
MANGFOLD
I EIENDOMSBRANSJEN

August 2022



Utgiver: Norsk Eiendom
Dato for ferdigstilling: 16.08.2022
Forfatter: Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet



INNHOLD

FORORD  4

OM SPØRREUNDERSØKELSEN  5

MANGFOLD I SOSIOØKONOMISK BAKGRUNN  6

MANGFOLD I LEVEMÅTER: BOLIGSITUASJON OG MOBILITETSMØNSTER 14

VIRKSOMHETENS ROLLE I SAMFUNNSUTVIKLINGEN 18

MANGFOLD I POLITISKE OG KULTURELLE PREFERANSER 21

VEIEN VIDERE 27



4

FORORD

Eiendomsbransjen skaper viktige rammer for folks hverdagsliv, ved å utforme de fysiske 
omgivelsene for hvor innbyggerne bor, jobber, lærer, opplever og møtes. Norsk Eiendom 
har tatt initiativ til en undersøkelse for å kartlegge mangfold i eiendomsbransjen. 
Årsaken er at bransjen ofte kritiseres for å være konservativ og homogen, men det 
har til nå vært lite kunnskap om hvem som arbeider her. Målet er å skaff e til veie en
situasjonsforståelse av bransjen i dag, og bygge et bedre kunnskapsgrunnlag for å stå 
rustet til å møte fremtidens utfordringer. Det har derfor blitt gjennomført en spørre-
undersøkelse til ansatte i eiendomsselskapene i Norsk Eiendom, i Statsbygg og i 
Oslobygg. Undersøkelsen er ment å danne en null-punktanalyse for et løp med 
systematiske kartlegginger av mangfoldet i bransjen i årene fremover. Det er også en 
null-punktsanalyse for å kartlegge rolleforståelse knyttet til bransjens og selskapenes
rolle i samfunnsutviklingen. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med NIBR, 
OsloMet, og resultatene presenteres i denne rapporten. 

Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom
Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, OsloMet
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OM SPØRREUNDERSØKELSEN

Spørreundersøkelsen ble våren 2022 sendt ut til øverste leder i alle eiendomsselskapene 
i Norsk Eiendom (241), med forespørsel om å svare selv og å sende videre survey-
invitasjonen til de ansatte. Det samme ble gjort til Statsbygg og Oslobygg. Vi fi kk inn 
535 svar, fordelt på Norsk Eiendom (340), Statsbygg (130) og Oslobygg (65). Siden vi ikke 
har oversikt over hvor mange ansatte e-postsurveyen faktisk nådde, er svarprosenten 
uklar. Men for lederne i eiendomsselskapene i Norsk Eiendom var svarprosenten ca 30, 
noe som er en relativt høyt for målgruppen. 

I denne rapporten presenteres resultatene for hvor stort mangfold det er i eiendoms-
bransjen når det gjelder respondentenes sosioøkonomiske bakgrunn, levemåter og 
holdninger. Resultatene er basert på selvrapportering. I tillegg ønsket vi å se om det 
var forskjeller mellom sjef/ansatt i selskapene, og mellom respondenter fra private og 
off entlige eiendomsselskaper. 

Undersøkelsen inkluderte også spørsmål om hvordan respondentene oppfattet 
virksomhetens rolle i arbeidet med ulike dimensjoner av bærekraftig byutvikling. 
Disse resultatene vil bli presentert i en forskningsrapport høsten 2022.
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MANGFOLD I SOSIOØKONOMISK 
BAKGRUNN

Eiendomsbransjen skaper viktige rammer for folks hverdagsliv, ved 
å utforme de fysiske omgivelsene for hvor innbyggerne bor, jobber, 
lærer, opplever og møtes. Det er derfor interessant å undersøke om 
eiendomsbransjen speiler mangfoldet i det samfunnet de bygger for. 

I undersøkelsen spurte vi respondentene fra private og offentlige 
eiendomsselskaper hvorvidt de opplevde at virksomheten var preget 
av mangfold i typer mennesker og utdanninger, for å få et bilde av 
hvordan de selv oppfattet virksomheten de jobbet i.

Figur 1. Opplevd mangfold: Virksomheten er preget av mangfold i typer 
mennesker og utdanninger. 

