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Forord  
 

På kanten av pc-en har jeg limt et sitat fra en avis: «Vi börjar om igen. Vi ger 
oss inte!». Det har vært mitt mantra i doktorandlivets mange motbakker, side-
spor og øyeblikk av begeistring. Å skulle skrive forordet i en ferdig avhandling 
har til tider virket fjernt og uoppnåelig. Men nå gjør jeg det, banne mig.  

Det er flere som har bidratt til at denne avhandlingen endelig nærmer seg 
målstreken. Den største takken går uten tvil til min hovedveileder, professor 
Sigurd Allern, som har coachet meg gjennom hele det maratonløpet en avhand-
lingsprosess er. Det gjelder i høyeste grad også min biveileder, docent Ester 
Pollack. De har begge med engasjement, stor innsikt og nådeløs presisjon lest 
og dissekert utkast etter utkast, og deretter vist veier og muligheter til å «börja 
om». Igjen og igjen. Takk for all tålmodighet og raushet. I owe you.  

En stor takk går i tillegg til professor Kristina Riegert og docent Gunilla 
Hultén, som var grundig granskingskomite, og pekte på mangler, men også 
potensiale for forbedringer fram mot en virkelig avhandling. En spesiell takk til 
Gunilla som har vært opponent ved to framleggelser i løpet av doktorand-tiden, 
og gitt meg verdifulle råd. Professor emeritus Helge Østbye var konstruktiv 
opponent ved sluttseminaret; takk for interessante og nyttige forslagene inn i de 
siste fasene av arbeidet.  

Uten alle sjefredaktørene og konsernsjefene som har stilt opp i intervjuer og 
delt sine erfaringer, ville denne avhandlingen ikke blitt noe av. En stor takk til 
dere! Jeg håper at avhandlingen vil være av interesse. Takk også til redaksjonen i 
Medievärlden og til MBL som har gitt meg tilgang til sine lokaler og arkiv.  

Min utvidede doktorandgjeng har vært sosial livline, trøst og fika-partners – 
takk til Kristina Stenström og Magnus Danielsson som jeg startet løpet med, til 
Elitsa Ivanova, Emma Dahlin (heia Mosebacke!), Erika Theissen Walukiewicz, 
Tindra Thor, og i særdeleshet takk til Anette Forsberg som har vært en strålen-
de venn, fikser, diskusjonspartner og ’upp med nosen’-støtte. Den takken gjel-
der også Sven Ross som alltid har hatt en bok til låns mellom haugene på kon-
toret, alltid en oppmuntring og et nytt sted for en lunsj-diskusjon. Ikke minst er 
jeg takknemlig overfor Institutionen for mediestudier for å ha antatt meg som 
doktorand, og gitt meg noen spennende, lærerike og inspirerende forsker-år. 
Takk til alle de fine kollegene i femte etasje på Karlavägen 104. En av de største 
gledene ved disse årene har vært å bli kjent med Stockholm, Nordens fineste 
hovedstad.  

Jeg er også takknemlig for at Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag 
ved Universitetet i Stavanger har gitt meg støtte og rom til å gjennomføre dok-
torgradsløpet. Takk til kollegene på IMKS og i særdeleshet til Ole Bjørn Rong-
en og Terje Hillesund for gode innspill.  

Det er mange stadier i et slikt løp. Når all empirien er ferdig innsamlet, så er 
avhandlingsarbeidet en ensom og hudløs prosess. I all min ensporethet har det 
jeg vært så heldig å ha en heiagjeng av stilige damer. Birgit Røe Mathisen, har 



oppmuntret, lest og diskutert. Anne Hovden og Kirsten Myklebust har vært 
klagemur og trofaste støttespillere med disputas-underkjolene klare. Karine 
Næss Frafjord har sørget for at jeg har løpt frustrasjonene av meg, gjerne 06.00 
om morgenen. Og min supervikar, Siri Wichne Pedersen, har med aldri svik-
tende entusiasme bidratt med reliabilitetstest, transkribering og påfyll av lakris, 
cola og gode historier. Alle fem har også korrekturlest i sluttfasen. Tusen takk 
skal dere ha. 

Og så er det grunnfjellet og bakkemannskapet da, min elskede familie: Est-
her, Maria, Snorre, Astrid og Hanse - takk for en uendelig tålmodighet, kjærlig-
het og støtte, og for hele tiden å minne meg om at livet utenfor avhandlingen 
tross alt er det viktigste. Det er mange som i ren og skjær lettelse kan nynne på 
Kenta nå: ’jag har väntat så länge på just den här dan/och det är skönt att den 
äntligen kommer….’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Innledning 

Jeg ser hvilket kolossalt arbeidspress sjefredaktørene våre er under for tida. Alt 
de forventes å mene noe om og skjønne noe av. Det bekymrer meg. Det er så 
mange roller og forventninger til en sjefredaktør at det faktisk er vanskelig å få 
det til å gå i hop (Einar Hålien, Schibsted, 27.8.2013). 

  

En fri og uavhengig presse regnes som en del av blodomløpet til de skandi-
naviske demokratiene. Den har vern både i den norske og svenske grunnloven1. 
Tradisjonelt har pressens oppdrag vært beskrevet som å ivareta den offentlige 
debatten, gi informasjon og være en motmakt, en fjerde statsmakt i forhold til 
den lovgivende, utøvende og dømmende makt2. Det er et sterkt normativt preg 
over det som kalles pressens samfunnsoppdrag og journalistikkens rolle som 
samfunnsinstitusjon. Samtidig har pressen alltid vært en del av et næringsliv. 
Journalistikken har blitt til i mediebedrifter som skal tjene penger på det inn-
holdet de produserer, journalistikk så vel som annonser. «Men i utgreiingar om 
nyhendemedias oppgåver, oppdrag og roller blir alltid mediebransjens kommer-
sielle siktemål underkommunisert», oppsummerer Roppen og Allern (2010:18). 
Historisk kan vi si at den forretningsmessige delen av mediebransjen gjerne har 
vært tolket dels som en trussel mot de høystemte idealene, og dels som et nød-
vendig onde. Samtidig har de økonomiske suksesshistoriene i mediebransjen 
blitt dyrket. 

Denne dobbeltheten, som også er kalt en «normativ polarisering» (Westlund, 
2012:8), har preget synet på pressen både i Sverige og Norge. Den har i stor 
grad vært bestemmende for hvordan lederskapet har blitt utøvd, og hvordan 
lederne er blitt vurdert. Denne avhandlingen skal handle om disse lederne, 
nærmere bestemt om sjefredaktørene i ledende mediehus i svensk og norsk 
dagspresse i perioden fra midten av 1980-tallet til 2015. De utvalgte mediehu-
sene i studien er i dag eid av Schibsted og Bonnier. Spørsmålet er hva som 

1 Det er noen skiller mellom lovformuleringene i Sverige og Norge. Pär Arne Jigenius skriver at 
«Den svenska modellen med en utförlig reglering av tryckfriheten i konstitutionen är unik inter-
nationellt sett. I många andra länder, till exempel Danmark og Norge, har man i konstitutio-
nen/grundlagen en allmänt formulerad paragraf om tryck- og yttrandefriheten, medan hela regle-
ringen återminns i vanlig lag» (Jigenius, 2008:159) 
2 I Sverige brukes betegnelsen «den tredje statsmakten» (domstolene regnes ikke som egen stats-
makt) 
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kjennetegner disse sjefredaktørene og deres rolle de siste tretti årene, og på 
hvilke områder det har vært endring. 

Betoningen av skillet mellom det publisistiske og det kommersielle er en 
sterk tradisjon innenfor skandinavisk dagspresse. Redaktørene bidro til å skaffe 
redaktørrollen og den journalistiske institusjonen større politisk og kulturell 
kapital. I motsetningen mellom samfunnsoppdrag og butikk, mellom «hodet og 
portemonéen» (Eide, 2000), «orden och pengarna» (Hultén, 1999), sto redaktø-
ren opp på vegne av journalistikken og la gjennom den grunnlaget for pressens 
legitimitet.  

De ansvarlige presseutgiverne, avisredaktørene, har ofte vært myteomspun-
net og idealiserende framstilt, ikke minst av mediebransjen selv. Det er historier 
om ildsjelene som slåss for redaksjonell uavhengighet mot statlig kontroll og 
kapitalmakt, og som helhjertet forsvarte sine journalister og journalistikken. 
Noen av dem skal i tillegg ha hatt en magisk forståelse av publikum og «tidens 
tone» og kunne omsette innsikten til kommersiell suksess (Eide, 2000). «Jag var 
läsarnas ögon och öron, hjärta och könsorgan, mitt reaktionsmönster var det 
samma som mina läsares», sa Gustav von Platen, Svenska Dagbladets redaktør i 
perioden 1974-82 (Ekdal, 1996:313). Tidligere kulturjournalist i Stavanger Af-
tenblad, Arild Abrahamsen, hyller gamle dagers allmektige sjefredaktør: 

Redaktøren var den eneste i verden som sto over Gud og hadde myndighet til 
å oppheve moral hvis det var nødvendig. Redaktøren sto over konfesjoner og 
konvensjoner, han var usårbar som en norrøn gud, for han administrerte den 
viktigste enkeltfunksjonen i alle noenlunde siviliserte samfunn: Sannheter skal 
fram, koste hva det koste vil.3  

 
Til tross for sjefredaktørenes sentrale posisjon i norsk og svensk dagspresse, er 
det imidlertid lite forskning på deres særegne yrkesrolle og utviklingen av den 
(se blant annet Eide, 2000; Wilberg, 2003; Djerf Pierre & Weibull, 2009, 2011; 
Andersson & Wiik, 2013, 2014, 2016). Monica Djerf-Pierre hevder at medie-
forskere tradisjonelt har interessert seg mer for medienes innhold og publikum 
enn for lederskapet i mediene: 

Sällan står dock tidningsledarskapet i sig i centrum för intresset och när tid-
ningsledare beskrivs finns ibland idealiserande och mytologiserande tendenser; 
mediehistorien är full av berättelser om «legendariska» chefredaktörer som på 
olika sätt blivit symboler för sina tidningar liksom av myter som traderas mel-
lan generationer.(…).Kritiska, jämförande (mellan tidningar, branscher och 
länder) eller teoriutvecklande ansatser tillhör undantagen (Djerf-Pierre, 2009a: 
14). 

 

3 Hentet 1.2.2017 fra Abrahamsen, A (2012): 
http://blogg.aftenbladet.no/arab/2012/09/10/gud-er-dod-lop-for-livet/ 
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Dette underforskede området om sjefredaktører i ulike mediehus og land, øns-
ker jeg å fylle ut. Avhandlingen er et bidrag til å forstå utviklingen av den mo-
derne redaktørrollen fra midten av 80-tallet, ikke minst i dens spenn mellom 
journalistikk og forretning. Jeg har selv en bakgrunn som journalist og redaktør, 
noe som har gitt meg en spesiell interesse for medielederskap4. I pressen er 
lederskapet og rollen som sjefredaktør tydeligst formulert, og har lengst histo-
rie. Det er først og fremst knyttet til det redaksjonelle ansvaret, men pressens 
særegne dobbeltrolle har også preget lederskapet. Lederskap i mediebransjen er 
naturligvis ikke upløyd mark i medieforskningen. En gjennomgang av norsk og 
svensk forskning fins i kapittel to.  

De siste tretti årene har pressen gjennomgått en revolusjonerende utvikling, 
en utvikling som fortsatt pågår. Fra å være en papirbasert avis-bransje med solid 
økonomi og økende opplag, er det i dag digitaliserte mediehus, det vil si redak-
sjonelle bedrifter som produserer og distribuer innhold til flere medieplattfor-
mer, som papiravis, tv, mobil, nett osv.5 Sjefredaktørene har hele tiden stått i 
ledelsen for den redaksjonelle delen av avisene eller mediehusene, og i flere 
tilfeller også hatt ansvar for hele bedriften.  

Den vanligste måten å organisere lederskapet i pressen, er å dele det mellom 
en publisistisk ansvarlig redaktør og en økonomisk ansvarlig direktør. Dette 
kalles toleder-modellen, i motsetning til enleder-modellen der én person har 
ansvaret både for økonomi og redaksjon. Toleder-modellen har hatt tung sym-
bolverdi. Andersson og Wiik (2014) skriver at det delte lederskapet mellom 
redaktør og direktør ofte er referert til  

..as the ongoing struggle between journalistic ideals and market demands. The 
separation of the two spheres of activity also has a strong ideological valence, 
and polarized conceptions of newspaper production as commercial and/or ed-
itorial praxis are associated with respective management functions (Anderson 
& Wiik, 2014: 2).  

 
Toleder-modellens ansvarsfordeling har historisk hatt en sterk stilling innad i 
pressen. Bengt Braun, mangeårig administrende direktør for Tidnings AB Ma-
rieberg og Bonnier, sier det slik i sin memoarbok: «Jag hade ingen erfarenhet av 

4 Jeg har vært journalist i dagspresse og NRK, og redaktør i NRK. Jeg drøfter egen bakgrunn i 
kapittel fire om metoden i studien. 
5 Nygren & Zuidervelt (2011:16) definerer mediehus som «…ett medieföretag som arbetar med ett 
eller flera varumärken på en eller flera plattformar». I min studie brukes begrepet mediehus om 
bedriftene som sjefredaktørene er ledere for, ikke om konsernene. 
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redaktionell arbete, men som det fungerar i dagtidningsvärlden skulle jag i egen-
skap av direktör inte lägga mig i redaktionens arbete» (Braun 2015: 19). 

Oppfatningene om redaktøren har gjennom historien også handlet om en 
mann – for det har stort sett vært menn som har bekledd redaktørposisjoner i 
pressen – som er levende engasjert i samfunnsdebatten, og ofte synligere i det 
offentlige rom enn på desken. Redaktøren personifiserte avisen. Knut Hamsuns 
skrev i 1883 en kritisk og satirisk presseroman, Redaktør Lynge, der modellen var 
Olaf Thommessen, den ansvarlige redaktøren i daværende Verdens Gang. Om 
lag 130 år senere ble teaterstykket «Ansvaret är vårt» spilt for fulle hus på Stadt-
steatern i Stockholm sesongen 2014/15.6 Stykket er en enakter om maktkam-
pen mellom Dagens Nyheters legendariske sjefredaktør Herbert Tingsten og 
eierne, Bonnierfamilien, i 19577.  Tingsten framstilles her som forsvareren av 
det frie ord, den ukuelige og ubestikkelige. «Hela hans aktiva liv som forskare, 
intellektuell og publicist präglades av ett stort uppdrag: att alltid försvara demo-
kratin», som det står i stykkets programhefte.  

Den norske forfatteren Frode Grytten beskriver redaktørenes offentlige rolle 
i mindre flatterende ordelag, og hevder at pompøsiteten ligger i stillingens na-
tur: 

Om et mediehus søker etter redaktør, står det alltid i stillingsannonsen: Vi sø-
ker fleksibel, selvstendig og pompøs redaktør med stort ego. Redaktørene har 
klatret og klatret i systemet med den vissheten at de en vakker dag skal løftes 
opp og sitte i et panel for å diskutere ytringsfrihet sammen med Harald Stang-
helle og Per Edgar Kokkvold8. Da har de besteget Everest. På veien opp dit 
øver de seg. De pumper seg opp på seminar, konferanser, interne kickoff-
møter, i spalter og i lederartikler. Jo mer pompøs stil, jo viktigere virker de. 
Mens de får medarbeiderne sine til å skaffe klikk på saker om Astrid Smed-
plass’ navneskifte eller sandwich-revens vanvittige nettsuksess, drøfter de med 
stort patos etikk og moral og de digitale utfordringene bransjen står overfor 
(sitert i Dagens Næringsliv 8.5.2015). 9 

 
Gryttens ironisering er langt unna beskrivelsene av tidligere tiders sjefredaktø-
rer. Sjefredaktørene er sentrale både i norsk og svensk presse, og det trengs 
kunnskap om hva som har kjennetegnet disse i de siste dramatiske tiårene. Ved 
å studere de redaksjonelle topplederne, vil vi også kunne få kunnskap om pres-

6 Joakim Stens Tingsten-drama bygger på Per Wirténs biografi, «Herbert Tingstens siste dagar: 
Berättelsen om ett liv” (Albert Bonniers förlag). 
7 Herbert Tingsted var sjefredaktør i Dagens Nyheter. I diskusjonen om obligatorisk pensjons-
fond (ATP) støttet DN sosialdemokratene. Året etter lot DN for første gang være å oppfordre 
sine lesere til å stemme på Folkpartiet, stikk i strid med eiernes uttrykte krav. Tingsten måtte etter 
kort tid gå av pga denne uenigheten med eieren representert ved Tor Bonnier. 
8 Stanghelle var politisk redaktør i Aftenposten og er nå redaktør. Kokkvold er tidligere general-
sekretær i Norsk Presseforbund. Begge har lenge vært sentrale i norsk offentlig debatt.  
9 Butenschøn, D & Bache Madsen, L (Dagens Næringsliv 8.5.2015): Og prisen går til den og den 
og dem og det og den og deg og meg og Torry. Inflasjon i norske mediepriser. 
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sens utvikling i spennet mellom journalistikk og marked. Sjefredaktører kan 
betraktes som et termometer på den endrede mediesituasjonen (Andersson & 
Wiik, 2013).  

 

1.1Bransje i endring 
Denne studien tar for seg utviklingen av sjefredaktørrollen over en periode 

på drøyt tretti år. Startpunktet er 1985, som på mange måter kan ses som et 
hamskifte, blant annet ved at avisene blir investeringsobjekter på linje med 
annen industri. Både når det gjelder teknologi og markedsforhold, er det klare 
skiller mellom de strukturene en sjefredaktør virket innenfor i 1985, og de 
rammene dagens sjefredaktører må forholde seg til. Teknologisk opererte 1985-
redaktøren i en analog tid. 1995-redaktøren hadde så vidt begynt å tenke på 
hvordan Internett kunne utnyttes. For 2005-redaktøren var konvergens mellom 
flere medier blitt en ny virkelighet, men fortsatt med papiravisen som et ut-
gangspunkt. 2015-redaktøren lever i en medievirkelighet preget av den digitale 
transformasjonen, tilbakegang for papiravisen og stor usikkerhet om hvordan 
framtidens journalistikk kan finansieres. Endringstakten teknologisk aksellererer 
i siste del av perioden. Samtidig er det ofte er en stor grad av organisatorisk 
treghet i institusjonelle endringsprosesser. Sjøvaag (2016:20) peker på tre nye 
faktorer som har hatt stor betydning for endring i rammebetingelser de seinere 
årene: finanskrisen i 2008 skjøt fart på tapet av annonseinntekter, mobile enhe-
ter inntok markedet, og algoritmene ble en del av det redaksjonelle.  

Dette er imidlertid ikke en avhandling om de siste tiårenes endringene i me-
diebransjen i seg selv, men en studie av ledernes – sjefredaktørenes – rolle i  
denne perioden. Dagens redaktører vil trolig ha problemer med å leve opp til 
flere av gårsdagens myter om allmektige redaktører. De journalistiske ressurse-
ne er under økonomisk press. I mange store redaksjoner kjemper dagens jour-
nalister heller for gode sluttpakker enn mot en nedbemanning som ses som 
uunngåelig. En sjefredaktør i dag blir – som de fleste andre ledere – målt i med-
arbeiderundersøkelser av sine sjefer og ansatte, og må kontinuerlig rapportere 
ikke bare til styret, men direkte til konsernledelsen. Det forventes også at han 
eller hun gjennom redaksjonelle regnskap rapporterer til sitt publikum. Redak-
tørene møter nå et mer aktivt publikum som har direkte tilgang til å debattere, 
kritisere og korrigere redaksjonelt innhold enten i nyhetsmediets kommentar-
felt, i sosiale medier eller på egne bloggplattformer. Det er også et publikum 
som ikke minst velger om og hvor de vil konsumere journalistikk. 

Mange mener at sjefredaktørene er under et sterkere press enn tidligere, sær-
lig teknologisk og økonomisk. Det blåser det som gjerne kalles «nordavind fra 
alle kanter». De møter forventinger og press fra journalistene, fra eiere og kon-
sernledelse - og fra markedet. Det er et understatement å si at mediebransjen i 
Norge og Sverige, som i de fleste andre land, er i sterk endring. Avishusene var 
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samtidig en stabil og svært innbringende industri på slutten av det tjuende år-
hundre. «The unusually lucrative moment of the late twentieth century is over, 
but it was an anomaly not the norm in the history of news provision» (Picard, 
2014: 489).  Selv om de gamle forretningsmodellene som pressen har hatt i det 
19. og 20. århundre fortsatt brukes, er de langt mindre effektive enn før og må 
endres (Picard, 2011). Den gamle modellen med leser- og annonseinntekter fra 
papiravisen er riktignok fortsatt den som gir høyest inntekter. Papiravisen er 
langt fra død. I stadig større grad går imidlertid annonsører og lesere til nett og 
mobil, men inntektene følger så langt ikke tilsvarende med. Digital teknologi 
muliggjør konkurranse på en helt annen måte enn før. «Om den nya, dramatiskt 
förändrade konkurrenssituationen på annonsmarknaden redan slagit ner som en 
bomb i tidningsbranschen så tickar det ytterligare en liknande bomb på publik-
marknaden för många tidningsföretag», skriver Jonas Ohlsson (2016a:229) i sitt 
bidrag til SOU 2016:30, et bidrag som nettopp har tittelen «Jakten på den 
försvunna affärsmodellen».  

Annonseinntektene både i svensk og norsk dagspresse er kraftig redusert i 
papir, særlig for abonnementsavisene. Papiravisenes opplagstall synker for hvert 
år både i Sverige og Norge. Opplagsfallet i papir er størst i løssalgsavisene, men 
enkelte av disse har samtidig størst digital vekst. De digitale inntektene har økt i 
perioden, men foreløpig ikke nok til å kompensere for reduksjonen i papirinn-
tekter. Avisene har derfor både økt prisene på abonnement og løssalg, og i 
tillegg begynt å ta betalt for digitalt innhold. Leserne har fått en stadig viktigere 
rolle også i mediehusenes digitale forretningsmodell. Mens leserne sluttet tro-
fast opp om papiravisene på 80- og 90-tallet, er publikum nå på digitale platt-
former som nett og mobil, og ikke nødvendigvis på nyhetsmedienes sider. For-
brukervanene endres. 

Det globale og grenseløse digitalmarkedet er også en utfordring for de skan-
dinaviske mediehusene. Internasjonale aktører som Google og Facebook byr på 
konkurranse om både brukere og annonsører, en konkurranse som skremmer 
mediekonsernene. De må samtidig kjempe mot brukernes annonseblokkerings-
verktøy, Adblock, og annonsørenes bruk av annonsebørs eller automatisert 
annonsesalg, også kalt «programmatic». Annonseringen endres også på andre 
måter, som med innholdsmarkedsføring, dvs. reklame som likner journalistikk. 
«Innholdsmarkedsføring er innhold som ser ut som det er skapt av redaksjonen, 
men som er utviklet og betalt av annonsører. Slike annonseformer er utviklet 
fordi annonsører generelt ikke har tillit hos leserne», skriver Arne Krokan 
(2016:58). 

Historiske papiravisbedrifter er blitt flermediale mediehus, og er, eller er på 
vei til å bli, online first-bedrifter. Digitaliseringen gir muligheter både journalistisk 
og kommersielt. De to ses stadig klarere i sammenheng. Det er ikke vanntette 
skott mellom redaksjon og markedsavdeling lenger, i den grad det noen gang 
har vært det. Samtidig er nyhetsmedienes legitimitet sterkt knyttet til samfunns-
oppdraget og til den selverklærte posisjonen som en fjerde statsmakt. En avis er 
ikke en vanlig «pølsefabrikk», er et velbrukt uttrykk blant norske journalister. 
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Sagt på en annen og mer akademisk måte: «Media industries and organisations 
are different from most other businesses and organisations in that they charac-
teristically produce and purvey commodities and content that are essentially 
symbolic in nature – and these symbols enter into the life of society» (Cottle 
2003:4).  

Kommersialisering og sterkere eierkonsentrasjon er en av årsakene til at flere 
stiller spørsmål ved medienes etablerte maktposisjoner.  Både i Norge og Sveri-
ge har det de siste tretti årene skjedd en konsentrasjon i eierskap. Det har også 
skjedd en forskyvning fra familie- og organisasjonseide enkeltaviser til aksjesel-
skaper og konsern. I Demokratirådets rapport (2005) er det uttrykt slik:  

Koncernbildningarna under 1980- och 1990-talen har gjort ägarna osynliga 
och ägaransvaret otydligt. Dessutom har delar av mediebranschen börjat 
ifrågasätta om medieföretagen bör betraktas som annet än ekonomiska verk-
samheter, alltså om det över huvud taget är rimligt att ställa krav på medier 
som en tredje statsmakt. Mediebranschens pågående omvandling får stora 
konsekvenser för journalistiken i framtiden (Petersson et al, 2005:105). 

 
Omvandlingen pågår fortsatt, selv om det hittil har vært liten nedgang i antall 
aviser. Forsommeren 2016 kjempet ett av Sveriges største medieselskap, Stam-
pen, for å unngå konkurs. Det skyldtes særlig en altfor offensiv og kostbar 
oppkjøpspolitikk.10 Konsernet ble reddet av bankene, og gjennomførte i de-
sember 2016 en nyemisjon der nye eiergrupper kom inn.   

I et slikt medielandskap i endring vil det være naturlig å anta at også kravene 
til lederskap endres. I 1985 var dagspressens sjefredaktører utgivere for en pa-
piravis som i de fleste tilfeller kom ut en gang i døgnet seks eller sju dager i 
uken. I 2015 er dagspressens sjefredaktører ofte ansvarlige utgivere for papira-
vis, nettavis, mobilutgaver, sosiale medier, tv-sendinger og podcasts. Papiravi-
sene kommer fortsatt én gang i døgnet seks eller sju dager i uka, mens de andre 
plattformene har en mer eller mindre kontinuerlig publisering hele døgnet, alle 
dager. Redaktørene fra midten av 1980-tallet og framover mot årtusenskiftet 
kunne håpe at opplagene steg og inntektene var stabilt høye. De kunne ansette 
nye journalister, og skaffe den kompetansen de trengte når de hadde behov for 
den. Det er ikke hverdagen for dagens redaktører. 

I bransjebladene ble spørsmålet om det trengs et overmenneske for å klare å 
fylle sjefredaktør-rollen, stilt allerede tidlig på 90-tallet11. Tilsvarende spørres det 
i Pressens Tidning på 00-tallet: «Är chefredaktörrollen bara för mirakelmänni-
skor?» (12/2006:2)12. Pressen er blitt flermedial i alt fra publiseringsplattformer, 
journalistikk, teknologi og bemanning til økonomi og marked. Det er ikke nok 

10 Se blant annet Holmkvist, L (Resume, 21-22, den 2. Juni 2016): «Allt talar för konkurs» og «En 
tidningsdrakes död».  
11 Se blant annet leder i Dagspressen 3/94:3. 
12 Usignert artikkel.  
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for en redaktør bare å ha kunnskaper om avisdrift – selv ikke i mediehus med 
papiravis som opprinnelig plattform. «Digital transformasjon» er buzz-begrepet 
i mediebransjen, de gamle avis-flaggskipene er på vei over til den (hel-)digitale 
hverdagen. «In this environment change is no longer a choice for news media 
managers; it is a requirement» (Picard, 2010:371). Solid økonomi kan ofte ses 
som en forutsetning for journalistisk satsing og utvikling. De høye marginkra-
vene og eiernes forventninger til fortjeneste ses derimot som et angrep på jour-
nalistikken og på den redaksjonelle uavhengigheten.  

Et annet buzzord er «integrasjon», skriver blant andre Gade og Raviola 
(2009:88) Utfordringene med å bli mer konkurransedyktige, krever større sam-
arbeid og nedbygging av gamle skiller. Ett av skillene er mellom forretning og 
redaksjon, mellom direktører og redaktører.  Marked og journalistikk kommer 
nærmere, noe som også får betydning for sjefredaktørenes rolle. «Nedbygging 
av veggene mellom redaksjon og administrasjon (…) er et tydelig tegn som 
viser endringer i relasjonen mellom journalistikken og markedet. Dette viser 
hvordan de to institusjonene har kommet mer i inngrep med hverandre» opp-
summerer Jens Barland (2012:282) i sin avhandling om redaksjonell produktut-
vikling i VG og Aftonbladet. I en slik utvidelse av de gamle rollene spiller tek-
nologi en avgjørende rolle (Westlund, 2011), blant annet som brobygger (Ravio-
la, 2012). 

Den vanlige modellen i skandinavisk presse er som nevnt to toppledere, en 
for innhold og redaksjon og en for økonomi og administrasjon. Men også enle-
der-modellen, samme person er redaktør og direktør, fins både historisk og i 
nåtid. Disse toppsjefene kalles gjerne enleder eller publisher. De siste årene har 
store mediehus som Aftonbladet, VG og Aftenposten fått slike enledere. Alle 
disse er rekruttert blant redaktørene. En nyere utvikling er felles direktører for 
flere mediehus. Tidligere sjefredaktør Gunilla Herlitz ble i 2014 administreren-
de direktør (VD) for Dagens Nyheter, Expressen og Dagens Industri gjennom 
Bonnier News, en jobb hun hadde til utgangen av første halvår 201613. Hun var 
også styreleder for mediehuset Sydsvenskan. Regionavisene Bergens Tidende 
og Stavanger Aftenblad fikk felles administrerende direktør i 2014. Et drøyt år 
seinere, i desember 2015, vedtok Schibsted å slå sammen de kommersielle avde-
lingene i alle de fire regionavisene – Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, 
Fædrelandsvennen og Aftenposten – til én avdeling under Schibsted Norge14. 
De ulike redaksjonelle organisasjonene består – og sjefredaktørene er nå også 
administrerende direktør, publisher, i sine mediehus. En tilsvarende utvikling 
kan vi delvis se på redaktørsiden i Sverige. Ikke ved at aviser får samme redak-
tør, men at utgiveransvaret sentraliseres. Det svenske konsernet Hallpress fikk i 

13 Hentet 1.2.2017 fra http://www.bonnier.se/nyheter-press/Pressmeddelanden/2016/Gunilla-
Herlitz-lamnar-Bonnier-News-/ 
14 Hentet 1.2.2017 fra  http://www.schibsted.com/no/Pressesenter/Nyheter/2015/Schibsted-
Norge-samler-abonnementsmediehusene/ 
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oktober 2014 én ansvarlig utgiver for alle sine 18 aviser og nettsteder15. Expres-
sens sjefredaktør er ansvarlig utgiver for egne utgaver i Göteborg (GT) og i 
Malmö (Kvällsposten), og har vært det siden 90-tallet.  

«Både i Sverige og Norge har medieforskere gjennom flere tiår kommentert 
at det har skjedd en maktforskyvning fra redaktør til økonomisk ledelse i avise-
ne», sier Østbye, og legger til: «Det er ingen grunn til å tro at dette har endret 
seg de siste ti åra» (Østbye, 2010:202). Nyere studier (bl. a. Barland, 2012:148; 
Andersson & Wiik, 2013, 2014) viser imidlertid at lederne i norske og svenske 
mediehus ikke beskriver økonomiske krav og journalistiske prioriteringer som 
motsetninger, men som forutsetninger for hverandre.  Ett av målene for denne 
avhandlingen er å undersøke om det har vært endringer i sjefredaktørenes 
maktposisjon innad i mediebedriftene. 

1.2 Sjefredaktørenes mange ansikter 
En sjefredaktør har mange ulike oppgaver og arenaer. Expressens legenda-

riske sjefredaktør Bo Strømstedt, som døde sommeren 2016, skriver i sine me-
moarer: «Var det en mask? Naturligtvis var det att agera i en roll. Som Expres-
sens chefredaktör hade jag ett rollansvar att bära, inför medarbetarna, allmänhe-
ten, styrelsen, också inför mig själv» (Strömstedt, 1994:305).  

Sosiologen Vilhelm Aubert definerer rolle som «summen av de normer som 
knytter seg til en bestemt oppgave eller stilling. Rollen ligger som en ring av 
forventninger omkring aktøren» (Aubert, 1979:99).  Rolle, rolleoppfatning, 
forventninger og rollekonflikter er sentrale begreper i en studie av nettopp re-
daktørrollene. En rolle kan omfatte én eller flere enkeltroller (Goffman, 
1992:22). De ulike enkeltrollene kan skape ulike forventninger til aktøren, i 
dette tilfellet sjefredaktøren.  

Utformingen av redaktørrollen i norsk og svensk presse har sammenheng 
med tradisjon, identitetsbygging, ytre rammevilkår og med profesjonalisering. 
Martin Eide mener det handler om «framveksten av en yrkeskodeks for redak-
tører og om en profesjonell identitetsbygging» (Eide, 2000:74). Rune Ottosen 
(2004:21) hevder at journalistrollen som kollektiv identitet har vokst fram over 
tid, skapt av «et sosialt betinget sett av faglige standarder/yrkesetiske normer og 
sosiale atferdsmønstre». Både Eide og Ottosen trekker fram rollens tilblivelse 
og vekst i et spenningsfelt av ytre rammebetingelser og en mer subjektiv posi-
sjonering av rollen og det faglige fellesskapet. Redaktørene er som journalistene 
en del av den journalistiske institusjonen med de ideologiske og økonomiske 
normer og regler som er knyttet til denne. Martin Eide (2000:14) oppsummerer 

15 Andén (2014). Hentet 1.2.2017 fra  http://www.medievarlden.se/nyheter/2014/10/mats-
ottosson-ny-redaktionell-chef-for-hallpressen 

23

                                                      
 



at «utmyntingen av en redaktørrolle ikke minst dreier seg om en akkumulasjon 
av en symbolsk kapital».  

Profesjonsteoretikere som Andrew Abbott (1988) hevder at kontroll over 
kunnskap og ferdighet, er et avgjørende punkt i definisjonen av profesjoner. Et 
sentralt ledd både i en profesjonalisering og en akkumulasjon av symbolsk kapi-
tal, vil da være opprettelsen av felles organisasjoner og normsett. Dannelsen av 
Norsk Redaktørforening (NR) i 1950 kan ses i et slikt perspektiv. Tre år seinere 
ble NR og arbeidsgiverorganisasjonen, Norske Avisers Landsforening (NAL), 
enige om den såkalte Redaktørplakaten. I Redaktørplakaten ligger fundamentet 
for redaktørenes selvoppfatning og legitimitet: «Med Redaktørplakaten (1953) 
er rollens symbolske kapital blitt nedfelt i et skriftlig dokument – den er satt «på 
bok». Normer og forventninger som ønsket knyttet til redaktørposisjonen – 
som definerer redaktørrollen – er skriftfestet» (Eide, 2000:81)16. Med Lov om 
redaktionell fridom 200817, fikk rollen enda større formell legitimitet. Men Re-
daktørplakaten – og loven – gir også eierne sterke rettigheter:  

Redaktørplakaten i Norge gir et større vern mot overprøving av redaksjonelle 
avgjørelser enn det som er tilfelle i de fleste land. Men vernet er bare halve his-
torien. Det samme prinsippet skal også sikre eierne mot at redaktør eller journa-
listkollektiv fører redaksjonen i en annen retning enn eierne ønsker (Allern, 
1998a:20). 

 
I svensk presse er det ingen egen redaktørforening tilsvarende den norske. Re-
daktører, direktører og eiere i avisbransjen har vært organisert felles i Tidnings-
utgivarna. Noen svensk redaktørplakat fins heller ikke. I den svenske Tryckfri-
hetsförordningen (TF) (1949, kap 5) er imidlertid rollen som ansvarlig utgiver 
lovregulert18. For svenske redaktører har på mange måter den juridisk bindende 
tittelen (ansvarig)19 «utgivare» vært tilsvarende sentral og bestemmende for rol-
len og egenoppfatningen. I motsetning til i Norge er ikke utgiverskapet lovmes-
sig knyttet til redaktøren. «TF innehåller emellertid inga bestämmelser om vil-
ken befattningshavare som skall vara ansvarig utgivare. TF forutsetter inte ens 
att ansvariga utgivaren tillhör redaktionen» (Jigenius, 2008:26). Utgiverskapet 
har likevel oftest vært knyttet til sjefredaktørene, men det fins også flere ek-
sempler på at direktører og eiere har, eller har hatt, utgiveransvaret.  

Da Bonnier/Sydsvenskan kjøpte Helsingborgs Dagblad i 2014, utløste det 
en debatt som blant annet handlet om organiseringen av ledelsen i mediehuse-
ne. De to mediehusene fikk hver sin sjefredaktør, mens administrerende direk-

16 Redaktørplakaten ble revidert i 1973 og igjen i 2004 da den ble gjort såkalt teknologinøytral. 
17 Hentet 1.2.2017 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-13-41 (gjeldende fra 
2009). 
18 Hentet 1.2.2017 fra https://lagen.nu/1949:105 
19 I Tryckfrihetsförordningen brukes bare begrepet «utgivare», men «ansvarlig utgivare» er det 
vanlige uttrykket i pressen. 
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tør/konsernsjef var felles og hadde også rollen som «ansvarig utgivare».  Jour-
nalist Per Svensson var en av dem som reagerte:  

Det antyder en Putinmodell. Lars Dahmén20 byter position men tar med sig 
makten. För den reella makten ligger alltid i utgivarskapet. En tidning 
förkroppsligar en person. Men att inte chefredaktören Pia Rehnquist, som vi 
alla står bakom, får bli utgivare är fullständigt häpnadsväckande. En smärre 
skandal för oss journalister (Dagens Nyheter 7.9.14). 21 

 
Denne reaksjonen kan tolkes som et uttrykk for oppfatningen om at utgiver-
skapet henger sammen med redaktørrollen. Når den ikke legges til sjefredaktø-
ren, mister denne makt og autoritet ikke bare i forhold til publiseringsansvaret, 
men også for hele avisen. 

I likhet med den norske redaktørplakaten gir Tryckfrihetsförordningen utgi-
veren full frihet til å bestemme innholdet. Eiernes rettigheter er knyttet til å 
ansette og avsette utgiverne. «Ägaren har ingen rätt att ingripa i det löpande 
arbetet och överpröva ansvarige utgivarens beslut. Ägaren kan alltså avsluta en 
persons utgivarskap, men ägaren kan inte inskränka utgivarskapet» (Jigenius, 
2008:19).  

Jigenius argumenterer for at det er et skille mellom sjefredaktørens jobb og 
utgiverens oppdrag, et skille som både redaktørene og styrene bør være opp-
merksom på. «Om det hade funnits en särskild intresseförening för chefre-
daktörer och ansvariga utgivare skulle jag rekommendera denna att utarbeta ett 
standardavtal, där man skiljer mellan anställningen i tidningsföretaget och det 
speciella uppdraget att vara ansvarig utgivare» (Jigenius, 2008:33). Dermed åp-
ner han også for å kunne skille utgiverskap fra redaktørrollen.  

 En leder- eller redaktørrolle kan ses som en posisjon som det er knyttet for-
ventninger til. Disse forventningene kan være motstridende, og vi kan da snak-
ke om rollekonflikt. En redaktør i dag skal helst være bedrifts- og organisa-
sjonsleder, teambygger, personalansvarlig, økonomisk ansvarlig, digitalt kompe-
tent, strategisk ledende, operasjonell tilgjengelig, etisk sikker, journalistisk fyr-
tårn eller tilrettelegger, samfunnsengasjert og tilstede på den offentlige arena, 
del av konsernledelsen eller nivået under, lokal pådriver og utfører for vedtak 
gjort i ledelsen sentralt og lokal talsmann for egen redaksjon og organisasjon 
overfor den sentrale ledelsen.  I tillegg til å være ansvarlig utgiver.   

