
Observasjoner og refleksjoner  
etter en undersøkelse

EIENDOMSBRANSJENS 
OMDØMME



Hvorfor er et godt omdømme viktig
Eiendomsaktører som til daglig driver en seriøs og krevende 
virksomhet, vil antagelig ikke engang komme på tanken at 
han selv eller bransjen ikke har det beste omdømme. Når 
bransjeforeningen Norsk Eiendom likevel har satt bransjens 
omdømme under lupen, er det fordi vi i ulike sammenhen-
ger får den oppfatning at omverdenen omtaler bransjen med 
begrenset anerkjennelse og at eiendomsbransjens samfunns-
nytte ikke er like åpenbar for ulike samfunnsaktører vi har 
kontakt med.

«Eiendomsbransjens omdømme er ikke sterkere enn 
det svakeste ledd.»

 
Det er antagelig ikke vanskelig å bli enige om at eiendoms-
bransjen har et problem dersom det er slik at bransjen har   
et dårlig omdømme. Selv om det objektivt sett ikke skulle 
være grunnlag for et dårlig omdømme, har bransjen like fullt  
et problem dersom omdømmet er negativt. 

«Omdømme kan defineres som summen av adferd  
og kommunikasjon. Man kan ikke alene kommuni-
sere seg til et godt omdømme, men det er heller  
ikke tilstrekkelig med strålende adferd.»

Samfunnsmessig betydning – urbanisering
Kompetansemiljøer og Samarbeidende aktører har en klar  
oppfatning av at eiendomsbransjens samfunnsmessige  
be tydning er vesentlig. De hevder at bransjen selv neppe  
er  klar over den rollen den spiller og det ansvar den har. 
Ramme setterne ser ikke like tydelig denne betydningen.

«Uten eiendomsbransjen hadde Oslo vært en  
brakkeby.»

De vedgår at eiendomsbransjen er de som gjennomfører   
de politiske mål for byutvikling og som legger til rette for  
sam funnets verdiskapning. Rammesetterne kritiserer bran-

Hvorfor er bransjens omdømme så viktig for bransjen og for 
Norsk Eiendom? En av Norsk Eiendoms viktigste oppgaver er 
å bidra til “forutsigbare rammer og handlingsrom som legger 
til rette for ansvarlig steds- og byutvikling”. Skal man oppnå 
troverdighet og gjennomslag når det argumenteres for slike 
rammebetingelser, er man avhengige av å ha et anstendig 
omdømme.

Undersøkelsen er gjennomført i form av dybdeintervjuer med 
en rekke ressurspersoner i tilstøtende samfunnsområder:

• Rammesettere (politikere og offentlig forvaltning)
• Kompetansemiljøer (akademia og andre kompetansemiljøer)
• Samarbeidende aktører (arkitekter, rådgivende ingeniører,  

entreprenører)
• Nært berørte (leietagere, interesseorganisasjoner, velforeninger)
• Finans (bank og forsikring)

«Et omdømme er ikke hva vi håper og tror omverdenen 
tenker og mener om oss, men det er hva de selv fak-
tisk velger å mene, som utgjør vårt omdømme. Det 
er i høy grad opp til oss selv hvordan vårt omdømme 
skal være i fremtiden.»

Oppfatninger om eiendomsbransjen var i hovedsak sammen-
fallendene blant de ulike gruppene av respondenter selv om 
enkelte nyanser ble registrert.

Her kan du lese hva sentrale samfunnsaktører har sagt 
om oss innen ulike temaer:

sjen for ikke å forstå og innordne seg de politiske målene 
som er satt for byutviklingen. Skal eiendomsbransjen fylle 
den rollen de har i byutviklingen, må de i større grad bidra 
til helhet utenfor egen tomtegrense, de må samarbeide bedre 
med andre aktører og de må styrke dialogen med regulerende 
myndigheter.