Figuren viser at et stort flertall i både private og offentlige eiendoms-
selskaper opplever at virksomheten de jobber i er preget av mangfold. 
Så mange som 75 prosent av respondentene i de offentlige eien-
domsselskapene oppga at de var enig i påstanden, og 69 prosent  
av respondentene fra private selskaper mente det samme.
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Hvilke utdanningsnivåer- og utdanningsretninger er 
representert i eiendomsbransjen?
I undersøkelsen spurte vi respondentene fra private og offentlige 
eiendomsselskaper om flere bakgrunnsvariabler. For det første spurte 
vi om utdanningsbakgrunn. Her var utgangspunktet vårt en antagelse 
om at tverrfaglighet og bred kompetanse fører til mer helhetlige  
perspektiv på byutvikling – og hva som skal til for at den skal bli bære-
kraftig og svare på samfunnets behov. Det første spørsmålet handlet 
om hvor høy utdannelse ledelsen og medarbeiderne har, og svarene 
vises i figuren under.

Figur 2. Hva er din høyeste fullførte utdannelse?

Figuren viser at det er et relativt høyt utdanningsnivå i eiendoms- 
selskapene. Det er 78 prosent av de ansatte som har høgskole 
eller universitetsutdanning, mens 91 prosent av lederne oppgir det 
samme. Til sammenlikning er landsgjennomsnittet for andel av  
befolkningen som har høgskole- eller universitetsutdanning 36 prosent1.  
Også andelen med mastergrad og høyere er stor, men her er det en 
klar forskjell mellom ledelse og ansatte –72 prosent av lederne har 
masterutdanning eller høyere, mens 49 prosent av ansatte oppgir  
det samme.

1 https://www.ssb.no/utdanning/utdanningsniva/statistikk/befolkningens-utdanningsniva  (2021)

1 %

21 %

29 %

49 %

Ansatt

Grunnskole

Videregående skole/fagskole

Universitet eller høyskole, bachelorgrad

Universitet eller høyskole, mastergrad
eller høyere

1 %

21 %

29 %

49 %

Ansatt

Grunnskole

Videregående skole/fagskole

Universitet eller høyskole, bachelorgrad

Universitet eller høyskole, mastergrad
eller høyere

0 %

9 %

19 %

72 %

Sjef

Grunnskole

Videregående skole/fagskole

Universitet eller høyskole, bachelorgrad

Universitet eller høyskole, mastergrad
eller høyere

0 %

9 %

19 %

72 %

Sjef

Grunnskole

Videregående skole/fagskole

Universitet eller høyskole, bachelorgrad

Universitet eller høyskole, mastergrad
eller høyere



8

Hva slags type utdanning har så lederne og de ansatte i eiendoms- 
selskapene? Her finner vi en klar dominans av noen typer.

Figur 3. Hvilken studieretning studerte du? (flere svar mulig) Forskjell  
mellom sjefsnivå og ansattnivå. 

Figuren viser en klar dominans av to studieretninger; økonomi- 
utdanninger og ingeniørutdanninger. I tillegg er eiendomsfag og annet  
(inkluderer arkitektur) nevnt av flere. Både sjefsnivået og de ansatte i 
selskapene domineres av økonomiutdannede, men figuren viser en 
klar forskjell mellom nivåene. Mens 66 prosent av lederne oppgir at 
de har økonomiutdannelse, så er andelen klart lavere hos de ansatte 
(48 prosent). Den studieretningen som kommer som nummer to 
er ingeniørutdanninger; 38 prosent av de ansatte og 31 prosent av 
lederne oppgir at de har denne utdanningen. Respondentene fikk lov 
til å krysse av på flere alternativ, siden de ofte har tilleggsutdanninger. 
Den lave prosentandelen planleggere er noe overraskende, og  
arkitektutdanninger er også relativt lavt representert (inkludert under 
«annet»).
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Vi ønsket så å se om vi fant forskjeller mellom offentlig og privat  
sektor i eiendomsbransjen når det gjaldt utdanningsbakgrunn. 
Resultatene vises i figuren nedenfor.

Figur 4. Hvilken studieretning studerte du? (flere svar mulig)  
Forskjell mellom offentlig og privat sektor. 

Figuren viser at når man slår sammen sjefs/ansattenivå, så frem- 
kommer en markert forskjell i utdanningstyper mellom offentlig og 
private eiendomsselskaper. Mens private eiendomsselskaper domi-
neres av økonomiutdanninger (61 prosent) så domineres de offent-
lige eiendomsselskapene av ingeniørutdanninger (50 prosent). For de 
andre utdanningsretningene er fordelingen relativt lik.
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Finner vi forskjeller når det gjelder kjønnsfordeling? 
Resultatene viser at det er markant kjønnsforskjell på ledelsesnivå.  
Av sjefene som har svart på undersøkelsen er 70 prosent menn og 30 
prosent kvinner. Når det gjelder de ansatte er 61 prosent av respon-
dentene menn og 39 prosent kvinner. Siden svarprosenten i under- 
søkelsen er ukjent, skal vi være forsiktige med å generalisere 
funnene. Men svarprosenten for sjefsnivået er derimot kjent og  
relativt høyt (30%), noe som gir oss grunn til å feste lit til tendensen 
til overrepresentasjon av menn i ledelsen. 