Redaktørrollen er med andre ord mangefasettert og ikke nødvendigvis defi-
nert en gang for alle. Mytene om den sterke og uavhengige sjefredaktøren er 

20 Lars Dahmén er tidligere sjefredaktør og adm.dir for Sydsvenskan. Etter oppkjøpet ble han 
adm.dir/konsernsjef – og ansvarig utgivare – for både Sydsvenskan og Helsingborgs Dagblad. 
21 Hentet 1.2.2017 fra http://www.dn.se/kultur-noje/tidningsbaronernas-sista-strid/ -  
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imidlertid ikke like framtredende lenger. Norges mest kjente mediekommenta-
tor, Sven Egil Omdal,22 beskriver redaktørene slik: 

 

Det er hverdag i norske avishus nå. Redaktørene har ikke tid til å posere med 
for mye ideologisnakk. De er hardt presset av konsernledere som til kjedsom-
melighet drar historien om Kodak, som eide fotomarkedet, men ikke klarte 
overgangen til digital fotografering. Derfor bruker redaktørene sin energi og 
sin tid på å finne opp digitale tjenester som genererer tomme klikk og minst li-
ke tomme blikk (Stavanger Aftenblad, 15.12.14). 23 

 
Sitatet mer enn antyder en oppfatning om at sjefredaktørene har mistet makt, er 
blitt mer og mer sentralstyrt, mer opptatt av penger og tilsvarende mindre av 
journalistikk. Medieforsker og professor Martin Eide hevder i et debattinnlegg 
at redaktørene lar nedskjæringer skje helt på konsernledelsens premisser:   

Journalistikken har et samfunnsoppdrag, som vi vet. Medieeierne tar også med 
glede slike ord i sin munn. Men dette har tradisjonelt vært redaktørenes glans-
nummer og viktigste arbeidsfelt. En gang iblant kunne redaktøren også tale si-
ne eiere midt imot. En slik redaktør er det vanskelig å få øye på i dag. Hvor er 
redaktøren som stiller spørsmål ved eiernes avkastningskrav? Hva med å ut-
fordre eierne til å ta noen kutt i sitt utbytte? Hvor er profeten som anfekter 
profitten? Det ville først og fremst vært en symbolhandling, sjølsagt. Men det 
ville vært en symbolhandling det sto respekt av. Og det kunne være en hand-
ling som markerte avisens identitet og antydet hvordan den skulle ivaretas24 
(Bergens Tidende, 2.9.2012).  

 
Slik jeg tolker det, ligger det implisitt i Eides kritikk en antakelse om at redaktø-
rene var mer uavhengig av eiere og eierkrav tidligere. Men også tidligere, for 
eksempel i partipressens tid, kunne redaktører kjenne eiernes bestemmende 
hånd, om ikke på helt samme måte. I 1981 fikk for eksempel Alf Hildrum, 
motvillig, jobben som sjefredaktør i Apresse-eide Bergens Arbeiderblad.  

Jeg ble kalt inn til Gro25 mens hun var statsminister og partileder og sendt til 
Bergen. Det er krise der, du må dra, sa Gro. Jeg forsøkte å komme med ulike 
innvendinger, men ble strammet opp av Gro. Slik var systemet den gang, det 
ble forventet at du tok jobben du ble satt til (Lyshagen, 2008:122). 

22 Sven Egil Omdal skriver ukentlig spalte kalt Fripenn i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende 
og Adresseavisa. Han er tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad. 
23 Hentet 15.12.14 fra http://www.aftenbladet.no/meninger/omdal/Seriost_-Widvey-
3532876.html  
24 http://www.uib.no/filearchive/kvalitet-maa-koste_bt-02-09-2012.pdf   
25 Gro Harlem Brundtland, tidligere leder for Arbeiderpartiet.  
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I den offentlige mediedebatten knyttes spørsmålet om redaktørenes rolle sterkt 
til diskusjonene om kommersialisering. Det er bred enighet om at mediebran-
sjen er blitt mer kommersialisert (bl.a. McManus, 1994, 2009; Underwood,1995; 
Hamilton, 2003; Picard, 2004), ikke minst de siste tretti årene. McManus 
(2009:219) definerer kommersialisering av nyheter som «any action intended to 
boost profit that interferes with a journalist’s or news organization’s best effort 
to maximize public understanding of those issues and events that shape the 
community they claim to serve».  Ifølge Allern (2012:237) kan begrepet anven-
des på tre ulike nivåer. Det er dels koblet til forandringer i mediesystemet, ikke 
minst framveksten av reklamefinansiert radio og tv på 1980-tallet. For det andre 
beskriver kommersialiseringen en prosess der lønnsomhet og eierutbytte er blitt 
viktigere, delvis på bekostning av publisistiske hensyn. Med digitalisering har 
konkurransen økt i skandinavisk presse pga teknologisk utvikling, politisk avre-
gulering og globalisering. Ohlsson (2016c:7) nevner flere eksempler på tegn på 
økt kommersialisering. Det gjelder blant annet «en gradvis utsuddning mellan 
den tidigare så tydliga gränsen mellan vad som är redaktionellt material och vad 
som är annonser». Dermed er vi ved det tredje nivået der kommersialisering 
som begrep benyttes, ifølge Allern (2012:237): nemlig endringer i medienes 
innhold, særlig forholdet mellom underholdning og informasjon.  

Ingela Wadbring (2012:9) hevder imidlertid at det «finns en allmänt riktad 
kritik mot mediernas kommersialisering snarare än en debatt». I en innholds-
studie av fire utvalgte morgenaviser i en periode fra 1960 til 2010, argumenterer 
hun for at selv om det har vært en allmenn kommersialisering i samfunnet, så 
gjenspeiles ikke det nødvendigvis i morgenavisenes journalistikk. «Det var inte 
bättre förr, bara annorlunda – och ibland inte ens det» (Wadbring, 2012:121) 

Som denne innledningen viser, er digitalisering, eierskap og økonomi sentra-
le rammevilkår der det har skjedd store endringer de siste tretti årene. Det er 
naturlig å anta at disse også har betydning for redaktørene og deres rolle. Hvil-
ken betydning de har og hvordan redaktørene selv opplever dem, er noe av det 
jeg gjerne vil ha svar på. Spørsmål om endring kan tolkes på ulikt vis, og det 
fins ikke nødvendigvis entydige konklusjoner. For «change can be 
communicated in many ways» som Kari Koljonen skriver om forskning på 
journalistikk;  

Partly because journalism research is linked to the defence of particular ideals 
of journalism, there has been a tendency for journalism researchers to inter-
pret change in a very normative manner, articulating it as a threat rather than 
an opportunity. Interpretations also tend to exaggerate rather than dismiss the 
magnitude of change (Koljonen, 2013:141).  

 
I tråd med et slikt standpunkt ønsker jeg å gå åpent inn i temaet og se på hvor-
dan redaktørene selv oppfatter sin rolle og utviklingen av den. Jeg må være 
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bevisst og kritisk til egen forforståelse for å kunne avkode, tolke og analysere 
redaktørenes svar og beretninger, ettersom jeg selvsagt ikke går forutsetnings-
løst inn i en slik studie. I likhet med Djerf-Pierres og Weibulls studie av leder-
skap i regionale aviser i Sverige, vil det også i min studie være slik at «tidnings-
ledarnas tänkesätt och självförståelse sätts i centrum för intresset» (Djerf-Pierre, 
2009a:36). Gjennom intervjuer vil jeg forsøke å forstå redaktørene «innifra» og 
kartlegge deres holdninger og relasjoner, men samtidig sette disse inn i en større 
kontekst og i et institusjonelt perspektiv, hvilket er studiens overgripende teore-
tiske rammeverk. 

   

1.3 Avhandlingens mål, problemstilling og 
forskningsspørsmål 

Mitt formål med studien er å identifisere og analysere kontinuitet og end-
ringer i sjefredaktørrollen de siste tretti årene. Den sentrale problemstillingen 
som denne avhandlingen vil drøfte og besvare, er følgende: 

Hva kjennetegner sjefredaktørrollen i sentrale mediehus i norsk og svensk dagspresse fra 
1985 til 2015? På hvilke områder har det skjedd endringer? 

Problemstillingen vil bli belyst gjennom følgende, mer spesifikke forsknings-
spørsmål: 

1. Hvordan har rekrutteringen av sjefredaktørene foregått og har det vært 
endringer i rekrutteringsprosessen i perioden? 

2. Har kravene til sjefredaktørenes kompetanse, oppdrag og arbeidsopp-
gaver endret seg – og i så fall hvordan? 

3. Har sjefredaktørenes publisistiske rolle – med særlig vekt på deres syn-
lighet i egne spalter og offentlig debatt – endret seg og i så fall hvor-
dan? 

4. Har det vært endringer av sjefredaktørenes maktposisjon innad i me-
diebedriftene i perioden – og i så fall hvordan? 

I svarene på de ulike forskningsspørsmålene vil jeg dessuten drøfte 
Likheter og ulikheter mellom utviklingen av norske og svenske sjefre-
daktørers rolle, respektivt mellom sjefredaktørene i de to mediekonser-
nene. 

Redaktørene jeg har valgt å studere er, eller var, ansatt i de største avis-
mediehusene i Sverige og Norge. Disse mediehusene var i 2015 eid av enten 
familieaksjeselskapet Bonnier eller børsnoterte Schibsted. Begge er tradisjonsri-
ke medieeiere. Mediehusene er for øvrig fortsatt eid av de samme konsernene 
når avhandlingen avsluttes i 2017.    
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1.4 Forskningsdesign og avgrensninger 
En forskningsstudie må ha et design som logisk kobler sammen empiriske 

data med forskningsspørsmål og sluttsatser (Yin, 2006:39). Bruhn Jensen 
(2002:237) definerer forskningsdesign som å identifisere og avgrense en del av 
virkeligheten «which is to be examined with reference to a theoretically in-
formed purpose, or conceptualization, and according to a systematic procedure 
off data collection and analysis».  Forskningsdesignens teoretiske grunnlag er en 
institusjonell rolleanalyse som vil bli nærmere drøftet i kapittel tre. Metodolo-
gisk er kvalitative intervjuer hovedstrategien.  

Jeg har valgt å undersøke sjefredaktørrollen i en periode på drøyt tretti år. 
Startpunktet for studien er 1985. Det er valgt av flere grunner.  

For det første kommer nye eiere inn i mediebransjen, særlig i Norge, der in-
dustriselskapet Orkla kjøper seg inn i pressen i mars 1985. I tillegg ekspanderer 
tradisjonelle medieeiere, og kjøper seg inn i nye aviser og også i andre medier.  

For det andre er partipressen og partipressens ideologi på hell i begge land – 
selv om restene av (eier)strukturen består. Perioden fra 1981 til 1991 er i Norge 
kalt «det store oppbruddet» (Bastiansen, 2009).  Parallelt med at avisene og de 
politiske partiene skiller lag, styrkes profesjonaliseringen. «The concept of news 
journalism that stood independent of party politics had come to predominate 
by the early 1980s» (Hadenius & Weibull 1999:146). En slik profesjonalise-
ringsprosess vil kunne ha betydning for utviklingen av redaktørrollen. Profesjo-
naliseringen gjelder også lederrollen der næringslivsprinsipper, personalbehand-
ling og HR-avdelinger gradvis blir mer vanlige i pressen.  

For det tredje vil jeg med en start midt på 80-tallet fange redaktørenes rolle 
før konsernbyggingen starter og ikke minst i en periode før internett. Produktet 
er først og fremst den trykte dagsavisen. Avisene i studien lanserer nettaviser fra 
1995 og utover, med unntak av Aftonbladet som er på nett allerede i ‘94. I løpet 
av det neste tiåret går fullformatavisene dessuten over til tabloidformatet. På 
2000-tallet, spesielt fra slutten av det første tiåret, kommer smarttelefoner og 
lesebrett som publiseringsplattformer. I tillegg vokser sosiale medier som globa-
le kommunikasjons- og distribusjonskanaler. Digitaliseringen gjelder ikke bare 
det det redaksjonelle innholdet, men også annonsemarkedet. 

For det fjerde er det starten på en reise fra en periode med opplagsvekst for 
papiraviser til seinere perioder med opplagsnedgang og annonsesvikt. Pressens 
tradisjonelle forretningsmodell blir spesielt etter årtusenskiftet, svekket. Øko-
nomi, eierskap og teknologi er med andre ord helt sentrale rammevilkår å stu-
dere redaktørrollen ut fra. En ambisjon med avhandlingen er således å under-
søke endringer i redaktørrollen over tid og med forandringene i den skandina-
viske mediebransjens vilkår som bakteppe.  

I behandlingen av de ulike forskningsspørsmålene deler jeg perioden inn i tre 
tiår, dvs. 1985-1994, 1995-2004, 2005-2015. Den første perioden var som om-
talt over, et hamskifte for norsk presse i forhold til eierskap, konkurranse og 
fortsatt profesjonalisering. Periode nummer to starter med innføringen av In-
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ternett i moderne og kommersiell versjon. Internett og digital teknologi marke-
rer starten på en helt ny æra for pressen. Den siste tiårs-perioden domineres av 
videreutvikling av internett, lanseringen av mobile smarttelefoner, papiravisenes 
økonomi blir for alvor svekket og konserndannelsen blir sterkere, spesielt i 
Schibsted.  

 
Flere forskere har argumentert for at de mediesystemene som fins i Norden 

har sterke fellestrekk (Hallin & Mancini, 2004; Syvertsen, Enli, Mjøs & Moe, 
2014). Hallin og Mancini (2004) deler vestlige mediesystemer i tre modeller; den 
nordatlantiske, den liberale og den demokratisk korporative. Det nordiske me-
diesystemet hører, ifølge Hallin og Mancini, hjemme i den demokratisk korpo-
rative modellen. Det er historisk karakterisert først og fremst av høye avisopp-
lag, sterk partipresse som har utviklet seg til en kommersiell presse og sterk 
statlig intervenering for å beskytte pressefrihet og mangfold. Syvertsen et al 
(2014) argumenterer for en nordisk modell de kaller the Media Welfare State. 
Den bygger på fire pilarer; «universal services, editorial freedom, a cultural poli-
cy for det media; and last, but not least, a tendency to choose policy solutions 
that are consensual and durable, based on consultation with both public and 
private stakeholders».26  

Poenget i denne sammenhengen er å påpeke at de norske og svenske presse-
systemene tross visse ulikheter har klare fellestrekk.  Å studere redaktørrollen i 
tilsynelatende like pressesystemer27 vil gi en ekstra dimensjon til analysen og 
gjøre den bredere. Den vil kunne gi større tyngde til likhetene og avdekke muli-
ge forskjeller som kan skyldes de to landenes pressestruktur, historie, kultur el.l. 
Den vil tilsvarende kunne avdekke forskjeller som kan skyldes de ulike konser-
nene i studien, for eksempel mellom børsnoterte selskap og familiebaserte ak-
sjeselskap. 

Avhandlingen er en komparativ studie som også har som ambisjon å kunne 
identifisere likheter og forskjeller i mediehusene eller konsernene, og tilsvarende 
mellom Sverige og Norge. Komparative studier er utbredt også i Norden, ikke 
minst innenfor samfunnsvitenskapen (bl.a. Rokkan, 1969; Anckar, 2006; Anck-
ar & Sundberg, 2015). Det er hevdet at å tenke er å sammenligne (Dogan & 
Pelassy, 1984), og at begrepet komparativ nærmest er unødvendig foran sam-
funnsvitenskapelig analyse (Beniger, 1992).  Det skilles ofte mellom studier som 
sammenligner likest mulig systemer, Most Similiar System Design, og mest mulig 
ulike systemer, Most Different Systems Design (bl.a. Anckar, 2008). En studie av 
redaktører i norske og svenske mediehus handler om sammenligning av enheter 
i likest mulig systemer.  

26http://quod.lib.umich.edu/n/nmw/12367206.0001.001/1:2/--media-welfare-state-nordic-
media-in-the-digital-era?g=dculture;rgn=div1;view=fulltext;xc=1 
27 I kap. 2 går jeg inn på organisering av, og strukturelle forhold ved, pressen i Norge og Sverige.  
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Strömbäck, Ørsten og Aalberg (2008:15ff) hevder i boken Political Communi-
cation in the Nordic Countries at det av ulike grunner er et behov for flere kompa-
rative studier. Ikke minst bidrar komparativ forskning til en utvidelse av den 
empiriske databasen, og til både å forstå andre og egne systemer bedre. Få stu-
dier analyserer imidlertid både norske og svenske medieledere. 28 To bidrag er Erik 
Wilberg (2003), som i sin avhandling analyserte enleder- og toleder-modeller i 
begge lands dagspresse, og Jens Barlands (2012) avhandling om journalistikk og 
marked i Aftonbladet og VG.29 Ingen av disse har imidlertid redaktørenes rolle 
som primær analyseenhet. Der vil min avhandling kunne bidra med å fylle et lite 
utforsket område. Historisk har nordiske medieledere hatt nær kontakt, og blant 
annet svenske og norske medieeiere har investert i sine nabolands markeder. I 
dag er mediene er i stor grad transnasjonale i eierskap, distribusjon, innhold og 
samarbeid. Både publikum og medias egne aktører kommuniserer gjennom 
sosiale medier og deling av erfaringer. Da den interne rapporten om New York 
Times innovasjon og digitale arbeidsflyt og satsing, ble offentliggjort30, ble den 
umiddelbart et tema også i norske og svenske mediekretser. Svenske Aftonbla-
det startet arbeidet med å lage en tilsvarende tilstandsrapport. Sjefredaktør Ei-
vind Ljøstad i Fædrelandsvennen sa etter å ha lest den såkalte New York Ti-
mes-rapporten: «Jeg har aldri følt avstanden mellom New York og lille Kristian-
sand som så liten. Det er helt ufattelig at det går an, at det er så likt».31  

For å kunne fange inn disse komparative perspektivene teoretisk, og besvare 
mine forskningsspørsmål, gjør jeg en institusjonell rolleanalyse. I tillegg er nor-
mativ medieteori og politisk økonomisk teori relevant for analysen. Begrepet 
redaktørrollen brukes i denne avhandlingen som summen av de normer og 
forveninger som knytter seg til sjefredaktørposisjonen.  

 
Metodologisk består avhandlingen av en hovedstudie og en delstudie.  
Hovedstudien består av kvalitative intervjuer med sjefredaktører som er eller 

har vært knyttet til mediehus som i 2015 er eid av Schibsted i Norge og Bonnier 
og Schibsted i Sverige.  Informantene i utvalget er, eller har vært, sjefredaktører 
for følgende aviser/mediehus: 

Aftonbladet og Svenska Dagbladet (Schibsted Sverige) 
Dagens Nyheter, Expressen og Sydsvenska Dagbladet (Bonnier) 
VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædre-
landsvennen (Schibsted Norge).  

28 Det fins imidlertid studier av norsk-svensk dagspresse, blant annet Høst og Severinsen (1997): 
Avisstrukturen i Norge og Sverige – 1960 til 1995 – arbeidsrapport nr. 1 fra prosjektet norsk-
svensk dagspresseutvikling, IJ-rapport 5/97. 
29 For utdyping, se pkt 2.6. 
30 Hentet 1.2.2017 fra https://www.scribd.com/document/224845023/The-Full-New-York-
Times-Innovation-Report-unlocked-and-printable-version 
31 I intervju til denne studien 23.5.14. 
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Dette er en studie av sjefredaktører som arbeider, eller har arbeidet, i medie-
hus som tilhører de største dagspresse-konsernene i Norge og Sverige. De kan 
ses som representanter for ledende medieorganisasjoner med stor innflytelse i 
bransjen.  

Alle studier må gjøre avgrensninger og valg. Jeg har prioritert å intervjue 
sjefredaktørene. I tillegg har jeg intervjuet sjefer for de tre konsernene i studien 
for å komplettere redaktørintervjuene. Konsernsjefene er valgt fordi de i stor 
grad representerer markeds- og eiersiden, og denne er av betydning for den 
konteksten en sjefredaktør opererer i. I dag er konsernsjefene sjefredaktørenes 
overordnede, noe som her har betydning. Jeg har derimot valgt å ikke la andre 
aktører rundt redaktørene komme til orde.  Det kunne vært interessant å in-
tervjue flere aktører. Journalister, eiere, styreledere, fagforeningsledere, under-
ordnete redaktører, administrerende direktører og andre i mediebedriftene ville 
kunne gitt verdifulle innspill i fortolkningen av sjefredaktørrollens utvikling. I 
denne studien er imidlertid sjefredaktørenes egenforståelse av rollen sentralt.  

Å intervjue førstehåndskilder er etter min mening den beste metoden for å 
få et unikt datamateriale. Dokumentstudier på dette feltet har sin begrensing, 
ikke minst fordi de fleste redaksjoner har uformelle beslutningsprosesser, og for 
eksempel styredokumenter ville ikke fanget opp sjefredaktørenes spesielle rolle. 
En større survey ville ikke gitt samme anledning til å gå i dybden og stille opp-
følgingsspørsmål. Samtidig er det opplagt at dybdeintervjuer har sine begrens-
ninger og kildekritiske utfordringer, det gjelder både hva informantene velger å 
svare, og hva de husker om ting som ligger tilbake i tid. Kildenes hukommelse 
kan for eksempel være mangelfull eller skjev, ikke minst i forhold til hvordan de 
i ettertid tolker erindringene. Dessuten kan ulike informanter ha forskjellige syn 
på samme hendelse. Det fins i tillegg flere memoarbøker fra tidligere redaktø-
rer, først og fremst svenske. Disse kan ses som subjektive minner og framstil-
linger, og kan være med på å fylle ut bildet av redaktørene i deres tid. Jeg har 
derfor i en del tilfeller komplettert informantenes beretninger med biografier, 
årsbøker fra Norsk Redaktørforening og historiske bøker om mediehus og 
konserner.  

I tillegg til hovedstudien har jeg gjort ytterligere en studie. Den utgjøres av 
en kartlegging av utvalgte redaktør-temaer i bransjetidsskriftene Pressens Tid-
ning/Medievärlden og Dagspressen/Dagens Medier i perioden fra 1985 og 
fram til papirutgavene ble nedlagt i 2008/09. I denne analysen undersøkes 
hvordan redaktørrollen er blitt framstilt og diskutert i bransjebladene i den 
perioden som min avhandling behandler. Jeg mener at dette styrker avhandling-
ens empirske grunnlag ettersom materialet i delstudien tidligere er publisert og 
representerer data som er uavhengig av mine intervjuer og av informantutval-
get. Materialet fra bransjebladene representerer også en diskusjon av «der og 
da» av redaktørrollen. Dette bidrar til en kontekstuell forståelse av faktorer som 
eksempelvis tidsaspekter, den tekniske utviklingens betydning for redaktørrol-
len osv.  
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Min studie vil gi et bidrag til forståelsen av hvordan utviklingen av de struk-
turelle rammevilkårene virker inn på sjefredaktørrollen og endringene i den. 
Den vil gjennom dybdeintervjuer gi ny kunnskap om en samtidshistorisk utvik-
ling av en rolle som oppfattes som svært viktig både for organiseringen av pres-
sebedriftene og for journalistikkens posisjon og innhold. Studien omfatter re-
daksjonelle toppledere i ti ledende mediehus i to land, eid i 2015 av to av de 
mektigste mediekonsernene i Norden. På den måten vil studien fylle ut i deler 
av medieforskningen der det så langt har vært lite forskning på sjefredaktørrol-
len og mer på journalistrollen. Den gir i tillegg et spesifikt bidrag til studier av 
sjefredaktørrollen i et institusjonelt perspektiv. 

 

1.4.1 Redaktør-begreper 
Redaktørene jeg intervjuer er, eller har vært, sjefredaktører, men ikke alle de 
svenske har vært ansvarlig utgivere. Denne studien omfatter hovedsakelig sjef-
redaktører for allmennredaksjonene.  

Begrepet redaktør er ikke identisk og entydig i Sverige og i Norge. Det kan 
derfor være nyttig med en gjennomgang av de ulike betegnelsene: 

Sjefredaktør/Chefredaktör brukes både på svensk og norsk, og er beteg-
nelsen på den som har det øverste redaksjonelle ansvaret i mediebedrif-
ten. Sjefredaktøren er vanligvis ansatt av og svarer til styret. Synonymt 
med sjefredaktør brukes særlig i Norge ansvarlig redaktør. Enkelte titule-
res også kun redaktør. Huvudredaktör er brukt tilsvarende chefredaktör, 
særlig i VLT-konsernet,32 men tidligere også i blant annet Expressen.33 
Ansvarlig utgiver er et juridisk begrep som legger et rettslig ansvar for 
innholdet i mediet på én person.  Paragraf 269 i den norske straffelo-
ven definerer «Redaktørens ansvar for innholdet i trykt skrift eller 
kringkastingssending».34 I Norge er sjefredaktøren ansvarlig utgiver. 
Utgiverskapet er også basert i Redaktørplakaten og i Lov om Redak-
sjonell fridom.  I Sverige er begrepet fundert i Tryckfrihetsförordning-
en og i Yttrandefrihetsgrundlagen. Den som skal være ansvarlig utgiver, 
må være registrert som det hos Patent- og registreringsverket. I svensk 
presse har utgiver-rollen ofte vært knyttet til stillingen som sjefredak-
tør, men også andre innenfor mediehuset kan ha dette ansvaret.  
Publisher er et amerikansk begrep som i Skandinavia er brukt om redak-
tøren som enleder, dvs. som både redaktør og direktør. Betegnelsen 

32 Se Estmer, P. Pressens Tidning 9/99:27: «Prestapågen hos Pers». 
33Hentet 24.2.2017 fra: 
http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2011/03/chefredaktor_huvudredaktor_eller_kans
ke_tidningschef/ 
34 Den norske straffelovens §269 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-
28/KAPITTEL_2-9#§269 

33

                                                      
 



har vært vanligere på svensk. Staffan Sundin (1996:78) bruker blant an-
net begrepet om eiere i regionpressen på 1900-tallet som har ledet hele 
avisen, både redaksjonen og de administrative avdelingene. Norske 
medier har de seinere årene også begynt å bruke begrepet, mens norske 
enledere i starten av studien ikke brukte tittelen.35 Begrepet tidningschef 
er brukt tilsvarende publisher i Sverige.36 Enkelte svenske mediehus 
bruker kombinasjonen «publisher/tidningschef»37,  og også «chefre-
daktör och vd» brukes. I norsk presse brukes særlig kombinasjonen 
«ansvarlig redaktør og daglig leder» og «sjefredaktør/adm.dir».  
I svensk presse har som nevnt betegnelsen politisk chefredaktör en sterk 
tradisjon. Denne har en annen og til dels tydeligere posisjon enn på 
norsk side. Historisk har politisk sjefredaktør i Sverige vært ansatt av 
styret, og ikke vært underlagt sjefredaktøren for den allmenne redak-
sjonen.38 I Norge er den tilsvarende tittelen politisk redaktør, og ansettes 
formelt av sjefredaktøren og er underlagt denne.  
Redaktionschef brukes i svenske redaksjoner ofte på stillingen som på 
norsk kalles nyhetsredaktør. I norsk presse er nyhetsredaktør som regel 
den som også er stedfortredende redaktør. Den tilsvarende tittelen på 
svensk er biträdande chefredaktör. Redaksjonssjef kan på svensk også være 
sjef for andre områder enn nyheter. Det fins også eksempler på at re-
daksjonssjefen har utgiveransvaret (Hulten, 1999:99), men i hovedsak 
jobber de på fullmakt av sjefredaktør. 
Kulturredaktør/kultursjef, digital redaktør/sajtchef, utviklingssjef, or-
ganisasjonsredaktør, personalredaktør osv er betegnelser for ulike re-
daksjonelle ledere med plass i redaktørkollegiet, men de er ikke sjefre-
daktører. I en avis (Dagens Nyheter) var det en periode også sjefredak-
tør for kultur.39 Det kommer stadig nye redaktørtitler. Et slikt eksempel 
er kommersiell redaktør. 
Et nyere begrep er konsernredaktør eller stabsredaktør (Eide, 2000:265). 
Det brukes om redaktører ansatt sentralt i et konsern. Flere tidligere 
sjefredaktører har fått en slik posisjon. En konsernredaktør har ikke 
ansvar for en redaksjonell produksjon. Det brukes også mer generelt 

35 Thor Bjarne Bore var enleder i Stavanger Aftenblad fra 1991 til 2000, og oppgir i forbindelse 
med denne studien at han aldri brukte tittelen publisher: «Syntes det var greiest å være 
sjefredaktør, var det riktig høytidelig slengte jeg på adm.dir, men det var ikke mange ganger». 
36 I det svenske språkrådets liste over engelske ord på svensk er publisher oversatt med tid-
ningschef. Se også sjefredaktør Axel Andén om begrepene: Hentet 24.2.2017 fra: 
http://www.medievarlden.se/blogg/axel-anden/2011/02/publisher-eller-tidningschef  
37 Det gjelder for eksempel for Piteå-Tidningen. 
38 De nåværende politiske redaktørene i Expressen og Dagens Nyheter har tittelen Politisk redaktør 
(chef för ledarredaktionen). 
39 Arne Ruth var sjefredaktør for kultur i perioden 1982 – 1998. 
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og til dels nedsettende om redaktører i mediehus eid av konsern, «en 
redaktør som skal forvalte konsernets strategier».40  

 

1.5 Avhandlingens disposisjon 
Studien strekker seg over tretti år – fra 1985 til 2015. I kapittel to redegjør jeg 
for hovedtrekkene i medieutviklingen i norsk og svensk dagspresse i denne 
perioden. Det omfatter bransjeorganisasjoner, mediepolitikk, eierskapsutvikling 
samt økonomisk og teknologisk utvikling. Likhetene og ulikhetene i rammeverk 
knyttet til redaktørrollen i hhv. Norge og Sverige vil også bli drøftet.  

I kapittel tre presenteres studiens teoretiske ramme. Grunnleggende ser jeg 
redaktørrollen i et institusjonelt perspektiv der både journalistikken og marke-
det er sentrale. Kapitlet er delt i tre hovedbolker der normativ teori og politisk 
økonomisk teori vil bli drøftet som del av den første. Deretter redegjør jeg for 
forståelsen av rollebegrepet, og i den tredje bolken er det sjefredaktøren som 
leder i organisasjoner som drøftes. Maktbegrepet er en naturlig del av denne 
delen. I tillegg redegjør jeg for tidligere svensk og norsk forskning om redaktør-
rollen. 

Kapittel fire tar for seg studiens metodologiske design. Hovedstudien bestå-
ende av kvalitative intervjuer presenteres og utdypes. Deretter redegjør jeg for 
den kompletterende delstudien. Jeg vil også drøfte utfordringene med elitein-
formanter og med kildekritikk, samt studiens validitet og reliabilitet. 

Kapittel fem til elleve utgjør avhandlingens empiriske analyse. Kapittel fem 
er delstudien. De resterende kapitlene omhandler hovedstudien.  

I kapittel fem presenterer jeg kartlegging av redaktørrollen i bransjebladene 
Dagspressen og Pressens Tidning i perioden fram til 2008/2009. I tillegg til å 
komplettere intervjuanalysen, vil kartleggingen særlig belyse spørsmålet om 
sjefredaktørenes maktposisjon. 

I kapittel seks starter selve intervjuanalysen. Det er rekrutteringen av sjefre-
daktørene som er hovedtema. Forskningsspørsmålet som skal besvares er 
hvordan rekrutteringen av sjefredaktørene har foregått og hvorvidt det har vært 
endringer i rekrutteringsprosessen i perioden. I tillegg til å drøfte ansettelses-
prosessene, vil jeg også se på forholdet mellom intern og ekstern rekruttering. 
Spørsmålet om hvorfor sjefredaktørene slutter i jobben vil også bli belyst. 

Kapittel sju er tredelt. De tre delene belyser forskningsspørsmålet om krave-
ne til sjefredaktørenes kompetanse, oppdrag og arbeidsoppgaver har endret seg 
– og i så fall hvordan. 

I kapittel åtte er det sjefredaktørenes offentlige og publisistiske rolle som be-
handles. Forskningsspørsmålet som skal besvaret er om sjefredaktørenes publi-

40 Sven Egil Omdal i intervju i Klassekampen 1.9.2012. 
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sistiske rolle – med særlig vekt på deres synlighet i offentlig debatt og utgiver-
spørsmål – har endret seg og i så fall hvordan. 

I kapitlene ni og ti er maktperspektivet hovedtema. Kapittel ni drøfter sjef-
redaktørenes forhold til den andre delen av lederteamet i en toleder-modell; 
administrerende direktør eller VD som det heter på svensk. Her vil jeg også 
drøfte enleder- vs. toleder-modellen. Kapittel ti tar opp forholdet mellom sjef-
redaktørene og eierne av mediehusene og konsernene. I tillegg til personlige 
eiere og eierfamilier, dreier det seg om styrene og konsernledelsen. Det over-
ordnede forskningsspørsmålet som skal besvares er om det har vært endringer 
av sjefredaktørenes maktposisjon innad i mediebedriftene i perioden – og i så 
fall hvordan? 

I kapittel elleve er hovedfokuset sjefredaktørenes egen rolleoppfatning. I til-
legg drøfter jeg deres oppfatninger av betydning av de tre endringsfaktorene; 
digitalisering, eierskap og økonomi.  

I kapittel tolv samles trådene, jeg drøfter de sentrale funnene og gjør en 
sammenfattende konklusjon.  
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2 Historisk bakgrunn og utvikling 

Jeg er blitt kalt den siste av de gammeldagse redaktørene. Jeg skrev jo. Jeg hadde 
et personlig forhold både til avisene og leserne. Eierne er borte. Det er 
aksjeselskaper. Leserne tar inn intravenøst og elektronisk. Avisene er blitt 
produkter. Organisatorisk og administrativt er det å være med i redaksjonen i 
dag så annerledes enn i min tid at sammenligning ikke er mulig. Jeg tror jeg ville 
kjedet meg forferdelig (Andreas Norland, 29.11.2012). 

 
Redaktørenes rolle formes i spenningen mellom journalistikk, marked, organi-
sasjon og teknologi. Pressens struktur og utvikling er dermed avgjørende for å 
forstå rollens utvikling. I dette bakgrunns-kapitlet skal jeg gi et riss av svensk og 
norsk dagspresse de siste tretti årene. Først redegjør jeg for pressens bransjeor-
ganisasjoner i begge land. Deretter ser jeg på utviklingen av eierstrukturene og 
eierselskapene i norsk og svensk dagspresse i perioden. Medieeierskap og eier-
konsentrasjon har vært en sentral del av de mediepolitiske debattene i perioden. 
Mediepolitikkens grunnlag og debatter tas opp i kapitlets tredje del før jeg pre-
senterer trekk fra den økonomiske og teknologiske utviklingen i perioden.  

2.1 Bransjeorganisasjoner 
Bransjeorganisasjoner kan ses som institusjonelle aktører som bidrar til å forme 
medielederes oppfatninger (Nordqvist, Picard & Pesämaa, 2010). Den viktigste 
forskjellen i det norske og svenske organisasjonsmønsteret er at redaktørene i 
Norge er organisert i en egen forening – Norsk Redaktørforening. På svensk side 
er det ingen tilsvarende organisasjon kun for redaktører. Der fins Tidningsutgi-
varna (TU), og den nyere paraplyorganisasjonen Utgivarna. I 2009 ble Medieföreta-
gen dannet som arbeidsgiverorganisation for hele mediebransjen i Sverige. TU 
har tradisjonelt vært et motsvar til den norske utgiverforeningen Norske Avisers 
Landsforening (NAL), senere omdøpt til Mediebedriftenes Landsforening (MBL) Beg-
ge land har også journalistforbund.41 

Det presseetiske systemet bygger i begge land på selvreguleringsprinsippet, 
men det fins likevel viktige ulikheter mellom systemene. Den norske presseetik-
ken forvaltes av Pressens Faglige Utvalg (PFU) med Norsk Presseforbund (NP) 

41 Sveriges Journalistförbund (SJ) og Norsk Journalistlag (NJ). 
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som administrator.42 Pressens Faglige Utvalg består av sju faste representanter, 
fire fra mediene og tre fra allmennheten. Medienes representanter er to redaktø-
rer og to journalister. Det er pressens selv – gjennom Norsk Presseforbund - 
som styrer oppnevnelsen av medlemmer til PFU.43 

På svensk side er det Allmänhetens Pressombudsmann (PO) og Pressens 
Opinionsnämnd (PON) som er ansvarlig for de presseetiske avgjørelsene. PON 
ble opprettet som en intern «domstol» allerede i 1916 av pressens organisasjo-
ner.44 Systemet ble reformert i 1969 da representanter for allmenheten for førs-
te gang ble med. Samtidig ble stillingen som Allmänhetens Pressombudsman 
etablert. Endringene kom etter påtrykk fra den sosialdemokratiske regjeringen 
om å innføre en statlig presseregulering.45 Medlemmene i PON utpekes av ulike 
organisasjoner og grupper. Pressens samarbetsnämnd er et forum der blant annet 
utformingen av regler besluttes.  I dag inngår Publicistklubben,46 TU, Sveriges 
Tidskrifter og Svenska Journalistförbundet i Pressens samarbetsnämnd. De 
peker alle ut to representanter hver til Pressens Opinionsnämnd. Samarbets-
nämnden utser også ordföranden og de tre vice ordförandena. Disse er, eller skal ha 
vært, ordinære dommere. I tillegg utses seks styremedlemmer av Riksdagens 
chefsjustitieombudsman og ordföranden i Sveriges Advokatsamfund i felles-
skap. De skal representere allmennheten. Totalt består Pressens Opionons-
nämnd av 18 personer. Det svenske systemet er altså noe mer korporativt enn 
det norske.  

Av organisasjoner på svensk side fins også Publicistklubben47 (med avdelinger i 
Stockholm og rundt om i landet) som har som oppgave å beskytte ytrings- og 
trykkefriheten og å skape debatt. Tradisjonelt er dette regnet som en viktig 
arena også for redaktørene. I Publicistklubbens vedtekter er imidlertid ikke 
redaktørene nevnt spesielt. Ja, de er nesten påfallende fraværende under punkt 
2 om medlemskap der det heter: «Medlemskap beviljas journalister, fotografer, 
författare och andra som bedriver publicistisk verksamhet. Verksamma lärare 
och forskare samt studenter vid journalistutbildningar kan också bli medlem-
mar. I undantagsfall kan annan person inväljas». 48 

Det kan også nevnes at både norske og svenske redaktører har vært aktive i 
internasjonale organisasjoner. Det gjelder særlig IPI, International Press Institu-

42 Norsk Presseforbund ble stiftet i 1910 og er i dag en sammenslutning av medieorganisasjonene 
Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag, Norsk Lokalra-
dioforbund og Landslaget for Lokalaviser. 
43 Hentet 26.1.2017 fra http://presse.no/pfu/slik-klager-du-til-pfu/vedtekter/ 
44 Hentet 26.1.2017 fra http://www.po.se/om/historia/popon-historia 
45 Thorbjörn von Krogh (2009), hentet 26.1.2017 fra http://www.po.se/om/historia/artiklar 
46 Lederen for Publicistklubben er også leder av Pressens samarbetsnämnd. 
47 Publicistklubben ble etablert allerede i 1874. 
48 Hentet 26.1.2017 fra http://www.publicistklubben.se/om-pk/stadgar/ 
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te49 samt det mer direktørstyrte Wan/Ifra,50 World Association of Newspapers 
and News Publishers.  