Finansaktørene påpeker at mulighetsrommet er større enn 
bransjen tror og at bransjen bør være tøffere i å stille krav til 
myndighetene. Bransjens engasjement i de store samfunns-
messige spørsmålene etterlyses. Bransjen kan med stor fordel 
ta større ansvar for lokalmiljøene og for å sikre at demokratis-
ke prosesser knyttet til byutvikling blir reelle og transparente.

Denne trykksaken gir en kortfattet oppsummering av de synspunkter som kom frem i en omdømmekartlegging Claritas AS 
har utført for Norsk Eiendom. Vi vil her gi et innblikk i hva kartleggingen avdekker og hvilke refleksjoner vi selv gjør oss.

Vi ville vite  hva omverdenen mener om eiendomsbransjen. Derfor har vi spurt  
sentrale samfunnsaktører. Svarene viser at vi har en jobb å gjøre for at det skal 
være samsvar mellom det omdømmet vi ønsker oss og omverdenens oppfatning.



VÅR REFLEKSJON SOM FØLGE AV INNSPILLENE:
Vi registrerer et betydelig avvik mellom hva vi selv ser som det 
rette bilde og hva særlig rammesetterne har som oppfatning om 
oss. Det skyldes antagelig at vi selv ønsker å benytte de beste 
aktørene som referanser, mens rammesetterne har de dårligste 
aktørene som referanse. Det er viktig at Norsk Eiendom enda 
tydeligere holder frem budskapet om bransjens faktiske bidrag 
og at vi motiverer hele bransjen til å skaffe seg «byutviklings-
kompetanse». Med basis i innspillet fra finansaktørene, er det 
mulig ulike eiendomsaktører bør opptre mer koordinert i møte 
med myndighetene om konkret byutvikling. Norsk Eiendom må 
arbeide for å bevisstgjøre medlemmene hvilke samfunnsansvar 
som følger med det å utvikle og eie eiendom. Det må motiveres 
til større samfunnsengasjement fra den enkelte eiendomsaktør 
og til i større grad at det enkelte prosjekt gir noe tilbake til byen 
og samfunnet. Demokratiske prosesser knyttet til plan- og 
bygge saker må gjennomføres på en ryddig og transparent måte.

Miljø og klima
Alle respondentene refererer til «40%-næringen» og at eien-
domsbransjens sentrale rolle for redusert energibruk og miljø-
belastning. I varierende grad er det enighet om at eiendoms-
bransjen reelt sett ikke tar ansvar. Riktignok anerkjennes 
noen få enkeltaktører som hederlige unntak. Det hevdes at 
bransjen selv gjennom sin kundedialog og myndighetskontakt 
har en betydelig definisjonsmakt, men som de likevel ikke tar. 
Bransjeorganisasjonen får ros for at de har løftet frem temaet, 
men det etterlyses reell innsats fra det brede lag av eiendoms-
selskaper.

«Dette er en bransje som snakker mest på konferan-
ser, men som gjør minst på byggeplassen.»

VÅR REFLEKSJON SOM FØLGE  AV INNSPILLENE:
Det er noe overraskende at vi ikke har fått etablert en bedre   
og bredere oppfatning av at det faktisk er eiendomsbransjen 
som i stor grad stor grad står bak miljøvennlige konsepter og 
gjennomføring av miljøbygg. At det er eiendomsbransjen som 
tok initiativ til etablering av BREEAM-NOR synes ikke å ha etter-
latt noe positivt inntrykk blant respondentene. Bransjeforeningen 
har en stor oppgave i å forankre miljøansvaret i medlemsmassen 
og sammen med bransjeaktørene må vi bli flinkere til å kom-
munisere vår innsats.

Kompetanse
Det er vanskelig for informantene å få øye på og beskrive presist 
hvilken kompetanse eiendomsbransjen egentlig besitter. Det er 
enighet om at bransjen har et betydelig forbedringsområde i 
sin samfunnsforståelse og hvordan et enkelt prosjekt påvirker 
og henger sammen med samfunnsdynamikken. Det pekes på 
at bransjen i stor grad baserer sin kapasitet og kompetanse 
på innleide tjenester og at dette bidrar til manglende helhets-
tenkning og langsiktighet. Eiendomsbransjen må endre sin 
tenkning og praksis fra å leie ut kvadratmetere til å fasilitere 
samfunnets verdiskapning.