Finner vi så en forskjell når det gjelder kjønnsfordeling mellom offentlige 
og private selskaper? Her finner vi en ørliten forskjell, som vi skal være 
forsiktig med å generalisere. Mens 65 prosent av respondentene fra 
de private er menn, så er 59 prosent av respondentene i de offentlige 
selskapene menn. 

Hvordan er aldersfordelingen?
Hvordan er aldersfordelingen i eiendomsbransjen? Her ønsket vi  
også å se om vi fant forskjeller mellom privat og offentlig sektor. 
Resultatene vises under. 

Figur 5. Aldersfordelingen i eiendomsselskapene
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Som figuren viser er majoriteten av respondentene mellom 36 - 55 år. 
En overraskende liten del er nyutdannet (mellom 20 og 35 år), mens 
en tredjedel er over 56 år. Figurene viser i tillegg at aldersfordeling er 
nesten nøyaktig lik i private og offentlige eiendomsselskaper.

Hvor er respondentene (eller deres foreldre) født?
I spørreundersøkelsen spurte vi først respondentene hvor de selv var 
født, og svarene vises i figuren under. 

Figur 6. Hvor er du selv født?

Som figuren viser at de ansatte stort sett er født i Norge. Hele 97  
prosent av sjefsnivået oppgir dette, og 94 prosent av de ansatte  
rapporterer det samme.
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Vi ønsket også å vite om respondentene hadde foreldre født i et 
annet land enn Norge, og fi guren under viser hva respondentene 
oppga. 

Figur 7. Er noen av foreldrene dine født i et annet land enn Norge?

Figuren viser at 85 prosent av de ansatte og 90 prosent av sjefene 
i eiendomsselskapene oppgir at de ikke har foreldre som er født i 
andre land enn Norge. Er dette høye eller lave tall, sammenliknet med 
samfunnet for øvrig? Til sammenlikning er landsgjennomsnittet for 
andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av total-
befolkningen i 2022 19 prosent (18,9). Siden vi kan kan anta at fl ere 
av de som er født utenfor Norge også har foreldre som også er født 
utenfor Norge, så er andelen i selskapene lavere enn landsgjennom-
snittet. Spørreundersøkelsen har fått fl est respondenter fra Oslo og 
Viken, og om spørsmålet er om medarbeiderne i selskapene speiler
befolkningssammensetningen i disse områdene. SSB-tall viser at 
Viken har rundt 386 0002  som enten er født i annet land enn Norge, 
eller har foreldre som er det. Denne andelen er ca 30 prosent av den 
totale befolkningen på 1 273 101. Når det gjelder Oslo viser SSB-tall at 
andelen totalt er 305 805 av en total befolkning på 634 293, noe som 
gir en andel på 48 prosent. Sett opp mot disse andelene, er andelen i 
selskapene lave.

2  https://www.ssb.no/statbank/table/05182/tableViewLayout1/
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Den typiske eiendomsutvikler er:

• Mann
• 35-55 år
• Økonom eller ingeniør
• Vokst opp i Norge, med norske foreldre
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MANGFOLD I LEVEMÅTER: 
BOLIGSITUASJON OG 
MOBILITETSMØNSTER

Hvordan er så mangfoldet i levemåter blant de som arbeider i eien-
domsselskapene? Her har vi vært spesielt interessert i boligsituasjon 
og mobilitetsmønster, i og med at eiendomsselskaper er viktige 
brikker i klimatransformasjonen av byer – hvor kompakt byutvikling 
og grønn mobilitet er essensielle virkemidler. 

Når det gjelder boligsituasjonen fi nner vi interessante tendenser i 
undersøkelsen. Resultatene vises under. 