2.1.1 Norsk medieorganisering 
Norske Avisers Landsforbund (NAL) 51 feiret sitt 75 års jubileum i 1985. Opprin-
nelsen er knyttet til dannelsen av Norsk Bladeierforening i 1910. På arbeidsgi-
versiden var det i 1980-årene flere organisasjoner, blant dem Avisenes Arbeids-
giverforening (AA) og Arbeiderpressens Tarifforening (ATF). I 1992 gikk NAL 
og AA sammen og dannet en felles organisasjon kalt Norske Avisers Lands-
forening. Akronymet NAL kunne dermed beholdes. Oppgaven var «å ta seg av 
bransjepolitiske spørsmål og tariff- og arbeidsgiversaker» (Aasen, 2010:29). I 
2001 endret NAL navn til Mediebedriftenes Landsforening (MBL), et uttrykk 
for at medlemsbedriftene nå var på langt flere medieplattformer enn bare pa-
piravis. Fra dette tidspunktet skulle foreningen omfatte «all publisistisk virk-
somhet som ble drevet i henhold til Redaktørplakaten, så som aviser, internett-
selskaper, nyhetsbyråer og andre innholdsleverandører» (Aasen, 2010:32). 
NAL/MBL ga ut bransjebladet Dagspressen som i 2002 skiftet navn til Dagens 
Medier. 

Redaktørenes forhold til NAL har til tider vært konfliktfylt, særlig i starten 
av perioden som denne studien strekker seg over. Det eksisterte tidlig et samar-
beidsorgan mellom de to foreningene, Dagspressens Redaktør- og Utgiverut-
valg (DRU). NAL ønsket midt på 80-tallet et nærmere samarbeid med redaktø-
rene:  

Man trengte redaktørenes kompetanse i pressepolitiske spørsmål og i spørsmål 
knyttet til ytringsfrihet og presseetikk. Holdningen var at sjefredaktørenes 
fremste arena burde være NAL, så kunne NR være fagforening for underord-
nede redaktører (Aasen, 2010: 23).  

 
I 1987 kom den første redaktøren inn i hovedstyret til Norske Avisers Lands-
forening. Det var Hans Erik Matre, sjefredaktør i den kristne dagsavisen Vårt 
Land.52 I 2015 besto styret i Mediebedriftenes Landsforening av tre sjefredaktø-
rer (to nåværende) og åtte direktører. Styrelederen var Didrik Munch, konsern-
sjef i Schibsted Norge. 53 

49 Hentet 26.1.2017 fra  http://www.freemedia.at/ 
50 Hentet 26.1.2017 fra  http://www.wan-ifra.org/ 
51 NAL var grunnlagt 1958 til erstatning for det tidligere Norske Avisutgiveres Landsforening 
(stiftet 1947), som var en sammenslutning av Osloavisenes Forening (stiftet 1912) og Norsk 
Bladeierforening (stiftet 1910). Kilde: Store Norske Leksikon. 
52 Matre ble senere sjefredaktør og direktør i Norsk Telegrambyrå (NTB), sjefredaktør i Bergens 
Tidende og i Aftenposten. Matre var også leder av Norsk Redaktørforening fra 1988 til 1997.   
53 I 2017 var styrelederen Tove Nedreberg, administrerende direktør i Adresseavisen (Polaris). 
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Norsk Redaktørforening (NR) blei dannet i 1950. Det overordnede målet var å 
verne om ytringsfrihet og trykkefrihet. Foreningen var i starten bare åpen for 
sjefredaktører/ansvarlige redaktører. Rolf Werner Erichsen, som blant annet 
var redaktør i NTB, sammenfatter bakgrunnen slik: 

Norsk Redaktørforening ble ikke stiftet med bakgrunn i noe motsetningsfor-
hold til andre presseorganisasjoner, men ganske enkelt fordi redaktørene som 
avisledere med spesielt ansvar innad som utad, følte trang til sterkere samar-
beide og kollegial samhørighet i spørsmål av felles prinsipielle avismessige in-
teresser – og for å ta hånd om eget ve og vel (Erichsen, 1975: 90). 

 
Erichsen poengterer samtidig at journalistene hadde bygd opp en sterk organi-
sasjon og at utgiverne hadde gjort det samme. Dannelsen av Redaktørforening-
en kan dermed ses som et forsøk på å styrke redaktørenes stilling i forhold til 
de andre aktørene. Ved starten hadde NR rundt 100 medlemmer. I 2015 var 
medlemstallet om lag 730,54 men nå er foreningen åpen for redaksjonelle ledere 
i alle medier. I vedtektene defineres redaktør slik: «Den som i samsvar med 
Redaktørplakaten treffer avgjørelse om mediets innhold, og den som på dennes 
vegne utøver et reelt redaktøransvar».55  

Norsk Redaktørforening er i motsetning til journalistenes organisasjon, NJ, 
ikke en fagforening, men en yrkesorganisasjon som skal verne ytringsfrihet og 
redaktørinstituttet. Med «redaktørinstituttet» forstås særlig Redaktørplakaten fra 
1953 som regulerer plikter og rettigheter for redaktører – og eiere (se kapittel 
1.2) I Redaktørplakaten ligger fundamentet for redaktørenes rolleoppfatning og 
forventning. Og samtidig markerer den redaktørenes uavhengighet i forhold til 
journalistene og til eierne. Å få lovfestet hovedprinsippene i Redaktørplakaten 
var lenge en kampsak for Redaktørforeningen, og i 2008 ble Lov om redaksjonell 
fridom i media vedtatt. På mange måter kan vi si at Redaktørforeningen er den 
fremste forsvarer for en redaktørrolle med sterke normative føringer, og redak-
tørinstituttet har vært et sentralt ideologisk element. Årbøkene hadde for ek-
sempel tittelen «Redaktørinstituttets status».  

2.1.2 Svensk medieorganisering 
Tidningsutgivarna (TU), opprinnelig Svenska Tidningsutgivareföreningen, er en 
parallell til norske NAL/MBL. Foreningen ble dannet i 1898, omtrent samtidig 
med andre sentrale presseorganisasjoner som Publicistklubben (1874) og 
Svenska Journalistförbundet (1901). 

19. mai 1994 ble de tre organisasjonene Tidningarnas Arbetsgivareförening 
(dannet 1919), Tidningsutgivarna og Dagspressens Marknadsinformation etter 

54 Hentet 26.1.2017 fra http://www.nored.no/Om-NR 
55 Hentet 26.1.2017 fra http://www.nored.no/Om-NR/Vedtekter 
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lang tids overveining slått sammen til dagens TU. «En lång och mödosam, del-
vis uppslitande omorganisation slutfördes», oppsummerte seinere sjefredaktør 
Anders Ahlberg i  sin leder i Medievärlden (nr 3/2007:3). TU ga ut bransjebla-
det Pressens Tidning/Medievärlden i papirform fra 1920 til 2009 – og som 
digital nyhetssted fra 2009 til 2014. Etter det fortsatte Medievärlden som en uav-
hengig, redaktørstyrt publikasjon. 

I mai 2009 besluttet Tidningsutgiverna å flytte arbeidsgiverdelen ut av orga-
nisasjonen og gå sammen med Medie- & Informationsarbetsgivarna i nystartede 
Medieföretagen.56 TU ble da en «renodlad branschorganisation med fokus på 
opinionsbildning, publicistik och branschens långsiktiga utveckling».57 Fore-
ningen skal jobbe mer med spesifikke spørsmål knyttet til dagspressen. Ved 
utgangen av 2015 hadde TU i følge årsoppgaven 115 medlemsbedrifter.58 

Tidningsutgivarna bruker nå navnet TU Medier i Sverige, og foreningen er 
med i paraplyorganisasjonen for alle medier i Sverige, Utgivarna. Medlemmar i 
Utgivarna är TV4-gruppen, Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Tid-
skrifter, Tidningsutgivarna og Utbildningsradion. Utgivarna har som hovedmål 
å verne om den publisistiske uavhengigheten, og «vill stärka det unika svenska 
systemet med en ansvarig utgivare som har ensamt ansvar för all publicering. 
Genom detta system skapas grunden för orädd och samtidigt ansvarsfull jour-
nalistik».59 Organisasjonen ble opprettet i juli 2012 etter inititativ fra blant annet 
daværende styreleder i TU og konsernsjef for Stampen, Thomas Brunegård.60 

Både redaktører og administrerende direktører er med i ledelsen av Utgivar-
na og Tidningsutgivarna. I 2015 ble hovedstyret – presidiet – i TU ledet av 
direktøren for Schibsted Sverige, Raoul Grünthal.61 Det er en klar parallell til 
konsernsjefen i Schibsted Norge, Didrik Munch, sin lederrolle i MBL i Norge.   

I TU  har det til tider vært strid om retning og prioriteringer. Ved flere tilfel-
ler har mediehus og eierselskapet truet med å gå ut av organisasjonene. I Sveri-
ge har det, i motsetning til i Norge, skjedd flere ganger. Seinest i juli 2012 be-
stemte Bonnier-mediene DN, DI og Sydsvenskan seg for å melde seg ut av 
Tidningsutgivarna ved årsskiftet.62 Expressen har derimot hele tiden vært med i 
TU. Halvannet år seinere, høsten 2014, meldte Sydsvenskan seg inn igjen i Tid-
ningsutgivarna og i 2015 gjorde Dagens Nyheter det samme. DNs sjefredaktør, 
Peter Wolodarski, argumenterte da slik: «Journalistiken i Sverige är satt under 

56Om Medieföretagen. Hentet 20.1.2017 fra https://www.medieforetagen.se/om-medieforetagen  
57Pressemelding fra TU Hentet 20.1.2017 fra http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/tu-
bryter-ut-arbetsgivardelen-blir-renodlad-branschorganisation-297289 
58Årsredovisning TU 2015 Hentet 20.1.2017 fra http://tu.se/wp-
content/uploads/2016/03/Årsredovisning-2015-TUF-undertecknad.pdf 
59 Hentet 20.1.2017 fra http://www.utgivarna.se/om-oss/avsiktsforklaring 
60 Hentet 20.1.2017 fra Thomsen (2012): http://www.dagensmedia.se/medier/event-
sponsring/utgivarna-enar-svenska-medier-6138535 
61 Raoul Grünthal er fortsatt styreleder i 2017. 
62 Nordström (2012). Hentet 20.1.2017 fra: http://www.dn.se/kultur-noje/dn-lamnar-
tidningsutgivarna/ 
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press från flera håll. I denna tid känns det särskilt angeläget för oss att visa att 
det är mer som förenar tidningsföretagen än som splittrar. Vi vill bidra till att 
stärka pressetiken och förutsättningarna för den professionella journalistiken i 
Sverige».63  

Foreningen Ledarna, som kaller seg «Sveriges chefsorganisation», organiserer 
ledere i alle bransjer og har også en egen seksjon for medieledere. Andersson og 
Wiik (2013:707) skriver at de fleste sjefredaktører velger å være medlemmer i 
Ledarna framfor Journalistförbundet, og mener at dette viser at de ønsker en 
distanse til gruppen de skal lede. 

2. 2 Eierskapsutvikling  
Et hovedtrekk i perioden 1985-2015 er konsentrasjon av eiermakt og etablering 
av mediekonserner. Dette er et sentralt tema i nordisk medieforskning,64 og det 
vil være utenfor denne avhandlingens rammer å gå dypt inn i temaet og de en-
kelte selskapene.  Det er imidlertid nødvendig å gi et kort overblikk over eierut-
viklingen. Eierskap har betydning for studien. Jeg skal også se nærmere på de 
største medieselskapene i begge land. 

2.2.1 Norske presseeiere: Fra familiebedrifter til konsern 
De fleste avisene i Norge hadde fram til 1980-årene lokale eiere. Det var fami-
lier, organisasjoner og aksjeselskaper med spredt lokalt eierskap, ofte eiere fra 
det lokale næringslivet (Ottosen, Røssland & Østbye, 2012). Ingen av eiersel-
skapene var børsnotert.  

Midten av 1980-årene er karakterisert som «jappetid», preget av unge, indivi-
dualistiske og nyrike investorer. Nye mediespekulanter som investeringsselska-
pet Media Visjon/VIP Skandinavia ble sett som typiske for trenden. Det var 
gode økonomiske tider fram til høykonjunktur-toppen våren 1987.65 En libera-
lisering av kapitalmarkedet og reduserte statlige reguleringer av etermediene 
bidro til ny interesse for medieinvesteringer. Statlige public service-medier fikk 
plutselig konkurranse. Dette la også grunnlaget for en endring av eierstrukturer 
i pressen.  

63 Marklund (2015) hentet 20.1.2017 fra http://www.medievarlden.se/nyheter/2015/11/dn-
med-i-tu-igen 
64 For norsk og svensk del se bl.a. Hadenius & Weibull 1999; Østbye 2000, 2004; Østbye & 
Kvalheim 2009; Roppen 2003; Allern 1996, 2015; Gustafsson 2005; Djerf-Pierre & Weibull 2009, 
2011; Ohlsson, 2012, 2016b og 2016c; Skogerbø, 2012. 
65 Et kraftig oljeprisfall i 1986 og bankkrise som startet i 1987/88 førte til lavkonjunktur som 
nådde bunnen i 1992. Den var den dypeste lavkonjunkturen siden krigen. Først i slutten av 1993 
var bankkrisen over. Lavkonjunktur-årene ble fulgt at de gyldne årene fram til 2001. (Hentet 
26.1.2017 fra Eika, T. (2008): https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-
og-publikasjoner/det-svinger-i-norsk-okonomi)  
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I mars 1985 kom en annen eiertype inn i det norske avismarkedet. Industri-
giganten Orkla kjøpte veletablerte Moss Avis. Bransjebladet Dagspressen 
(3/85:1) karakteriserte nyheten som årets «bombe» på sin førsteside. Bastiansen 
og Dahl (2008:465) hevder at «slikt syntes enda ved begynnelsen av 1980-tallet 
fjernt, nesten utidig, for en seriøs, industriell aktør». På høsten samme år solgte 
deler av eierfamilien Eide en større aksjepost i Bergens Tidende til Media Vi-
sjon/VIP Skandinavia (Roppen, 2005). Det tradisjonsrike familieselskapet 
Schibsted, som eide Aftenposten og VG, kastet seg via disse avisene også inn i 
oppkjøp av avisaksjer. «Alle kjøpte alle. Under den feberaktige oppgangskon-
junkturen 1982-87 stod mediene i sentrum for oppkjøp som aldri før» (Bastian-
sen & Dahl, 2008:466).  

Høsten 1987 endte investeringsbølgen med børskrakk66 og påfølgende 
bankkrise.  VIP Skandinavia var ett av selskapene som gikk konkurs. Flere fors-
kere betegner midten av 80-tallet som en kommersialisering av avisbransjen (se 
bl.a. Ottosen, Røssland & Østbye, 2012; Bastiansen & Dahl, 2008), men Basti-
ansen og Dahl (2008:458) framhever samtidig at «1980/90-tallets transforma-
sjon berodde snarere på et sammenfall av flere helt uavhengige faktorer. At 
summen av dem rent faktisk ble kommersialisering, sentralisering og interna-
sjonalisering av mediene, betyr ikke at kapitalens veier er den faktor som forkla-
rer hele forløpet». Oppløsning av radio- og TV-monopolet samt interne forhold 
i mediene er noe av forklaringene, skriver de. Behovet for tekniske investe-
ringer i trykkerier var noe av årsakene til at så mange aviser var til salgs i perio-
den. Og et viktig resultat av oppkjøpene var «at de la grunnen for et helt nytt 
fenomen, krysseierskap i medienæringen» (Bastiansen & Dahl, 2008:466). Med 
krysseierskap menes at ett og samme selskap har eierinteresser i ulike mediety-
per som avis, radio, tv, forlag osv. Med henvisning til Murdock og Goldings 
(1977) skille mellom konsentrasjonsfase og konglomeratisering, hevder Østbye 
(2004:4-5) at norske medier det meste av 1900-tallet fram til 1980-tallet var 
preget av en langsom konsentrasjon i papirmediene. «Det nye på 1980-tallet var 
en rask konglomeratisering». Det betyr at eierselskapene utvidet sine interesser 
til å omfatte ulike deler av mediebransjen, som aviser, film, magasiner osv.  

I det neste tiåret, 90-tallet, fortsatte denne utviklingen. Mer enn halvdelen av 
landets avisopplag var kontrollert av tre aktører: Schibsted, Orkla Media og den 
sosialdemokratiske A-pressen. Bransjebladet Dagspressen (10/99:8) kaller det 
«Konsernenes avis-Norge».67 Bekymringen for eierkonsentrasjon og manglende 
mangfold i pressen ga seg uttrykk i flere statlige utredninger, blant annet NOU 
1988:36 og 1995:3. I 1997 ble medieeierskapsloven vedtatt (se kap 2.3).  

66 Torsvik (1999) Hentet 26.1.2017 fra https://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/artikler-og-
publikasjoner/bankkrisen. 
67(Michaelsen, DP 10/99:8) «Konsernenes avis-Norge» blir også brukt som underlag for deler av 
framstillingen i NOU 2000:15. I Dagspressen 2/93:2 kalles 90-tallet «Konsernenes tiår» i en 
kronikk av Einar Olsen, tidligere sjefredaktør i A-pressen. 
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Et annet trekk i denne perioden er at svenske medieselskap fattet interesse 
for norske aviser. Både Herenco i Jönköping (eid av Hamrin-familien og ledet 
av Stig Fredriksson) og Tidnings AB Marieberg (kontrollert av Bonnier) hadde 
aksjer i norsk presse, nærmere bestemt i Stavanger Aftenblad og Bergens Ti-
dende. Samtidig investerte norske medieeiere, som Schibsted og Orkla, uten-
lands. Noe av bakgrunnen var de lovfestede eierskapsbegrensningene i norske 
medier. De gjorde det vanskelig å ekspandere i det norske markedet. 

Etter årtusenskiftet skjedde det dramatiske endringer på eierfronten i norsk 
presse, med sterkere konsernstyring, sentralisering og eierskifter. Avisene utvik-
les til digitaliserte, flermediale mediehus. Mens de trykte avisene var lukrative 
investeringsobjekter i 1980- og 90-årene, ble de langt mindre ettertraktet mot 
slutten av perioden. De tre dominerende eiergruppene, Schibsted, A-pressen og 
Orkla Media, fortsatte sin dominans på 2000-tallet, men alle gjennomgikk store 
endringer. I det følgende skal jeg se nærmere på disse enkeltselskapene.  

 
Schibsted er historisk sett den nærmeste norske parallellen til Bonnier. Bok-

trykkeren Christian Schibsted grunnla avisen Aftenposten i 1860. Det moderne 
VG ble startet i 1945 som en liberal avis bygd på den norske hjemmefrontens 
og Fellesprogrammets paroler (Eide, 1995:38). Avisen ble kjøpt av Schibsted i 
1966.  I 1985 eide familieselskapet avisene Aftenposten og VG. Det var organi-
sert som et personlig ansvarlig selskap der ulike greiner av familien hadde eier-
deler. I 1989 ble Schibsted omdannet til et aksjeselskap der alle aksjene fortsatt 
var eid av familiene. Totalt var det 16 aksjonærer fordelt på fire familier (Nor-
land, 2011:297). Tinius Nagell-Erichsen ble etter omdanningen den største 
eieren med 26.1 prosent. I 1992 gikk Schibsted på børs. Majoritetseieren Na-
gell-Erichsen beskriver overgangen til børsselskap som en måte å få makt til å 
hindre at selskapet ble splittet opp:   

Med håpløshetens tillitsfulle blikk innså jeg samtidig at min eierpost manglet 
virkelig makt. Det måtte den få, slik at de 26.1 prosentene kunne sikre Schib-
sted-bedriftenes spesielle posisjon som samfunnsbærende virksomheter (….) 
Svaret ble børsnoteringen, som kom i 1992. Børsen sørget for at min cash-kåte 
familie solgte seg ut og fikk kontantene sine. Til gjengjeld fikk jeg innført det 
nuværende Schibsted-konsernets spesielle vedtekter, som gir min eierandel 
samme kontroll som aksjelovens negative flertall. Og Stiftelsen Tinius68, i kraft 

68 Stiftelsen Tinius ble først opprettet 8.mai 1996. I Pressens Tidning siteres Nagell-Erichsen fra 
pressekonferansen etter opprettelsen (Källström, PT 10/1996:26): «Jag blir ett spöke i tidningar-
na, förhoppningsvis ett nyttigt spöke». Motivet var særlig å sikre et langsiktig eierskap videre: 
"Eierskapet betyr noe meget mer for en avis enn for en vanlig industribedrift. Avisen er ikke et 
vanlig produkt, men mer et forum for helt vital samfunns-informasjon og meningsbrytning som 
vår demokratiske samfunnsform hviler på. Aviseierskapet bør derfor i tillegg til å være langsiktig, 
åpent forplikte seg til de verdier avisen står for." (Fra redegjørelsen etter Schibsted ASAs general-
forsamling 8. mai 1996). Einar Fredrik Åke «Tinius» Nagell-Erichsen døde i november 2007, 73 
år gammel. Den såkalte Tinius-stiftelsen eier 26.1 prosent av aksjene i Schibsted. Stiftelsen er 
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av sin blotte eksistens, sørger for at eierposten ikke splittes opp (Nærø, 2005: 
322 ff). 

 
Schibsted kjøpte seg inn i flere regionaviser – som igjen hadde eierinteresser i 
lokalaviser i deres egen region. I 1991 hadde Schibsted eierinteresser i Fædre-
landsvennen (25 prosent), Stavanger Aftenblad (19 prosent), Bergens Tidende 
(10 prosent) og Adresseavisen (8 prosent) (Fosse, Tornes, Østbye, 2010). 
Schibsted hadde også en eierdel av Harstad Tidende, i Asker og Bærum Buds-
tikke og i TV2. I tillegg investerte Schibsted i utlandet, særlig i Baltikum og i 
Sverige. I 1996 kjøpte Schibsted 49,9 prosent av løssalgsavisen Aftonbladet og 
to år seinere kjøpte de morgenavisen Svenska Dagbladet. I 2006 solgte selska-
pet eierandelene i TV2 til de andre eierne i TV-kanalen, Egmont og A-pressen.  

I 2008 hadde Schibsted sikret seg aksjemajoritet i en rekke regionavisene, og 
ønsket å samle disse i ett konsern; Media Norge. Avisene var Aftenposten, Ber-
gens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Adresseavisen skulle 
opprinnelig være med, men valgte å stå utenfor. Dette var også nødvendig for 
at myndighetene skulle godkjenne etableringen.  Schibsted ville ellers få en an-
del på over en tredel av avismarkedet i Norge, og derved ligge over opplags-
grensen som var tillatt etter daværende lov om eierskap i mediene.  

Det svenske selskapet Herenco var lenge en aktiv eieraktør i norske regiona-
viser og konsernsjef Stig Fredriksson utgjorde en høyrøstet motstand mot Me-
dia Norge. «På Aftenbladets generalforsamling i februar 2007 kalte han Schib-
sted folk «kapitalist-gangstere», skriver tidligere Aftenbladet-redaktør Kaare 
Haukaas (2013).69  

Media Norge ble formelt etablert i 2009, men tre år seinere ble selskapet fu-
sjonert med Schibsted ASA og fikk navnet Schibsted Norge. Den største nors-
ke eieren er Blommenholm Industrier, kontrollert av Stiftelsen Tinius, med 26,1 
prosent. Ved utgangen av 2015 var 58 prosent av aksjene eid av ikke-norske 
aksjonærer. Blant disse er, bl.a. en lang rekke finansielle investorer i USA og 
Storbritannia, samt det svensk medieselskapet NWT Media i Karlstad.70 

fortsatt hovedeier i Schibsted-konsernet gjennom selskapet Blommenholm Industrier. Stiftelsens 
vedtekter fins her: https://www.tinius.com/about/vedtekter (Hentet 26.1.2017).  
69 Fra «Litt om Stavanger Aftenblad» (2013). Om Stig Fredrikssons inntreden i norske aviser, 
skriver Haukaas: «Da Stig Fredriksson i 1990-årene kjøpte 19% av aksjene i Stavanger Aftenblad 
gikk det et støkk gjennom enkelte i avishuset i Verksgaten. Aftenbladets daværende sjefredaktør 
og Kaare Haukaas reiste fra Stavanger til Jønkøping for å høre med Fredriksson hva hensikten 
var med å kjøpe en så stor aksjepost i Aftenbladet.Fredriksson beroliget dem. Bakgrunnen for 
aksjekjøpet var at han hadde stående 32 millioner kroner som han måtte investere i beslektet 
virksomhet, det vil si avisvirksomhet, hvis ikke ville millionene komme til beskatning. Fredriksson 
ønsket ikke å legge seg ut med de store svenske avisfamiliene og så seg derfor om i Danmark og 
Norge etter en bedrift å plassere pengene i….». 
70 Hentet 26.1.2017 fra http://www.schibsted.com/no/Arsrapport-
2015/Aksjeinformasjon/Aksjonarer/ 
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Etableringen av Media Norge førte også med seg dannelsen av et nytt eier-
selskap, Polaris Media, i oktober 2008. Kjernen i selskapet var i første rekke Ad-
resseavisen med tilhørende mindre aviser og Harstad Tidende Gruppen (Fosse, 
Tornes & Østbye, 2010). Begge grupper har lenge vært del av Schibsteds eierin-
teresseområde, og det er i første rekke den tidligere eierskapslovgivningen - 
sammen med en viss lokal motstand - som har hindret Adresseavisen i å bli 
innlemmet fullt og helt i konsernet. Polaris eier mediehus i midt- og nord Nor-
ge.71 De største eierne av Polaris i 2015 var samarbeidspartnerne Schibsted (29 
prosent) og NWT Media (26 prosent).72 Selskapet er børsnotert. 

 
Den andre store medieeieren i perioden var A-pressen, eller Norsk Arbeider-

presse som avissammenslutningen het i 1985. Ved overgangen til 90-tallet sto 
mange av A-presseavisene i fare for å gå konkurs. Med Arbeiderpartiet og LO 
som de største eierne ble selskapet refinansiert i 1990 og omdannet til et lands-
dekkende konsern.  

Konserndannelsen var omstridt, og noen av de større avisene som Nordlys, 
Halden Arbeiderblad og Hamar Arbeiderblad valgte å stå utenfor konsernet.73 
Med overgangen til konsern ble også de formelle båndene til Arbeiderpartiet 
brutt, og det ble ikke lenger et krav at redaktører skulle være partimedlemmer 
(Ottosen et al, 2012:205).  Konsernet fikk navnet A-pressen i 1994, og kjøpte 
seg året etter (1995) inn i norske TV2 med 22 prosent. Samme år gikk A-
pressen på børs, men konsernet ble tatt av børs igjen i 2003. Av eierne i norsk 
dagspresse, var A-pressen lenge den eneste som eide en landsdekkende aviskje-
de (Allern 1996:133). 74   

 
Den tredje store aktøren var industriselskapet Orkla som entret mediebran-

sjen via kabel-TV selskapet Janco i 1983. Orkla Media gikk offensivt inn i avis-
markedet i 1985. Etter kjøpet av Moss Avis ble flere aviser i Østlandsområdet 
og langs kysten av Vest-Norge lagt inn under Orkla-paraplyen. I 1993 solgte 
Orkla Media sine 42.7 prosent av TVNorge (Johansen, 2011:116), og investerte 
i stedet i regionavisene Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad 
– Schibsteds gamle investeringsmark (Bastiansen & Dahl, 2008:480), samt i 

71 Hentet 10.3.2017 fra: http://redaksjonellaarsrapport2016.polarismedia.no/ 
72 Hentet 26.1.2017 fra http://www.medienorge.uib.no/statistikk/medium/Avis/188 
73 Nordlys ble en del av konsernet først da sjefredaktør Ivan Kristoffersen gikk av med pensjon i 
1997, til tross for at Norsk Arbeiderpresse eide 48 prosent av aksjene. Kristoffersen slåss for 
lokalt eierskap så langt det var mulig. Han hadde møterett i partistyret lokalt, og brukte den til å 
forhindre at Nordlys ble med i konsernet (Lyshagen, 2008:160). I Dagspressen 3/99:2 skriver 
Kristoffersen en kronikk med tittelen «Fra partipisk til eiertyranni?». Hamar Arbeiderblad ble 
stående utenfor konsernet. Halden Arbeiderblad hadde lenge en løsere tilknytning og ble først i 
2010 heleid av konsernet (Hentet 27.1.2017 fra http://www.amedia.no/virksomheten/vare-
mediehus/Haldenarbeiderblad/) I 1998 gikk også Dagsavisen ut av A-pressen. 
74 Også Avishuset Dagbladet var en aktiv oppkjøper på slutten av 1980-tallet, men tapte store 
penger og solgte seg ut av de fleste avisene på starten av 1990-tallet. 
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Dagbladet (14 prosent). Orkla Media hadde i 1995 eierkontroll i 17 norske avi-
ser, inkludert ni lokale nummer 1-aviser, og hadde også kjøpt aviser i Polen 
(Allern, 1996:129 - 131). I sin avhandling beskriver Johann Roppen (2003:76) 
Orklas strategi på følgende måte: 

Orkla har hatt som oppkjøpskriterium at avisene skulle vere marknadsleiande 
– så det må altså ha vore ein første lokal konsentrasjon for at Orkla i det heile 
skal vere relevant. Dette blir understreka ved at fleire av avisene som Orkla 
har kjøpt har hatt mindre aviser som dotterselskap. Dei siste åra har det også 
vorte tydeleg at Orkla arbeider for auka integrasjon av Orkla Media, gjennom 
felles trykkeri, nyhendeteneste og teknisk/administrativt samarbeid. 

 
Han mener videre at dette har ført til mer konsentrerte mediemarkeder lokalt 
og regionalt, noe som igjen har ført til «ein sterkt aukande eigarkonsentrasjon» 
(Roppen, 2003:78). 

I 2006 forlot Orkla mediebransjen, og solgte til britiske Mecom. For første 
gang ble et ikke-nordisk selskap eier i norsk presse. Orkla Media endret navn til 
Edda Media.75 Kjøpet ble i stor grad finansiert med lånte penger, bl.a. fra Orkla. 
(se bl.a. Østbye & Kvalheim 2009).  Det britiske eventyret ble kortvarig. Etter 
store interne stridigheter, der gründer og direktør David Montgomery måtte 
trekke seg, kjølnet Mecoms interesse for norske medier. 5. desember 2011 ble 
Edda Media solgt til A-pressen for 1.7 milliarder norske kroner, og det utvidete 
konsernet fikk da navnet Amedia. Konsernet solgte samtidig sine eierinteresser i 
TV2, bl.a. for å finansiere aviskjøpet. De måtte også selge ut noen av avisene 
pga. eierskapslovgivningen. 

Amedia fortsatte imidlertid å slite økonomisk, og en jakt på nye eiere begyn-
te. 22. februar 2016 ble det klart at en sparebankstiftelse med utgangspunkt i 
den norske banken DNB, kjøpte alle aksjene i konsernet.76  Eierskapet er deret-
ter lagt i en egen avisstiftelse, dvs. at Amedia i praksis blir «selveiende». Med A-
pressens kjøp av Edda og etableringen av Amedia, har Polaris rykket opp som 
medieeier nummer tre i størrelse.  

Foruten de tre største medieselskapene er flere mindre aktører aktive på det 
norske dagspressemarkedet i 2016.77 Tabell 2.1 viser de fire største eiergruppe-
ne målt etter avisenes opplagsandel.  
 
 

75 Kilde: Søyland, Foros & Storsul 2012: Medieeierskapsutredningen 2012. 
76 Se blant annet http://www.dn.no/etterBors/2016/02/22/1500/derfor-kjper-dnbstiftelsen-
lokalaviskonsernet (hentet 26.1.2017). 
77 Det gjelder blant annet Dagbladet/Bernergruppen innen den danske Aller-gruppen (Aller 
Media overtok Dagbladet i 2013), Mentor Media, Norges Handels- og sjøfartstidende og Nordsjø 
Media-konsernet (tidligere Jæren Avis). Medietilsynets oversikt over de ulike konsernene i 2015 er 
27.1.2017 hentet fra http://mediekonsernoversikt.medietilsynet.no/page-1  
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Tabell 2.1 Største eierselskaper i norsk dagspresse 1987-2015 etter andel av opplag  i 2015.  
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2.2.2 Svensk presseeiere: Familieforetak og stiftelser 
Eiermønsteret i svensk dagspresse var i midten av 1980-årene preget av stor 
stabilitet (Sundin, 2003:23). Pressutredningen i 1994 sammenligner eierstruktu-
ren i 1978 og 1993 og oppsummerer at grunnstrukturen for dagspresse-
eierskapet består. «Huvuddelen av de 20 största ägarna 1978 återfinns i motsva-
rande grupp femton år senare» (SOU 1994:145, s13).  

Det er i den analyserte trettiårs-perioden tre hovedformer for eierskap. Den 
vanligste har vært familieeide selskaper. I 1985 var de tre største medieeierfamili-
ene Bonnier med sete i Stockholm, Hjörne med base i Gøteborg og Wahlgren i 
Malmø.82 Det var også andre lokale/regionale familieselskap, som familien An-
der i Karlstad, Hamrin i Jönköping og Bengtsson i Karlskrona.   

Den andre hovedeierformen var organisasjonseierskap der den sosialdemokra-
tiske A-pressen fram til 1992 og Centertidningarna til 2005 utgjorde de største 
eiergruppene.  

78 Kilde til tallene for 1987,1990,1996,1999: Avisåret 1999 i NOU2000:15.  
79 Kilde til tallene for 2006, 2010: medienorge.uib.no. For 2006 er Schibsted med BT. 
80 Kilde til tallene for 2015: Avisåret 2015:60. Fra og med 2014 er opplag oppgitt som nettoopp-
lag - dvs. en kombinasjon av opplag på papir og nett.  
81 Nedleggelsen av Aftenposten Aften sammen med den dramatiske opplagsnedgangen for VG 
har gjort at Schibsteds andel av samlet opplag har falt  fra over 30 prosent til 26,8 prosent i 2015 
(Høst, 2016:44). 
82 Wahlgren-familien eide og ledet Sydsvenska Dagbladet fra 1907. I april 1986 ble Sydsvenska 
Dagbladets AB børsnotert. Selskapet var børsnotert til Marieberg overtok og SDS AB ble tatt av 
børsen 23.6.1994 (Lundström, 1998:391). Olof Wahlgren var den siste sjefredaktøren fra familien, 
han gikk av i 1987. Før ham var faren, Christer Wahlgren, sjefredaktør. I dag deler Wahlgrenska 
Stiftelsen ut stipend og pris til medieforskning.  
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Den tredje eierformen har vært stiftelser, både politisk baserte og lokale stif-
telser. De fleste stiftelsene var i utgangspunktet knyttet til politiske bevegelser 
og partier. Stiftelsen Svenska Dagbladet ble grunnlagt i 1940, og var den første 
svenske avisstiftelsen. Formålet var politisk, den skulle sikre utgivelsen av avi-
sen som et språkrør for konservative og næringsvennlige interesser (Ohlsson, 
2013:13). Stiftelser som eierform i svensk presse har økt i omfang og betydning 
i perioden. «Den tilltagande dominansen av stiftelseägda tidningskoncerner är 
en av de viktigaste strukturella förändringarna på den svenska dagspressmark-
naden under 2000-talet», oppsummerer Jonas Ohlsson (2016c:16).   

Den stabile eierstrukturen kom under press på 90-tallet. «En rad nya aktörer 
har etablerat sig. Många gamla företag har vidgat sina verksamhetsfält till nya 
delbranscher», oppsummerer Staffan Sundin (1999:59). Han skriver videre at 
konkurransen er blitt hardere fordi finansielt sterke selskap med medieerfaring, 
som Schibsted, har etablert seg på det svenske dagspressemarkedet.  

I tillegg til at nye eiere har kommet til, har tradisjonelle avisbedrifter blitt 
mediehus med investeringer i tv og radio i starten av perioden, digital satsing 
etter årtusenskiftet. «Since 1985 the larger owner groups have invested in other 
media branches and even in other branches of industry» (Hedenius & Weibull 
1999:143).  Flere av eierselskapene har også investert i medier i Skandinavia og 
Europa for øvrig. Det kan ses som en parallell til konglomeratiseringen i Norge 
(jf. Østbye, 2004). Dette er i Sverige, som i Norge, konsernbyggingens tiår. 
Dessuten fikk den trykte pressens abonnements- og løssalgsaviser økt konkur-
ranse av nye, annonsefinansierte gratisaviser – en utvikling som startet opp med 
Stenbeck-selskapet MTGs «Metro» i Stockholm i 1995.83  

Eierkonsentrasjonen fortsatte i det nye årtusenet. I sine årlige oppsumme-
ringer av mediemarkedet i Sverige, skriver Staffan Sundin i 2005 at eierkonsen-
trasjon har «accelererat under det nya seklet sedan både arbetarrörelsen och 
centerrörelsen sålt stora delar av sin press. I storstäderna och sedan 2004 även i 
många landsortsstäder har de traditionella dagstidningarna fått konkurrens på 
läsarmarknaden av gratistidningar» (Sundin, 2005:25) De siste femten årene har 
55 dagsaviser fått nye eiere. Flere av konsernene er fortsatt grunnlagt på de 
gamle private familieselskapene, men stiftelsenes andel øker. Både i 1978 og 
1993 var 15 prosent (SOU 1994:145, 19) av opplaget stiftelseseid. I 2000 hadde 
det økt til 18 prosent og i 2015 var det 36 prosent. På 2000-tallet har altså mar-
kedsandelen for avisselskapet eid av stiftelser blitt fordoblet. (Ohlsson 
2016c:35). Stiftelser som eierform er særlig utbredt utenfor storbyene. Om de 
tre storbyene holdes utenfor, øker stiftelsenes markedsandel til 64 prosent. 
Organisasjonene utgjør i dag bare en liten andel av eierstrukturen, ca 3 prosent, 
mens private eiere er den største eiergruppen med 61 prosent av opplaget 
(Ohlsson, 2016c:36).  

83 Metro ble solgt til investeringsselskapet Custos i februar 2017. Hovedeier er Mats Qviberg.  
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Mens mange av eierselskapene i forrige tiårs-periode gikk inn i nye deler av 
media som TV, radio, film osv, skriver Sundin (2013:10) at denne trenden snur 
fra 2005 og at de fleste nordiske mediekonsern i tiden etter har skiftet strategi: 
«De vidgar inte längre sin verksamhet utan koncentrerar sig i allt större 
utsträckning på kärnområden och avvecklar mer perifera verksamheter. Det 
kanskje mest iögonfallande exemplet är Schibsteds reträtt från tv-marknaden». 
Men samtlige medieeiere – med Herenco som den siste84 – starter overgangen 
til digitale foretak.  

I det følgende avsnittet skal jeg gå nærmere inn på de mest sentrale me-
dieierne i svensk dagspresse i perioden. 