«Det som ikke lar seg uttrykke i et regneark, faller 
utenfor bransjens kompetanseområde.»

VÅR REFLEKSJON SOM FØLGE AV INNSPILLENE:
Vi er av den oppfatning at det finnes mye god kompetanse i 
bransjen, men at den ofte er «skjult» i hodene til enkeltpersoner 
og organisasjoner. Norsk Eiendom må fortsette å arbeide for   
at den beste kompetansen spres som en bransjestandard.   
Dette gjøres gjennom å påvirke utdanningstilbudene, tilby kurs, 
og  delta i standardisering av prosesser og prosedyrer. Norsk 
 Eiendom bør støtte opp om en utvikling som går fra «å leie   
ut kvadrat metere til å fasilitere samfunnets verdiskapning».  
Like ledes  bør fordelen ved «in house» kompetanse og kapasitet 
fremheves som nødvendig for langsiktig kompetansebygging.

Sysselsetting
Alle grupper påpeker at eiendomsbransjens viktigste rolle ift 
sysselsetting ligger i bestillerfunksjonen, og at bransjen dermed 
indirekte har stor betydning for sysselsettingen.
Det påpekes også at rollen som fasilitator for verdiskaping kan 
få en større betydning i forhold til sysselsetting ved å på virke 
effektivitet hos leietaker og ved å påvirke nyskaping  
i næringslivet.

VÅR REFLEKSJON SOM FØLGE AV INNSPILLENE:
Rammesetterne er alltid opptatt av sysselsetting. Dette har ført 
til at håndverksbedrifter og entreprenører har fått stor plass i det 
offentlig rom og stor påvirkningsgrad knyttet til sine ramme vilkår. 
Norsk Eiendom må utvikle måleparametere som synliggjør eien-
domsbransjens bidrag til samfunnets verdiskapning både gjen-
nom ren byggproduksjon, men også gjennom å huse offentlig   
og privat verdiskapning i ulike former for lokaler.

Risiko, avkastning og skatt
Enkelte mener at risk/reward-forholdet for tiden er uhørt 
gunstig for eiendom, og alle informantene er enige om at eien-
dom har en lavere risiko enn andre aktivaklasser. Det pekes på 
at eiendom som aktivaklasse er skattemessig favorisert og at 
dette både er urimelig og har ført til uheldige investeringer. 
Det er en generell oppfatning at eiendom bør beskattes likt 
med andre aktivaklasser. Flere er åpne for et grønt skatte-
regime for eiendom og at skattesystemene må motivere til 
godt vedlikehold av bygningsmassen og uteområdene.

«Vi har ett skatteparadis i Norge. Det heter eiendom.»

VÅR REFLEKSJON SOM FØLGE AV INNSPILLENE:
Verken myndigheter eller resten av næringskjeden (entrepre-
nører, arkitekter, rådgivere og andre leverandører) vil «tillate» 
at eiendomsbransjen over tid skal sitte igjen med høyere gevinst 
enn hva de mener er rimelig. Myndigheten vil regulere dette 
gjennom økt beskatning, og den øvrige næringskjede vil regu-
lere dette gjennom nye og konkurrerende forretningskonsepter 
og høyere priser på sine varer og tjenester. Norsk Eiendom må 
sammen med bransjen synliggjøre den risiko bransjen løper, 
hvilke representative marginer som oppnås gjennom konjunk-
tursyklusene og hvilken verdi byggeierne faktisk tilfører.
Norsk Eiendom må finne en god kommunikasjonsplattform  
i skattedebatten slik at vi ikke risikerer en reise «fra skatte-
paradis til skattehelvete».
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