Figur 8. Boligsituasjonen

Figuren viser at sjefsnivået i eiendomsselskapene bor i en annen 
virkelighet enn den de bygger for. Hele 70 prosent av lederne oppgir 
at de bor i eneboliger. Inkluderer man tomannsboliger og rekkehus 
er andelen så stor som 87 prosent, mens det de bygger i stor grad er 
leilighetsbygg. Til sammenlikning er andelen 56 prosent på landsbasis 
(SSB, 2018)3. Når det gjelder de ansatte er andelen som bor i eneboliger
lavere, nærmere bestemt 47 prosent. Men inkludert tomannsbolig/

3  https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/bolig-og-boforhold/statistikk/boforhold-levekarsundersokelsen
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rekkehus er den så stor som 69 prosent. De fl este respondenter 
kommer fra det sentrale østlandsområdet (Oslo og Viken), og nybygg 
i disse områdene er preget av å være leilighetsbygg snarere enn 
eneboliger. Dermed tyder disse tallene på at respondentene bor 
i en annen virkelighet enn den de bygger. 

Klimaomstillingen av byer og tettsteder fordrer også større grad av 
grønn mobilitet. Eiendomsutviklingen skal bidra til knutepunktfortetting
og kompakt by- og stedsutvikling som bygger opp under eksisterende 
og nye kollektiv-, sykkel og gangeakser. I den forbindelse er det inte-
ressant å kartlegge mobilitetsmønstrene til de som arbeider med dette
i praksis. Vi la inn spørsmål i undersøkelsen om hvordan respon-
dentene som regel kom seg til jobb. Figuren under viser svarene.

Figur 9. Mobilitetsmønster – sjef/ansatt.

Figuren viser fl ere interessante tendenser. For det første oppgir en 
stor andel at de kommer seg på jobb med bil. Her er forskjellen stor 
mellom sjefsnivået (68 prosent) og medarbeiderne (39 prosent) i 
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selskapene. Hvis vi legger sammen de som tar off entlig transport, er 
det nesten like mange medarbeidere som bruker dette til vanlig; 38 
prosent. Og så mange som 22 prosent oppgir at de sykler eller går. Til 
sammenlikning oppgir 15 prosent av sjefene at de tar off entlig transport, 
mens 15 prosent av sjefene oppgir at de sykler eller går. Oppsum-
mert så er sjefsnivået i selskapene, de som tar de viktigste strategiske 
valgene, langt mer bilavhengige enn de ansatte. Dette henger mest 
sannsynlig sammen med det forrige spørsmålet, hvor det gikk frem at 
sjefsnivået i langt større grad enn de ansatte bor i eneboliger. Enebolig-
områder er ofte lokalisert i områder utenfor kollektivnærhet og lenger
unna bykjernene. Vi ønsket også å se om det er forskjell mellom 
respondentene fra off entlige og private selskaper når det gjelder 
mobilitetsmønster.

Figur 10. Mobilitetsmønster – off entlig/privat

Også denne fi guren viser interessante forskjeller i det daglige mobili-
tetsmønster mellom de som jobber i off entlige og private selskaper. 
I sum er det 54 prosent av respondentene fra private eiendomssel-
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skaper som oppgir at de som regel bruker bil til jobb, mens under 
halvparten (21 prosent) av respondentene fra de off entlige eiendoms-
selskapene oppgir det samme. Noe av denne forskjellen kan også 
komme av at en stor del av de ansatte i de off entlige eiendomssel-
skapene (Statsbygg og Oslobygg) bor i Oslo og det sentrale østlands-
området, med god kollektivdekning. De private eiendomsselskapene 
i Norsk Eiendom har også en konsentrasjon rundt østlandsområdet, 
men er noe mer spredt.
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VIRKSOMHETENS ROLLE I 
SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Den viktigste motivasjonen med undersøkelsen har vært å starte et 
løp med systematisk kartlegging av mangfoldet i bransjen, hvor årets 
undersøkelse danner en null-punktanalyse. Men vi har også ønsket å 
danne en null-punktsanalyse for å kartlegge rolleforståelse knyttet til 
bransjens og selskapenes rolle i samfunnsutviklingen. Et viktig spørs-
mål var hvilken oppfatning respondentene hadde av sin virksomhet, 
om de opplevde at den tenkte mer på sin aktivitet som samfunns-
utvikling enn eiendomsutvikling. Resultatene vises i fi guren under. 