 
Bonnier er et familieeid og tradisjonelt medieselskap, etablert som boktrykke-

re i 1837. Bonnier er i hele perioden den største svenske medieeieren, slik 
Schibsted er i Norge. Bonnier eide lenge én morgenavis – Dagens Nyheter, 
grunnlagt i 1864. I 1944 startet Bonnier løssalgsavisen Expressen. I 1985 eide 
Bonniers Dagens Nyheter og Expressen, samt nisjeavisen Dagens Industri, som 
ble etablert i 1976. Avisene ble eid gjennom børsnoterte Tidnings AB Marie-
berg der Bonnier hadde 71.29 prosent av stemmene og drøye 48 prosent av 
aksjekapitalen.85 Strategien var i utgangspunktet å begrense eierinteressene i 
avisbransjen: «Bakom Bonniers tvekan att ytterligare engagera sig i dagspressen 
låg säkert en rädsla för en lagstiftning mot ägarkoncentration, vilket diskutera-
des och utreddes på 1970-talet. Hos åtminstone vissa familjemedlemmar fanns 
det dessutom ett principiellt motstånd mot att ytterligare öka ägarkoncentratio-
nen inom dagspressen» (SOU 1994:145, 67).  

Mot slutten av 1980-tallet ble imidlertid konturene av en ny strategi tydelig. 
Tidnings AB Marieberg kjøpte aksjer i konsernet der Sydsvenska Dagbladet i 
Malmø var hovedattraksjonen. Med det tok Bonnier det første skrittet ut av 
Stockholms dagspresse. Bonnier/Marieberg kjøpte seg som nevnt også inn i 
norsk dagspresse, og kontrollerte 20 prosent av aksjene i Bergens Tidende fram 
til 2000 da de solgte aksjeposten til NWT.86  

I 1994 ble Sydsvenska Dagbladet et Bonnier-datterselskap. Dette regnes ikke 
bare som et vendepunkt for Bonnier, men som «en av de stora vändpunkterna i 
den svenska pressens historia» (Gustafsson, 2002:323). Det utløste også en 

84 I 2011 var Herencos hovedavis Jönköpingsposten den eneste større svenske dagsavisen uten 
web-utgave. Fra 2007 eide imidlertid Herenco/Hallpressen det digitale nyhetsstedet jnytt. Hentet 
26.1.2017 fra http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/06/sist-pa-banan-nu-borjar-den-
digitala-resan.  Nya Wermlands-Tidningen gikk online 2006 (Djerf-Pierre & Weibull, 2011:304) 
85 SOU 1994:145, s 98. Tallene er fra 1993.  
86 Nya Wärmlands Tidningen med Ander-familien i spissen kjøpte aksjeposten for 100 millioner 
kroner. NWT Media eier 3,59 prosent av aksjene i Schibsted-konsernet i januar 2016, ifølge 
Schibsteds årsrapport for 2015. Hentet 28.1.2017 fra: 
http://www.schibsted.com/Global/AnnualReport/Annual%20report%202015/Arsrapport_Schi
bsted_2015_NO_nett.pdf.. I tillegg eier NTW Media 26 prosent i Polaris Media. Hentet 
28.1.2017 fra http://mediekonsernoversikt.medietilsynet.no/polaris-2  
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debatt om eierkonsentrasjon og mediemangfold. Expressens mangeårige sjefre-
daktør Bo Strömstedt trekker i sine memoarer fram «bolagiseringen» som den 
viktigste endringen i Bonnier-eide Marieberg. Han kritiserer konsernsjef Bengt 
Braun for å endre både avisstyrene og styret i morselskapet slik at sjefredaktø-
renes posisjon blir svekket: 

Dagens Nyheters och Expressens ansvariga utgivare och chefredaktörer har 
förlorat sina traditionella styrelsesplatser, med motiveringen att tidningsfrågor 
skall handläggas i tidningsstyrelserna. Att varje styrelsebeslut som fattas i ett 
företag med tidningsutgivning som huvudverksamhet har en publicistisk di-
mension, kan få publicistiska konsekvenser, har då förbisetts (Strömstedt, 
1994: 397). 

 
Til tross for intern motstand fortsatte konsernbyggingen. I 1998 ble løssalgsavi-
sene Göteborgs-Tidningen og Kvällsposten kjøpt og underlagt Expressen. 
Samme år skjedde en omstrukturering av aviseierskapet ved at Bonnier kjøpte 
ut de andre eierne i Tidnings AB Marieberg og tok selskapet av børsen. Der-
med var avisene heleid av Bonnier AB – der samtlige Bonnier-eide mediesel-
skap ble samlet.87 Bengt Braun ble toppsjef i det nye konsernet. Bonnier gikk 
også inn som største eier i det finske medieselskapet Alma Media og var fra 
1997 dominerende eier i svensk TV4. I 2014 kjøpte Bonnierkonsernet Helsing-
borgs Dagblad (HD), Sveriges største lokalavis («landsortstidning») av familiene 
Sommelius og Ander. HD ble slått sammen med Sydsvenskan. Mens inntektene 
fra eierskapet i dagspressen utgjorde 39 prosent i 2000, er andelen sunket til 20 
prosent i 2014 (Ohlsson, 2016c:45). Både innenfor dagspressen og mediemar-
kedet generelt er Bonnier i 2015 likevel det største medieselskapet i Sverige – og 
i Norden. Omsetningen i 2015 var om lag 26 milliarder, fordelt over femten 
nasjonale markeder (Ohlsson, 2016d:6). Dagspressen er organisert under for-
retningsområdet News. Bonnier har også opprettet forretningsområdet Growth 
Media som ifølge konsernsjef Tomas Franzén (2016)  «fokuserar på digitala 
bolag med global potential».88 Konsernet er eid av om lag 85 medlemmer 
(2014) i sjette og sjuende generasjon av familien Bonnier (Ohlsson, 2016c:46).  

Den andre store familieeieren i svensk presse har vært Hjörne i Göteborg, et 
regionalt familieselskap med Göteborgsposten (GP) som hovedavis. I 1988 
kjøpte Hjörne-familien ut de andre deleierne i Göteborgs-Posten og skiftet 
navn til Tidningsaktiebolaget Stampen. Peter Hjörne var en sentral og involvert 
eier. I en periode fra 1993 til 2001 var han også var sjefredaktør for Göteborgs-

87 Bengt Braun (2015) skriver i sine memoarer at idéen og planene ble lagt av han selv og finans-
direktør Jonas Nyrén og presentert for styreleder i Bonnier og Marieberg, Olle Måberg, og direk-
tør i Bonnier, Carl-Johan Bonnier. 
88 Hentet 27.1.2017 fra http://www.bonnier.se/nyheter-
press/Pressmeddelanden/2016/Bonnier-2015-Lonsamhet-enligt-plan-under-intensiv-
omstallning/ 
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Posten (GP). Fra 2001 til 2012 var han politisk sjefredaktør for GP. Familiesel-
skapet Stampen var etter tusenårsskiftet et mediekonsern i vekst. I 1995 ble To-
mas Brunegård, tidligere visedirektør for Burger King i Sverige, ansatt som 
Stampen-direktør. Det markerte starten på en offensiv oppkjøpsstrategi. Stam-
pen kjøpte seg opp i flere aviser, blant annet Bohuslänningen og også i VLT89 
der familien Pers lenge var dominerende eier. I 2005 solgte Centerrörelsen sine 
aviser til en eiergruppe bestående av Stampen, VLT, MittMedia og Morgon-
press Invest til en rekordpris på 1.8 mrd kroner (Ohlsson 2016b:11). I en leder-
artikkel i Göteborgs-Posten etter kjøpet, skrev hovedeier Peter Hjörne: «Pres-
sen på de lokala och regionala tidningarna ökar och det är kamp om varenda 
krona! Genom att samarbeta med andra om till exempel tryckning, distribution 
och utveckling av ny teknik och nya medieformer kan de lokala morgon-
tidningarna sänka sina kostnader och samtidigt bibehålla det som är kärnan i 
verksamheten och den unika konkurrensfördelen - lokal journalistik av hög 
kvalitet».90 

De mange oppkjøpene til høye priser ble imidlertid skjebnesvangre for 
Stampens økonomi. I 2013 kom Stampen ut med svensk pressehistories største 
tap; 862 millioner kroner.91  Mediene omtalte Stampen-ekspansjonen som «den 
villa köpsfesten».92 Sjefredaktør i Dagens Nyheter, Peter Wolodarski, poengter-
te blant annet journalistikkens avhengighet av eierne i en kommentar i avisen  
29.5.2016: 

Stampenkrisen är en tragisk illustration av hur journalistik är beroende av 
kompetent företagsledning. Misstag kan alla begå, men risknivåer uppstår inte 
av en slump. De huvudansvariga bakom Stampens hejdlösa affärer – ägaren 
Peter Hjörne och tidigare vd:n Tomas Brunegård – valde att dramatiskt höja 
risken i sin verksamhet när de storhandlade på kredit. Balansräkningen höll in-
te för strategin. De chansade och misslyckades. Och de valde – upprörande 
nog – att plocka ut stora ersättningar och utdelningar när krisen tilltog. Nu 
tvingas långt fler att betala priset för deras agerande. Stampen har systematiskt 
dränerats på eget kapital av sin ägare. Att krisen sammanfaller med att det blå-
ser stormstyrka på mediemarknaden i såväl USA som Europa är ingen tillfäl-
lighet.93 

 
I mai 2016 måtte selskapet be om såkalt «rekonstruktion» i et siste forsøk på å 
unngå konkurs. I november var rekonstruksjonen sluttført og Stampen inngikk 
en avtale med bankene om avskriving og langsiktig tilbakebetaling av lån. I 

89 VLT er Vestermanslands Läns Tidning med utgivelsessted Västerås. 
90Hentet 28.1.2017 fra http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.124645-peter-hjorne-30-10-okad-mangfald-
inte-minskad-  
91 Kilde: Myndigheten för radio och TV: Medieutveckling 2015:65.  
92 Hentet 4.11.2014 fra  http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3861247.ece 
93 Hentet 28.1.2017 fra (Wolodarski, P., 2016):  http://www.dn.se/arkiv/ledare/peter-
wolodarski-bitter-eftersmak-nar-det-skalas-for-svensk-tryckfrihet/ 
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desember 2016 kom også enkelte nye eiere inn i konsernet. Dermed unngikk 
Stampen konkurs.94 

Andre familieaktører i svensk presse er familien Ander og familien Hamrin. 
Ander har base i Karlstad, der Nya Wermlands-Tidningen (NWT) er hovedavis. 
I tillegg har NWT Media investert i det norske avismarkedet, og har som nevnt 
aksjer både i Schibsted og Polaris Media. Familien Hamrin har hovedbase i 
Jönköping og styrer selskapet Herenco. Sentrale personer i Hamrin-familien var 
lenge Christina Hamrin og hennes ektemann Stig Fredriksson, og nå er datte-
ren, Lovisa, konsernsjef i Herenco og styreleder i Hallpressen som organiserer 
mediehusene. Herenco var som tidligere nevnt også aksjonær i Stavanger Af-
tenblad i en periode. 

Av organisasjonsbaserte eiere var A-pressen den mest sentrale aktøren i første 
del av den analyserte perioden. I 1978 eide arbeiderbevegelsen i Sverige 21 avi-
ser. De fleste var såkalte nummer to-aviser, og hadde langt mindre annonseinn-
tekter enn de ledende lokalavisene. Mange av avisene hadde hatt langvarige 
økonomiske problemer, og eierne var ved utgangen av 1980-årene uvillige til å 
bidra med mer penger. I 1992 gikk svensk A-presse konkurs, med et tap på 100 
millioner kroner. Flere av avisene fortsatte likevel med lokale eiere (Gustafsson, 
2002:326). Aftonbladet sto imidlertid utenfor A-pressen – til tross for sitt so-
sialdemokratiske politiske grunnlag og LO som hovedeier. Den største av de 
øvrige sosialdemokratiske avisene, Arbetet, som ble utgitt i Malmø, gikk høsten 
2000 konkurs og ble lagt ned. Etter at A-pressen gikk konkurs og Vänsterpar-
tiet la ned sin avis, var Centertidningarna det eneste partieide avis-konsernet. 
Konsernet Centertidningarna eide et titalls økonomisk lønnsomme lokalaviser 
fra Östersund-Posten i nord til Hallands Nyheter i sør fram til de solgte sine 
aviser høsten 2005 (Weibull, 2007:75). Skånska Dagbladet eies fortsatt av den 
lokale center-bevegelsen. 

I tillegg er ulike stiftelser viktige medieeiere. Stiftelsen Svenska Dagbladet var 
minoritetseier i avisen med samme navn. Stiftelsen Barometeren ble opprettet i 
1947 for å drive den Kalmarbaserte avisen Barometern. Etter hvert ble den slått 
sammen med flere aviser i Sydostpress AB.  Tore G Wärenstams Stiftelse kontrol-
lerte Borås Tidning. I 2003 gikk Sydostpress AB (Stiftelsen Barometern) og AB 
Borås tidning (Tore G. Wärenstams stiftelse) sammen om å danne Gota Media, 
der stiftelsene eier 50 prosent hver.95 

Gefle Dagblad ble i 1989 eid av to politisk liberale stiftelser.  Fra 2003 byttet 
konsernet navn til MittMedia Förvaltnings AB. Konsernet eies i dag av Nya 
Stiftelsen Gefle Dagblad (70 prosent) og Stiftelsen Pressorganisation (30 pro-
sent)96. Ved starten av det nye årtusenet overtok MittMedia dessuten alle de 

94 Hentet 28.1.2017 fra http://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/stampen-raddades-fran-
konkurs-6814272 
95 Hentet 28.1.2017 fra http://www.stiftelsenbarometern.se/om-stiftelsen-3/ 
96 Kilde: Den svenska mediemarknaden 2010:58. 
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sosialdemokratiske avisene i sørlige Norrland og har også ekspandert til Dalar-
na. Den siste regionale eieren som bør nevnes, er Norrköpings Tidningar Media 
(NTM) som vokste fra et lokalt selskap til et mediekonsern i 2008. En konser-
vativ stiftelse - Erik og Asta Sundins Stiftelse – er hovedeier, men i porteføljen 
inngår både liberale, centerparti- og sosialdemokratiske aviser. 

Staffan Sundin (2005:28) oppsummerer at en følge av fusjonene er at det blir 
stadig færre eiere på regionalt nivå. Ifølge Ohlsson (2016b:7) har halvparten av 
Sveriges 93 middel- og høyfrekvente dagsaviser fått en ny majoritetseier siden 
tusenårsskiftet, noen flere ganger:  «Den takt med vilken ägarstrukturen kommit 
att förändras under de senaste 15 åren saknar motsvarighet i den svenska press-
historien». 

Mens norsk dagspresse fra midten av 1980-årene ble en investeringsobjekt 
for mer tradisjonelle industrieiere, tok det litt lengre tid før svensk dagspresse 
fikk en slik ny eiertype. Jan Stenbecks MTG (Modern Times Group) var storeier 
i radio- og tv-markedet og hadde sin opprinnelse i industriselskapet Kinnevik. 
13. februar 1995 gikk MTG inn i dagspressemarkedet med gratisavisen Metro i 
Stockholm. Målgruppen var reisende med t-bane og pendlertog i Stockholm 
(Wadbring, 2003). Etter noen år ble det også utgaver i Gøteborg (1998) og 
Malmø (1999) samt utenfor Sverige. I 2005 ble Metro utgitt i 44 utgaver i 17 
land og på 16 språk.97 Flere var urolige for denne nye eiertypen i svensk dag-
presse. I bransjebladet Pressens Tidning (3/95:8) ble det i en kronikk uttrykt 
tvil om «den nye medieimperiebyggaren Stenbeck» skulle vise like «hög känsla 
för både mångfald och kvalitet».98 

En annen nykommer i det svenske avismarkedet var norske Schibsted. Den 2. 
mai 1996 kjøpte Schibsted 49.9 prosent av aksjene i Aftonbladet. Svenske LO 
beholdt de resterende 50.1 prosentene, og kontrollen over avisens ledersider og 
politiske ståsted. Sommeren 1998 ekspanderte Schibsted videre i Sverige ved å 
kjøpe aksjemajoriteten i Svenska Dagbladet fra Wallenberg-selskapet Investor. 
Stiftelsen Svenska Dagbladet beholdt en aksjeminoritet. Salget av Svenska Dag-
bladet ble en kamp mellom ulike eierinteresser, der mediepolitiske hensyn til 
slutt ble avgjørende. Bonnier forhandlet en tid om overtakelse som blant annet 
innebar en plan for samarbeid mellom DN og Svenska Dagbladet, men dette 
strandet fordi regjeringen ikke ville «utverka en garanti som skulle gå stick i stäv 
mot regeringens mediepolitiska mål att motverka ägarkoncentration» (Sundin, 
2005:26). 

Schibsted økte i 2009 sin eierdel i Aftonbladet til 90.1 prosent. Samme år ble 
de fleste av konsernets selskap på det svenske markedet samlet i underkonser-
net Schibsted Sverige, under ledelse av Gunnar Strömblad.  

De største eierne og deres andel av totalopplaget i perioden, framgår av ta-
bell 2.2. 

97 Kilde: Den svenska mediemarknaden 2005:29.  
98 Kleberg, O: «Goda råd til Wallström». 
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Tabell 2.2. Største eierselskaper i svensk dagspresse etter andel av opplag i 2015.  
 

198599 1990 1995 2000 2005100 2010101 2015102 

Bonnier 20 20 22 27  27 24  25  
MittMedia  
 

   2  3  6  8  14  

Schibsted     15  16  16  13 
 

Stampen  
 

  
  8 

 
  8 

  
  8 

  
  7 

 
 8  

 
16  

 
11  

Gota Media    3   3  3  3   5   8   9  
Norrköpings 
Tidningar 
Media (NTM) 

   -  3   3   7   8 

Nya Werm-
lands-
Tidningen 
(NTW) 

  4  5  5 5   5    5   5  

Herenco/ 
Hallpress  

  
  3 

  
  3 

  
 4 

  
4 

  
 4  

  
  4  

  
4  

Centertidn.103   4   3  3 4     
A-pressen   9 11      

 
I sin gjennomgang av det nordiske mediemarkedet i 2015, viser Jonas 

Ohlsson (2015:45) blant annet til ulike eierformer. De største forskjellene mel-
lom Sverige og Norge er for det første at en større andel er børsnotert i Norge. 
Det skyldes selvsagt Schibsteds ledende stilling. For det andre har Sverigelangt 
flere stiftelseseiere enn Norge.104 Det har ikke vært tradisjon for stiftelser i 
norsk presse. Ifølge Bjørn Tore Østeraas i Medietilsynet105 var det ikke stiftelse-
seiere i norsk presse før Aller kjøpte Dagbladet i 2013. Med DNBs kjøp av 
Amedia i 2016 har det kommet en ny stiftelse inn på eiersiden.   

99 Kilde for tallene for 1985 og 1990: MedieSverige 1991:80. 
100 Kilde: Nordicom Statistikarkiv 2005. Centertidningarna er ikke med i statistikken. 
101 Kilde: Nordicom Statistikarkiv 2010. 
102 Kilde: Ohlsson (2016c:95): «Upplageuppgifter avser 2014. Ägaruppgifter avser oktober 2015». 
Hentet 26.1.2017 fra http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-
pdf/den_svenska_mediemarknaden_2016.pdf  
103 Centertidningarna omfatter ikke Skånska Dagbladet, som fortsatt eies av Centerrörelsen lokalt. 
104 I 2015 kontrollerte svenske stiftelser 31 prosent av totalopplaget mot 4 prosent i norsk presse. 
Kilde: Ohlsson, The Nordic Media Market 2015:45. Eierskapsinndelingen er basert på mer enn 
50 prosent av aksjene.  
105 Oppgitt i telefonsamtale i forbindelse med arbeidet med avhandlingen. 
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2. 3 Mediepolitikk  
Det nordeuropeiske mediesystemet er karakterisert som en demokratisk 

korporativ modell av Hallin og Mancini (2004).106 Det er en sameksistens mel-
lom staten og media, men med stor autonomi for media og journalistikken. 
Staten deltar på det mediepolitiske området blant annet gjennom public service 
og pressestøtten. Det er et høyt nivå av politisk parallellitet i media som eksiste-
rer sammen med en høy grad av journalistisk profesjonalisme, hevder Hallin og 
Mancini (2004:145) – «including a high degree of consensus on professional 
standards of conduct, a notion of commitment to a common public interest 
and a high level of autonomy from other social powers».  

En slik konsensus mellom stat og media betyr likevel ikke at forholdet har 
vært uten konflikter. Gjennom rammevilkår og generell mediepolitikk kan 
myndighetene ha innflytelse på mediesektoren. Svensk og norsk mediepolitikk 
har i stor grad hatt et kulturpolitisk siktemål der det å sikre mangfold har vært 
viktig. Arne Krumsvik (2011:38) skisserer norske mål slik: 

Ytringsfrihet og mangfold har vært de to viktigste hovedmålene i norsk me-
diepolitikk, noe som førte til at statens ansvar for å legge til rette for en vel-
fungerende offentlig dialog ble grunnlovsfestet i 2004. Dette legitimerer bruk 
av ulike mediepolitiske virkemidler for å sikre samfunnet et medietilbud som 
man antar at markedet alene ikke vil kunne tilby. 

 
Eli Skogerbø oppsummerer i rapport til Medieeierskapsutredningen 2012 at 
medienes såkalte samfunnsoppdrag ligger til grunn både for journalistikkens 
selvforståelse og mediepolitikkens utforming. Dette begrunner både medienes 
privilegier og politiske pålegg som eierskapskontroll og konsesjonsbestemmel-
ser (Skogerbø, 2012:7). Tilsvarende argumenteres det i delrapport til den nye 
svenske medieutredningen (SOU 2015:94, s 38): «Statens mediepolitiska ansvar 
och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig hänger nära samman. 
En väl fungerande demokrati bygger på såväl oberoende medier, som medbor-
garnas samhällsengagemang».  

For begge land gjelder at store deler av 80- og 90-tallet var preget av politisk 
deregulering av mediesektoren, noe som til dels skyldes økt oppslutning om 
tradisjonelle borgerlige partier og mer liberal ideologi. Lennart Weibull (2014) 
beskriver medieutviklingen på slutten av 80-tallet og 90-tallet som avregulering 
og markedstenkning. Veksten i kommersiell radio og fjernsyn internasjonalt og 
nasjonalt hadde også stor betydning.  

Både i Sverige og Norge har pressestøtteordningene vært viktig for å nå de 
mediepolitiske målene. Den norske ordningen ble innført i 1969, den svenske i 
1971. Hovedmålet for begge har vært å sørge for en differensiert dagspresse. I 

106 I tillegg til denne modellen deler de inn mediesystemer i liberal modell (med blant annet USA, 
Canada og Irland) og en polarisert modell (med sør-europeiske land). 
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tillegg til produksjonsstøtten gis det på norsk side indirekte støtte til dagspres-
sen gjennom nullmoms på abonnement og løssalg.  Fra 1.mars 2016 ble det 
også innført momsfritak på digitale nyheter, et fritak godkjent av ESA.107 

 Svensk presse har ingen nullmoms-ordning, men en momsreduksjon for 
trykte aviser og tidskrifter, dvs. det betales 6 prosent moms, mens det på digita-
le nyheter betales 25 prosent. Regjeringen arbeider i januar 2017 for at EU skal 
innføre åpning for lavere moms på digitale aviser mm. I en kronikk i Dagens 
Nyheter skriver statsrådene Magdalena Andersson og Alice Bah Kuhnke: «Så 
snart det blir verklighet kommer regeringen att lägga fram ett förslag om att 
sänka momsen från 25 till 6 procent».108 

I begge land er pressestøtteordningene under debatt og revisjon. I november 
2016 ble SOU 2016:80: «En gränsöverskridande mediepolitik» lagt fram for 
regjeringen.109  Der foreslås en ny lov med omlegging av mediestøtten fra 
1.1.2018. Utvalget oppsummerer prinsippene for loven slik:  

Mediestödet bygger på principen att kvalitativ oberoende nyhetsrapportering 
kan ske i alla innehålls- och spridningsformer. Stödet omfattar incitament för 
att bevaka bredare områden, detta för att minimera antalet kommuner där 
medborgarna inte har tillgång till journalistik, samt att tillgängliggöra innehållet 
för personer med funktionsnedsättning. Stödet kan ges som produktionsstöd, 
distributionsstöd samt innovations- och utvecklingsstöd (SOU 2016:80, s 23).  

 
I lovforslagets § 1 står det at støtten kan gis til «juridiska personer som ger ut 
allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform (mediestöd). 
Med allmänna nyhetsmedier avses medier som har ett redaktionellt innehåll 
bestående av regelbunden allsidig nyhetsbevakning och kritisk granskning av 
för demokratin grundläggande processer och skeenden» (SOU 2016:80:27). 

Forankringen i demokratiske samfunnsoppdraget er fortsatt tydelig. I tillegg 
påpekte utvalget i en forskningsanatologi (SOU 2016:30) at nasjonal mediepoli-
tikk må avstemmes med internasjonale EU- og EØS-regler. Den må også ha et 
klart medborger- eller brukerperspektiv (Westlund, 2016:14).  

Mediemangfoldsutvalget i Norge la fram NOU 2017:7 Det norske medie-
mangfoldet i mars 2017.110 Utvalget foreslår flere økonomiske overgangsord-
ninger, og en delvis omlegging av det offentliges støtte til pressen og mediene. 
Det er en klar forankring i et normativt syn på pressens demokratiske rolle også 

107Hentet 28.1.2017 fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/merverdiavgiftsfritak-for-
nettaviser-trer-i-kraft-1.-mars/id2476585/ 
108 Hentet 28.1.2017 fra http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/01/digitalmomsen-
behover-sankas-sa-snart-som-mojligt/ 
109 http://www.medieutredningen.se/wp-content/uploads/2016/11/SOU_2016_80_webb.pdf 
110 Hentet12.3.2017 fra: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/1e0e03eacdad4c2f865b3bc208e6c006/no/pdfs/nou2
01720170007000dddpdfs.pdf 
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hos dette utvalget. I innledningen slås det blant annet fast: «I dagens og de 
nærmeste årenes situasjon er ikke mediepolitikk bare mediepolitikk, men demo-
krati- og mediepolitikk. Det er selve infrastrukturen i folkestyrets offentligheter 
som er under så sterkt press at det er grunn til å frykte at journalistikken snart 
ikke lenger kan fylle sin uunnværlige rolle» (NOU 2017:7, s9). Ifølge utvalget 
haster det med å finne nye støtteordninger. 

 
 Den største forskjellen mellom norsk og svensk mediepolitikk har vært 

knyttet til spørsmålet om eierskapsreguleringer. Krysseierskap og sterkere eier-
konsentrasjon førte til debatt og politisk ønske om regulering av eierskap i 
norsk presse (bl.a. Skogerbø 2012:11). Allerede i 1988 kom det første utvalget 
med sin innstilling i NOU 1988:36 «Om eierforhold i dagspressen». Den skapte 
skarp debatt, ikke minst i pressen. I Stortingsmelding nr 32 (1992-93) «Media i 
tida» ble det foreslått å oppnevne et eget eierskapsutvalg. Dette utvalget ble 
opprettet høsten 1993, og la i 1995 fram NOU 1995:3 «Mangfold i media». Her 
foreslo utvalget en egen eierskapslov som skulle hindre en medieeier å kontrol-
lere mer enn 30 prosent av det nasjonale opplaget. I tillegg kom regionale be-
grensinger. I Medieeierskapsloven ble eierskapsbegrensningen satt til 1/3 av 
opplaget. Den ble vedtatt i juni 1997 og trådte i kraft 1. januar 1999 (se blant 
annet Søyland et al, 2012: Medieeierskapsutredningen).  

Fra 7. juni 2016 er imidlertid eierskapsloven opphevet.111 Eierskapsbegrens-
ningene forsvant i sin tidligere form, og skal i framtiden kun reguleres av kon-
kurranseloven. I tillegg ble det vedtatt en ny lov om «åpenhet om eierskap i 
medier». Denne trådte i kraft 1.7.2016.112 Loven om åpenhet forplikter medie-
selskap til å gi opplysninger om eierskap og samarbeidsavtaler. Lovendringen 
skyldes i følge daværende kulturminister Thorhild Widvey et ønske om forenk-
ling: «Regjeringen ønsker et mangfoldig og spredt eierskap i norske medier. 
Dette vil bli gjort på en mer treffsikker og kostnadseffektiv måte om vi samler 
tilsynet med fusjoner og oppkjøp under Konkurransetilsynet».113 Norsk Redak-
tørforening, Mediebedriftenes Landsforening og konserner som Schibsted var 
positive til endringen, mens Norsk Journalistlag og Medietilsynet var kritiske.114 

Flere offentlige utredninger har også i Sverige gitt et klart uttrykk for politisk 
bekymring for eierskapskonsentrasjon i dagspressen. De politiske bekymringe-
ne, særlig anført av sosialdemokratiet, har vært at store medieeiere skal virke 
ødeleggende på mangfoldet. På svensk side kom første utredningen i 1994 
(SOU 1994:145 Pressutredningen. Ägarkoncentration i dagspress och radio/tv). 

111 Hentet 28.1.2017 fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-39-l-
20152016/id2466655/?q=&ch=6 
112 Hentet 28.1.2017 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-64 
113 Hentet 28.1.2017 fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forslag-om-oppheving-av-
medieeierskapsloven/id2466858/ 
114Hentet 28.1.2017 fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---opphevelse-av-
medieeierskapsloven/id2424499/ 

58

                                                      
 



Den neste kom i 1997: SOU 1997:92 Medieföretag i Sverige: Ägande och struk-
turförändringar i press, radio och TV. To år seinere kom Förslag till mediekon-
centrationslag (SOU 1999:30) uten at det førte til en lov. «I jämförelse med t.ex. 
Norge saknas också lagar som begränsar en enskild ägare att genom uppköp 
skaffa sig större kontroll över dagstidningsmarknaden. De gånger ägarkoncen-
trationen varit föremål för statliga utredningar har åtgärder uteblivit», skriver 
Jonas Ohlsson (2010:142).  

Nå er imidlertid norsk medieeierskaps-politikk på linje med den svenske, 
dvs. uten lovfestede eierskapsbegrensninger utover den allmenne konkurran-
selovgivningen. Doyle (2002:172) hevder ut fra et britisk og europeisk ståsted at 
argumenter av økonomisk karakter har fått økt status i debatter om politikk på 
medieeierskapsområde i de siste årene. En slik tendens kan også ses i den nors-
ke debatten i forbindelse med endringene i eierskapsloven. 

 

2.4 Økonomisk utvikling 
I 1985 var det 171 svenske115 aviser og 219 norske116 som kom ut mellom en og 
sju dager i uka. De tilsvarende tallene ved utgangen av 2015 var 163 svenske117 
aviser og 228 norske.118 Til tross for opplagsnedgang og strukturell krise har 
den altså ikke ført med seg en massedød av aviser i perioden.119  

Pressens økonomi handler om et todelt marked – et produkt- eller inn-
holdsmarked for publikum og et annonsemarked (Bang & Solvoll, 2014:22). De 
to markedene har stor innflytelse på hverandre, og som Bang og Solvoll påpe-
ker: «Tosidigheten innebærer at mediene kan hente inntekter fra begge kunde-
gruppene, men at disse inntektene står i et avhengighetsforhold til hverandre. 
Forutsetningen for reklameinntekter er på mange måter publikumstall». Tabell 
2.2 viser publikumsstallene i form av opplagstall i perioden. Rekordåret for 
svenske aviser totalt var 1989 med 4.965.000 eksemplarer pr utgivelsesdag,120 
mens det høyeste totale opplagstallet for norske aviser kom i 1994 med 

115 Hentet 28.1.2017 fra (SOU 2006:8) http://data.riksdagen.se/fil/D61BB277-B965-417B-9237-
84629BC6A4F6 
116 Tall fra 1984. Hentet 28.1.2017 fra http://medienorge.uib.no/statistikk/medium/avis/361 
117 Kilde: Ohlsson (2016d:32): Medieekonomi 2016. Myndigheten för press radio och tv. Hentet 
28.1.2017 fra: 
http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Medieutveckling/Medieekonomi/MU201
6-Medieekonomi-reviderad-version-161025.pdf?epslanguage=sv 
118 Kilde: Høst (2016:5): Avisåret 2015. Hentet 28.1.2017 fra: 
http://www.hivolda.no/neted/services/file/?hash=a59775cf1f140233370d028fee5bb20e  
119I 2015 opphørte imidlertid sju svenske dagsaviser. «Avvecklingen av Dagbladet i Sundsvall i 
februari 2015 var den första nedläggningen av en högfrekvent dagstidning i Sverige sedan Arbe-
tet/Ny Tid år 2000» (Ohlsson, 2016d:32). 
120 Kilde: Nordicom: Weibull (2014:14): Medie-Sverige 2014 – hentet 29.1.2017 fra 
http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/publikationer-hela-pdf/mediesverige_2014.pdf 
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3.172.000 eksemplarer. Siden har opplagene for papiravisene sunket. Mest dra-
matisk har opplagsnedgangen vært for løssalgsavisene. 

 
Tabell 2. 3 Dagspressens opplag Sverige121  og Norge 1985-2014 (I tusentall) 
 
 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 

Sverige 4.836 4.916 4.496 4.109 3.998 3.462 122 123 

Norge 2.769124 3.128 3.167125 3.103126 2.939 2.572 2.150127 2.041 

 
Papiropplagstallene sier selvsagt ikke alt om den økonomiske situasjonen for 

avisene. Morgenavisene i Sverige og abonnementsavisene i Norge var tidligere i 
stor grad annonsefinansiert. Norske abonnementsaviser fikk for eksempel i 
1998 56 prosent av inntektene sine fra annonser, 28 prosent fra abonnement og 
kun 6 prosent fra løssalg.128 Ifølge informanter til denne studien var andelen av 
annonseinntektene enda høyere for nr 1 aviser på 1980- og 90-tallet.129 

Kvelds- og løssalgsavisene har tradisjonelt hatt sine største inntekter fra salg 
av aviser, og ikke vært like avhengige av annonsemarkedet som det abonne-
mentsavisene har vært. De seinere årene har imidlertid betydningen av annonse-
inntekter økt også i løssalgspressen både i Sverige og Norge, ikke minst digitalt. 
Barland har beregnet at annonseinntektenes andel av driftsinntektene til VG og 
Aftonbladet var hhv 20 og 16 prosent i 1995. I 2010 var de tilsvarende tallene 
38 og 35 prosent (Barland, 2012:177). 

Annonse- og reklamemarkedet har tradisjonelt tilhørt konjunkturfølsomme 
næringer, sier Gustafsson (2005). På bakgrunn av det oppsummerer Ohlsson 
(2016c:24) at: «Utvecklingen på den svenska reklammarknaden har på detta vis 

121Kilde: http://www.nordicom.gu.se/sv/mediefakta/mediestatistik  
122Opplagstallet er 2.393. Dette er imidlertid ikke direkte sammenlignbart med tidligere. F.o.m. 
2011 inngår ikke Aftonbladet.  
123Opplagstallet er 1.885. Dette gir imidlertid ikke et reelt bilde. F.o.m. 2012 inngår ikke Dagens 
Nyheter. I 2015 inngår heller ikke Expressen, Dagens Industri eller Sydsvenskan. 
124 Tall fra 1984. Kilde: Avisåret 1994, Sigurd Høst. 
125 Kilde: Avisåret 1995, Sigurd Høst. 
126 Kilde medienorge.uib.no. 
127 Fra og med 2014 er det innført et nytt system for beregning av opplagstall. Avisene har nå tre 
opplagstall i stedet for ett: Papir total, digital total, netto opplag. Nettoopplag likner på det gamle 
opplagstallet, men er ikke identisk (Høst, 2015:6). 
128 Kilde: NOU 2000:15, tabell 4.26. Hentet 28.1.2017 fra 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-15/id376239/sec5#KAP4-5 
129 Thor Bjarne Bore, tidligere sjefredaktør og publisher for Stavanger Aftenblad oppgir i intervju 
til denne studien at Aftenbladet i perioder fikk over 80 prosent av inntektene fra annonser.  
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blivit en pålitlig indikator över hur det är ställt med landets ekonomi». Det vil 
også gjelde for det norske annonsemarkedet. Jeg vil derfor se nærmere på tre 
økonomiske krisepunkter fra 1985 til 2015. 

2.4.1 De tre krisene 
Økonomien i den svenske dagspressen var all time high i slutten av 1980-tallet 
(Weibull, 2012:133). Selv om mediebransjen totalt sett var lukrativ, sleit mange 
mindre aviser økonomisk gjennom 1980-tallet. Norsk økonomi gikk inn i en 
kriseperiode på slutten av 80-tallet. «Nedgangen begynte allerede høsten 1987, 
og var mest alvorlig for nr 2-avisene» (Høst 2009:113). Høst argumenter for at 
den norske nedgang i opplaget i 1990 og 1991 markerte «et vendepunkt i utvik-
lingen – at en langvarig vekst var avløst av stagnasjon» (Høst, 2009:127). Den 
økonomiske nedturen betydde også at oppkjøpene av aviser stanset. «Samtidig 
innebar konjunkturskiftet at avisene begynte å tape annonseinntekter, med store 
følger for deres driftsresultat. Avisene ble dermed mindre ettertraktet som in-
vesteringsobjekt» (Bastiansen & Dahl, 2008:467). 

I Sverige var altså rekordåret 1989 da dagspressen hadde en omsetning på 
23.7 milliarder i dagens pengeverdi (Ohlsson, 2016a:222). Lavkonjunkturene 
hadde likevel begynt å gjøre seg gjeldende, ifølge Gustafsson (2002:317):  
«…nettomarginalerna sjönk från 9 prosent 1988 till 7,4 prosent 1989 och till 6,3 
prosent 1990. I början av 1990-talet vidtog företagen åtgärder för att anpassa 
verksamheten till svängningen nedåt». Noe av det mest dramatiske som skjedde 
i kjølvannet av denne kriseperioden var den svenske A-pressens konkurs i 1992. 
90-talls-finanskrisen regnes som overstått rundt 1994 etter at det svenske brut-
tonasjonalproduktet hadde sunket tre år på rad.  

Både det norske og svenske mediemarkedet var likevel preget av stabilitet 
videre utover 90-tallet. På eiersiden skjedde det en utbygging av konserner.  
Utviklingen av kommersiell tv og radio innebar delvis en økt konkurranse om 
annonser, men og en utvidelse av tradisjonell avisvirksomhet til å omfatte tv- og 
radio. Staffan Sundin (2005:9) kaller årene fra 1990 for «avregleringens epok»: 
«Den svenska mediemarknaden har sedan början av 1980-talet genomgått stora 
förändringar, en process som accelererade kraftigt under 1990-talet. Avregle-
ringen av etermedierna liksom den tekniska utvecklingen har förändrat 
förutsättningarna på marknaden och skapet utrymme för nya aktörer». 

I grove trekk kan dette også ha gyldighet for norsk mediemarked i perioden. 
De fleste avis- eller mediehusene utviklet digitale tilbud, særlig i form av netta-
viser, men et fåtall satset stort.  

Da krise nummer to – den såkalte dotcom-krisen – kom ved årtusenskiftet, ble 
nedbemanning og innsparing igjen en del av hverdagen i deler av mediebran-
sjen. Opplagsmessig ble «den tilnærmede stabiliteten avløst av nedgang» etter 
1998 (Høst, 2009:128), selv om for eksempel VG både i 2001 og 2002 slo den 
tidligere opplagsrekorden fra 1994. Svensk opplagsstatistikk viser en negativ 
utvikling helt fra 1989. Fra 2000-tallet gjelder det samme for økonomien: «Inte 
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bara fallande upplagor utan även tillkomsten av fler reklammedier medförte att 
dagspressen i accellererande grad tappade annonsintäkter. Mellan år 2000 och 
2008 föll annonsintäkterna med omkring 20 procent och dagspressens andel av 
reklamkakan fortsatte att minska» (Weibull, 2014:22). 

