
 
 
 
 
 
 
 
Omdømme for eiendomsselskaper 

Modul 7: Mediekontakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Om denne modulen 
Denne modulen gir noen enkle råd for hvordan eiendomsselskaper kan møte mediene på en god 
måte for å ivareta og styrke eget omdømme. Det gjelder både i situasjoner hvor selskapet selv ønsker 
oppmerksomhet, og når man er utsatt for medienes kritiske søkelys. 
 
 
Høy medieinteresse 
Eiendomsstoff er godt stoff. Eiendomsbransjen har et solid fotavtrykk i det norske samfunnet: 
Bransjen er Norges største fastlandsinvestor og byggeprosjekter påvirker og forandrer lokalmiljøer 
over hele landet. Store byggeprosjekter utløser engasjement i befolkningen, hos politikere og i 
mediene. Noen ganger har dette engasjementet preg av begeistring, andre ganger motstand og 
konflikt. 
 
Dermed kommer norske eiendomsselskaper ofte i berøring med journalister. Hvordan selskapene 
utnytter mediedialogen har betydning både for det enkelte selskap og for bransjen. 
 
 
Hva er medieinteressant? 
Hva mediene selv definerer som interessant og viktig og hva eiendomsbransjen mener mediene 
burde være opptatt av er ikke alltid det samme. At et selskap driver jevnt godt, utvikler gode bygg og 
bidrar til verdiskaping er noe selskapet selv gjerne skulle fått oppmerksomhet omkring, men som 
sjelden fenger en journalist. 
 
For journalistikken speiler nemlig ikke virkeligheten, journalistikk er som oftest avviksrapportering. 
Derfor er eiendomsbransjen medierelevant når man kan presentere noe spektakulært nytt og 
annerledes, når et prosjekt medfører store (positive eller negative) forandringer for samfunnet, når 
et selskap går sensasjonelt godt eller katastrofalt dårlig. Og ikke minst når det foreligger en konflikt 
(eller noe som kan gjøres til en konflikt): Da er selskapet svært medierelevant. 
 
Blant de sentrale nyhetskriteriene (hva det er som gjør en situasjon til en nyhet) er: 
 

• Avvik fra normalsituasjonen 
• Konflikt 
• Maktmisbruk, overgrep og forsømmelser 
• Spektakulære, nyskapende løsninger 
• Store pengebeløp 
• Forhold som angår mange 
• Nærhet i sted og tid 

 
Medienes rolle 
For å forstå medienes prioriteringer og tankegang, er det nyttig å kjenne til den samfunnsrollen 
mediene har gitt seg selv i Vær varsom-plakaten. Mediene skal: 
 

• Informere om forhold av betydning i samfunnet 
Eiendomsbransjen fotavtrykk er som påpekt stort, både nasjonalt og lokalt. Prosjekter og 
hendelser i denne bransjen er dermed av betydning i samfunnet, og mediene ønsker å dekke 
bransjen med både positive nyheter og et kritisk blikk. 
 

• Avdekke kritikkverdige forhold 

http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/


Mediene ser seg selv som samfunnets vaktbikkje. Derfor er journalister ute etter å avdekke 
kritikkverdige forhold som maktmisbruk, miljøkriminalitet, sosial dumping eller korrupsjon. 
 

• Beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser 
Mediene ser seg selv som den lille mann og svake gruppers forsvarer. Sett fra et journalistisk 
ståsted representerer eiendomsbransjen makt, og alle med makt fortjener å bli kikket i 
kortene. Dersom mediene mener å kunne dokumentere (eller det settes frem påstand om) 
overgrep eller forsømmelser overfor f. eks. leietakere eller naboer, vil dette bli gjenstand for 
mediedekning. 

 
 
Hvordan oppnå positiv medieomtale 
Eiendom er som påpekt et høyinteresseområde, både i næringslivsmediene og i lokalmedier. Det er 
et gunstig utgangspunkt for å kunne styrke selskapets merkevare gjennom mediene. Likevel 
fortsettes det at den historien man tilbyr en journalist tilfredsstiller et eller flere av nyhetskriteriene. 
Saken må defineres ut fra medienes referanseramme, og ikke selskapets egen. 
 
Sjekkliste for å vurdere om en sak kvalifiserer til en mediehistorie 
 

 Representerer historien noe genuint nytt? 
 Vil saken representere en milepæl for lokalmiljøet? 
 Er saken en milepæl for selskapet? 
 Representerer saken et uvanlig stort pengebeløp? 
 Berører saken uvanlig mange mennesker? 
 Er kjente personer involvert i saken? 
 Representerer saken en løsning på et velkjent problem? 
 Har vi bildemateriale som kan illustrere saken? 
 Finnes det en tredjepart som kan kommentere saken og dermed gi den økt tyngde? 

 
For at en sak skal være medierelevant må den tilfredsstille minst ett av punktene i sjekklisten. 
 
Innsalg eller felles pressemelding? 
Som regel står valget mellom å selge saken inn til en enkelt journalist, eller å melde den bredt 
gjennom en pressemelding som distribueres samtidig til flere medier. Erfaringsmessig blir 
pressemeldinger ofte benyttet av fagpresse og lokalmedier, men slik distribusjon fører sjelden til 
bred omtale i større medier. 
 
Et innsalg til en enkelt journalist i et større medium kan gi mer omfattende dekning, dersom man 
lykkes. Hvis saken vurderes som tilstrekkelig medierelevant, anbefales at man forsøker å oppnå 
dette, for de fleste selskaper vil det være en sjelden anledning. Skulle man ikke få respons av 
enkeltjournalister er alternativet å gå direkte på en felles pressemelding. 
 
