensene for
lovlige rekrutteringsfremstøt: markedsføringslovens generalklausul om god forretningsskikk
næringsdrivende i mellom og den ulovfestede
lojalitets – og troskapsplikten som gjelder i
ethvert ansettelsesforhold.
Svar: I utgangspunktet vil det være akseptabelt
aktivt å rekruttere ansatte fra konkurrenter. Dette
gjelder både headhunting av nøkkelpersonell,
og en bredere rekruttering av øvrige ansatte. Det
er kun dersom rekrutteringen er gjort på en kritikkverdig måte at rekrutteringshandlingen kan
være i strid med god forretningsskikkstandarden
i markedsføringslovens (mfl) § 25.
Som eksempel kan bruk av tidligere ansatte hos
konkurrent for å verve ytterligere medarbeidere
hos konkurrent etter forholdene være i strid med
god forretningsskikk etter mfl. § 25. Spesielt gjelder dette dersom den tidligere ansatte hadde en
ledende stilling overordnet dem som blir forsøkt
rekruttert og hvor denne brukes som kontaktpunkt
for den nye og konkurrerende virksomheten.
I en dom fra Asker og Bærum tingrett av
14.06.12 ble tidligere anleggsdirektør, tunnelsjef
og konsulent frifunnet for erstatningskrav reist
av deres tidligere arbeidsgiver Mesta AS etter at
alle mer eller mindre samtidig hadde gått over
til tilsvarende stillinger i Hæhre AS. Tingretten
la i sin vurdering vekt på om det hadde funnet sted en planmessig, samtidig rekruttering

av flere ansatte. Det ble vist til at Hæhre var en
attraktiv arbeidsplass og at det ikke var unaturlig
eller illojalt at det fant sted en overgang av ressurser fra en mindre lønnsom til en mer lønnsom
aktør i markedet. Retten kom til at ingen av de
tidligere Mesta-ansatte hadde utøvet utilbørlig
påvirkning overfor de øvrige som sluttet i Mesta.
Dommen er anket.

Råd
Dersom arbeidstakeren har et avtalefestet
rekrutteringsforbud i ansettelsesavtalen, vil man
lettere kunne stanse rekrutteringen fordi denne
vil være direkte i strid med arbeidstakerens kontraktsforpliktelser.
Dersom arbeidstakerne i tillegg er bundet
av en konkurranseklausul, vil ansettelsen hos
konkurrent være et direkte brudd i konkurranseklausulen, i tillegg til at konkurrentens medvirkning til at denne forpliktelsen brytes, kan rammes av markedsføringslovens bestemmelser
om god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Vårt råd er derfor å vurdere å avtalefeste et
rekrutteringsforbud i alle ansettelseskontrakter.
I tillegg bør man vurdere å avtalefeste et konkurranseforbud for nøkkelpersonell og ledende
personell.

«I utgangspunktet
vil det være
akseptabelt aktivt å
rekruttere ansatte fra
konkurrenter»