Selv om overgangen til digital publisering for flere aviser ble forsinket på 
grunn av krisen ved inngangen til 2000-tallet, så ble online-publisering viktigere 
og viktigere for mediehusene. Det var likevel papirutgavene som fortsatte å 
sikre det aller meste av inntektene.  

Den tredje krisen - finanskrisen i 2008 - rystet mediebransjen, og startet også 
en desperat jakt på nye forretningsmodeller og digital utvikling. 2012 ble et 
merkeår som Weibull (2014:24) kaller det andre «viktiga brytpunkt» fordi den 
samlede nettannonseringen passerte dagspresse-annonseringen på papir.130 Men 
det er verd å minne om at samme år kom brorparten av de totale inntektene 
hovedsakelig fra papir. Det gjaldt også nettsuksessene Aftonbladet og VG: 
«Even so, in 2012, 75% of both companies´ total income came from paperpub-
lishing revenues», oppsummerer Jens Barland (2013:102).  

Nedgangen i opplag og annonser har ikke vært lik for alle mediebedriftene. 
Høst (2013:6) oppsummerer opplagsutviklingen slik: «Mens løssalgsavisene har 
en utvikling etter 2005 som er det nærmeste avisverdenen kommer fritt fall, er 
linjene for de andre avistypene preget av stabilitet eller svak tilbakegang». An-
nonseinntektene i trykte aviser har fortsatt å falle. Annonseringen på nett øker, 
men ikke tilstrekkelig til å utjevne annonsefallet i papir. Ifølge økonomirappor-
ten fra Medietilsynet (2016:6) var avisenes opplagsinntekter for første gang 
høyere enn annonseinntektene i 2015.131 Rapporten om svensk dagspressens 
økonomi (Ohlsson, 2016d) oppsummerer annonseinntektene fra papir og digi-
tal i perioden 2011 til 2015.132 Den viser at for svensk dagspresse totalt har det 
vært en nedgang i annonseinntekter i papiravisene på 40 prosent. Løssalgsavi-
sene har hatt størst nedgang; 49 prosent. De digitale annonseinntektene har 
derimot i samme periode økt med totalt 86 prosent. Løssalgsavisene har hatt en 
økning på 105 prosent, og står i en klasse for seg. Aftonbladet og Expressen sto 
for om lag 55 prosent av dagspressens samlede digitale annonseinntekter i 2015 
(Ohlsson, 2016d:7). I kroner utgjør imidlertid de totale annonseinntektene i 
trykt dagspresse 4.7 mrd i 2015, mens de digitale annonseinntektene totalt er på 
1.7 mrd kroner. Dagspressen er hardt rammet av den nye konkurransesitua-
sjoen. Presstödsnämnden har gjort målinger over dagspressens økonomi i førti 

130 Det første symbolske ”brytpunktet” kom i 2005 «då andelen hushåll med fast nätuppkoppling 
för första gången var högre än andelen med dagstidningsprenumeration» (Weibull, 2014:24). 
131 Hentet 20.2.17 fra: 
http://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/2016/medieokonomirapporten-
2015.pdf 
132Hentet 29.1.2016 fra: 
http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Medieutveckling/Medieekonomi/MU201
6-Medieekonomi-reviderad-version-161025.pdf?epslanguage=sv 
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år. Ohlsson (2016d:7) oppsummerer de siste årene slik: «Sett till den fyrtioåriga 
mätperioden är 2015 tillsammans med 2013 och 2014 de tre sämsta åren 
någonsin när det gäller den genomsnittliga bruttomarginalen i tidningsbran-
schen». Samtidig har mediehusene og konsernene kuttet kostnader.  I takt med 
att inntektene har sunket har også avisforetakenes kostnader gått tillbaka slik at 
de store konsernene hadde en forbedring av resultatnivåene (Ohlsson, 
2016d:37). 

I norske aviskonserner ble også lønnsomheten styrket i 2015 på grunn av re-
duserte kostnader.133 «Selv om avisbransjen er inne i en svært vanskelig tid, har 
både Polaris Media og Schibsted hatt høye driftsmarginer i 2015. Dette har de 
oppnådd gjennom en kombinasjon av harde kostnadskutt og økt brukerbeta-
ling» (Høst, 2016:29). Vi ser likevel en utvikling tilsvarende den svenske når det 
gjelder inntekter. Fra 2011 t.o.m 2015 har norske aviser mistet nær en tredjedel 
av sine annonseinntekter, dvs. fra 7734 mill kr til 5920 mill. Ifølge Medietilsynet 
(2016) har hovedtyngden av fallet kommet de to siste årene. De digitale inntek-
tene for dagspressen totalt har i fem års-perioden økt fra 1030 mill. til 1689 
mill. kr. Hovedinntektene kommer med andre ord fortsatt fra papiravisene. 
Medietilsynets økonomirapport (kapittel seks) slår fast at: «det vil være avgjø-
rende for det økonomiske driftsgrunnlaget i de fleste avisene å begrense fallet i 
annonseinntektene fra papirutgavene i mange år framover. Å sikre at papiravi-
sene er attraktive for annonsørene vil være like viktig som å øke de digitale 
inntektene for det store flertall av norske aviser». 

For å kompensere for annonsenedgangen i papiravisene, har mediebedrifte-
ne både i Norge og Sverige økt prisene på abonnementer flere ganger (Høst, 
2015:26; Ohlsson, 2016a:224ff). Høst (2015:26) mener «det er vanskelig å tro at 
prisøkningene ikke har vært med på å forsterke opplagsnedgangen». Forret-
ningsmodellen åpner for at man kortsiktig kan kompensere for tapet med pris-
økninger og kostnadskutt, men dette kommer ikke til å være nok, mener Stefan 
Melesko (2012:138), og fortsetter: «Sannolikt är en av storstadstidningarna bor-
ta 2020. Bristen på lokal förankring är en anledning. En annan är att de värden 
som skapas för konsumenten inte är tillräckligt stora». 

Kostnadsreduksjoner og nedbemanning er en viktig konsekvens av utvik-
lingen. Redaksjonene blir stadig mindre. 2008 var et toppår for Norsk Journa-
listlag med over 9700 medlemmer. Ved utgangen av 2014 var medlemstallet 
9022. I Svenska Journalistförbundet var det i 2001 hele 19.178 medlemmer. 
Ved utgangen av 2013 hadde forbundet 17.318 medlemmer.134 25 prosent av 
journalistene i svensk dagspresse er forsvunnet fra 2004 til 2014 (Nygren & 
Althén, 2014). Det samlede medlemstallet i journalistorganisasjonene inkluderer 

133 Kilde: Medietilsynet. Hentet 29.1.2016 fra: 
http://okonomirapporten2015.medietilsynet.no/mediekonsernene 
134 Kilder: www.nj.no  og www.sjf.se 
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også arbeidsledige og studenter, så nedgangen i yrkesaktive journalister har reelt 
vært større.  

Den «digitale transformasjon», overgangen fra ren papirindustri til papir-, 
online og mobil-industri, er likevel i dag et overordnet mål for de fleste presse-
bedrifter. Både i svensk og norsk presse startet brukerbetaling på nett rundt 
2011. Mart Ots (2013:4) kaller 2013 for «betalväggarnas år».  I 2015 har 125 
norske aviser innført betalingsordning på nett (Høst, 2015).  Ifølge en undersø-
kelse gjort av Medievärlden Premium vil 72 prosent av dagspressens nettsteder 
ha innført betalingsløsning i løpet av 2017.135  

Digital teknologi gir også nye utfordringer. Konkurransen om de digitale an-
nonseinntektene er blitt enda hardere gjennom veksten i automatisert annonse-
salg. Annonseblokkering fra brukerne, såkalte adblockers, øker også i omfang. I 
2015 har totalt 20,5 prosent av den svenske befolkningen installert annonse-
blokkering. Tilsvarende tall for Norge er 25.9 prosent.136 Med teknologi for å 
stenge reklamen ute, har deler av pressen åpnet for nye annonseformer som 
ligger tekstreklamen nær, særlig det som på engelsk kalles content marketing eller 
native advertising, innholdsmarkedsføring. Det dreier seg i praksis om reklame 
eller sponsing presentert i journalistisk drakt. Flere mediehus har opprettet 
såkalte «partnerstudioer» eller «brand studio», dvs. avdelinger der journalister og 
markedsførere jobber sammen med bedrifter om å lage reklame.137 Flere svens-
ke medier bruker også disse formene for annonser.138 I presseorganisasjonene 
er de omdiskutert og enkelttilfeller er i Norge blitt felt i Pressens Faglige Ut-
valg.139 En pilotstudie gjennomført av Barland og Olsen (2015:36) viser i tillegg 
at leserne lettere forveksler reklame med journalistikk når det forekommer i 
denne formen. 

Et annet trekk ved medienes økonomi i denne siste fasen av studien er at 
kunnskap om publikum er viktigere enn før. Data om brukernes digitale vaner 
og preferanser – big data - har stor betydning både ved salg av annonser, blant 
annet via annonsebørser, og ved skreddersydd eget innhold. Den direkte bru-
kerbetalingen er også blitt en langt viktigere faktor i medienes inntektsstrøm. 

135 Marklund (2016) Hentet 30.1.2017 fra https://premium.medievarlden.se/rapporter/de-
digitala-lasarintakterna-2016 Ohlsson (2016a:217) henviser også til en undersøkelse gjort av 
Tidningsutgivarna september 2015 som viser at seks av ti svenske nyhetssteder på nett har innført 
en form for betalingsløsning. I mail  30.1.2017 oppgir imidlertid Tobias Lindberg ved TU at TU 
ikke har oppdatert informasjon om antallet betalløsninger. Han viser bl.a. til undersøkelsen fra 
Medievärlden. 
136 Tall fra TNS Gallup. Sandvik (2016)Hentet 29.1.2017 fra: fi-
le:///C:/Users/2901806/Downloads/1.%20Rikets%20Medietilstand%20-
%20@iSandvik%20(TNS%20Gallup%20Medietrender%20seminar%202016)_UT%20(1).pdf 
137 Hentet 29.1.2017 fra http://sponset.vg.no/familieliv/rema1000/hva-er-dette 
138 Se blant annet Dagens Nyheter, Cederskog (2016) hentet 29.1.2017 fra 
http://www.dn.se/kultur-noje/reklam-tar-nya-vagar-in-i-journalistiken/ 
139 Hentet 29.1.2017 fra: http://presse.no/np-nyhet/pfus-uttalelser-i-vg-og-tv-2-sakene/ 
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De nasjonale mediekonsernene ser i stor grad konkurransen fra internasjona-
le selskaper som Google og Facebook som den mest krevende. I tillegg er 
kommersielle mediebedrifter både i Norge og Sverige opptatt av konkurransen 
med allmennkringkasterne om digital publisering, og flere har ønsket å begrense 
allmenkringkasternes digitale rekkevidde. Lars Nord (2016:252) oppsummerer 
at den nye digitale konkurransen har skapt gråsoner: «Samtidigt som värdet av 
allmänfinansierade medier är allmänt erkänt finns en ökad tendens att ställa 
detta positive värde i relation till de negativa effekterna på mediemarknaden 
och utvecklingen av nya affärsmodeller. Mediemyndigheternas prövning av nya 
tjänster utifrån dessa kriterier har tveklöst inneburit att marknadsperspektivet 
fått ökad tyngd». Digitaliseringen av mediene og av økonomien leder til det 
siste avsnittet i dette kapitlet: mediebransjen som teknologisk industri. 

2.5 Teknologi og digitalisering 
Teknologi har med ulik styrke vært drivende i både den redaksjonelle og 

kommersielle utviklingen i perioden. Küng, Picard og Towse (2008:18) poeng-
terer at de teknologiske endringene har forandret «cost, functions, structures 
and operations, value chains and markets of traditional media industries». Me-
diebransjen er like mye en teknologi-industri som en kulturell industri, hevder 
Lucy Küng (2011: 44): «Viewed longitudinally, technology is probably the most 
powerful influence on strategy in the media sector, and the quality of an organi-
zation’s response to changes in this domain is probably one of the most im-
portant determinant of strategic outcomes».  

Papiravis-produksjon har vært gjennom en kontinuerlig teknologisk forbed-
ring og utvikling fra overgangen fra bly til offset, bruk av enkle skrivemaskiner 
til datamaskiner koblet sammen i nyhetsproduksjonssystemer, digitalisering av 
sideutforming og trykking, utvikling av distribusjon osv. Seksjonering var sen-
tralt for flere av papiravisene i denne studien. Overgang til tabloidformatet var 
også en viktig endring, som for region/morgen-avisene i både Sverige og Norge 
skjedde i perioden fra 2000 til 2006.  

Men den mest revolusjonerende teknologiske nyvinningen i denne tretti års-
perioden er selvsagt Internett og digitaliseringen i vid forstand. Redaktørene i 
første del av denne studien var ansvarlig for papiraviser med én deadline i døg-
net. 25. august 1994 fikk Aftonbladet sin nettutgave, som den første avisen i 
Norden. Det var først og fremst kultursaker fra papiravisen som ble publisert. 
Det som ble Norges største nettsted, vg.no, ble lansert i oktober 1995 (Høst 
2009). I begge land vokste nettnyhetstilbudet i all hovedsak fram som en del av 
de etablerte nyhetsmediene. Fram mot år 2000 fikk de fleste papiraviser en 
web-utgave, men for de etablerte papirhusene var nettet fortsatt bare et tillegg 
til hovedproduktet – avisen. I 1999 var 120 norske aviser på nett, to år seinere, i 
2001, var det økt til 201 (Høst, 2008:28). Tilsvarende var det 90 svenske dags-
aviser med nettutgave i 1999, året etter 102 (Carlsson & Facht, 2002:188). I 
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2015 var alle avisene på nett. Aftonbladet.se og vg.no har fortsatt en ledende 
posisjon online, både på desktop og mobil.140 Aftonbladets posisjon skyldes til 
dels den tidlige starten og kontinuerlige utvidelse av online-tilbud. Men den kan 
også være resultat av svak konkurranse, særlig fra kringkasting (Nord, 2011:21). 
En tilsvarende forklaring gjelder også for norske vg.no. NRK kom relativt seint 
i gang med en offensiv nettsatsing.  

Ved årtusenskiftet ble konvergens et såkalt buzzword (bl.a. Skogerbø, 1998; 
Cottle & Ashton, 1999; Gordon, 2003; Deuze, 2004; Lawson Borders, 2005; 
Erdal, 2007). I 1999 kom både norske og svenske myndigheter med offentlige 
utredninger om konvergens. Begrepet mediekonvergens kan enkelt defineres 
som sammensmelting av tidligere atskilte medier. Det som har smeltet sammen 
er eierskap, teknologi og medietyper. Konvergens-begrepet brukes gjerne til-
nærmet likt ordet multimedial.  Med finanskrisen i 2008 ble det imidlertid bråb-
rems for den multimediale satsingen. De fleste avisene solgte eller la ned den 
tradisjonelle TV-satsingen. Men for web-video ble det kun et midlertidig stopp. 
I 2012 lanserte Schibsted video som ett av sine tre satsingsområder og VGTV 
har vært ledende på nett- og mobilvideo. Også Bonniers mediehus satser på 
web-tv. Expressen innledet for eksempel i 2015 et samarbeid med amerikanske 
CNN, og satser tungt på web-tv.141 

Konvergens-begrepet er senere blitt erstattet av begrep som transformasjon og 
innovasjon.142 Schibsteds Future Report peker i 2016 ut collaboration, samarbeid, som 
et nøkkelbegrepet i digital videreutvikling i «økosystemer».143 I dagens me-
dievirkelighet er big data kanskje det viktigste buzzordet: «Big data is made avail-
able by the growing ubiquity of mobile devices, «smart» machines, digital trace 
data, digital repositories and archives, and other fragments of social and natural 
activity represented by clicks, tweets, likes, GPS coordinates, timestamps, and 
so on» (Lewis & Westlund, 2015: 447). 

Det store digitale spranget videre kom nettopp med smarttelefonen og da 
særlig lanseringen av Apples Iphone i 2007. Tre år seinere kom nettbrett. Bru-
ken av mobil og nettbrett har økt dramatisk og gått forbi bruken på desktop.144 
Løssalgsavisene har størst nedgang i papiropplag, men også størst økning i 
lesere digitalt. Aftonbladet hadde flere lesere på web enn papir allerede i 2004 

140 Ifølge KiA-index uke 50, 2016 er Aftonbladet størst med 9.5 mill unike brukere pr uke og 
Expressen følger på andre plass med 7.7 mill unike brukere. Fra og med 2017 har imidlertid 
Schibsted trukket seg fra Kia-indexen, og i februar 2017 varslet Bonnier at de også ville trekke 
seg. I Norge viser statistikken fra TNS at VG er størst både på nett og mobil (hhv 1.1 og 1.4 mill 
unike brukere) med NRK på andre plass (hhv 1 mill og 813.934 unike brukere). 
141 Hentet 20.1.16 fra: http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2015/12/cnn-och-
expressen-tv-samarbetar-om-nyhets-tv/ 
142 De såkalte «buzz»-begrepene skifter relativt ofte. I sin oppsummering av 2016 utroper bran-
sjebladet Resume.se følgende til «Årets klyscha»: «Tomheten i ordet «digital transformation». 
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/12/29/resume-ser-tillbaka-pa-2016/ 
143 Hentet 2.2.2017 fra:  http://futurereport.schibsted.com/about/ 
144 Hentet 20.1.16 fra http://mediebedriftene.no/Tall--Fakta1/Lesertall/mediehus-2014/   
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og Expressen i 2006 (Färdigh & Westlund 2012). Lesertallene for VG viser at 
desktop/nett gikk forbi papir våren 2007, og mobil forbi desktop i 2015.145 De 
norske løssalgsavisene skiller seg imdlertid fra de andre norske avisene ved en 
uforholdsmessig stor del av leserne fra nettet (Høst, 2016:35). Problemet har 
vært å få økonomisk lønnsomhet i de digitale satsingene. «Visserligen har 
nätannonseringen ökat men den har ändå varit otillräcklig och underskotten har 
fått bäras av de fortsatt förhållandevis lönsomma papperstidningarna» (Weibull, 
2014:23). Den samme gjelder norske medier. Sigurd Høst (2016:51) trekker 
dermed konklusjonen at «drømmen om en heldigital framtid virker enda mindre 
realistisk enn den var for noen få år tilbake». 

I konsernenes årsrapporter for 2016 er det imidlertid økningen i digitale inn-
tekter, særlig fra abonnenter, som trekkes fram. Schibsteds rapport for 2016 
viser en økning på 34 prosent i abonnenter på konsernets digitale mediehus-
tilbud i Norge og Sverige.146 Flest abonnenter har Aftonbladet. Nedgang i an-
nonser fortsetter imidlertid. For de svenske mediehusene heter det i rapporten: 
«Online revenues are growing at a faster pace than the decline in print» (Schib-
sted Q4 2016 interim report, 2017:6).147 Det sies likevel at det trolig må lempes 
på marginkravene for mediehusene de neste tolv månedene.  

Bonniers konserndirektør, Tomas Franzén, slår fast i sin oppsummering av 
2016 at inntektsfokuset ligger på økte brukerinntekter: «Vi ska naturligtvis slåss 
för varje annonskrona, men på sikt gör vi bedömningen att få medier kommer 
att ha den räckvidd som krävs för att ha en substantiell digital annonsaffär».148 
Blant de avisbaserte mediehusene trekker han særlig fram Expressen der 61 
prosent av annonseinntektene var digitale i 2016.   

 Mens dagspressen på 90-tallet konkurrerte med radio- og tv om reklame og 
publikum, kommer den største konkurransen i 2015 fra digitale, transnasjonale 
selskaper som Facebook og Google.149 Det er en konkurranse både om publi-
kum og annonser. Og leserne eller brukerne, vurderes som stadig viktigere. Så 
viktig at flere mediehus har begynt å bruke Facebooks «Instant articles», dvs. at 
mediehusene kan publisere rett på Facebook i stedet for på sine egne sider.  

Utviklingen av algoritmegenertert journalistikk kan også få betydning både 
for nyhetsproduksjon og inntjeningsmodeller (bl.a Sjøvaag, 2016). Såkalt robot-
journalistikk eller automatisert journalistikk prøves nå ut i flere redaksjoner, 
særlig på sportsresultater, kvartalsrapporter og vær. MittMedia var først ute 

145 Tallene oppgitt ved direkte henvendelse til VG i forbindelse med studien. 
146 Hentet 14.2.2017 fra: http://www.schibsted.com/Global/Quarterly%20results/2016-
Q4/Q4%202016%20presentation%20FINAL.pdf  
147Hentet 14.2.2017 fra: http://www.schibsted.com/Global/Quarterly%20results/2016-
Q4/SCH%20Q4%2016%20report%20FINAL.pdf 
148 Hentet 14.2.2017 fra: http://www.bonnier.se/nyheter-
press/Pressmeddelanden/2017/Bonnier-2016-Omstallning-med-sikte-pa-anvandarintakter/ 
149 Hentet 27.1.2017 fra:  http://www.aftenposten.no/kultur/Schibsted-topp-varsler-felles-kamp-
mot-Facebook-og-Google-7341b.html   
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blant de svenske dagsavisene. Våren 2016 startet norske NTB opp med robot-
journalistikk på rapporter fra fotballkamper, og TT utvikler «en reporter-robot 
som genom tillgång till statistik ska leverera skräddarsydda texter».150 Med 
innlogging digitalt får redaksjonene større kunnskap om lesernes vaner på nett, 
og kan skreddersy innhold. Algoritmer styrer i stadig større grad annonsørenes 
prioriteringer. Konkurransen om annonser har blitt tøffere med veksten i 
automatisert annonsesalg, såkalt programmatic (Høst, 2016:50) der nettopp 
demografisk kunnskap om publikum er avgjørende. Annonser skreddersys til 
den rette målgruppen. Kjøp av slike annonser skjer gjerne gjennom såkalt RTB, 
real time bidding, som en auksjon eller børs.  Schibsted utvikler en teknologisk 
plattform for slik programmatisk annonsering i konkurranse med blant annet 
Google. De ønsket å samle all norsk presse i denne plattformen, men i starten 
av 2017 ble det klart at Amedia foretrakk Googles annonseteknolgi.  

Data om lesernes bruk og preferenser online gjør at også det redaksjonelle 
innholdet kan skreddersys den enkelte. Er du innlogget bruker på for eksempel 
VG mobil kan du få en forside som er tilpasset deg og ditt bruk. «Vi bygger en 
VG-forside bare for deg. Vi har begynt å eksperimentere med en ny måte å 
presentere nyheter på», skriver VG i sin egenreklame. I den tidligere omtalte 
Schibsted Future Report sier Espen Sundve, VP for Product Management: «If 
you think the step from print to digital was challenging, prepare yourself: The 
next leap for publishing and journalism is far bigger, more complex and way 
more exciting. It’s about going from one-size-fits-all journalism to 1:1 journal-
ism».151 

Journalistikk tilpasset den enkelte leser kan innebære at den mediale digitale 
offentligheten blir enda mer fragmentert. Det samme kan man si om 
utgiveransvaret og redaktørrollen. Dermed utfordrer denne utviklingen 
pressens og redaktørens posisjon i et normativt demokratiperspektiv. 
Utviklingen av en globalisert mediestruktur og sosiale mediers framvekst er 
også en sterk utfordrer til sjefredaktørenes utgiverrolle. Ikke minst gjelder det 
deres potensiale for spredning av såkalt fake news. 

 I denne avhandlingen er det imidlertid de store utviklingstrekkene ved digi-
taliseringen og dens betydning for redaktørrollen som er det sentrale.  

2.6 Sammenfatning 
Redaktørene i min studie utøver, og har utøvd, sitt redaktørskap i en institusjo-
nell og samfunnsmessig kontekst. Bransjeorganisasjonene er en viktig del blant 

150 Hentet 27.1.2017 fr: http://www.medievarlden.se/nyheter/2016/04/tts-nya-robot-del-av-
satsning-pa-digitalt-berattande 
151 Hentet 27.1.2017 fra http://futurereport.schibsted.com/next-generation-news-experience/ 
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annet i en profesjonaliseringsprosess. Det er både likheter og ulikheter mellom 
den svenske og norske organiseringen. Den største ulikheten er at norske re-
daktører er organisert i en ren redaktørorganisasjon, Norsk Redaktørforening. 
Det er også forskjeller i det presseetiske systemet.   

Ett av de mest dominerende utviklingstrekkene er et mer sentralisert og kon-
sernstyrt eierskap. Det gjelder for begge land. Fra midt på 1980-tallet begynte 
industriselskap å kjøpe opp norske aviser. Siden har konsernbyggingen økt og 
det er ved utgangen av perioden to dominerende konsern i norsk presse; Schib-
sted og Amedia.  Familieeide selskaper og stiftelser er de mest vanlige eierfor-
mene i svensk presse. Økningen i antall stiftelseeide medieselskap er en av de 
største strukturelle endringene i perioden (Ohlsson, 2016c), og endringene i 
eierstrukturen er et sentralt trekk i perioden.   

Den mediepolitiske innretningen har særlig hatt hatt ytringsfrihet og mang-
fold som mål, og pressen er dermed gitt en delaktighets-og ansvarsrolle i demo-
kratiet. Den største forskjellen mellom norsk og svensk medielovgivning har 
vært på eierskapsområdet. Norge hadde fram til 2016 en lovgivning som satte 
begrensninger for hvor mye et enkelt konsern kunne eie. En slik eierskapsregu-
lering har ikke blitt vedtatt for svensk presse til tross for sterke diskusjoner i 
perioder. I begge land er også pressestøtteordningene under debatt. 

Pressen opererer i et tosidig marked, og dette kapitlet har gitt et riss av den 
økonomiske og teknologiske utviklingen. Fra opplags- og inntektsrekord i det 
første tiåret har opplagene for papiravisene sunket det siste tiåret, for løssalgs-
avisene dramatisk. Annonseinntektene har fulgt samme kurve, men vekst i digi-
tal annonsering har veid opp for deler av nedgangen. Vektleggingen av publi-
kumsmarkedet i form av abonnementsinntekter og samling av brukerdata er 
blitt mye tyngre for alle mediehusene i de siste årene. Digitaliseringen åpner for 
en større fragmentering av tilbudet til publikum, men er også en fare for svek-
kelse av en informert og demokratisk offentlighet.  

69



3 Redaktørrollen i et institusjonelt perspektiv 

 
Målet med denne studien er å identifisere og analysere kontinuitet og end-

ringer i sjefredaktørrollen de siste tretti årene. Et første, grunnleggende ut-
gangspunkt er at redaktørrollen – og endringer i den – både bør studeres i lys av 
journalistikken som institusjon, og i lys av den institusjonelle strukturen som 
mediemarkedene representerer. Sjefredaktørene er sentrale aktører i dette spen-
ningsfeltet. På den ene siden representerer de journalistikkens etablerte normer, 
rutiner og forventinger, og på den andre siden vil deres valg og prioriteringer 
også preges av markedets normer, rutiner, krav og forventninger. Sjefredaktø-
rene leder redaksjonelle organisasjoner som i stor grad henter sin historiske 
legitimitet fra etablerte normer om et publisistisk oppdrag knyttet til en demo-
kratisk offentlighet. Samtidig leder de bedrifter som opererer på flere økono-
miske markeder der de to viktigste er publikumsmarkedet gjennom salg av avi-
ser/digitalt innhold, og et annonsemarked der publikums oppmerksomhet sel-
ges som en vare.  

Som teoretisk rammeverk har jeg valgt et institusjonelt perspektiv hvilket jeg 
ser som relevant for å forstå redaktørrollen og dens posisjon mellom demokrati 
og marked. Før jeg drøfter mine teoretiske utgangspunkt nærmere, skal jeg se 
på tidligere forskning som er relevant for redaktørrollen i norsk og svensk pres-
se. Deretter drøfter jeg den journalistiske institusjonene og mediemarkeden. I 
tillegg utgjør normativ medieteori og politisk økonomisk teori en naturlig del av 
den institusjonelle forståelsen. Videre vil jeg drøfte rolleteori og dens relevans 
for studien av redaktørrollen. Til slutt vil jeg kort redegjøre for forståelsen av 
ledelse, organisasjon og makt.  

 

3.1. Redaktørrollen i et spenningsfelt 
Sjefredaktørene har en maktstilling som skiller seg fra andre toppstillinger i 

næringslivet: «Because media are one of the critical infrastructure industries in 
society, media management practices have implications far beyond the purely 
economic concerns of corporate investors» (Mierzejewska, 2011:14). For å 
analysere sjefredaktørrollen bygger jeg derfor både på normativ presseteori om 
journalistikkens samfunnsrolle og redaktøransvar – og på kritisk politisk øko-
nomisk teori om medienes samfunnsrolle. Ifølge Ekecrantz & Olsson (1994:12) 
bygger en institusjon sin legitimitet på å naturalisere en bestemt tenkemåte: 
«Den är styrd av bestämda normer och regler, synliga och osynliga. Mot institu-
tioner riktas också speciella förväntningar».  
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I denne studien er altså redaktørrollen et nøkkelbegrep, og redaktørrollen knyt-
ter jeg først og fremst til de øverste redaksjonelle lederne, sjefredaktørene. Det 
er sjefredaktørrollens utvikling jeg undersøker. Med redaktørrolle forstår jeg et sett 
av normer, oppgaver og forventninger knyttet til posisjonen som redaksjonell 
leder av medieorganisasjoner både som kulturell og kommersiell organisasjon.  
Den er vokst fram historisk gjennom prosesser der både strukturene i medie-
markedene, journalistiske normer og aktørenes tolkning av rollen har formet 
den. Sosiologisk rolleteori er i denne studien en basis for analysen av informan-
tenes egne refleksjoner om seg selv som redaktør. Rolleteori er dessuten et 
sentralt element i forståelsen av journalistikken som sosial institusjon. Christi-
ans, Glasser, McQuail, Nordenstreng, White (2009:119) argumenterer i sin bok 
om normative medieteorier for verdien av rollebegrepet, og jeg deler deres 
oppfatning av dets innhold og betydning:  

The term role refers here to a composite of occupational tasks and purposes 
that is widely recognizable and has a stable and enduring form. Roles are nor-
mally located within an institutional framework, and they are regulated accord-
ing to the main activities, needs, and values of the institution, in this case the 
mass media. A role has a dual aspect, consisting of empirical elements and 
evaluative dimensions. 

 
Til redaktørrollen kan det være ulike, og til dels motstridende, forventninger. I 
organisasjonen der redaktøren virker, er det en indre struktur og arbeidsprosess 
der redaksjonen og journalistene tradisjonelt har som oppgave å forvalte den 
journalistiske institusjonen. I skandinavisk presse er det den normative rollen 
som vokter av ytringsfrihet, kritisk granskning og offentlig samtale, som har gitt 
journalistikken dens legitimitet. Pressen er ofte omtalt som den tredje eller fjer-
de statsmakt. Redaktørene er ledere av medieorganisasjoner og -bedrifter. Det 
er fra denne maktposisjonen redaktørrollen utøves. Derfor må den også til en 
viss grad ses i en organisasjons- og ledelseskontekst.  

Begrep som rolle, rolleoppfatning og rollekonflikt er sentrale både i institu-
sjonelt og organisasjonsteoretisk perspektiv. Rolleperspektivet binder det i så 
måte sammen. Redaktørene som intervjues i denne studien har ledet, eller leder, 
ulike enkeltbedrifter og mediehus, som for eksempel Dagens Nyheter og VG. 
Gjennom mediebedriften de leder og den historiske rollen de innehar, er de 
med på å forvalte den journalistiske institusjonen. Samtidig er redaktørene knyt-
tet til et annet institusjonelt felt, nemlig mediemarkedene. En mediebedrift kan 
på mange måter beskrives som en hybrid organisasjon (bl.a. Nygren, 2008; An-
dersson & Wiik, 2013).  

Figur 3.1 tegner redaktørrollen i dette spenningsfeltet mellom journalistikk 
og marked der begge påvirker rollen, men der også redaktøren som aktør kan 
påvirke den spesifikke utformingen av den. Teknologi kan ses som nok et på-
virkningsfelt, som gjennom de siste tiårenes store endringer har fått større be-
tydning for utformingen av redaktørrollen, i grenselandet mellom journalistiske 
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produksjonsvilkår og forretning: «Online newspapers merge print’s exisiting 
institutionalized patterns with the web’s potentials and technical novelty (…) 
resulting in different patterns of change that are not merely imminent in the 
technology» (Hardy, 2014:118). I tillegg formes redaktørrollen gjennom ledelse 
av og forventninger fra organisasjonen, dvs. fra mediehuset som han eller hun 
er leder for. 

 

Figur 3.1 Redaktørrollens posisjonering i et institusjonelt perspektiv 
 

 
 

 
Denne avhandlingen er altså ikke en makrostudie av medienes økonomiske 
struktur og samfunnsrolle, og heller ikke en mikrostudie av for eksempel jour-
nalistisk produksjon. Studien har sitt tyngdepunkt på mesonivå, på redaktørene 
som gruppe og deres virke innenfor organisatoriske og institusjonelle rammer.  

Flere forskere har argumentert for en teoretisk mellomløsning mellom et 
rendyrket økonomisk perspektiv og et kultur-orienterte rammeverk. Simon 
Cottle (2003) skriver for eksempel om behovet for mer organisasjonsorienterte 
tilnærminger i studier av medieorganisasjoner og produksjon: «In between the 
theoretical foci on marketplace determinations and play of cultural discourses, 
there still exists a relatively unexplored and under-theorised «middle ground» of 
organisational structures and workplace practices» (Cottle, 2003:2).  

En kombinasjon av teoretiske perspektiver, er en ambisjon i denne studien. 
«Kunsten er å operere med en aktør-struktur-forståelse som kan gjøre rede for 
at aktørene er sosialiserte uten at de blir normative marionetter», skriver Martin 
Eide i sin avhandling om VGs utvikling (Eide, 1998:349). Johan Lindén har i 
sin avhandling om SVTs publisistiske ledelse, argumentert for en kombinasjon 
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av institusjonell teori og organisasjonsforskning der «Sociala företeelser förstås 
genom att studera individerna som aktivt konstruerar sin verklighet» (Lindén 
2011:43). Og ikke minst har Djerf-Pierre og Weibull, i sin historiske studie av 
lederskap i regionaviser, valgt et utgangspunkt som «är gränsöverskridande i så 
måtto att vi anlägger ett symbolisk/tolkande perspektiv på tidningarnas sociala-
institutionella dimension (tidningsorganisationernas och tidningsledningens 
historia)» (Djerf-Pierre, 2009a:17).  Det kan tillegges at også forskere plassert i 
en kritisk politisk-økonomisk tradisjon nettopp legger vekt på samspillet mellom 
ulike perspektiver. Golding og Murdock (1991:18) oppsummerer for eksempel 
at «…critical political economy is interested in the interplay between economic 
organization and political, social and cultural life».  

3.2 Redaktørrollen i tidligere forskning 
  Før jeg drøfter mine teoretiske perspektiver, skal jeg i dette avsnittet redegjøre 
for forskning som er relevant for studiet av redaktører og redaktørrollen.  I all ho-
vedsak vil jeg begrense meg til norsk og svensk forskning. Flere forskere har et 
historisk perspektiv på redaktørrollen. Martin Eide (2000:14) framhever i et 
hovedverk om den norske redaktørrollens historie, at rollen må ses i sammen-
heng med framveksten av et journalistisk felt, i institusjonaliseringen av norsk 
presse og norsk journalistikk. Akkumuleringen av symbolsk kapital er et kjerne-
punkt. Redaktørrollen har ifølge Eide (2000:255) alltid vært under press: «Og 
det mest grunnleggende presset er nettopp det som knytter seg til portemoné 
eller  regnskapstall». Utviklingen i mediebransjen har økt trykket på redaktøre-
ne. «Kommersialisering, konsentrasjon, konvergens, kontrolliver og kildeprofe-
sjonalisering er det som særlig setter redaktørrollen under press», hevder Eide 
(2000:299). Hans studie går fram til årtusenskiftet og fanger ikke den sterke 
digitale veksten og transformasjonen etter dette. Örnebring (2010:63) trekker 
imidlertid fram Eides studie som en av de få som tar opp «this position of the 
editor as a profession ’in-between’ management and journalism». 

I en studie av lederskap i fem svenske regionaviser fra 1800-tallet fram til 
2005 (Djerf-Pierre & Weibull red, 2009),152 analyseres blant annet forretnings-
modeller og ledernes tankesett i perioden 1988 til 2005. Selv om det er ulikheter 
både i økonomi og personlighet, er det også en periode med konsern- og kjede-
bygging, og et sterkere samarbeid administrativt og redaksjonelt. Det siste var 
omdiskutert (Djerf-Pierre, 2009b:408). Konsernenes ekspansjon og de endrede 
økonomiske vilkårene fører også til endring i lederskapet. Lojalitet mot avisen 
og ledelsen, omtalt som en «brukskultur» erstattes av en overgang til «en mer 
opersonlig och ‘professionell’ relation mellan tidningen och journalisten, liksom 

152 De fem avisforetakene er Borås Tidning, Nya Wermlands-Tidningen, Sundsvalls Tidning, 
Barometern og Jönköpings-Posten. 
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mellan chefer och anställda» (Djerf-Pierre, 2009b:423). At forholdet er mindre 
personlig, innebærer ikke at sjefer bruker mindre tid på personalspørsmål, sna-
rere motsatt, ifølge Djerf-Pierre. Det er også en del av profesjonaliseringen av 
lederskapet. Sjefredaktøren har særlig en utadvendt rolle. Informantene i stu-
dien som har utgiveransvar, har ofte en bred journalistisk erfaring, og mange av 
dem forholder seg til et mytisk bilde av utgiverrollen når de bedømmer sitt eget 
lederskap. Dette er i tråd med tendenser jeg har vist til i innledningskapitlet av 
denne avhandlingen.  

Jonas Ohlsson studerte eierskap og styrer i tre stiftelseseide regionaviser i 
Sverige over en periode på femti år. Studien viser en gradvis forskyvning av 
allokativ makt fra styremedlemmene til mediehusets/konsernets ledelse 
(Ohlsson, 2012:344). Stiftelse som eierform har historisk hatt andre verdier enn 
de rent økonomiske, for eksempel politisk. Ohlsson (2012:363)  viser imidlertid 
at det skjer en endring mot slutten av 80-tallet, dvs. i starten av min studies 
periode. «In a process gaining momentum in the late 1980s, the organizations 
were increasingly subjected to a set of different expectations presented by 
stakeholders external to the intimate ownership sphere. Both the owners and 
the boards of directors were criticized for not acting according to fundamental 
‘professional’ business principles». 

 I sin avhandling om Orkla Media, viser Johann Roppen (2003:282ff) at ei-
erne har sterk kontroll over avisene, blant annet ved å jobbe systematisk med 
rekruttering av redaktører, ved å kreve «avrapportering på ei rekkje område som 
først og fremst har kvantitative og økonomiske og administrative eigenskaper – 
men også meir kvalitativt ved at redaktørene også har nær kontakt med konser-
nets direktørar». Det var få konflikter mellom redaktører og eiere, men Roppen 
identifiserte tegn på en bedriftifisering av rollen og en maktforskyvning fra 
lokalt til nasjonalt plan.  