Figur 11. Virksomhetens rolle – samfunnsutvikling eller eiendomsutvikling

Figuren viser en forventet forskjell mellom respondentene i private og 
off entlige selskaper. En klar overvekt fra de off entlige eiendomsselskapene
(Statsbygg og Oslobygg), 64 prosent, opplever at arbeidsplassen ser 
mer på sin virksomhet som samfunnsutvikling enn eiendomsutvikling. 
Til sammenlikning oppgir 41 prosent fra private selskaper det samme. 
Forskjellen er forståelig, i og med at de to off entlige eiendomsselskap-
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ene utvikler og bygger offentlige bygg. Tradisjonelt har private  
eiendomsselskaper sett på sine prosjekter som eiendomsutvikling. 
Likevel har vi den siste tiden sett at svært mange av de store private 
eiendomsselskapene har utviklet et mer helhetlig perspektiv på sin 
virksomhet de siste årene, og blitt bevisst at bolig- og nærings- 
utbygginger er en del av samfunnsutviklingen. Sett i historisk perspektiv, 
så er dermed 41 prosent relativt høy andel, som opplever at virksom-
heten har et slikt syn. Andelen indikerer likevel at det er et potensial 
fremover til å spre denne bevisstheten til flere. 

Vi hadde en forventning om at denne holdningsendringen var knyttet 
til generasjoner, hvor de eldre generasjonene hadde et tradisjonelt 
eiendomsutviklingsperspektiv, mens de yngre hadde et bredere 
samfunnsperspektiv. Vi så derfor på hvordan svarene fordelte seg 
i tre aldersgrupper; 20-35 år, 36-55 år og 56 år og oppover.  
Resultatene vises under. 

Figur 12. Virksomhetens rolle – samfunnsutvikling eller eiendomsutvikling, 
etter alder. 
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Figuren viser, overraskende, at aldershypotesen vår i liten grad får 
støtte. Forskjellen mellom aldersgrupper er ikke markant (i og med at 
vi kan forvente noen feilmarginer), selv om vi fi nner en svak tendens til 
at yngre har en bredere samfunnstilnærming. Skillet mellom off entlig 
og private selskaper fi nner vi igjen i alle aldersgrupper. 

Vi ønsket å gå litt dypere inn i selskapenes rolleforståelse og verdier, 
og lurte på om respondentene kjente seg igjen i selskapets verdier. Vi 
spurte derfor om de opplevde at det var samsvar mellom deres egne 
verdier og selskapets verdier og mål. 

Figur 13. Samsvar mellom selskapets verdier og mål – og egne verdier og 
mål

Figuren viser at et fl ertall av alle respondentene opplever at det i stor 
grad er samsvar mellom selskapets verdier og mål og egne. Her fi nner 
vi imidlertid forskjell mellom sjefsnivået, som i stor grad leder arbeidet 
med utforming av mål, og de ansatte. Mens 89 prosent av sjefsnivået 
oppgir at det i stor grad er samsvar, så oppgir kun 63 prosent av de 
ansatte dette.
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MANGFOLD I POLITISKE OG 
KULTURELLE PREFERANSER

Vi ønsket også å kartlegge de politiske preferansene til de som 
arbeider i eiendomsselskapene. Figuren nedenfor viser hva respon-
dentene oppga de stemte ved forrige valg, fordelt etter om der er på 
sjefsnivå eller ansattnivå. 

Figur 14. Hva stemte du ved forrige valg?

Figuren viser interessante tendenser. For det første er det et borgerlig 
fl ertall – både hos ledelse og ansatte. For det andre er det store 
forskjeller mellom ledelse og ansatte i hva de stemmer, en forskjell 
som følger høyre-venstreaksen i politikken ganske tydelig. Mens 70 
prosent av lederne oppgir at de stemte på Høyre ved forrige valg, 
oppgir 45 prosent av de ansatte det samme. Dette er en markant for-
skjell. Det er også primært ansatte som oppgir å ha stemt på partier til 
venstre for sentrum (ca 30 prosent), mens bare 13 prosent av lederne 
oppgir det samme. For sjefsnivået så speiler de i svært liten grad det 
partipolitiske landskapet i samfunnet, men de ansatte er nærmere – 
men har likevel en overrepresentasjon av borgerlige partier. 
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Finner vi så en forskjell mellom de som jobber i private og off entlige 
eiendomsselskaper?

Figur 15. Hva stemte du ved forrige valg?

Figuren viser store forskjeller mellom de som arbeider i private og 
off entlige eiendomsselskaper, noe som kanskje var forventet. Mens 
59 prosent av alle som arbeider i private selskaper stemmer Høyre, så 
oppgir halvparten av dette, 29 prosent, av de som jobber i off entlige 
eiendomsselskaper det samme. Vi fi nner også at den største andelen 
av de off entlig ansatte respondentene oppgir at de stemmer Ap (35 
prosent), mens bare 14 prosent av de private ansatte respondentene 
gjør det samme. Skillet mellom privat og off entlig sektor, speiles altså 
tydelig i partipreferansen etter høyre-venstreaksen. 



