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Norges mest lønnsomme meglerforetak for våre kunder, ANSATTE
og eiere.

Visjonen er forankret i at det er folka som utgjør forskjellen, og det vi kan prestere 
når forholdene legges til rette.

EiendomsMegler 1 Midt-Norges 
Forretningskonsept 

veien til en ekte lærende organisasjon



Et arbeidsliv i endring

Fra sølvskje til 
forpliktende samspill



Eiendomsmeglerbransjen vil endres drastisk de neste årene. 
EiendomsMegler 1 kan gå seirende ut av endringene, men kan 

også bli fullstendig frakjørt
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Markedsandel solgte bruktboliger i Midt-Norge per 31.12.2017



Digitalisering vil 
skape endring

Data vil bli enklere 
tilgjengelig

Selgere og kjøpere 
vil finne hverandre 

på andre måter 
enn i dag

Det blir enklere å 
selge bolig selv

Utviklingstrekk som vil få stor innvirkning på meglerbransjen:

Eiendomsmeglerbransjen vil gjennomgå omfattende DIGITALE 
endringer.

Det er ikke de store som spiser de små, men de raske som spiser 
de trege.

5 utviklingstrender:

Økt konkurranse 
fra ukjente aktører



Ny teknologi tvinger frem 
profesjonelle medarbeiderskap 
som er nøkkelen til nødvendig 
omstilling, gode læringsmiljø og 
trygge arbeidsplasser.

Forbedring og innovasjon fordrer 
gode læringsmiljø på 
arbeidsplassen. Ansatte må 
oppleve mening, mestring og 
autonomi for å bidra til utvikling.



Profesjonelt medarbeiderskap

• Kvalitetsbevisst i jobben

• Ta initiativ i jobben

• Satse ekstra når det 
trengs

• Holde seg faglig 
oppdatert

• Tenke nytt innen sitt felt

• Vise omtanke for 
kollegaer

• Raus med ros

• Involvere kollegaer

• Gi støtte i vanskelige 
situasjoner

• Anerkjenne kollegaers 
innsats

• Dele kompetanse med 
andre

• Respektere ledelsens 
beslutninger

• Ser sin rolle i det store 
bildet

• Forstå lederens 
utfordringer

• Omtale arbeidsgiveren 
positivt 

• Tar ansvar for 
virksomhetens 
renomme

Ansvar for arbeidsoppgavene Ansvar overfor kollegaene
Ansvar overfor 
arbeidsgiveren



Yrkesstolthet og arbeidsglede er et resultat av

Å være faglig dyktig og engasjert i oppgavene

Være en redelig og                                                       Være en kollega som gjør at andre blir effektive

konstruktiv arbeidstaker                                 



Grunnsteinene for profesjonelt 
medarbeiderskap

• Forankre, kommunisere og etterleve visjon og verdier
• Åpenhet, respekt og tillit

• Ansvarsdeling

• Involvering

• Dialog og god informasjonsflyt

• Tilby formelle og uformelle strukturer for idefangst, 
involvering og oppfølging av ideer



Profesjonelt
medarbeiderskap

Verktøy for 
idefangst

Verktøy for valg og 
oppfølging av ideer

God 
informasjonsdeling

Strategi for utvikling 
av forbedringskultur



Noen eksempler på verktøy for 
idéfangst…

Trainee- og 
Fullmektigprogram

Åpen Stol i ledermøter

Åpen post
Avd.leder samling

Medarbeiderundersøkelse

Hoshin-Kanri
Forretningsplanprosess

Modulbasert lederutvikling Arbeidsmiljøutvalg

Innspill på samlinger
for ansatte

Regionale annenhver uke
videomøter



Tavlemøtet er et av flere verktøy 
for idéfangst

Produksjonsmål  og 
status per dag, uke, 
måned og år, både 
for avdelingen og i 

snitt per 
medarbeider

Status per avdeling på 
månedsmøter og saldolister 
– En ansvarlig per avdeling 

Status på løpende 
daglige og 

ukentlige oppgaver 
ved avdelingen

Koordinering av 
dagens 

arbeidsfordeling 
etter etterspørsel

Daglige problemer 
og 

forbedringsforslag
(Større problemer 

løftes i A3)



Idéer fanges også på mer 
strukturerte måter…

Verdistrømskartlegging av saksbehandlings- og oppgjørsprosessen



Vi bruker formelle og uformelle 
verktøy for informasjonsdeling

WorkPlace
by Facebook

Ukentlig 
videomøte og livesending

Resultat per
avdeling

I tillegg til…

• Tavlemøter
• Avdelingsmøter
• Kick-off
• Avdelingsledersamlinger
• Ansattesamlinger
• Traineeprogrammet
• Fullmektigakademiet
• Prestasjons-

utviklingsteamet
• Salgsledelse
• Gjennomganger av GPtW
• Culture Audit

++++

Markedsrapport for
Eget nedslagsfelt

Kundetilfredshets-
målinger

«Ti på topp»

Intranett



Great Place To Work er et verktøy 
for å fremme indre motivasjon og 
profesjonelle medarbeiderskap. 

GPTW-måler:

1. Culture audit (kulturrevisjonen)

2. Trust index
(medarbeider-undersøkelsen) 



Culture Audit© VS Topp 10

Ansettelse - prosess
Ansettelse og

velkomst

Inspirere

Kommunisere

Lytte - Å bli lyttet til

Lytte -
Ideer/involvering

Lytte - Konfliktløsning

AnerkjenneUtvikle

Omtanke - balanse

Omtanke - støtte

Omtanke -
inkludering/mangfold

Feire

Dele - belønning

Dele -
samfunnsansvar

EM 1 Midt-Norge 2017 Culture Audit© Topp 10 2017 (200-499) Culture Audit©

Trust Index© VS Topp 10 Norge



Virksomheter som har lyktes med medarbeiderdrevet 
innovasjon preges av

Engasjement Tillit Trygghet

Samarbeidsorientering Stolthet Toleranse

Utviklingsorientering Autonomi Åpenhet

NTNU samfunnsforskning og IRIS 2011 –
viser hvilke egenskaper en bør forsøke å 
utvikle over tid. 



Norges beste arbeidsplass 2016, 2017 og 
2018  

Great Place to Work

Årets Norske Leanvirksomhet 2016
Lean Forum Norge



Mest lønnsom for kunder, ANSATTE og eiere -
Alt starter og slutter med de ANSATTE

Mest lønnsom for ansatte

Gjør oss i stand til å ha bransjens beste ansatte …og være mest lønnsom for kundene

(40 % velger EM1)

…som gir best lønnsomhet for eierne…

1
2

3



https://vimeo.com/260952296

Sammen har vi skapt 
Norges beste arbeidsplass 
for tredje år på rad

https://vimeo.com/260952296


Fremtidig forretningsmodell
• Profesjonelle medarbeidere som 

bygger gode relasjoner internt og 
eksternt. Som løser sine 
arbeidsoppgaver med høy kvalitet og 
tilpasser seg sine ulike kunder.

• Et nytt økosystem for digital 
leadsfangst, nye CRM-systemer etter 
MDI-metoden og nye digitale 
grensesnittet mot kunden.

• Ansatte som tar initiativ til kontinuerlig 
forbedring og deling av beste praksis.



Ta vare på ditt 
konkurransefortrinn: 

Dine relasjonelle evner 
og ditt profesjonelle 
medarbeiderskap.