Redaktører i dagspressen kan ses som del av en elite. Djerf-Pierre (2005:273) 
slår i en studie av svenske medieledere og kjønn, blant annet fast at mediefeltet 
er karakterisert av en klart mønster av sosial og profesjonell selv-reproduksjon. 
Flere har analysert journalistrollen og dens utvikling (bl.a Ekström & 
Nohrstedt, 1996; Ottosen, 2004; Borgen, 2007; Nygren, 2008, 2013, 2014; 
Witschge & Nygren, 2009; Hovden, 2008; Asp 2012; Wiik, 2010, 2014; von 
Krogh (red), 2011). Det er ulikheter, men også klare paralleller mellom journa-
list- og redaktørrollen, ikke minst fordi begge har en forankring i den journalis-
tiske institusjonen. Wiik (2010:208) fant i sin avhandling om svenske journalis-
ter fra 1989 til 2005 at «management-diskursen» hadde fått økt innflytelse, og at 
journalistene har begynt å innlemme kommersielt orienterte yrkesidealer i sin 
profesjonelle identitet. Nygren (2013:271) har også studert journalistrollen i et 
profesjonaliserings-perspektiv, og oppsummerer at den kan analyseres på tre 
ulike nivåer; plassen i produksjonen, slik han selv gjorde i 2008, normer og 
rutiner i mediebedriften slik bl.a. Ekström og Nohrstedt gjorde i 1996, og vur-
deringer og idealer i journalistyrket som helhet som i Djerf-Pierre og Wiik 
(2012). Medieutviklingen gjør det vanskeligere å snakke om en kollektiv identi-
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tet for alle journalister. Endringene i forutsetningene for det journalistiske ar-
beidet, har ført til en identitetskrise som ifølge Nygren kan beskrives som en 
de-profesjonalisering (2013:287). Rollen endres når strukturer, organisasjons-
former, kompetansekrav og kulturer som journalisten – eller redaktøren - ope-
rerer i, endres. Samtidig er det normative aspektet ved en rolle så sterkt at end-
ringer går tregere enn kanskje antatt. Gunnar Nygren (2008:165) har vist at 
endringene i arbeidsprosessene har gått raskt, men at det også fins «en tröghet i 
de redaktionella kulturerna, sega strukturer som håller emot och håller fast vid 
ett journalistisk tänkande som har sitt ursprung i gamla produksjonsformer».  

Spennet mellom redaksjonelt innhold og kommersiell drift som sjefredaktø-
rene tradisjonelt har stått i, har vært gjenstand for flere studier der dualitetens 
dilemmaer er drøftet (bla. Wilberg, 2003; Achtenhagen & Raviola, 2007, 2009). 
Erik Wilberg (2003) har i sin doktoravhandling undersøkt en- og toleder-modell 
i norske og svenske aviser.153 Han fant er at det ikke er grunnlag for å si at det 
er forskjell i ytelse og suksess mellom de to modellene, og det er heller ikke 
substansielle skiller mellom de to landene. Faktorer som lederskapspraksis, 
personer som innehar stillingen og lederteamene har større betydning enn le-
dermodellen. Et unntak er variabelen for samarbeid over avdelingsgrensene, og 
oppfatningen av en positiv og samarbeidsvillig intern kultur. Den er sterkere 
hos enledere. Han hevder at samarbeid og tillitsbygging er avgjørende for 
avisenes suksess: «To identify the important values, balanced between editorial 
and non-editorial, stick to them and communicate them effectively is the acid 
test of newspaper leadership» (Wilberg 2003:154).  

Oppmyking av spenningene mellom redaktør og direktør, journalistikk og 
marked, kan være vanskelig fordi det også ses i sammenheng med tap av identi-
tet og personlighet (Achtenhagen & Raviola, 2007154, 2009).  Mediebedrifter vil 
tjene på å finne måter å redusere sin innebygde spenning ved å se journalistikk 
og marked som en dobbelhet (duality), skriver de. Media management innenfor 
organisasjoner har de seinere årene fått en økt oppmerksomhet og forskning, 
slik bl.a. Achtenhagen og Raviola er eksempler på, men er fortsatt et forsk-
ningsfelt i utvikling (Küng, 2006, 2015, 2017; Mierzejewska, 2011). Kvinnelig 
lederskap i mediene er også et underforsket området. Zadig og Tryggvason 
(2014) har gjort en survey-undersøkelse av kvinnelige medieledere i utdan-
ningsprogrammet «Kvinnors ledarskap».155 Den viser blant annet at antall kvin-
ner i toppstillinger i mediene har økt fordi kvinner oftere søker sjefsjobber, de 

153 Det empiriske materialet er hovedsakelig en surveyundersøkelse med 147 norske og svenske 
redaktører. 
154 Det empiriske materialet er endringsprosesser i en belgisk og en hollandsk mediebedrift.  Det 
empiriske materialet i 2009-studien er en ikke-navngitt europeisk mediebedrift. 
155 Undersøkelsen bygger på deltakerne i lederutdanningen “Kvinnors ledarskap & undersökande 
journalistik” ved Stockholms universitet fra 1995-2013. 
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er mer karriereorienterte og likestillingsarbeidet har hatt effekt.156 Hovedkon-
klusjonen i Djerf-Pierres (2005) undersøkelse av medieeliten i et kjønnsperspek-
tiv viste at tilegnelse av sosial kapital er en avgjørende motvekt for den negative 
kapital kvinnelighet utgjør i mulighetene for å nå lederposisjon i mediene.  

En rekke nyere studier tar for seg forholdet mellom de tradisjonelle forret-
ningsavdelingene og redaksjonen i mediebedrifter, og viser økt integrasjon mel-
lom disse (bl.a. Gade, 2004, 2008; Fagerling & Norbäck, 2005; Gade & Raviola, 
2009; Westlund, 2011; Barland, 2012). I sin avhandling om redaksjonell pro-
duktutvikling i Aftonbladet og VG fra midten på 90-tallet til 2010, fant Barland 
at redaktørene som er intervjuet «fullt og helt uttaler sin tilslutning til at medie-
huset styres av kommersielle mål, og at de har et ansvar for at journalistikken 
skal bidra til dette. Dette utelukker selvsagt ikke de journalistiske mål» (Barland, 
2012:156ff). Redaktørene oppfatter ikke forholdet mellom journalistikk og 
kommersiell drift som konflikter, men som dilemmaer eller utfordringer. 

I en analyse av markedsstrategier og ledernes roller i allmennkringkasteren 
SVT i en periode fra 1997 til 2000, er en tilsvarende konklusjon blant annet at 
ledelsen «opererade i allt större utsträckning med en kommersiell marknadslo-
gik som stod i konflikt med den journalistiske institutionen som verkade inom 
Sveriges Television och därmed med den journalistiska logiken» (Lindén, 
2011:329). Han viser også at det først og fremst er den øverste ledelsen med 
stabsfunksjoner som tar til seg den kommersielle logikken.  

I en analyse av svenske sjefredaktørers holdninger – basert på tre ulike spør-
reundersøkelser utført av JMG157 - tar Andersson og Wiik (2013 og 2014) ut-
gangspunkt i den tradisjonelle delingen mellom business og journalistikk. De 
konkluderer blant annet med at sjefredaktører gradvis frigjør seg fra den tradi-
sjonelle journalistiske diskursen, at organisatorisk profesjonalisme blir viktigere, 
og det er en avstand mellom redaktører og journalister i oppfatningene om hva 
journalistisk kvalitet innebærer (Andersson & Wiik, 2013:706).  Sjefredaktørene 
omfavner management-verdier som profitt, effektivitet og ledelse (Andersson 
& Wiik, 2014).  De to forskerne mener at redaksjonelle ledere må ha økt be-
vissthet om hvordan den gradvise transformasjonen av egen rolle mot en mer 
management-orientert ideologi virker på arbeidet i nyhetsredaksjonene (An-
dersson & Wiik, 2014:104). Ifølge Raviola (2012:952) overbeviste intervjuer 
med avisledere158 henne om at motsetningene mellom business og jounalistikk 

156 Kvinners lederskap er også behandlet blant annet med intervjuer med kvinnelige medieledere i 
boken “Media-amazonerna” (Israelsson & Zadig, 2007). Norsk Redaktørforening har gitt ut en 
veileder for å øke rekrutteringen av kvinnelige redaktører. http://www.nored.no/NR-
dokumentasjon/Rapporter-og-veiledere/Redaktoerjakten-En-veileder-i-rekruttering-av-
kvinnelige-ledere 
157 De tre surveyene er Managing Editors 2010, the Swedish Editor-in-Chief Survey 2005, 2011. 
158 Datagrunnlaget var ikke begrenset til redaktører, men omfatta 14 intervjuer med ledere i 
bransjeorganisasjoner. Hun analyserte også taler fra organisasjonenes konferanser mellom 1986 
og 1998.  
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er «an old story and that newspaper organizations had dramatically moved to an 
integrated way of working». Teknologien kunne ses som en bro mellom fortid 
og framtid. Mindre polarisering, økt samarbeid og tendens mot et tredelt leder-
skap med både journalistikk, business og teknikk, fant også Oscar Westlund 
(2011) i en studie av Göteborgs-Postens satsing på mobil. Den viser at redak-
sjon, markedsavdeling og it-avdeling – kalt creatives, suits og techies - samarbeider 
og skaper nye intra-organisasjonelle samarbeidsformer. For å skape den digitale 
endringen måtte de gamle skillelinjene oppheves. «The old boundaries between 
creatives and suits have been rearranged, and with the increased reliance on 
technolgy the techies have become increasingly involved in formalised sense-
making processes» (Westlund, 2011:312) 

I tillegg til forskning om redaktørrollen, har Norsk Redaktørforening gjort fle-
re undersøkelser av redaktørenes stilling og av deres forhold til aktørere rundt 
seg (bl.a Finslo, 1999, 2003). Disse er i hovedsak presentert i foreningens årbø-
ker. Redaktørene uttrykker der blant annet bekymring for økt press. I Jensen 
(2010) gis også en analyse av redaktørrollen med en «demarkasjonslinje» av hva 
eierne kan bestemme og hva som er redaktørens ansvar. Eiernes rett omfatter 
alt fra konsept og ansettelser til budsjett og distribusjon.  

3.3 Journalistikken og mediemarkedene som institusjoner 
Institusjonell teori kan oppfattes som et makroperspektiv der de strukturelle 

rammene pressen opererer innenfor, er det sentrale. Men medieinstitusjoner 
handler om langt mer enn strukturer. Det handler like mye om praksiser og om 
konvensjoner og normer for hvordan man gjør ting (Eide, 2008:24). For å for-
stå den journalistiske institusjonen er normativ medieteori en inngang. For å 
forstå markedet er politisk økonomisk teori om mediene en tilsvarende åpning. 
Disse må selvsagt ses i sammenheng.  

Dagspressens redaktører er ansvarlige for sine mediehus og ansatt i ulike 
konserner, men de er også del av journalistikken som institusjon. Den journalis-
tiske institusjonen er på mange måter en forutsetning for redaktørrollen. Redak-
tørrollens legitimitet er knyttet til: «anerkjennelsen av dens betydning for den 
offentlige samtale og for ytringsfrihet. Den har en institusjonell forankring i 
norsk medievirkelighet. Redaktørrollen eksisterer i så måte uavhengig av den 
enkelte redaktør. Men det er den enkelte redaktør som til hverdags må gi rollen 
mening» (Eide 2000:293).  

Nyhetsmediene – der sjefredaktørene har den redaksjonelle topposisjonen – 
kan ses på som forvaltere av den journalistiske institusjonen (Allern, 2001:43). 
Samtidig er de også ledere innen en merkantil organisasjon som styres etter 
bedriftsøkonomiske krav og logikker. Mediebedrifter skal tjene penger og drive 
utvikling både av redaksjon, marked, personal, teknologi osv. Hvor sterk vekt 
som har blitt lagt på økonomisk inntjening har imidlertid historisk sett variert 
innen ulike typer av mediebedrifter, og gjør det fortsatt i dag. 
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 Den «doble oppgaven» er kanskje aller tydeligst i ledelsen av mediebedriften. 
Direktør og sjefredaktør skal lede bedriften sammen. I noen tilfeller er ansvaret 
lagt til en og samme person, som når sjefredaktøren også er administrerende 
direktør. Dette er sentralt i studien av sjefredaktørrollen, og redaktørenes hand-
lingsrom og maktstilling. 

Institusjonsbegrepet brukes både innen samfunnsvitenskap og humaniora på 
mange måter og ulike nivåer. Stockholms universitet er for eksempel en institu-
sjon, men er også del av noe større, av akademia og vitenskapen; den akademis-
ke institusjonen. Ofte brukes begrepet institusjon om organisasjoner, men også 
om institusjoner som ivaretar bestemte samfunnsoppgaver på et mer generelt 
nivå, som familien og utdanningsvesenet. I denne avhandlingen representerer 
både journalistikken og markedet to slike samfunnsmessige institusjoner, dvs. 
de er institusjoner på et mer abstrakt plan enn spesifikke medieorganisasjoner. 
Institusjonene består for eksempel selv om en spesifikk mediebedrift går kon-
kurs eller en ny kommer til. 

Et sentralt punkt i institusjonell teori er også at institusjoner utvikles over 
tid. Berger & Luckmann (1966:72) betoner at institusjoner er historiske produk-
ter og må forstås i en historisk kontekst: «It is impossible to understand an 
institution adequately without an understanding of the historical process in 
which it was produced». Giddens (1984: 24) kaller derfor institusjoner «the 
more enduring features of social life». Varighet og stabilitet kan altså ses som 
del av definisjonen av institusjoner. Likevel kan utgangspunktet for at en insti-
tusjon vokser fram, være en kamp om dominans. Statsviteren Timothy Cook 
(1998:66) ser for eksempel institusjoner som resultatet av langvarige og pågåen-
de konflikter. 

Redaktørene er i en slik sammenheng aktører, både som individer og kollek-
tiver: «Selv om også kollektive aktører består av personer som tar de konkrete 
avgjørelsene, så skjer dette innenfor institusjonelle og strukturelle rammer. I en 
nyhetsbedrift vil for eksempel handlingene påvirkes både av journalistiske nor-
mer og forretningsnormer, knyttet til en redaksjonell markedsstrategi» (Allern, 
2001:62).  

Den doble institusjonelle tilknytningen er en strukturell ramme som redaktø-
rene virker innafor. De påvirkes av den og som aktører påvirker de de samme 
strukturene.  Ryfe og Blach-Ørsten (2011:4) skriver at «…institutions – various-
ly defined as formal organizations or informal routines, scripts, rules or guide-
lines that stretch across organizations – mediate the relationship between macro 
structures (e.g. the economy; the state) and individual action».   

Nyhetsmedienes rolle som en politisk institusjon har vært gjenstand for flere 
studier, bl.a. i USA og Skandinavia (Cook, 1998/2006; Sparrow 1999; Allern 
1996, 2001; Ørsten, 2005; Allern & Blach-Ørsten, 2011; Lowrey, 2011 m.fl.). I 
min studie er fokuset først og fremst på nyhetsmediene som forvaltere av jour-
nalistikken som institusjon. Det er den institusjonelle rammen rundt redaktøre-
ne og redaktørrollen som er utgangspunktet for analysen. 
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Cook (1998:66ff) beskriver nyheter og nyhetsmedier i USA både som en po-
litisk og sosial institusjon, og definerer institusjon ut fra tre kriterier: For det 
første sosiale mønstre som ikke bare innbefatter formelle og eksplisitte regler, 
men usagte prosedyrer, rutiner og antakelser som tas for gitt. I mediebedrifter 
snakker man ofte om det som «sitter i veggene». For det andre strekker institu-
sjoner seg over tid og rom, og for det tredje styrer institusjonene over en sosial 
og/eller politisk sektor. Medienes oppgave er den offentlige kommunikasjonen. 
Cook mener at nyhetsmediene kommer inn under denne definisjonen og derfor 
kan karakteriseres som en politisk institusjon, samtidig som han seinere (Cook, 
2006:163) moderer teorien noe. Han advarer blant annet mot å strekke hypote-
sen om at mediene er homogene for langt; «Similiar is not identical».  

Allern (1996:19) mener dagspressen eller nyhetsmediene er i en spesiell stil-
ling som produsenter av nyhets- og aktualitets-journalistikk, og at det å være del 
av nyhetsinstitusjonen gir aktørene legitimitet og troverdighet. Bjerke (2009:56) 
hevder at forutsetningen for at nyhetsmediene kan forstås som en egen institu-
sjon er at den «i en viss grad styres av profesjonelle logikker som skiller seg fra 
rent bedriftsøkonomiske». Ekecrantz og Olsson (1994:12) mener at det er na-
turlig å betrakte journalistikken som en institusjon. «Som alla andra institutioner 
bygger den sin legitimitet på att naturalisera ett speciellt tänkande». 

Institusjonell teori er hyppig brukt innen skandinavisk medieforskning (Eke-
krantz & Olsson, 1994; Pollack 2001, Eide, 1998; Ørsten 2005; Allern 1996, 
2001; Roppen 2003; Bjerke 2009; Lindén 2011; Sjøvaag, 2011, 2016; Ohlsson, 
2012; Barland 2012; Mathisen 2013; Asp 2014; Eide, Sjøvaag & Larsen, 2016; 
Danielsson, 2016).  Mange har også brukt Giddens struktureringsteori som et 
utgangspunkt for studier av journalistrolle og av medieproduksjon i en institu-
sjonell ramme (Ottosen 2004; Eide 1998; Ekström og Nohrstedt 1996; Hjar-
vard 2008; Barland 2012 m fl). 

Statsviterne March og Olsen (1989, 1995) bygger sin teori om politiske insti-
tusjoner blant annet rundt det de kaller «a logic of appropriateness» (March & 
Olsen 1989:160). Paul Bjerke har oversatt dette til «høvelighetslogikk» – «man 
gjør det som er passende eller høvelig i situasjonen» (Bjerke 2009:30). Eller som 
March og Olsen selv uttrykker det:  

Political institutions are collections of interrelated rules and routines that de-
fine appropriate actions in terms of relations between roles and situations. The 
process involves determining what the situations is, what role is being fulfilled, 
and what the obligations of that role in that situation are. When individuals en-
ter an institution, they try to discover, and are taught, the rules (March & Ol-
sen, 1989:160).  

 
De ser institusjoner som forklaringsmønstre for handling, historisk endring og 
styre (March & Olsen, 1995:28). Handlingsperspektivet er særlig interessant i 
denne sammenhengen fordi det knytter an til forholdet mellom aktør og struk-

79



tur. Hovedpoenget i struktureringsteorien er samspillet, dualiteten, mellom 
aktør og struktur. Struktur er ikke bare begrensninger for aktørene, men i like 
stort monn muligheter, hevder Giddens (1984:25):  «Structure is not to be equa-
ted with constraint but is always both constraining and enabling». Aktørene 
handler, handlingen er en kontinuerlig prosess. Giddens bruker begrepet 
«knowledgeable agents». Eide (1998:55) påpeker, at: «Kyndige aktørers overvå-
king av, rasjonalisering av, og refleksjon over egen og andres praksis er en inte-
grert del av daglig praksis. Aktører vil typisk ha en forståelse av hva som gjøres, 
hva som er ’called for’». Til dels handler det nettopp om det ubevisste, usagte, 
om det som er passende å gjøre. «Rules and understandings frame thought, 
shape behavior, and constrain interpretation», sier March og Olsen (1995:31). 
Ekström og Nohrstedt (1996:31) betoner verdien av begrepet praktisk bevisst-
het: «Genom begreppet praktiskt medvetande kan vi forstå betydelsen av den 
del av journalisternas yrkeskunskap som inte går att reducera till medvetna 
överväganden, formulerade intentioner eller attityder». Noe av det samme vil 
kunne gjelde for redaktørene, de er som sagt en del av den journalistiske institu-
sjonen.  

For Giddens er handlinger et prosessbegrep. Aktørene har en mulighet til å 
handle annerledes enn strukturen skulle tilsi, til å «gjøre en forskjell». Det er 
nettopp denne evnen som gjør individet til en sosial aktør. Det er mulig å se 
utviklingen av en rolle i endring med samme perspektiv, dvs. å se endringer i 
redaktørrollen hovedsakelig som del av en prosess og ikke som formet av dis-
ruptive enkeltepisoder. At Schibsted gikk på børs i 1992 eller at Bonnier tok 
sine aviser av børs i 1998, er med andre ord ikke avgjørende for endringer i 
redaktørrollen i seg selv. Den generelle økonomiske og industrielle utviklingen 
som over tid har gitt sterke, sentraliserte og markedsorienterte mediekonsern 
kan derimot ha hatt betydning for redaktørrollen. Og der kan sjefredaktørene 
selv ha medvirket og påvirket utformingen av rollen. Samtidig kan enkelthen-
delser sette i gang endringer, slik for eksempel iphonen gjorde da den kom i 
2007, og nærmest førte til en revolusjon i bruk av mobil i media. Teknologi kan 
dermed bidra til det Ryfe (2006) kaller et «systemsjokk». Institusjonell teori 
oppfattes ofte som en teori som kan forklare stabilitet, men kan også forklare 
forandring.  

Institutional orders will reproduce in the absence of a shock to the system. 
This is sometimes referred to as punctuated equilibrium. Over extended peri-
ods of time we ought to see long periods of relative stability, critical junctures 
in which the system is shocked and opportunities for new directions arise, fol-
lowed by the creation of new institutional orders and a corresponding increase 
in stability (Ryfe 2006:138).  

 
Samtidig peker March og Olsen (2006:11) på at «institutions have shown con-
siderable robustness even when facing radical social, economic, technical and 
cultural change». Tilsvarende skriver Nygren (2008), som vist i forrige delkapit-
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tel, at de journalistiske tenkemåtene holder fast i sin opprinnelse i de gamle 
produksjonsformene. I en studie av journalisters holdning til teknologisk end-
ring, konkluderer Lars Nyre (2010:193) blant annet med at «teknologisk press 
mot profesjonen kan bli møtt med mer eller mindre bevisst uvilje mot å endre 
på profesjonen». Andre studier, som Örnebring (2010) påpeker også at tekno-
logisk determinisme er en vanlig holdning hos journalister når de skal vurdere 
endringer i profesjonen. 
 

3.3.1 Normativ presseteori  
Den journalistiske institusjonen som sjefredaktørene er en del av, har en 

ideologisk forankring som normativ presseteori vil kunne bidra til å fortolke. 
Begrepet normativ innebærer at «explanations are based on choices among 
cultural values and ultimately on some premises about the nature and purposes 
of human existence» (Christians et al, 2009:19). Eli Skogerbø (1991:136) de-
finerer normative teorier som «theories or analyses that are explicitly concerned 
with prescription, evaluations, or analyses or theories that construct and apply 
standards or criteria along which social and political institutions, organizations 
and practices may be evaluated».  

 I 1956 kom boken Four Theories about the Press (Siebert, Peterson & 
Schramm) ut i USA. Boken var lenge en standardreferanse innen normativ 
presseteori, også i Skandinavia. Siebert et als grunnleggende hypotese var at 
mediene gjenspeiler og tar farge av politiske systemer og filosofier i det sam-
funnet de er en del av. Forfatterne delte disse systemene inn i fire; det autoritæ-
re, det liberale eller frihetlige, det sosialt ansvarlige og det sovjetiske kommu-
nistsystemet. Systemene var normative i den forstand at de representerte fore-
stillinger om hva pressen burde være og gjøre. I den autoritære modellen er 
pressen maktelitenes organ, og er med på å legitimere makten. Den frihetlige 
modellen er bygd på opplysningstidens idealer med det rasjonelle sannhetssøk-
ende mennesket i sentrum. Pressen er pluralistisk, og pressens frihet er det 
viktige. Den tredje modellen, den sosiale ansvarsteorien, bygger på den frihetli-
ge eller liberale modellen, men legger større vekt på pressens ansvar og forplik-
telser overfor samfunnet. Den sosiale ansvarsteorien er den som har hatt størst 
betydning i Sverige og Norge i etterkrigstiden. «Den bygde på en tradition av 
dagstidningar med nära band till de politiska partierna och på samhällskontrol-
lerad tv og radio «i allmänhetens tjänst», oppsummerer Gunnar Nygren 
(2005:37).  

Typologiene – og de tre gjenværende formene etter at Sovjetunionen er opp-
løst - er imidlertid kritisert, blant annet for å ha for mye fokus på politiske ny-
heter og være svært amerikanske i forståelsen av blant annet pressefrihet, ikke 
minst fordi den gjenspeiler en kald krig-forståelse (se bl.a. McQuail, 1994:133, 
2010:175ff). Skogerbø (1991:138) mener at boken er inkonsistent i bruken av 
klassifiseringskriterier, har en problematisk miks av teoretiske påstander og en 
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uklar status for de fire «teoriene». «The popularity of this work has been amaz-
ing, considering its methodological, analytical and theoretical weaknesses” 
(Skogerbø, 1991:133). Som Lars Nord (2012:75) oppsummerer: «Ganska snart 
kom de fyra teorierna för pressen att snarare betraktas som en ideologisk än en 
vetenskaplig produkt i forskarsamhället».  

Inndeling i typologier og modeller over ulike mediesystemer har samtidig in-
fluert senere medieforskere (bl.a. McQuail, 2005, 2010; Hallin & Mancini, 2004; 
Christians et al, 2009). McQuail (2005:185) har i seinere gjennomganger skilt ut 
fire andre modeller for normativ teori i vestlige medier: En liberal-pluralistisk 
eller markedsmodell, en sosial ansvars- eller public interest-modell, en profesjo-
nell modell og en alternativ media-modell. I Christians et al (2009) lanserte 
McQuail og medforfatterne en ny modell for normativ medieteori med flere 
lag, men der referansepunktet er demokrati og medias rolle. De identifiserer fire 
sosiale roller for mediene, roller som ikke er begrensa til en bestemt form for 
normativ modell. For det første har nyhetsmediene en overvåkningsrolle (moni-
torial role). Den innebærer å samle og formidle informasjon av interesse for et 
publikum, men også å distribuere informasjon på vegne av kilder eller annonsø-
rer som både kan være statlige og private. Den andre rolle er som fasilitator 
(facilitative role), dvs. å gi tilgang til en rekke politiske og sosiale prosesser. «Con-
sistent with the normative character of journalism’s roles, the news media do 
not merely report on civil society’s associations and activities but support and 
strenghten them» (Christians et al, 2009: 31). Den tredje rollen kalles den radi-
kale, og innebærer å være en plattform for stemmer som er kritiske til den etab-
lerte orden og makt. Den fjerde rollen er samarbeid, og referer til forholdet 
mellom media og politiske og økonomiske maktkilder, særlig statlige. Forsker-
gruppen ser likevel begrensningene med en typologisering:   

For example, contemporary journalists may represent in their professional 
thinking several streams of the normative tradition simultaneously – not least 
the oldest, corporatist one. Media roles as held by media institutions or indi-
vidual communicators are typically composites of different and sometimes 
contradictory traditions (Christians et al, 2009:17). 

 
Det er utenfor denne studiens rammer å analysere utviklingen av normative 
modeller. Poenget er at studiens objekter – sjefredaktørene og redaktørrollen – 
er del av den journalistiske institusjonen og dermed sterkt knyttet til normativ 
presseteori og ideologi. Mediepolitikken i de skandinaviske landene er dessuten 
i store deler av perioden forankret i samme normative tradisjon og oppfatning. 
Institusjoner «kan også studeres som normative ordener som fastlegger status til 
interesser og mål, ideer og handlemåter, grupper og enkeltpersoner, og som 
skaper adferd drevet av moralske forpliktelser og ikke av egeninteresse» (Olsen, 
1985: 5). 
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Normativ teori har relevans for min analyse fordi redaktørene er en del av 
dette normsettet. Redaktørrollen defineres i stor grad av den historiske og nor-
mative tradisjonen. Deres rolleoppfatninger, men også mulige rollekonflikter, 
vil kunne studeres i forhold til normativ teori om pressens oppgaver og status 
både i det norske og svenske samfunnet. Denne normative holdningen preger 
også mediebransjens etiske rammeverk, dens organisering osv. I svensk medie-
politikk er journalistikkens demokratiske oppgaver tradisjonelt definert som 
informasjons-, granskings- og forumoppgaver (Nord & Strömbäck, 2012:17). 
Det samme gjelder norsk mediepolitikk. Sjefredaktørene kan altså ses som 
øverste forvaltere av dette oppdraget.  

Oppgavene mediene har i samfunnet, som nyhetsprodusenter og debattfora, 
er en viktig grunn til at de behandles annerledes enn andre aktører på markedet. 
Ideene om hva som er pressens oppdrag har sine historiske røtter i oppfat-
ninger om hva som bør være pressens rolle i et demokratisk samfunn. Det er 
imidlertid ikke et statisk normsett. Partipressen hadde i sin tid normer om poli-
tisk engasjement og ansvar som senere ble erstattet av profesjonelle journalis-
tiske normer knyttet til partipolitisk upartiskhet. Parallelt har det skjedd en pro-
fesjonalisering av pressens aktører – både på merkantil og journalistisk side. Til 
tross for at mediebedrifter erkjenner medienes demokratiske rolle, er ifølge 
Nord og Strömbäck (2012:33) «steget ofta långt till att denna principuppfatt-
ning slår igenom i de interna beslutsprocesserna på olika nivåer. Då finns det 
snarare anledning att anta att de demokratiska perspektiven är underordnade 
företagsekonomiska ställningstaganden och redaktionella nyhetsvärderingskrite-
rier».  Sjefredaktørene er også ledere av forretningsdrevne bedrifter som over 
tid er blitt mer markedsstyrt. Nord og Strömbäck (2012.26) framholder at «me-
dierna har i princip alltid varit beroende av lönsamhet, men över tid och i takt 
med en hårdnande konkurrens om såväl publiken som annonsörernas pengar 
har ekonomiska målsättingar fått större tyngd på bekostnad av publicisistiska 
ambitioner». 

Samtidig har teorier om «sosialt ansvar» de siste årtiene fått økt betydning i 
ulike deler av næringslivet som del av en generell næringslivskultur.159 I en mer 
management-orientert tankegang er alle organisasjoner i stor grad like (Anders-
son & Wiik, 2013:708). Men innen mediebransjen har nettopp «sosial ansvars-
teori» lenge spilt en viktig ideologisk rolle – et ansvar for informasjon, politisk 
debatt og kritisk granskning. «Vaktbikkje»-idealet er i høyeste grad levende. Et 
aktuelt eksempel er Stavanger Aftenblad som nedbemanner, men samtidig utvi-
der sin gruppe for gravende journalistikk160. Andersson & Wiik (2013:713) opp-

159 Blant annet har Schibsted sin egen portal for sosialt ansvar. Hentet 7.2.2017 fra: 
http://howwecare.schibsted.com/ og Bonnier en tilsvarende for yttrandefrihet och Samhällsan-
svar. Hentet 27.2.2017 fra http://www.bonnier.com/sv/page/yttrandefrihet--samhallsansvar 
160 Hentet 2.2.2017 fra: http://journalisten.no/2016/08/stavanger-aftenblad-styrker-
gravegruppen 
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summerer at sjefredaktører ikke skiller profesjonelle, journalistiske mål fra le-
dermål slik journalister gjør. «They believe that even if managerial forces have 
become increasingly influential, this is also valid for professional and journal-
istick forces.(…) To managers, journalistic professionalism is a main capital and 
a resource of the organization, one waiting to be exploited». 

Det innebærer at analysen av sjefredaktøren ikke bare kan ta utgangspunkt i 
en normativ tilnærming, men også må se på den økonomiske markedsoriente-
ringen. 

3.3.2 Politisk økonomi og markedsorientering 
For å forstå mer av mediemarkedenes institusjonelle strukturer og deres be-

tydning for sjefredaktørrollen, er det relevant å trekke inn deler av teorier om 
medienes politiske økonomi. Det er et perspektiv som gir bedre mulighet for å 
analysere de økonomiske og strukturelle relasjonene, ikke minst fordi økonomi, 
eierskap og teknologi er sentrale rammevilkår for å analysere redaktørrollen. I 
tillegg er det et fruktbart perspektiv i spørsmålet om makt. Politisk økonomisk 
tilnærming kombinerer økonomi, politikk og sosiologi (bl.a. McManus, 1994; 
Mosco, 2009; Golding & Murdock, 1991; Murdock & Golding 2005; Allern, 
1998b; Hultén, 1999; Cottle, 2003; Hardy, 2010, 2014). En slik teoretisk 
tilnærming kan defineres som: «the study of how values of all kinds are pro-
duced, distributed, exchanged, and consumed (the economic); how power is 
produced, distributed and exercised (the political); and how these aspects of the 
social world are related at any given place and time» (Graham, 2006:494). 

Murdock og Golding (2005:61) mener at et kritisk politisk-økonomisk per-
spektiv er historisk og fokuserer på langsiktige endringer, den er holistisk og ser 
økonomi sammen med politisk, sosialt og kulturelt liv. Eierkonsentrasjon og 
kontroll er trolig det temaet som i særlig grad har opptatt forskere med en slik 
teoretisk tilnærming. 

Med markedsinstitusjonen forstår jeg det økonomiske systemet mediebran-
sjen er en del av. John McManus (1994) hevder i en analyse av tv-nyheter at: 
«…at the heart of market journalism is the logic of the marketplace. As the 
name implies, a marketplace is where people come to buy and sell goods and 
services» (McManus, 1994:4). Mediene opererer på mange ulike markeder; for 
kapital og arbeidskraft, salg av innhold, og for salg av publikums oppmerksom-
het til annonsører. De skaper også verdi for samfunnet. I sin innflytelsesrike 
studie presenterer McManus (1994:23) en modell for kommersiell nyhetspro-
duksjon.161 I modellen inngår investorer og eiere, kilder, annonsører og konsu-
menter, det vil si publikum. Allern (1998b:18) knytter investorene til finansmar-
kedet, annonsørene til reklamemarkedet, mens lesere, lyttere og seere utgjør 

 
161 Modellen er bearbeida og brukt på norske forhold av Sigurd Allern (1998b:18).  
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publikumsmarkedet. Jeg ser mer samlet alle disse tre som en del av en markeds-
institusjon, selv om transaksjonene på de forskjellige markedene har ulik betyd-
ning og vekt.  

Et av markedene er altså annonsører eller sponsorer som kjøper tilgang til 
mediehusets publikum og deres tid for å selge sine varer og tjenester. Annon-
semarkedet har hatt en nøkkelrolle i medienes forretningsmodell i mer enn 
hundre år. Forretningsmodellen startet i New York i 1833 da The Sun for førs-
te gang ble delvis finansiert av annonser (Krokan, 2015:138).  

Publikum har imidlertid – ut over reklamefinansieringen – også andre øko-
nomiske roller. Salg av innholdet er blitt viktigere på alle plattformer. Publikum 
betaler for papiravis eller for digitalt innhold på nett og mobil. Den dramatiske 
nedgangen i annonseinntekter som tradisjonelle mediehus har opplevd det siste 
tiåret, har ført til at det satses enda sterkere på vekst i betalings- og abonne-
mentsløsninger. Det gjelder ikke minst fordi digitale giganter som Google, 
YouTube, Facebook og andre har erobret store deler av det digitale reklame-
markedet. I tillegg har publikum en potensiell økonomisk verdi fordi de legger 
igjen data om seg selv og sin bruk av mediet digitalt. Dette brukes som såkalt 
«big data» både av mediehuset selv, men ikke minst overfor annonsørene. Det 
innebærer «a major refinement in the commodification of viewers over the 
earlier system of delivering mass audiences» (Mosco, 2009:137).  

Et tredje marked er knyttet til eiere og investorer i pressen. For børsnoterte 
selskaper som dagens Schibsted, er investorene i stor grad utenlandske banker 
og investeringsselskaper, med Tinius-stiftelsen som viktigste unntak og enkelt-
eier.162 For Bonnier er eierne familiemedlemmer i et aksjeselskap i dag, men 
fram til 1998 var avisene børsnotert gjennom selskapet Tidnings AB Marieberg. 

Allern (1998b) trekker fram to særpreg ved den operative eiermakten, dvs. 
styrene og konsernledelsen i min studie. For det første har eierne rett til å anset-
te og avsette ansvarlig redaktør. I tillegg har eierne, blant annet gjennom styret, 
«en avgjørende innflytelse på hvordan ressurser allokeres og investeres» (Allern, 
1998b:20). Han legger til: «Alt dette er samtidig vesentlige elementer i en redak-
sjonell markedsstrategi, dvs. de vedtakene som forener arbeidet til en mediebe-
drifts redaksjon og forretningsavdeling». En ansvarlig redaktør skal for eksem-
pel ha full råderett og makt over hva som publiseres. Så hva betyr en slik eier-
innflytelse for redaktørens mulighet til å utøve denne makten?  

Graham Murdock (1982) skiller mellom allokativ og operasjonell kontroll. 
Gjennom utforming av strategier og mål, ved vedtak om prioritering av ressur-
ser og satsinger, ved forvalting av overskudd og ved beslutninger om kapital, 
lån osv har eierne allokativ makt. Eller med Helge Østbyes (2000) ord; forde-

162  Hentet 2.2.2017 fra http://www.proff.no/roller/schibsted-asa/oslo/-/Z0I3KMX5/ for 
oversikt over eiere. 
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lingskontroll. Den operasjonelle kontrollen foregår lenger nede i organisasjo-
nen, gjerne på redaktør- og direktørnivå, og dreier seg mer om dag-til-dag prio-
ritering og satsinger innad i enkeltorganisasjonene. Men disse vil igjen være 
preget av beslutninger tatt i konsernledelse og styre. Eierskap kan ha betydning 
for endring, også i redaktørrollen. Det samme kan strukturelle faktorer som 
teknologi og økonomi. Spredning i eierformer – børsnoterte selskaper, familie-
eide, stiftelseseide – karakteriserer mediebransjen, og påvirker også måten de 
ulike selskapene agerer (Melesko, 2012)  

Johan Roppen knytter redaktørrollen til eierne og markedskreftene i en av-
handling om Orkla Media: «Redaktørrollen slik me kjenner den i Noreg i dag er 
på eitt vis resultatet av forhandlingar mellom aviseigarane og representantar for 
pressa gjennom det siste hundreåret. Og når det skjer endringar på eigarsida er 
det ikkje gitt at tidligare tiders framforhandla resultat er tilfredsstillande for dei 
nye og mektige aktørane» (Roppen 2003:49) .   

Dette er også et nyttig perspektiv i en historisk rolle-analyse som min. For å 
nærme meg en forståelse og fortolkning av endringer i redaktørrollen, må jeg 
studere aktørene, men også ha en kontekstuell dimensjon som dreier seg om 
institusjonenes endringer – og andre aktørers posisjonering innenfor og utenfor 
institusjonene. Sigurd Allern uttrykker det slik: 

De økonomiske aktørene på mediemarkedet opererer i et kulturelt terreng der 
de i noen grad må ta hensyn til slike verdier og normer, og derfor kan ikke de 
økonomiske relasjonene reduseres til og studeres som «rene» markedsrelasjo-
ner. Men nyhetsinstitusjonens rolle som motkraft, avhenger selvsagt i stor grad 
av hvor sterk den journalistiske egenkapitalen er (Allern, 1998b:9). 