Også når et større medium tar saken, anbefales det å utarbeide en pressemelding. Ved et vellykket 
innsalg til en enkeltjournalist, vil vedkommende benytte pressemeldingen som underlag for sin sak 
(erfaringsmessig vil mye bli klippet direkte fra pressemeldingen), mens den etter publisering av saken 
kan distribueres til andre medier. Fagpresse vil trolig benytte pressemeldingen selv om saken 
allerede har vært publisert i et større medium. Pressemeldingen vil også være egnet som tekst på 
egen nettside, som informasjon til kunder etc. 
 
  



Sjekkliste for pressemelding 
 

 Lag en journalistisk tittel som inneholder et nyhetspoeng med samfunnsrelevans (f. eks. ikke 
«Nytt kjøpesenter under planlegging», men «Forumsenteret vil snu handelslekkasjen». 
 

 Start med en ingress som oppsummerer hovedpoenget i saken. 
 

 Legg sitater fra selskapet inn i pressemeldingen. Sitatene bør inneholde kvalitative utsagn, 
faktaopplysninger skal ikke legges inn i sitater. Unngå klisjeer og selvfølgeligheter i sitatet (f. 
eks. ikke «Vi er svært glade for å lykkes med dette, sier adm. direktør», men «det har vært 
viktig for oss å skape nye arbeidsplasser i denne kommunen, og det har vi nå klart, sier adm. 
direktør).» 

 
 Ikke ha med for mye informasjon eller detaljer, pressemeldingen bør ikke være mer enn 25-

30 linjer. Ikke fall for fristelsen til å omtale flere ulike saker i en pressemelding. 
 

 Styr fullstendig unna superlativer, og vær ytterst varsom også med adjektiver. Jo mer 
edruelig er pressemelding fremstår, desto mer troverdig oppfattes den i redaksjonen. «Less 
is more», en pressemelding er ikke en eiendomsmeglerannonse. 

 
 Oppgi kontaktperson og telefonnummer nederst i pressemeldingen, og sørg for å være 

tilgjengelig i timene etter at den er distribuert. 
 

 Hvis bildemateriell er tilgjengelig, opplys om det i pressemeldingen, helst med lenke til mulig 
nedlastning. 
 

 
Hvordan håndtere kritisk mediepågang 
Grunnregelen ved kritisk mediepågang er å være tilgjengelig, åpen og ærlig. Først da får man 
anledning til å presentere selskapets egen versjon og dermed påvirke mediedekningen. Dersom man 
unnlater å respondere på vanskelige mediehenvendelser, eller velger ingen kommentar-linjen, er det 
overveiende sannsynlig at mediedekningen blir verre enn den kunne ha vært. 
 
Journalister benytte gjerne flere kilder, og vil som regel avdekke de fleste relevante forhold i en sak. 
Tilbakeholdelse av informasjon fører gjerne til at denne informasjonen fremstilles av andre, og 
dermed presenteres på en måte som er ugunstig for selskapet. Tilbakeholdelse og senere «avsløring» 
av informasjon innebærer også en risiko for at det skapes et inntrykk av at selskapet presses fra 
skanse til skanse. 
 
Noen gode råd er: 
 

• Ha et avklart forhold til hvem i bedriften som besvarer mediehenvendelser på ulike temaer 
og/eller prosjekter.  
 

• Ikke besvar mediehenvendelser på stående fot. Kjøp deg noen minutters betenkningstid ved 
å si at du er opptatt for øyeblikket, men lover å ringe raskt tilbake. Bruk så noen minutter på 
å områ deg, oppdatere deg på siste nytt i saken og kanskje konferere med en kollega om hva 
som er gode svar. Tenk også gjennom hva som kan være de verst tenkelige spørsmålene og i 
tillegg hvilke spørsmål du av saklige grunner ikke kan besvare, før du ringer tilbake. 
 



• Ikke forsøk å unngå å svare på vanskelige spørsmål. Svar på det du blir spurt om, si deretter 
det du selv synes er sentrale poenger i saken. Dersom du viker unna de vanskelige 
spørsmålene, får ditt eget budskap lavere troverdighet. Du risikerer også ikke å komme til 
orde med ditt eget budskap. 

• Ikke la deg friste til å spekulere. Journalisten vil trolig stille spørsmål du ikke helt vet svaret 
på, eller hypotetiske spørsmål. Dersom det er spørsmål du kan finne svaret på, tilby deg å 
undersøke og ringe tilbake. Hypotetiske spørsmål skal avvises. 
 

• Vær løsningsorientert, ikke gå i konfliktfella. Når du utsettes for kritisk mediepågang, vil 
journalisten gjerne konfliktorientere saken. Det er ikke din jobb å hjelpe ham med det. 
Journalisten (og din motpart) vil ikke være spesielt opptatt av å få fokus på løsning, de er 
tilfreds med å ha etablert konflikten. Dermed blir det din oppgave å kommunisere løsningen. 
 

• Be om sitatsjekk. Du har krav på å få lese gjennom hvilke ord som gjengis som direkte sitater 
(men ikke øvrige deler av artikkelen eller innslaget). 
 

• Tilby deg å sende supplerende og forklarende materiale på e-post. Da har du muligheten til å 
gjenta dine hovedpoenger i e-posten og risikoen for å bli mistolket og feilsitert er mindre. 

 