MANGFOLD I EIENDOMSBRANSJEN 23

Vi ønsket også å inkludere spørsmål om organisasjonskulturen er ulik 
i offentlige og private eiendomsselskaper. Først ønsket vi å få inntrykk 
av om dresskoden var ulik, og spurte respondentene om hvordan de 
oppfattet dresskoden i den virksomheten de var. Resultatene vises 
under. 

Figur 16. Dresskode

Figuren viser at det er svært få som oppfatter dresskoden som svært 
formell. Men vi ser en stor forskjell mellom privat og offentlig sektor 
når det gjelder delvis formell eller uformell dresskode. Mens majori- 
teten av respondentene fra privat sektor (58 prosent) oppfatter 
dresskoden på jobb som delvis formell, er det bare en tredjedel av 
respondenter fra offentlig eiendomsselskaper som opplever det 

Formelt kledd – Dress/drakt 
Privat: 6 % 
Offentlig: 1 %

Delvis formelt 
Privat: 58 % 
Offentlig: 33 %

Uformelt – Alt er lov 
Privat: 37 % 
Offentlig: 66 %

Hvordan er dresskoden på jobb?
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samme. Majoriteten av offentlig ansatte opplever dresskoden som å 
være uformell (66 prosent), noe bare en tredjedel av ansatte i privat 
sektor gjør (37 prosent).

Vi ønsket også å se om vi fant forskjeller i fritidsinteresser, og spurte 
om innstilling til skiaktivitet. Resultatene vises under. 

Figur 17. Innstilling til skiaktivitet

Figuren viser at en stor andel av respondentene, både i offentlige  
og private selskaper, har en positiv innstilling til skiaktivitet. Rundt  
halvparten foretrekker langrenn, en fjerdedel foretrekker slalåm og  
11 prosent foretrekker toppturer. Kun 15 prosent har oppgitt svar- 
alternativene som indikerer at de ikke er positivt innstilt til skiaktivitet. 

Hva er din innstilling til skiaktivitet?

• 50 % av både offentlig og  
privat foretrekker langrenn.

• 25 % foretrekker alpint.

• 11 % foretrekker toppturer.

• 10 % foretrekker å slippe skisport,  
og ca 5 % foretrekker afterski.
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Til slutt i spørreundersøkelsen inkluderte vi noen morsomme  
spørsmål om kulturelle preferanser. Vi spurte først hvilke kulturelle 
referanser i form av spill som hadde påvirket deres yrkesvalg, fra 
PC-spill til ordinære spill. 

Figur 18. Kulturelle referanser

Figuren viser at de tradisjonelle spillene som lego, monopol og  
sandkasse ble oppgitt av de fleste respondenter, mens de kreative 
pc-spillene fikk lavere skår. En interessant observasjon er at sjefene, 
som i stor grad har økonomiutdannelser, skårte høyere enn de 
ansatte på monopol, men lavere på de andre. Videre spurte vi om 
hvilken musikk som karakteriserte dem, og listet opp sanger med 
temaet byutvikling og by i seg. 
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Figur 19. Musikkbeskrivelse

Figuren viser overraskende like skår mellom ledelsen og de ansatte, 
med Ulf Lundell og Starship på topp!
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VEIEN VIDERE

Denne rapporten viser kort frem resultatene for hvor stort mangfold det er i eiendoms-
bransjen når det gjelder respondentenes sosioøkonomiske bakgrunn, levemåter og 
holdninger. Svarene er basert på selvrapportering. I tillegg er svarprosenten ukjent for 
ansatte og rundt 30% for sjefsnivået, og vi må derfor være varsomme med å generalisere 
funnene. Svarprosenten er likevel så høy at resultatene for sjefsnivået kan festes lit til, og 
kan brukes som et utgangspunkt for en diskusjon av bransjen rolle fremover. Under-
søkelsen inkluderte også spørsmål om hvordan respondentene oppfattet virksomhetens 
rolle i arbeidet med ulike dimensjoner av bærekraftig byutvikling. Disse resultatene vil bli 
presentert i en forskningsrapport høsten 2022. 

Norsk Eiendom planlegger å gjenta denne undersøkelsen fremover med et jevnt intervall 
for å følge utviklingen.
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