 
Med sterkere eierkonsentrasjon og større grad av kommersialisering kan det 
hevdes at politisk økonomisk teori er blitt et enda viktigere analyseredskap for å 
vurdere medieutviklingen. For sjefredaktørene har markedsinstitusjonen utvil-
somt betydning. «För chefer i kommersiella medier är de främsta uppgifterna 
att maximera publikandelarna, att maximera annonsintäkterna, att optimera 
resursanvändningen och att maximera vinsten», hevder Ots og Picard (2008:58), 
men uten å definere hvilke mediesjefer det er snakk om. Det som vil være inter-
essant for min analyse er hvorvidt markedet får større betydning i perioden 
fordi eierkonsentrasjonen øker, og den forretningsmodellen pressens virksom-
het har bygd på, er under press.  

Eide (1998:351) mener at det kan være et problem i politisk økonomi-
inspirerte studier at aktørenes handlinger forsvinner eller blir forstått som av-
speilinger av strukturelle forhold. Jeg mener at bruken av et slikt perspektiv ikke 
trenger å innebære at aktørenes rolle blir mindre vektlagt. Murdock og Golding 
(2005:74) understreker også behovet for å gå videre fra de strukturelle dyna-
mikkene og «assess their concrete impacts on daily practice, recruitment and 
professional ideology. This requires detailed study of how cultural workers go 
about their jobs, the way sources of varying power and authority engage in 
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‘agenda-building’ and the link between what industrial sociologists have tradi-
tionally characterized as market situation and work situation».  Et politisk øko-
nomisk perspektiv gir dermed en nødvendig bredde i analysen.  
 

3.4 Rollebegrepet  
Rolle er som nevnt et nøkkelbegrep i avhandlingen. I dette delkapitlet vil jeg 
redegjøre for rollebegrepet i sosiologisk og organisasjonsteoretisk tradisjon og 
for konflikter og rollesett. Jeg vil også berøre begrepet identitet, for gjennom 
det å nærme meg en forståelse av den spesifikke redaktørrollen. Slik jeg betonte 
tidligere i dette kapitlet, mener jeg at også rolleteori kan ses i en institusjonell 
ramme. 

I sosiologien defineres rolle som «Summen av de normer som knytter seg til 
en bestemt oppgave eller stilling» (Aubert, 1979:96). Willy Martinussen bruker 
begrepet posisjon på samme måte som Aubert bruker stilling: «Forventningene 
som knytter seg til en bestemt posisjon, kaller vi rolle» (Martinussen, 1991:87). 
Forventningene kan være formelle og uformelle. Martinussen skiller mellom 
sosial rolle - «Settet av normer om hvordan oppgavene som hører til en sosial 
posisjon skal ivaretas» - og rolleatferd - «Måten en rolleinnehaver lever opp til 
eller spiller rollen». 

Rolle kan knyttes til en institusjonell ramme slik Christians m fl (2009:119) 
gjør i sin definisjon av rolle, som jeg viste i starten av kapitlet. De ser rolle som 
en sammensetning av yrkesmessige oppgaver og mål, og som normalt fins in-
nenfor institusjonelle rammeverk.  

I antropologisk teori brukes begrepet status tilsvarende sosiologenes begre-
per om posisjon eller stilling. Ralph Linton ga i 1936 den klassiske definisjonen 
av status som rettigheter og plikter knyttet til en sosial posisjon. «While Linton 
defined status as a collection of rights and duties, subsequent usage came to 
view status as a position and role as the expected set of rights and duties» 
(Turner, 2001:233). Ifølge antropologen Cato Wadel (2007:82) er en person 
sammensatt av posisjoner eller statuser. Når vi utfører de rettighetene og plik-
tene vi har i en bestemt status, så opptrer vi i en rolle. «Enhver status synes 
således å tillate et visst slingringsmonn for rollen. Dette slingringsmonnet gir 
muligheter for en status-innehaver å vise hva vi kan kalle individualitet og per-
sonlighet» (Wadel & Wadel, 2007:86). Andre bruker begrepet «handlingsrom» 
(Aase & Fossåskaret, 2007:62) tilsvarende «slingringsmonn».  

Slingringsmonnet eller handlingsrommet har imidlertid sine begrensninger. 
Mens en redaktør i partipressens tid måtte ha partitilknytningen i orden, og var 
valgt eller oppnevnt av politiske partiorganer, vil et partipolitisk tillitsverv for 
dagens redaktører bli oppfattet som å gå utenfor rollens handlingsrom. Samti-
dig kan redaktører som går utenfor handlingsrommet også bidra til å skape 
endringer. Enkelte redaktører tar for eksempel bevisst publisistiske beslutninger 
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som bryter med pressens etiske regler for nettopp å presse fram forandringer i 
disse. Et eksempel er VGs sjefredaktør Torry Pedersen som i 2015 sørget for at 
hans avis utfordret de presseetiske grensene for tekstreklame gjennom å lansere 
nye former for såkalt innholdsmarkedsføring.163   

Slingringsmonn eller handlingsrom er interessante begrep i spørsmålet om 
redaktørenes forhold til andre aktører, særlig til styret og eierne. Hvor romslig 
et slikt handlingsrom er, vil også kunne si noe om hvilken makt redaktørrollen 
har.  

3.4.1 Ulike roller og rolleforventninger 
 

I denne studien er det det sosiologiske begrepet rolle som benyttes. Rollebegre-
pet er altså knyttet til et sett av normer, eller rettigheter og plikter. For norske 
redaktører er sentrale rettigheter og plikter formelt uttrykt i Redaktørplakaten, 
og lovfestet i Lov om Redaksjonell fridom. For svenske redaktører er rettighe-
ter og plikter blant annet uttrykt i Tryckfrihetsförordningen og Yttrandefrihets-
grundlagen, og det er en sterk tradisjon for kombinasjonen av redaktørskap og 
rollen som ansvarlig utgiver. I tillegg til de formelle rettighetene og pliktene 
knyttet til redaktørrollen i de to landene, fins det uformelle normer, ikke minst 
forbundet med en etablert redaksjonskultur, det som «sitter i veggene». De 
uformelle normene er også bestemt av forhold utenfor mediehuset, for eksem-
pel i ideer om lederskap eller i etablerte oppfatninger innenfor presseorganisa-
sjoner eller i offentligheten. Profesjonaliseringen av redaktørrollen har historisk 
skapt en kollektiv identitet som rimeligvis skaper eller sementerer normer.  

Redaktørrollen kan også knyttes til den journalistiske institusjonen og til 
journalistisk eller publisistisk kapital, slik jeg har argumentert for tidligere. Det 
innebærer at redaktøren er forankret i «…det institusjonelle miljøet av normer, 
kulturelle verdier og tradisjoner som omgir mediebedriften og som i ulik grad 
preger forhåpninger, ønsker og handlinger til de som jobber i redaksjonene», 
som Sigurd Allern (1998a:9) uttrykte det i en tale på Norsk Redaktørforenings 
årsmøte i 1997.  

Erving Goffman (1992) bygger i sin studie av våre rollespill videre på Lin-
tons definisjon av sosial rolle. Goffman er opptatt av det daglige rollespillet og 
bruker teatermetaforer som opptredener, backstage, frontstage osv. Han skriver at 
«en sosial rolle omfatter én eller flere enkeltroller, og at hver av disse forskjellige 
rollene kan spilles av den opptredende ved en rekke anledninger overfor samme 
slags publikum eller overfor et publikum som består av de samme personene» 
(Goffman, 1992:22).  

Ulike enkeltroller vil kunne spilles ut overfor ulikt type publikum. En redak-
tør kan for eksempel legge vekt på forskjellige aspekter av redaktørrollen over-

163 http://kampanje.com/medier/2015/11/pedersen-jeg-star-her-som-en-spedalsk/ 
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for ansatte journalister, redaktør-kolleger, eiere og konsernledere, i forhold til i 
allmennheten osv. De ulike gruppene har ikke nødvendigvis like forventninger 
til redaktøren, og det er også ulikt styrkeforhold mellom dem. Forventningene 
fra eiere om en ansvarlig bedriftsleder-rolle som bidrar til økonomisk over-
skudd kan for eksempel veie mer enn forventningene fra redaksjonelt ansatte 
om satsing på ulike journalistiske felt og sjangere. Det er naturlig å anta at noen 
av forventningene har endret seg i den perioden studien strekker seg over, sam-
tidig som andre består. Forventninger om at redaktøren hadde et uttalt (parti-) 
politisk ståsted ble som nevnt totalt endret med partipressens endelikt og fram-
veksten av idealene om den profesjonelle og parti-uavhengige journalistikkens.  

Parsons, Finnegan og Benham (1988:103) definerte tre kilder til rollefor-
ventninger for amerikanske journalister og redaktører: avisorganisasjonen, lo-
kalsamfunnet og profesjonen. I sin undersøkelse av redaktører i og utenfor 
kjede-/konserneide aviser, konkluderte de blant annet med at kjederedaktører 
ville bli sosialisert inn i organisatoriske rolleforventninger som ville overgå for-
ventningene fra lokalsamfunnet.  

Summen av alle forventingene og normene som ulike grupper sender til in-
nehaveren av en stilling, kalles for rollesettet (Aubert, 1979:106). I rollesettet 
kan det ligge et problem for mange sosiale roller, et problem som gjør at det 
kan oppstå alvorlig rollekonflikter. Samtidig er det slik at motstridende eller 
kryssende forventninger vil kunne skape rollekonflikt. Hylland Eriksen 
(1993:57-58) definerer rollekonflikt som valg «mellom to eller flere ulike, innbyr-
des uforenlige statuser» og krysspress som «…to eller flere uforenlige sosiale 
forventninger som gjør krav på ens lojalitet». En rollekonflikt kan også ses som 
graden av uoverensstemmelse eller uforenelighet i forventninger knyttet til en 
rolle (Miles & Perreault, 1976). Slike konflikter deles gjerne i to typer.  For det 
første er det som kalles intrarollekonflikt eller rollesettkonflikt. Det består i «dels 
forenlige og dels uforenlige forventninger til innehaveren av en bestemt posi-
sjon» (Martinussen, 1991:91). Som nevnt kan en redaktør møtes med ulike for-
ventninger fra ulike aktører innenfor en medieorganisasjon. Den andre typen 
rollekonflikt kalles interrollekonflikt. Konflikter mellom jobbkrav og arbeidstid i 
forhold til å kunne ha et vanlig familieliv, vil kunne regnes i denne kategorien. 
To andre konflikttyper kan skape rollekonflikt. Miles og Perreault164 (1976:22) 
bruker begrepet «overload», rolleoverbelastning, dvs. at arbeidsmengden over tid 
er mye større enn rolleinnehaveren kan klare på den tiden og med de ressurser 
som er til rådighet. I tillegg kommer person-rolle konflikt, dvs. «the extent to 
which role expectations are incongruent withe the orientations or values of the 
role occupant» (Miles & Perreault, 1976:22).  

164 Miles og Perreault bygger på House and Rizzo (1972): Role conflict and ambiguity as critical 
variables in a model of organizational behavior. Organizational Behavior and Human Perfor-
mance, 1972, 7, s 467-505. 
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Aubert (1979:107ff) skriver at det kan være fire forskjellige løsninger på en 
eventuell rollekonflikt. For det første at de ulike gruppene som stiller forvent-
ninger og krav, isoleres fra hverandre. Dette er neppe en aktuell løsning for 
redaktørene. For det andre kan aktørene spille sin rolle ulikt overfor forskjellige 
grupper. En tredje løsning er at rolleinnehaveren spiller de forskjellige gruppene 
ut mot hverandre, og posisjonerer seg selv i en meklersituasjon. Og sist, men 
ikke minst, kan en rolle bli delt opp i nye som hver spesialiserer seg på kontakt 
med ulike grupper: «Naturligvis skyldes slik spesialisering ofte at en person ikke 
har tid til, eller fagkunnskaper til,  fylle alle de funksjoner som er samlet på en 
stilling. Men en medvirkende årsak kan ligge i det konfliktstoff som et stort 
rollesett forårsaker» (Aubert, 1979:108). 

En sjefredaktør i dagspressen er i dag et ansikt utad, samtidig som han/hun 
er ansvarlig for organisasjonsutvikling, innovasjon og personalutvikling innad. 
Han eller hun er som publisist ansvarlig for journalistikken og for de redaksjo-
nelle valgene og satsingene.  I tillegg er han eller hun også bedriftsleder med et 
totalt lederansvar og med medansvar for økonomi og bedriftsøkonomiske av-
gjørelser. Tradisjonelt er dette en konflikt karakterisert som motsetningen mel-
lom å prioritere «orden eller siffrorna», «hodet eller portemoneen». Slike kon-
flikter «bär också på en stark ideologisk laddning, där polariserade föreställning-
ar om tidningsproduktion som ekonomisk och/eller publicistisk praktik är 
kopplade till just dessa två ledningsroller» (Djerf-Pierre, 2009a:23).  

Det vil være naturlig at motsetninger av denne typen i varierende grad fort-
satt preger rolleoppfatningen til redaktørene, og ikke minst andres forvent-
ninger til rollen. For enledere, publishere, er skillet innbakt i dobbeltrollen. At 
de økonomiske drivkreftene i mediebransjen er blitt sterkere fra 1980-tallet ser 
det ut til å være bred enighet om både blant bransjefolk og medieforskere. Flere 
studier viser at redaktørene i stadig større grad oppfatter hele mediebedriften 
som sitt ansvar og del av rollen (se kap 2.6). Det er uansett et sentralt spørsmål i 
denne studien hva som kjennetegner redaktørrollen og dermed også eventuelle 
rollekonflikter. Opplevelsen av rollekonflikt vil kunne variere med type for-
ventninger, og det vil være individuelle forskjeller.  

Kryssende rolleforventninger og påfølgende konflikter er ofte drøftet i for-
bindelse med ledere (blant annet Kahn et al, 1964; Yukl, 2012). Ikke minst gjel-
der det (mellom)lederes doble rolle som både overordnet og underordnet. «En 
chef som försöker samordna motstridiga rollförväntningar tenderar att ta större 
hänsyn till överordnades förväntningar än till underordnades, eftersom över-
ordnade har större makt» (Yukl 2012:40). Denne posisjonen som både over- og 
underordnet er en av redaktørens mange doble roller. Knudsen, Gunnarsdottir 
og Karlsen (2014) har studert norske lederes rollekonflikter og hevder ledere 
står i tre former for krysspress: jobb-jobb konflikt, jobb-hjem konflikt og jobb-
jeg-konflikt. I denne sammenhengen er det særlig den første og siste formen 
som blir berørt: 
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Jobb-jobb-konflikt dreier seg om motstridende signaler til stillingen innen be-
driftsorganisasjonen, som når høye innsatsmål fra eierne fører til motreaksjo-
ner hos ansatte. Jobb-jeg-konflikt går på motsetning mellom oppgavene tillagt 
posisjonen og individets etiske overbevisning, eksempelvis der oppskriften for 
effektiv ledelse ved nedskjæring går på tvers av egen etiske overbevisning om 
ansvar og omsorg (Knudsen et al, 2014:29). 

 
Forskerne mener imidlertid at den tradisjonelle oppfatningen av rollekonflikter 
som forstyrrende elementer, ikke nødvendigvis stemmer. De ulike formene for 
krysspress er med på å definere de samlede forventningene og funnene «tyder 
på at mange ledere stadig lever med konflikter på ulike arenaer som en naturlig 
og gjerne ansporende del av rollen» (Knudsen et al, 2014: 46). Ved å anta at det 
å ha mange roller er stressende, kan vi også overse fordelene rollene gir. Sieber 
(1974:569) bruker begrepet rolle-akkumulasjon for å karakterisere fire positive 
sider ved å ha flere roller. For det første gir det rolleprivilegier, for det andre en 
status-garanti, for det tredje adgang til ressurser som kan gi økt eller styrket 
status og rolle-utøvelse, og for det fjerde en berikelse av personlighet og ego.  
Dette vil trolig også kunne gjelder for eliteroller som sjefredaktørenes, og der-
med er aspektet relevant for min studie. 

3.4.2 Identitet og lederroller 
Rolle brukes også som begrep innenfor organisasjons- og ledelsesforskning. 

Mest kjent er Mintzbergs klassiske sjefsrolle-modell fra 1973. Modellen kalles 
for The Manager´s Working Roles og er delt i tre hovedgrupper som igjen er delt i 
undergrupper: interpersonelle roller (leder, bindeledd og gallionsfigur), informa-
sjonsrelaterte roller (overvåker, formidler av informasjon og talsperson) og 
beslutningsrelaterte roller (iverksetter, problemløser, ressursfordeler og for-
handler) (Mintzberg 1973:59). Selve lederrollen er bare en liten del. Lederskaps-
forskning skiller også ofte mellom lederskap og sjefskap eller management (bl.a. 
Yukl 2012, Kotter 1990), der Mintzbergs kategorisering hører til den siste rol-
len. Men også mellom disse to rollene kan det oppstå konflikter og ubalanse 
(Kotter, 1990).   

Sosiologer legger blant annet vekt på identitetsskaping innen organisasjoner 
som etablering av «en følelsesmessig tilknytning mellom individ og organisa-
sjon. Organisasjonen framstår som noe den enkelte har del i, noe en vil forsvare 
utad» (Martinussen, 1991:162). For ledere er identitet sentralt. Alvesson og 
Wenglén (2010)165 forklarer identitetsbegrepet slik:  

In short, identity concerns the question of who (I think) I am and who I am 
striving to become. It is at least partly an explicit, cognitive, discursive con-

165 http://www.lri.lu.se/media/lri/workingpapers/2010-4.pdf 
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struction of oneself (one’s group, profession, organization, etc), often seen in a 
favourable light, in terms of key orientations, with a distinctiveness and some 
degree of continuity and coherence (Alvesson & Wenglén, 2010:2).  

 
Forfatterne bruker også begrepet «self identity» tilnærrmet lik identitet, men 

mer relatert til et slags narrativ av selvet. Organisasjonsteoretikeren Haukedal 
(2002:62) ser selvforståelsen som konstruksjon: «Ledere er tvunget til å konst-
ruere en egen selvforståelse som profesjonsutøver fordi alternativene er så 
mange og forholdene så ulike». På ett vis kan man si at begrepet selv-identitet 
har sterke likhetstrekk særlig med rolleoppfatning. Identitetsbegrepet er i så måte 
nyttig i denne studien som nettopp søker aktørenes – redaktørenes – egne opp-
fatninger, deres «construction of oneself», men med det utgangspunkt at identi-
teten skapes og opprettholdes på aktør- og organisasjonsnivå.  

Kärreman og Alvesson (2001) gjorde en casestudie av identitetsbygging un-
der et møte om opplaget i en løssalgsavis. Ytre sett var det et vanlig møte, men 
samtidig skjedde byggingen og bekreftelsen av «newsmakers» som identitet hos 
deltakerne på møtet. «Identity constructions, such as the newsmaker, as con-
structed during the news bill meeting, provide certainty and reduce feelings of 
isolation and personal responsibility. They also reduce vulnerability in relation-
ship to the expectations and norms of other people and groups in the organiza-
tion» (Kärreman & Alvesson, 2001:83).  

I organisasjons- og ledelsesforskningen brukes ikke bare identitetsbegrepet, 
men også begreper som lederstil eller ledertype, kort definert som «mønster i 
den basale atferden» av Blake og Mouton (1985:14). Dette må ikke forveksles 
med rolle eller identitet, men i daglig bruk er ofte «stil» et begrep ledere bruker 
til å definere eller forklare seg selv som leder. I så måte kan det brukes for nett-
opp å få tilgang til selvoppfatningene. Blant annet definerer Blake og Mouton 
(1985:13) fem ledertyper eller stiler som den autoritære ledelse, «koseklubb»-
ledelsen, utarma ledelse, «midt på treet»-ledelse og lagledelse. Jeg tolker det mer 
som idealtyper  enn som rolle i sosiologisk forståelse, men typologier er også 
brukt i medieforskning.  

Martin Eide har i sin bok om redaktørrollens norske historie beskrevet ulike 
idealtyper som avismakeren, meningsredaktøren, dikterredaktøren, provinsre-
daktøren og andre. (Eide 2000).166 Kravene til avismakeren er ifølge Eide at 

166 Tilsvarende har Torsten Thurén (1988) svenske journalist-typer som «skjutjärnet», «agitatorn» 
og «hantverkaren» Ekström & Nohrstedt (1996) bygger videre på disse og innfører i tillegg «den 
samhällsengagerade», «ämnesspecialisten», «dramatikern» og «nyhetstillverkaren». Margaretha 
Melin-Higgins (1996) deler svenske journalister i fire idealtyper som «pedagoger», «talsmenn», 
«blodhunder» og «håndverkere». Jan Fredrik Hovden (2010) bruker feltanalyse til å identfisere det 
han kaller en norsk journalisttypologi med fire kategorier; «oppdrageren», «granskeren», «speile-
ren» og «agnostikeren».  Cecilia Zadig og Nora Oleskog Tryggvason (2014:43 ff) har på bakgrunn 
av en surveyundersøkelse av 208 svenske kvinnelige mediesjefer, delt inn i fire ledertyper: Domi-
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han/hun behersker håndverket, inspirerer redaksjonen, men også treffer «tidens 
tone», dvs. forstår sitt publikum, og kan omsette det til et kommersielt vellykket 
resultat (Eide, 2000:122 ff). I en bok om «tidningsmakarna» brukes begrepet 
som «ett honnörsord som inte används som beteckning på alla som kan hant-
verket utan bara på de främsta, det vill säga på dem som lyckas slå an rätt ton, 
fånga en publik och få dess förtroende» (Gustafsson & Ryden, 1996:9).  

Meningsredaktøren handler om redaktørene som «samfunnsdebattanter og 
åndsmennesker» (Eide, 2000:132), og er gjerne den typen som er feira i presse-
historien. Redaktørene kan også definere egen identitet innenfor ulike typolo-
gier. Delvis inspirert av Eide bruker jeg i denne studien fire idealtyper. Hoved-
typene er for det første avismakeren, den som mestrer og gjerne er en mester i 
det redaksjonelle håndverket, og for det andre meningsbæreren, den som gjennom 
egen skriving og deltakelse i debatter setter sitt preg på den offentlige samtalen. 
Utfra egen erfaring og forforståelse har jeg definert ytterligere to idealtyper: 
organisasjonsbyggeren og digitaliseringsredaktøren. Den tredje idealtypen er da 
organisasjonsbyggeren, den som først og fremst jobber med utvikling av ansatte og 
organisasjonsstruktur- og kultur. I tillegg ser jeg digitaliseringsredaktøren eller den 
digitale endringsredaktøren, dvs. den som behersker, forstår og har erfaring fra 
ledelse av digitale mediehus, som den fjerde og nyeste idealtypen. Denne skiller 
seg fra avismakeren ved at den digitale kompetansen ikke er en håndverker-
kompetanse. Han/hun har gjerne ledet digitalredaksjonen i mediehuset, men 
ikke selv vært for eksempel nettjournalist. Det er så langt ikke den tidligere 
frontredigereren eller live-reporteren som er blitt digitalredaktør i denne betyd-
ning av begrepet. Det dreier seg om forståelsen av digital teknologi og betyd-
ningen for medieutviklingen. Lucy Küng (2017:197) bruker begrepet «geek» 
som en av rollene en redaktør må fylle.167 En «geek» kan oversettes med nerd, 
men kan også ses tilsvarende idealtypen digital redaktør. Denne har evnen til å 
forstå «digital technologies and put them at the heart of the organization, to 
insert technological awareness and expertise into its very DNA».  Bartosova 
(2011:198) mener på sin side at ledere i konvergerte mediesystemer må ha 
«convergent skills» der teknologiske og multimediale ferdigheter inngår som en 
del av typesettet.  

Identitet og rolle brukes til dels overlappende av ulike teoretiske retninger. 
Begge begreper har i seg en kombinasjon av aktørenes selvforståelse og (til dels 
motstridende) normer og forventninger knyttet til denne. Jeg støtter meg i førs-
te rekke på Auberts klassiske definisjon av rolle som summen av de normer 
som knytter seg til en bestemt oppgave eller stilling og med en ring av forvent-
ninger rundt aktøren. Og dermed også med mulighet for rollekonflikter. 

nence (driven och drivande), influence (kommunikativ och nyfiken), stability (empatisk och insikts-
full) og conformity (organiserad och nogrann). 
167 De tre andre rollene eller dimensjonene ved medielederskap som Küng (2017:196 ff) trekker 
fram, er «the strategist», «creative hero» og «corporate steward». 
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3.5 Sjefredaktøren som leder  
Sjefredaktørene agerer innenfor en organisasjonsramme. Et ledelses- og organi-
sasjonsteoretisk perspektiv kan komplettere rolle- og institusjonsperspektivet. 
Mens ledelse er et hovedområde innen organisasjonsforskning, har ledelse av 
medieorganisasjoner vært et begrenset forskningsområde. Lederskap er «the 
most neglected area of research and theory development in the field of media 
management» (Mierzejewska, 2011:21168). Det samme understreker Küng 
(2017). Noe av det som gjør medieorganisasjoner så særegne, er nettopp deres 
innebygde doble rolle: «These dualities are reflected in the organizational life, as 
conditioned by its structure» (Achtenhagen & Raviola, 2007:131). Det igjen 
preger organisasjonens medlemmer fordi «two identities are involved, and the 
idea of solving the tension constructively is considered as a loss of identity and 
personality» (Achtenhagen & Raviola, 2007:132). Identitet og rolle får altså 
betydning også innenfor organisasjonene. Spenninger av ulik slag gjenspeiles i 
organisasjons-struktur og -kultur. Kultur kan defineres på ulike måter, men 
felles er oftest oppfatningen om at kultur er historisk og sosialt konstruert, 
inkluderer felles praksis, kunnskap og verdier som erfarne gruppemedlemmer 
overfører til nykommere gjennom sosialisering. Dette brukes til å forme en 
gruppes prosesser, resultat og overlevelsesevne (Mierzejewska, 2011:18).  

 
 

3.5.1 Institusjoner og organisasjonskultur 
Det er ulike retninger også innen organisasjonsteori. Mitt utgangspunkt er 

institusjonelt, der også det kulturelle spiller en stor rolle. «Den som vil utforske 
kulturen, må tolke virkelighetsoppfatninger, symboler og idésystemer. Dette 
innebærer at kultur og sosial struktur representerer forskjellige abstraksjoner 
eller innfallsvinkler for likeartede fenomener» (Alvesson 2002:18). Organisa-
sjons- eller ledelseskultur kan være et verktøy for å avkode og analysere de fak-
torene som skaper «redaktørrollen». Det betyr på ingen måte at økonomiske 
strukturer, eierskap osv ikke er viktige faktorer. «The individual newspaper 
leader´s way of thinking interacts with cultural ideas on multiple levels: the 
company, the newspaper industry, and society at large» (Djerf-Pierre & Weibull, 
2011:296).  

Organisasjonsforskere legger vekt på rutiner og mønstre. Schein (1985) defi-
nerer kultur i denne sammenhengen nettopp som:  

168 Sitert fra Mierzejejewska & Hollifield, 2006. 
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et mønster av grunnleggende antakelser – skapt, oppdaget eller utviklet av en 
gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern til-
pasning og intern integrasjon – som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir 
betraktet som sant og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette 
måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse problemene (Schein, 
1985:7).  

 
Samtidig kan kulturbegrepet brukes som det Alvesson omtaler som ulike inng-
anger til likearta fenomener. For eksempel vil digitalisering i vid forstand ha 
betydning for endringer i redaktørrollen.  

Det er ulike institusjonelle tilnærminger innen organisasjonsforskning, men 
felles for mange er betydningen av kultur. Den såkalte agentteorien (bl.a. Jensen 
& Meckling, 1976; Ohlsson, 2012) bygger på forholdet mellom ulike aktører, 
eller agenter, der den ene delegerer ansvar til den andre. «The agency relation-
ship is where one party (the principal) delegates work to another party (the 
agent) (Ohlsson, 2012:76). Teorien er blant annet brukt til studier av forholdet 
mellom aviseiere og redaktører/direktører eller styrer. Jonas Ohlsson studerte 
styrene i svensk lokalpresse i en periode på femti år med et grunnleggende 
premiss om at eierskap er en av nøkkelfaktorene for produksjon av innhold i en 
mediebedrift. Med mindre eieren personlig styrer bedriften vil denne jobben 
være delegert til styret som igjen delegerer til ansvarlig redaktør. Et premiss i 
agentteorien er at atskillelsen av eierskap og direkte kontroll fører til «the possi-
bility of self-interested actions by managers» (Ohlsson, 2012: 80). Eierskap vil 
altså ha betydning for redaktørenes rolle og maktposisjon.  

Flere institusjonelle studier av organisasjoner er opptatt av actors og agency 
(bl.a. Emirbayer & Mische, 1998; Lawrence & Suddaby, 2006; Lawrence et al, 
2009), og hvordan aktører gjennom bevisst arbeid eller handling kan skape 
endringer.  Institusjonelt arbeid defineres som «the purposive action of individ-
uals and organizations aimed at creating, maintaining and disrupting institu-
tions” (Lawrence & Suddaby, 2006:215).  Det legges større vekt på aktørenes 
rolle i institusjonelt arbeid og på deres intensjoner. I en nyere studie av en itali-
ensk businessavis bruker Raviola og Norbäck (2013) en slikt perspektiv. De 
undersøker journalisters institusjonelle arbeid  slik det blir trigget av ny tekno-
logi, og med journalistenes forsøk på å skape mening i sine handlinger. Poenget 
i denne sammenheng er at elaboreringen rundt aktør og struktur og hvilken 
gjensidig innflytelse de har under hvilke omstendigheter, er sentrale diskusjoner 
i institusjonell teori. Flere betoner mulighetene for at aktørers handlinger kan 
føre til endring av strukturelle forhold i organisasjoner. Dette samsvarer med 
mitt syn på forholdet mellom aktør og struktur slik det er skissert over.  

Bruk av institusjonell teori både i organisasjonsanalyse og i journalist- og 
medieforskning bygger på klassiske studier av Meyer & Rowan (1977) og 
DiMaggio & Powell (1983, 1991). Jeg skal her se på det sistnevnte forskerparets 
teori om isomorfisme og endring, fordi det har relevans til de organisatoriske 
rammene som sjefredaktørene arbeider innenfor. DiMaggio og Powell hevder 
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at i etableringsfasene er det mangfold i et organisatorisk felt. Straks et felt er vel 
etablert starter en prosess der organisasjonene blir likere hverandre. De trekker 
fram forutsetninger for en slik organisatorisk og institusjonell endring, dvs. 
endring i formelle strukturer, organisasjonskultur, mål og strategi (DiMaggio & 
Powell, 1991:65-66ff). Det skjer en homogenisering eller isomorfisme. Organi-
sasjoner innenfor et felt tenderer mot «mirroring dominant practices and forms, 
thereby seeking to avoid claims of negligence and to demonstrate public legiti-
macy» (Lowrey, 2011:66). Tre ulike mekanismer fører til en slik endring.169  

For det første skjer det en tvangsmessig isomorfisme som resultat av formelt 
og uformelt press fra andre organisasjoner (som organisasjonen er avhengig av) 
og fra kulturelle forventninger i samfunnet for øvrig. Dette er en vid kategori, 
men kan være relevant for endringer også i medieorganisasjoner både publisis-
tisk, økonomisk og organisatorisk. I en studie av endring i amerikanske ny-
hetsmedier viser Lowrey (2011:74ff) at usikkerhet rundt markeder og ny tekno-
logi følger tendenser til isomorfisk oppførsel, og særlig en tvangsmessig isomor-
fisme: «Findings suggest change may come if economic realities push through 
in the form of coercion from owners and investors, or statistical information 
on readers». Tilsvarende trekker Napoli (2014:351) tvangsmessige krefter «relat-
ed to the need to meet the established expectations of news consumers». 

For det andre startes en etterlikningsprosess som særlig oppstår i organisasjoner 
der det hersker usikkerhet om alt fra teknologi til mål osv. Endringen blir altså 
et svar på usikkerhet. At medieorganisasjoner etterlikner hverandre, er blant 
annet innføring av digitale betalingsløsninger et nylig eksempel på. I Norge 
innførte Fædrelandsvennen, som første regionavis, betalingsmur på nett i mai 
2012. Stor usikker rundt digitale inntekter gjorde at de fleste mediebedrifter 
etter hvert fulgte etter. Og Fædrelandsvennen imiterte igjen utenlandske me-
diebedrifters betalingsløsninger. «Much homogeneity in organizational struc-
tures stems from the fact that despite considerable search for diversity there is 
relatively little variation to be selected from» (DiMaggio & Powell, 1991:70).  

Den tredje kilden til organisatorisk endring kaller de to forskerne normativt 
press, først og fremst forbundet med profesjonalisering. Det er særlig to aspek-
ter ved profesjonaliseringen som er viktig. Den ene er formell utdanning og den 
andre veksten i profesjonelle nettverk. Det får igjen betydning for rekruttering 
til organisasjoner. Profesjonalisering av ledelse «tends to proceed in tandem 
with the structuration of organizational fields» (DiMaggio & Powell, 1991:72). 
De mener også at profesjoner er utsatt for samme press som organisasjoner. 
Det gjør deres perspektiv spesielt nyttig for min studie av sjefredaktører. 

169 I en studie av mediebransje-organisasjoner bruker Nordqvist, Picard, Pesämaa, (2010) disse tre 
mekanismene til å vurdere hvordan lederne ser deres roller i utviklingen av industrien. Konklu-
sjonen er bl.a.at topplederne spiller en normativ rolle.   
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Et slikt syn på organisasjoner får kritikk fra kulturorienterte forskere. Alves-
son (2002:219) mener at institusjonell teori har en tilbøyelighet til å å belyse 
strukturer ut fra standariserte forestillinger og konstruksjoner, i stedet for mer 
nyanserte og spesifikke prosesser og meningsinnhold. Dermed kan institusjo-
nell teori komme til å legge overdreven vekt på homogeniteten i de virke-
lighetsoppfatningen som blir uttrykt av forskjellige grupper. Etter min mening 
er likevel styrken ved en institusjonell tilnærming at det gir en mulighet for å 
vurdere både strukturer og aktører og samspillet mellom dem.  I dette samspil-
let er kultur én faktor som spiller inn. 

 
 

3.5.2 Lederskap 
Det er mange ulike definisjoner på lederskap. En generell og mye brukt defi-

nisjon er formulert av Yukl (2012:11): «Ledarskap är den process som innebär 
att påverka andra till att förstå och vara överens om vilka uppgifter som bör 
utföras och hur utföranden bör ske. Ledarskap är också den process som syftar 
till att underlätta individuell och gemensamt arbete mot delade mål». Yukl opp-
fatter lederskap som både «en specialiserad roll» og «en social påver-
kansprocess». 

Tidligere lederskapsforskning har i stor grad vært orientert mot ledernes 
egenskaper og karakter, men også mot deres oppgaver og stil.170 Det har ofte 
vært individorientert og har manglet den sosiale sammenhengen og strukturene 
(Alvesson & Sveningsson, 2007:308 ff). Til dels er også forskningen kritisert for 
å overvurdere og romantisere ledernes betydning: «En intresssant förhållande 
med denna romantiserade syn på betydelsen av ledarskap är att även om den 
verkar tämligen frikopplad från vad chefer mest ägnar sig åt i praktiken, har den 
desto större betydelse för hur chefer uppfattar sig själva som chefer, dvs. deres 
identitetsarbete» (Alvesson & Sveningsson 2007:311). 171   

Som tidligere nevnt skilles det ofte mellom leder og administrativ sjef, lea-
dership og management, der sistnevnte handler mest om den daglige driften – 
budsjetter, kontroll, arbeidsledelse osv. I de fleste tilfeller går disse to parallelt 
og det er overlappinger. Mintzberg (2010) mener at det både i undervisning og 
forskning er for mye oppmerksom på lederskap og for lite på praktisk ledelse. 
Undersøkelser som han selv og andre (bl.a. Kotter 1982) har gjort, viser at lede-
re har en arbeidsdag med høyt tempo, de er utpreget handlingsorienterte og 
aktivitetene er kortvarige og fragmenterte (Mintzberg 2010:40). I tillegg viser 

170 Se blant annet Alvesson og Sveningsson (red) (2007) og Andersen (2009) for en gjennomgang 
av tidligere forskning.  
171 Det har vært relativt lite forskning på redaktører som ledere, men det er et raskt voksende 
forskermiljø på dette, både knyttet til Jönköping Business School og til innovasjons- og ledelses-
forskning ved Universitetet i Oslo og NTNU.  
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studier at ledere har et stort kontaktnett og at de tilbringer mye tid med men-
nesker og grupper både i og utenfor organisasjonen. Kotter (1982) undersøkte 
direktører og fant at de ofte hadde et kontaktnett som kunne bestå av hundre-
talls personer innafor og utafor organisasjonen. Trolig er dette trekk som har 
akselerert i digitaliseringens og sosiale mediers tidsalder. Nå har redaktørene for 
eksempel tusenvis av følgere på sosiale medier.172 Praktisk lederskap inngår til 
en viss grad i min undersøkelse, ikke som observasjon av redaktørene i arbeid, 
men som redaktørenes egne fortellinger om dette. Hvordan ser arbeidsdagen 
deres ut, hvor operative er de redaksjonelt, hvor mye av dagen går med til mø-
ter, hvor mye skriver de osv. Informantenes framstilling av egen arbeidsdag vil 
selvsagt også inneholde normative elementer.  

Samtidig er arbeidsoppgavene kun ett element i vurderingen av redaktørrol-
lens endring.  Alvesson og Sveningsson trekker også inn sjefers plass i organisa-
sjonen: ”Eftersom de allra flesta chefer är underordnade högre chefer eller 
måste avlägga räkenskaper för olika församlingar och syssla med administration, 
finns det delar av en chefs arbetstid som inte på ett meningsfullt sätt kan defi-
nieras i termer av ledarskap» (Alvesson & Sveningsson 2007:314). De vil også 
bort fra ideen om lederen som konge eller dronning over sine undersåtter. Skal 
man forstå lederskap må man studere det i en spesifikk kulturell kontekst som 
omfatter både samfunnet, bransjen og organisasjonen. «Toppsjefer viderefører 
(eller modifiserer) organisasjonskulturen ved å opptre som rollemodeller, ved 
selektiv rekruttering, og ved å bifalle eller straffe avvik. Underordnede har også 
stor innflytelse over hvordan ledelsen blir utformet» (Alvesson, 2002:151). Le-
derskapsforskning innen media følger, hevder Küng (2017:182), et mønster av 
anbefalinger som blant annet handler om at en konsensus-basert tilnæring er 
bedre enn en hierarkisk, autoritær tilnærming til kreative ansatte  

Med referanse til amerikansk mediebransje skriver Picard (2006:38 ff) at det 
er en knapphet på lederskap. Toppledere er langt unna nyhetsorganisasjonen og 
deler ikke dens journalistiske verdier og kultur. Mens redaktører og publisister 
som leder den journalistiske delen av organisasjonen ikke evner å respondere på 
endrings- og forretningskrav. Det trengs ifølge Picard et mer framtidsretta le-
derskap. «They need to be dedicated not merely to themselves and to share-
holders but to the entire organization, and they need to be focused not just on 
pursuing journalism but also on finding ways for journalism to be so valuable 
that consumers will support it financially» (Picard, 2006:40). 

3.5.3 Maktrelasjoner 
Makt er en en dimensjon i studier både av organisasjoner, institusjoner og rolle. 
Makt-begrepet er ikke minst knyttet til ledere og lederskap. Det er et mangfol-
dig begrep, men i utgangspunktet er makt alltid bygd på relasjoner:  

172 Se vedlegg nr. 6 for oversikt over sjefredaktører på Twitter. 
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It is generally agreed that power characterizes relationships among social ac-
tors. A given social actor, by which we mean an individual, subunit or organi-
zation, has more power with respect to some social actors and less power with 
respect to others. Thus, power is context or relationship specific (Pfeffer, 
1981:3). 

 
I en klassisk definisjon handler makt om muligheten til å kunne sette egen vilje 
gjennom til tross for motstand (Weber 1904/1971:83ff). Steven Lukes (1974) 
vider ut denne definisjonen og hevder at makt har tre ansikter eller dimensjo-
ner. For det første handler makten, i åpne konflikter, om tvang. Maktens andre 
ansikt er evnen til å holde saker unna dagsorden eller organer der beslutninger 
skal fattes. Maktens tredje ansikt er symbolmakten, muligheten til å påvirke hva 
andre mener og tenker. Særlig betoningen av dagsordenmakt og definisjons-
makt har fått stor betydning for medieforskningen. Det er vanlig å skille mel-
lom medienes makt over publikum og medienes makt over innholdet (Nord, 
2004:320).  

Thomas Mathisen (2010) deler mediemakten i fire; makten bak, rundt, i og 
fra mediene. I makten bak og i mediene finner vi blant annet eiere, men også 
mediebedriftenes ledere som sjefredaktøren. Det er i hovedsak disse som er 
relevante for denne avhandlingen. John B. Thompson, bringer i Medierna och 
moderniteten (1995:25ff) inn en kombinasjon av det symbolske og økonomiske 
maktforholdet. Han skiller mellom fire former for makt; økonomisk, dvs. kon-
troll over materielle og økonomiske ressurser, politisk makt, tvangsmakt og 
kulturell eller symbolsk makt. Symbolsk makt er «förmåga att gripa in i händel-
sernas gång, påverka andras handlande och rent av skapa händelser, med hjälp 
av produktion och överföring av symboliska former» (Thompson, 1995: 28). Vi 
kan se en parallell til Giddens som mener at makt er «generated in and through 
the reproduction of structures of domination» (Giddens, 1984:258) og handler 
om kontroll over autoritative ressurser og materielle  ressurser.  

Symbolsk makt er dermed sentralt. Det samme er makt i politisk økonomisk 
betydning, nemlig som allokativ og operasjonell kontroll, slik jeg har drøfta 
tidligere i dette kapitlet. I denne studien er spørsmålet om det har vært endring-
er av sjefredaktørenes maktposisjon innad i mediebedriftene i perioden – og i så 
fall hvordan. Maktposisjonen kan påvirkes av mange ulike aktører direkte og 
indirekte. Politikere kan gjennom mediepolitiske vedtak være en indirekte på-
virker. Det samme kan lesere eller publikum gjennom valgene om å kjøpe eller 
avstå fra å kjøpe redaksjonelt innhold. Jeg har imidlertid valgt å avgrense stu-
dien av sjefredaktørenes makt til å dreie seg om forholdet til administrerende 
direktør i mediehuset og til eiere og konsernledelse sentralt. Det er med andre 
ord de symbolske og økonomiske maktrelasjonene innenfor medieorganisasjoner 
som er det sentrale.  
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3.5.4 Makt i organisasjoner 
Med medienes dobbelrolle som publistiske og merkantile institusjoner, kan 

maktbegrepet ses i mer konkret organisasjonsteoretisk sammenheng. Dette 
ligger dessuten nært et politisk-økonomisk perspektiv slik Johan Lindén viser i 
sin studie av public service-bedriften SVT: «Organisationens struktur illustrerar 
hur organisationens ägare valt att fördela sina resurser. Strukturer skapas, 
upprätthålls och används i mycket stor utsträckning för att utöva makt» (Lindén 
2011:47). Organisasjons- og ledelsesforskeren Gary Yukl definerer makt som 
«förmågan att påverka människors inställningar och beteenden i önskad 
riktning. Befogenhet, som utgör en viktig påverkansgrund i formella organisa-
tioner är rätten att påverka andra på specifika sätt» (Yukl 2012:245). Han ser 
makt som en dynamisk variabel som endres når omstendighetene endres.173 
Makt kan også være både formell og uformell.  Den uformelle makten er langt 
vanskeligere å fange inn i en studie som ikke bygger på grundig observasjon av 
praksis i organisasjonen. 

Alvesson (2007:192) er også opptatt av organisasjonskultur og makt, og me-
ner at et sentralt aspekt ved kultur nettopp er makt. Makt, skriver Alveson 
(2007:195), er «intimt förknippad med symboliska handlingar som fastslår hie-
rarkier och skillnaden mellan folk». I et moderne samfunn handler makt mer 
om å påvirke forestillinger om virkeligheten enn om tvang: «…makt utövas 
främst på mycket mer subtila sätt. Det bästa sättet att göra folk lydiga och ar-
betssamma är att få dessa att anamma välanpassade förhållningssätt. Kar-
riärorienterade människor är extremt lätta att styra, åtminstone så länge kar-
riärorienteringen kvarstår» (Alvesson, 2007:193). Maktressurser trenger med 
andre ord ikke benyttes eller aktiveres for at de skal ha betydning for hvordan 
aktører handler (Korpi, 1981:18). Tvert imot kan man gjennom investeringer i 
struktur som skaper rutinemessige beslutninger, langt enklere regulere andre 
menneskers handlinger.  

I det teoretiske grunnlaget for den første norske maktutredningen, hevder 
sosiologen Gudmund Hernes (1975:87 ff), at visse betingelser må gjelde for at 
en aktør skal ha makt. Han setter opp fem situasjoner der makten vil svekkes:  

–    en aktørs makt reduseres i den utstrekning det han kontrollerer er  
av liten interesse for andre  
– den reduseres gjennom at andre aktører kontrollerer saker av stor 

interesse for ham  
– den reduseres hvis han har liten kontroll over de saker det skal 

treffes avgjørelse om  
– den reduseres gjennom at han har liten kontroll over hvilke aktø-

rer som skal være med på å treffe beslutningene  

173 I beskrivelse av makt bygger Yukl videre på French & Ravens mye brukte klassifisering fra 
1959. De delte inn i fem ulike makttyper; belønningsmakt, tvangsmakt, legitim makt, ekspertmakt 
og personlighetsmakt eller referansemakt. 
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– den reduseres hvis i han er forhindra fra å delta i beslutningspro-
sessen  

 
Jeg vil i analysen følge disse fem betingelsene for å forsøke å konkretisere og 

avkode en eventuell maktforskyvning fra redaktørene til andre aktører i organi-
sasjonene eller institusjonen. Den utbredte oppfatningen om at administrerende 
direktør og den kommersielle siden har styrket sin innflytelse på bekostning av 
redaktørens og journalistikken i medieorganisasjonen må med et slikt utgangs-
punkt se både på formelle og uformelle strukturer. Med den intense priorite-
ringen av det som kalles «digital transformasjon» kan nettopp digital spisskom-
petanse, særlig utviklerkompetanse, være noe som kan gi personlig makt.  

Vennskapelige og personlige relasjoner og nettverk kan også ha stor betyd-
ning for uformell makt. En redaktør som har  «vokst opp» i konsernet og som 
hyppig treffer konsernledelsen i formelle og uformelle fora, kan i noen sam-
menhenger ha større mulighet til å øve innflytelse på beslutninger og beslut-
ningsprosesser enn personer utenfor slike nettverk. Redaktøren vil ha tilgang til 
ledelsen på en annen måte enn den som er lokalisert lenger unna rent fysisk. 
Samtidig kan en slik nærhet forsterke redaktørens identifikasjon med og lojalitet 
til de samme lederne. Maktrelasjonene kan altså ha en geografisk side. Sentrum-
periferi dimensjonen (Rokkan, 1987) er en klassisk konflikt- og skillelinje, også 
maktpolitisk. Det er rimelig å anta at den også vil kunne gjelde for redaktørenes 
maktposisjon, særlig innad i et konsern. Selv om lokalaviser i den typiske «peri-
ferien» ikke omfattes av denne studien, så er det både i Sverige og Norge ikke 
noen tvil om at hovedstedene er maktsentra også når det gjelder medieorganisa-
sjonene. Avstanden fra Malmø til Stockholm, eller fra Bergen til Oslo, kan være 
lengre enn den geografiske avstanden tilsier. 

3.6 Sammenfatning 
Studien av sjefredaktørrollen og endringer i den er forankret i institusjonell 

teori. Rollen studeres i lys av journalistikken som institusjon på den ene siden 
og den institusjonelle strukturene som markedene representerer på den andre. 
Det er i spenningsfeltet mellom disse at sjefredaktørene befinner seg. Medienes 
doble rolle gjenspeiles i sjefredaktørenes rolle.  

Som en del av det institusjonelle perspektivet kobler jeg normativ teori og 
politisk økonomisk teori. Sjefredaktørenes doble posisjon gjør den kombina-
sjonen fruktbar. Redaktørrollen både i svensk og norsk presse har hentet sin 
legitimitet fra den journalistiske institusjonen. Sjefredaktørene arbeider enten i 
en delt lederskapsmodell der en direktør har ansvaret for forretningsdriften, 
eller i en modell der det er én person som er ansvarlig for begge områdene. I 
analysen av endringer i sjefredaktørenes rolle er derfor politisk økonomisk teori 
et nyttig verktøy. 
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Det er sjefredaktørrollen jeg analyserer i denne studien. Rolle er derfor et 
nøkkelbegrep som brukes i en sosiologisk forståelse, som summen av de nor-
mer og forventninger som knytter seg til posisjonen. Uoverensstemmelser eller 
uforenlighet i forventningene kan skape rollekonflikt. For å kunne analysere 
sjefredaktørrollen er det derfor viktig å identifisere ulike forventninger som 
rettes til posisjonen. Det er også sentralt å se på de normene som knyttes til 
rollen. Her er forholdet mellom ideologiske og forretningsmessige normer og 
forventninger avgjørende. Redaktørene har et handlingsrom, men det er ikke 
gitt hvor stort dette rommet er og i hvor stor grad det over tid har blitt endret. I 
forskning om ledelse er det også ulike ledertyper, såkalte idealtyper. Jeg har 
definert fire slike potensielle idealtyper blant sjefredaktørene; avismakeren, 
meningsbæreren, organisasjonsbyggeren og digitaliseringsredaktøren.  

Sjefredaktørene arbeider i ulike mediehus. Den institusjonelle analysen gjel-
der også i studien av de organisajonsmessige rammene sjefredaktørene arbeider 
innenfor. Her er teoriene til DiMaggio og Powell (1983, 1991) om isomorfisme 
og homogenitet av særlig verdi. De hevder blant annet at det foregår en etter-
likningsprosess i organisasjoner der det er usikkerhet om sentrale vilkår. Medie-
utviklingen i perioden min studie strekker seg over, har nettopp usikkerhet og 
endring som et kjennetegn. DiMaggio og Powell hevder også at en annen kilde 
til endringer er normativt press, først og fremst forbundet med profesjonalise-
ring. Det er stor enighet om at det har skjedd en profesjonalisering av journalis-
ter og redaktører de seinere tiårene.  

Det siste punktet i teorigrunnlaget for studien dreier seg om maktrelasjoner. 
Makt er ikke minst et begrep som også forbindes med ledere og ledelse. For 
relasjonene innenfor medieorganisasjoner vil det ikke minst handle om økono-
misk, politisk og kulturell eller symbolsk makt (bl.a. Thompson, 1995). I analy-
sen av sjefredaktørenes makt, vil jeg benytte meg av Hernes’ (1975) fem situa-
sjoner der en aktørs makt svekkes. Disse vil jeg benytte som et verktøy for å 
analysere en eventuell maktforskyvning fra sjefredaktørene til andre aktører i 
organisasjonene, eller motsatt vei, dvs. at sjefredaktørenes maktposisjon kan 
være styrket. 
 
  
  

102



4 Metoder og materiale 

 
I dette kapitlet redegjør jeg for metoder og materiale som utgjør studiens 

metodologiske forskningsdesign – også kalt undersøkelsens hvem, hva, hvor og 
hvordan (Thagaard, 2003:46).  

Kapitlet starter med en overgripende presentasjon av studiens metodevalg. 
Deretter redegjør jeg for de to studiene som avhandlingens datamateriale byg-
ger på. Først presenterer jeg hovedstudien som består av kvalitative intervjuer 
med sjefredaktører i Bonnier og Schibsted. Deretter følger delstudien som er en 
kartlegging av to bransjeblader. Etter å ha redegjort for metoder, utvalg og 
gjennomføring i de respektive studiene, vil jeg drøfte metodekritiske aspekter 
særlig knyttet til intervjuer som metode. Det dreier seg om kildekritikk og selv-
refleksjon og om de særegne utfordringene ved å intervjue elitekilder. Til slutt 
vil jeg diskutere studiens reliabilitet og validitet.  

 

4.1 En todelt studie 
Materialet som avhandlingen bygger på er todelt. Hovedmaterialet bygger på 

semi-strukturerte, kvalitative intervjuer, primært med førstehåndskilder, dvs. et 
bredt spekter av sjefredaktørene i de uvalgte mediehusene i perioden. Dessuten 
har jeg gjort kvalitative intervjuer med andre aktører, blant annet tre konsern-
sjefer. Dette materialet utgjør den største delen av studien, og presenteres gjen-
nom seks kapitler.  

I intervjuene er jeg ute etter redaktørenes egne oppfatninger og tolkninger. 
Samtidig gir forankringen behov for en større ramme enn intervjuene i seg selv. 
«Mennesket er mer end det enkelte individs selvfremstilling» (Steensen 
2007:39). Redaktørenes egne historier skal kunne settes inn i en større kontekst.  
Deler av svarene informantene gir, er fakta som kan sjekkes mot andre kilder. 
Andre deler er deres tolkninger, og noe uttrykker verdistandpunkt og normative 
oppfatninger.   

Den mindre analysen i studien skal særlig gi kontekst til intervjumaterialet. 
Denne delstudien er en analyse av nyhets- og kommentarstoff i to bransjebla-
der. Gjennom en kartlegging av framstillingen av redaktørene og redaktørrollen 
i bransjebladene gjennom store deler av perioden, får jeg tilgang til både fakta 
og normative oppfatninger på ulike tidspunkt. Det kan for eksempel være fakta 
om konflikter ved redaktørskifter som er blitt offentlige, og som ofte følges av 
lederartikler eller debatt. Det gir også et perspektiv på endringer i framstillinge-
ne av redaktørene.  
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Delstudien er med på å komplementere informantenes subjektive minner, og 
sette dem inn i en verden utenfor intervjuene. Samtidig har den en egenverdi 
fordi den gir ulik inngang til problemstillingen i denne studien; spørsmålet om 
hva som kjennetegner sjefredaktørenes rolle i perioden. 

Under avhandlingsperioden har jeg i tillegg utført en detaljert casestudie om 
et endringsprosjekt utført av sjefredaktører i norske Schibsted. Denne studien 
belyser enkelte av forskningsspørsmålene i avhandlingen. Jeg konkluderte like-
vel til slutt med at den som separat studie var vanskelig å tilpasse avhandlingens 
ramme. Enkelte av resultatene vil kort bli tatt opp i kapittel ti. I tillegg er et 
utdrag av studien trykt som et vedlegg til avhandlingen (se vedlegg 8).   

Forskningsdesignet er dermed en kombinasjon av ulike metoder. Arbeidet 
med de ulike metodene og datainnsamlingene har i hovedsak foregått parallelt. 
En slik metodetriangulering kan styrke studien og gjøre at forskeren «partially 
overcome the defiencies that flow from one investigator or one method» (Den-
zin, 1978:294).  

 

 

4.2 Hovedstudien: intervjuer med sjefredaktører 
Kvalitative intervjuer er valgt som hovedmetode fordi de gir en unik tilgang 

til sjefredaktørenes egne erfaringer, historier og vurderinger. Et grunnleggende 
spørsmål i all forskning er om man faktisk studerer det man har til hensikt å 
studere. Vil informantenes minner og oppfatninger kunne gi svar på hvilke 
normer og forventninger som preger og har preget sjefredaktørposisjonen i 
noen utvalgte mediehus over tretti år? Jeg vil hevde at kvalitative intervjuer med 
primærkildene i det universet du skal forske på, er den beste metoden. Det er å 
identifisere kjennetegn ved sjefredaktørrollen i mediehusene, og endringer i 
denne, som er målet for studien. Informantene gir faktaopplysninger, men gir 
også uttrykk for holdninger og vurderinger. Det vil si at informantens fortel-
linger gir tilgang til et datamateriale som må behandles med samme kritiske og 
analytiske forskerdistanse som all annen data. Intervjuene gir tilgang til data 
som en survey ikke ville gitt, særlig gjelder det muligheten for å stille oppføl-
gingsspørsmål og gå i dybden. Sjefredaktørene har operert i en redaksjonell 
kontekst der det i liten grad er produsert referater og dokumenter av arbeid og 
prosesser. Det fins med andre ord ikke en «redaktør-dokumentbase» som en 
forsker i ettertid kan sette seg ned og studere. Observasjon er en vanskelig me-
tode når studien strekker seg fra 1985 og tretti år framover.  

 Samtidig er det opplagt at det fins utfordringer og problemer både med ut-
valg, med intervju som metode, med kildekritikk og ikke minst med intervjuer 
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av elitekilder.174 Jeg tror ikke at det fins en objektiv sannhet om redaktørrollens 
utvikling gjemt hos informantene, en sannhet som jeg som intervjuer kan «hen-
te ut» (se Kvale & Brinkmann, 2009:67). Intervjumaterialet bygger på samtaler 
mellom informantene og meg som intervjuer. Gjennom denne dialogen er det 
skapt nye data. Men det fins også en virkelighet uavhengig av intervjuene: 
«….narratives emerging from interviews are situated in social worlds, they come 
out of worlds that exist outside of the interview itself. We argue not only for 
the existence of these worlds, but also for our ability as researchers to capture 
elements of these worlds in our scholarship» (Miller & Glassner, 2013:57).  
 

4.2.1 Utvalgets mediehus 
Jeg har valgt å konsentrere analysen om sjefredaktører i fem svenske og fem 

norske mediehus. Som nevnt var alle mediehusene i 2015 en del av enten Bon-
nier- eller Schibsted-konsernet, mens eierskapet i 1985 var mer spredt. Begge 
konsernene er nærmere presentert i kapittel 2. Det samme gjelder pressesyste-
mene i begge land. Begrunnelsen for utvalget av mediehus er tredelt.  

For det første ønsket jeg å ha med sjefredaktører i store og ledende medie-
hus i begge landene. Da er mediehus eid av Bonnier og Schibsted naturlige valg. 
Begge selskaper har en lang tradisjon som presseeiere og de er største medie-
konsernene i hvert sitt land. I tillegg kan disse to konsernene beskrives som 
dominerende og trendsettende også for resten av mediebransjen i Skandinavia. 
Homogenisering i organisasjoner er sentralt. Det skjer gjerne en etterliknings-
prosess der ledende aktører i en bransje vil kunne prege normer og kunnskap 
for hele bransjen (jf. DiMaggio & Powell,1983/1991).  

Konsernene har flere likhetstrekk, men de skiller seg i dag blant annet ved at 
Schibsted er børsnotert, mens Bonnier er et familieforetak. Schibsted er i deler 
av perioden en eier-aktør også på nyhetsmarkedet i Sverige. Schibsted er også 
en ledende internasjonal aktør på rubrikkannonsemarkedet, inkludert i Norge 
og Sverige gjennom finn.no og blocket.se. Bonnier har store eierinteresser i 
tidsskrifter, film, TV og forlag i Norge, men er i dag ikke inne i norsk dagspres-
se og er derfor ikke med i mediehusanalysen på norsk side. 

For det andre ønsket jeg, ettersom dette er en samtidshistorisk historisk stu-
die av endring, å ha med mediehus og aviser som eksisterte både ved studiens 
begynnelse i 1985 og ved studiens slutt i 2015.  Både Schibsted og Bonnier har 
eksistert som familieforetak i mediebransjen siden 1800-tallet. Begge har vært 
langsiktige investorer i pressen med en lang publisistisk historie. Det er også 
andre medieselskap som har eksistert i hele perioden og som kunne vært inn-
lemmet i undersøkelsen. Men enhver studie må ha en avgrensing, ikke minst av 

174 Disse utfordringene blir drøftet i delkapittel 4.4. 
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forskningsøkonomiske hensyn, og jeg har derfor valgt å konsentrere meg om 
mediehus i kun to konsern. 

For det tredje ønsket jeg å ha med mediehus i ulike regioner. Motsetninger 
mellom hovedstaden og andre regioner, mellom sentrum og periferi, er sentral i 
norsk sosiologisk analyse (Rokkan 1987). Selv om min studie ikke omfatter 
mindre aviser i den typiske geografiske «periferien», så inkluderer den i det 
minste aviser utenfor de to hovedstadsområdene. Konserneierskap kan føre til 
en maktforskyvning fra lokalt til sentralt nivå (bl.a. Eide, 2000:262; Roppen, 
2003:248), en maktforskyvning som også får konsekvenser for redaktørrolen.  
Den regionale dimensjonen kan være med og avdekke eventuelle forskjeller i 
hvordan redaktørene i de ulike mediehusene oppfatter sin rolle. I Sverige valgte 
jeg først å ta med Sydsvenskan med base i Malmø og i Norge prioriterte jeg 
Bergens Tidende. På norsk side kompletterte jeg senere utvalget med redaktører 
fra de to andre regionavisene eid av Schibsted Norge – Fædrelandsvennen i 
Kristiansand og  Stavanger Aftenblad – blant annet fordi disse har et utstrakt 
samarbeid. Det kan innvendes at det norske utvalget omfatter tre regionaviser 
utenfor Oslo, mens det svenske kun har en avis utenfor hovedstaden. Det skyl-
des blant annet at utvalget er gjort utfra hvilke aviser som inngår i de to kon-
sernene ved slutten av analysen. En samlet oversikt over mediehusene med 
nøkkelinformasjon fins i vedlegg nr. 3. 

4.2.2 Utvalgets informanter 
Informantene er i første rekke valgt med utgangspunkt i dagens Bonnier- og 
Schibsted-medier. Det innebærer at noen redaktører i deler av de tretti årene 
som analyseres har jobbet i aviser med andre eiere. Totalt omfatter sjefredaktø-
rene for allmenredaksjonene i disse mediehusene i perioden 65 posisjoner som 
har vært bekledd av totalt 58 personer. Av disse har jeg intervjuet 33. 

Fra 1985 til 2015 har det i de norske mediehusene vært 24 ulike personer 
som har hatt sjefredaktørposisjonene. Jeg har intervjuet 14 av disse. Tre av 
informantene har imidlertid vært redaktører i flere av avisene: Andreas Norland 
og Einar Hanseid har begge vært sjefredaktører i VG og Aftenposten, Hans 
Erik Matre i Bergens Tidende og Aftenposten. Det totale antall redaktørposi-
sjoner i perioden blir derfor 27. To av de norske redaktørene var døde før in-
tervjustudien startet.  

I de svenske mediehusene har 34 ulike personer innehatt sjefredaktørstilling-
er for allmennredaksjonene i perioden. Jeg har intervjuet 17 av disse, pluss to 
sjefredaktører for andre områder, dvs. totalt 19 svenske informanter. De to 
informantene som ikke var sjefredaktører for allmennredaksjonen, er Yrsa 
Stenius, som var politisk sjefredaktør i Aftonbladet, og Arne Ruth, som var 
sjefredaktør for kultur i Dagens Nyheter. Resten har altså vært sjefredaktører 
for hele mediebedriften eller for allmennredaksjonen.  Seks av de svenske re-
daktørene var døde før intervjustudien ble gjort. Bo Strömstedt, tidligere sjefre-
daktør i Expressen, som døde sommeren 2016, var for syk til å bli intervjuet. 
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ingen kvinner i den redaksjonelle toppstillingen før i 2008. Kjønnsperspektivet 
tas hovedsakelig opp i kapittel seks om rekruttering.  

I tillegg til sjefredaktörene har jeg intervjuet tre konsernsjefer: 
Gunnar Strömblad, konsernsjef Schibsted Sverige, 2006 – 2013 
Didrik Munch, konsernsjef Media Norge/ Schibsted Norge, 2008- 
dd.175  
Bengt Braun, konserndirektør for Tidnings AB Marieberg/ Bon-
nier, 1989 – 2008.176 

 
Både Strömblad og Munch har dessuten lang erfaring som administrerende 

direktører i mediehus - Strömblad i Aftonbladet og Svenska Dagbladet, Munch 
i Bergens Tidende.  

 
Tabell 4.2 Oversikt over intervjupersoner fordelt på stilling og land. 
 
 Norge Sverige Totalt 

Sjefredaktører    14   17   31 
Sjefredaktør for kultur        1     1 
Politisk sjefredaktør      1     1 
Andre redaktører177     2      2 
Konsernsjefer     1           2      3 
Totalt   17   21   38 

 
Intervjuene har vært kvalitative og semistrukturerte. Jeg har hatt en intervju-

guide som jeg har brukt ved samtlige redaktør-intervjuer. Intervjuguiden fins i 
vedlegg nr. 4. For konsernsjefene var utformingen en noe annen. Og ettersom 
intervjuene er semistrukturerte har spørsmålene variert noe etter hvordan sam-
talene og situasjonene har utviklet seg.  

I en innledende fase intervjuet jeg en representant for et annet konsern, da-
værende Edda Media. Det dreier seg om Hans Arne Odde, sjefredaktør og 
publisher for Drammens Tidende i perioden 1992-2007. Seinere valgte jeg å 
konsentrere studien om Bonnier og Schibsteds redaktører. Intervjuet med Od-
de har imidlertid vært et verdifullt bidrag til forståelse av perioden, og enkelte 
av Oddes opplysninger blir benyttet og sitert i avhandlingen for å skape større 
kontekst rundt kjerneintervjuene. I tillegg har jeg hatt samtaler både med Nils 

175 Munch var sjef for Schibsted-eide Media Norge i 2008. Da Media Norge ble innlemma i 
Schibsted Norge i 2012 ble Munch konsernsjef der. 
176 Bengt Braun var konserndirektør for Bonnier- eide Tidnings AB Marieberg fra 1989 til 1998 
og tilsvarende for Bonnier da Marieberg ble kjøpt av børs og slått sammen med Bonnier. 
177 Tidligere nyhetsredaktør i Aftenposten, Ole Erik Almlid (intervjuet i forbindelse med casestu-
dien som foreligger som vedlegg nr.8), og tidligere sjefredaktør og publisher i Drammens Tiden-
de, Hans Arne Odde.  
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Øy, tidligere generalsekretær i Redaktørforeningen i Norge, og Arne Jensen, 
nåværende generalsekretær.178  Disse samtalene har vært avtalte, men mer 
uformelle bakgrunns- og kontekstintervjuer.  

En oversikt over samtlige informanter fins i vedlegg nr. 1.  

4.2.3 Mulige skeivheter og bortfall i utvalget 
Utvalget av intervjupersoner er foretatt for blant annet å dekke hele tidsperio-
den, men med vekt på starten, midten og slutten. Studien strekker seg over 
tretti år, og det er naturlige bortfall i materialet. Enkelte redaktører er dessverre 
døde eller sjuke, og har naturlig falt ut av intervjulisten. Andre har ikke svart 
eller takket nei slik jeg redegjør for nedenfor.  Enkelte er ikke spurt, først og 
fremst av kapasitetsgrunner, men også fordi samme perioden dekkes av andre 
informanter. Det er et utvalg, men såpass stort og med representasjon fra hele 
perioden, at systematiske skeivheter bør være unngått, eller i hvert fall mini-
mert. Om lag halvparten av sjefredaktørene i allmennredaksjonene er med i 
materialet i begge land. Nærmere seksti timers intervjutid med redaktørene er 
transkribert. Det er noen flere svenske enn norske sjefredaktører i utvalget, 
men det er også flere svenske sjefredaktører totalt i perioden. 

En avgrensing er at studien omfatter sjefredaktørene i store avis- og medie-
hus. Selv om det kan fins visse likhetstrekk mellom alle typer av sjefredaktørrol-
ler, så representerer selvsagt ikke dette utvalget et tverrsnitt som mer allment er 
representativt for medie-Norge og medie-Sverige. Hverdagen og jobben ser 
utvilsomt ganske annerledes ut for sjefredaktørene i Telen eller Bohusläningen 
enn for publisherne i Aftonbladet og VG. 

   I datamaterialet inngår også intervjuer med tre konsernsjefer. Begrunnel-
sen er at det vil være nyttig for studiens forskningsmål å få holdningene til sjef-
redaktørenes sjefer. Derigjennom kan problemstillingene og deler av analysen 
kontekstualiseres. Eierskapsutvikling og økonomi er også grunnleggende ram-
mevilkår for redaktørene. Rundt sjefredaktøren fins det også en lang rekke 
andre aktører som direktører, styreledere, eiere, journalister, fagforeningsledere 
og andre, underordnede redaktører. Alle kunne utvilsomt bidratt med verdifull 
informasjon. Samtidig vil det praktisk være vanskelig, for ikke å si umulig, å 
dybdeintervjue alle disse personene over en så lang periode. Kvalitative interv-
juer er en svært tidkrevende prosess fra de første henvendelsene til endelig 
transkribering. Jeg valgte derfor å begrense studien til et intervjuutvalg som 
innenfor gitte tidsrammer var praktisk håndterbart  

 
 

178 Samtalen med Arne Jensen ble gjennomført mens han var assisterende generalsekretær. 
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4.2.4 Gjennomføring av intervjuene 
 
For samtlige intervjuer har jeg kontaktet redaktørene via epost og/eller tele-

fon. Ofte har det vært flere eposter eller telefonsamtaler før avtalen ble spikret. 
Noen av avtalene er gjort via redaktørenes sekretær, mens de fleste er gjort 
direkte. Alle intervjuene, bortsett fra ett,179 er gjort ansikt til ansikt. For de nå-
værende redaktørenes del er intervjuene gjennomført i redaksjonens lokaler. 
Andre er gjort på møterom utenfor redaksjonene eller på kafeer. Fire av inter-
vjuene er gjort hjemme hos informantene. Med tre unntak er alle intervjuer 
gjort én gang.180 Ved to tilfeller ble vi ikke helt ferdige innenfor tidsrammen og 
avtalte nye møter. For det tredje unntaket var situasjonen den at hovedinterv-
juet ble gjort først, og siden komplettert med intervju om casestudien som fore-
ligger som vedlegg til studien. Det korteste intervjuet tok om lag 45 minutter, 
det lengste fire timer. I snitt har jeg snakket med hver redaktør i halvannen 
time. De første intervjuene ble gjort våren 2012, det siste februar 2015. De to 
første intervjuene var pilot-intervjuer med to tidligere redaktører i Stavanger 
Aftenblad. Da jeg inkluderte Stavanger Aftenblad i studien, ble disse to inter-
vjuene en del av hovedmaterialet.  

Jeg har gjort opptak av alle intervjuene, både på iphone og på en Sony opp-
taker for å dobbelsikre meg i tilfelle feil ved en av dem. Ved å gjøre opptak av 
intervjuene kunne jeg konsentrere meg om samtalene, men først og fremst er 
opptakene gjort for å transkribere intervjuene. Ingen av informantene har hatt 
innvendinger mot et slikt opptak. Enkelte ganger har informantene gitt klar 
beskjed: «Dette får du ikke sitere meg på» eller «Dette er off the record». En av 
informantene, Daniel Sandström i Sydsvenskan, resonnerte rundt åpne, dvs. 
ikke-anonyme, intervjuer vs anonyme:  

Det ligger lite i sakens natur att om du intervjuar mig on the record så kom-
mer jag att behöva prata på ett visst sätt. Intervjuar du mig off the record så 
kan man prata mer fritt. Så är det naturligtvis alltid. Väldigt mycket som är 
svårt att få ned på papperet; kvalitativt, politik, det som är ämnen för en ro-
man egentligen, hur saker och ting rör sig, det är svårt för forskningen att 
komma åt. Men det är en otroligt viktig del av det hela (Daniel Sandstrøm, 
6.12.13). 

 
Jeg deler hans oppfatning. Det er sider ved redaktørenes verden det er vanskelig 
for forskning av denne typen å få innsikt om. Samtidig mener jeg at 
forskningen – som journalistikken - i størst mulig grad bør operere med åpne 

179 Intervjuet med Ole Erik Almlid, tidligere nyhetsredaktør i Aftenposten, om casestudien pre-
sentert som vedlegg til denne studien ble gjort pr telefon.  
180 De tre er med Andreas Norland, Jan Wifstrand og Tom Hetland. Med de to førstnevnte ble vi 
ikke ferdig ved det første møtet, med Hetland var ekstraintervjuet om RP15. 
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kilder. På den måten styrkes troverdigheten, etterprøvbarheten og verdien for 
andre forskere. Ikke minst gjelder dette når informantene er en gruppe som er 
godt kjent med åpne intervjuer og nærmest selv lever av offentligheten. Jeg ga 
imidlertid alle mine informanter beskjed om at om jeg bruker direkte og åpne 
sitater, så ville jeg sende det til dem på forhånd i den kontekst de inngår. En slik 
sitatsjekk ble gjennomført høsten 2016. De fleste informantene godkjente sine 
sitater uten endringer. Enkelte ville ha en presisering eller justering, noe jeg har 
tatt til følge. En erfaring er at flere informanter syntes de var for muntlige. «Det 
gjør ingenting at sitatene endres til litt mindre muntlig form», skrev en infor-
mant. En annen skrev: «Citaten är ok. Tycker dock det är alldeles för mycket 
talspråk. Skulle uppskatta om du redigerade dem betydligt. I sak har jag inga 
invändningar». Det er altså viktigere for informantene å framstå tydelig og i et 
godt språk enn at de blir sitert nøyaktig slik de uttrykte seg under intervjuet. En 
av informantene sa allerede ved avslutningen av intervjuet at han ikke ville bli 
sitert slik han snakka, men slik han mente det. For forskere som bruker 
kvalitative intervjuer kan det være nyttig å drøfte dette med informantene på 
forhånd, og bli enige om hvordan intervju-sitatene skal formidles.  

Responsen på mine henvendelser om intervju har i hovedsak vært svært vel-
villig.  Redaktørene har svart kjapt og positivt. Det samme gjelder de tre kon-
sernsjefene. Et lite antall svenske redaktører har unnlatt å svare eller takket nei. 
Enkelte svenske redaktører har jeg brukt svært lang tid på å få til avtaler med. 
Jeg nevnte det for en norsk informant, og forsøkte å få råd om hvordan jeg 
kunne få innpass hos en bestemt redaktør. Han svarte: «Det er lettere å få avtale 
med Obama». Da jeg seinere fikk intervjuavtale med den aktuelle svenske re-
daktøren, gjenfortalte jeg den historien. Han lo hjertelig og sa: «Har du noen 
gang forsøkt å få en date med Obama? »  

Underveis undret det meg litt hvorfor norske redaktører generelt var lettere 
tilgjengelige, og i utgangspunktet virket mer positive til henvendelse om forsk-
ningsintervju. Jeg har ingen klare svar. Det er kun to av redaktørene jeg på for-
hånd kjente personlig. Det kan samtidig være at de norske redaktørene, selv om 
de ikke kjenner meg, kjenner rammene og bedriftene jeg har arbeidet innenfor. 
Min journalistiske bakgrunn fra NRK kan ha bidratt til å gi lettere tilgang, mens 
det ikke har spilt noen rolle i Sverige. Det kan også være at norske redaktører 
generelt er litt mer åpne og positive til å stille opp for forskere enn sine svenske 
kolleger i «storstäderna», at de ser det som en del av rollens oppgaver.  Erfa-
ringen min som veileder for journaliststudenter ved Universitetet i Stavanger, er 
at norske redaktører strekker seg langt for å stille opp i slike intervjuer. Det er 
dessuten mulig at avstanden opp til norske sjefredaktører er kortere enn i nabo-
landet, at samfunnet og pressen er noe mer egalitær i sin struktur og organisa-
sjonsmønster. Kanskje har svenske redaktører en sterkere eliteplassering enn 
sine norske kolleger, slik at avstanden «opp» er lengre?  Et interessant trekk er 
dessuten at det bare er redaktører fra Bonnier-eide aviser som har takket nei. 
Alle henvendelsene jeg har gjort til redaktører innenfor Schibsted-konsernet har 
ført til konkrete avtaler om intervju. Til konsernssjefen i Schibsted Norge kom 
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avtalen på plass etter at jeg ringte direkte til hans mobil – og mobilnummeret 
fant jeg på gulesider.no. Et moment her kan være at et børsnotert selskap på 
grunn av lovgivningen er mer forpliktet til åpenenhet og transparens enn et 
familieeid konsern. Det kan selvsagt også skyldes rene tilfeldigheter. 

Samtidig må jeg sterkt understreke at jeg i all hovedsak har fått svært positiv 
og rask respons, også fra de svenske redaktørene. Jeg er takknemlig for at in-
formantene har stilt så velvillig opp for belyse de spørsmålene prosjektet om 
sjefredaktørrollens utvikling tar opp. 

 
 

4.2.5 Tematisk analyse 
Intervjuer utgjør grunnlaget for et kvalitativt datamateriale på linje med 

andre type data. Informantene gir ulike former for svar. Noen uttalelser er fak-
taopplysinger, andre er vurderinger og andre igjen uttrykker normative oppfat-
ninger. Informantenes fortellinger må tolkes og analyseres av meg. For å analy-
sere intervjuene i denne studien har jeg valgt å bruke en temasentrert tilnær-
ming. Det vil si at jeg sammenligner informasjon fra alle informantene om 
hvert tema. En slik sammenligning av informasjon kan gi en mer dyptgående 
forståelse av hvert tema. For å ivareta det helhetlige perspektivet, er det viktig å 
sette informasjonen fra hver enkelt informant inn i den sammenhengen som 
utsnittet av teksten er del av (Thagaard, 2003:153). Bitene jeg deler materialet 
opp i er bestemt ut fra temaene som problemstillingen og de spesifikke forsk-
ningsspørsmålene reiser. Temasentrert analyse er en av de mest brukte fortolk-
ningsmetodene for kvalitativt empirisk materiale (Gentikow, 2002:194). 

Kvalitative studier krever også en tolkning som ofte gjøres i flere omganger, 
en prosessuell tilnærming (Østbye et al, 2007:123). Med to unntak transkriberte 
jeg alle intervjuene selv, og kunne gjøre notater og den første foreløpige analy-
setilnærmingen allerede i den prosessen. Transkriberingen er gjort nøyaktig ord 
for ord, og med markering av pauser, latter osv. Etter transkriberingen foretok 
jeg flere nærlesinger av intervjuene. Jeg laget kategorier ut fra de ulike temaene, 
og brukte excel som verktøy først og fremst for å systematisere, men også for å 
lage sammenlignbare oversikter over enkelte svar og temaer. De tematiske kate-
goriene i analysen er knyttet til forskningsspørsmålene, for eksempel rekrutte-
ring, bakgrunn, redaktørtype, arbeidsoppgaver osv. I tillegg har jeg kategorier 
for informantenes holdninger til egen rolle, endring, digitalisering m.fl. Jeg har 
delt intervjuene tidsmessig innenfor de ulike temaene. Det vil si at jeg har delt 
perioden studien strekker seg over inn i intervaller på tre tiår – 1985-1994, 
1995-2004 og 2005-2015. På den måten får jeg et verktøy for å få oversikt og 
tydeliggjøre endringsperspektivet i studien. Hvert tiår har i tillegg sine særegne 
strukturelle endringstrekk slik jeg omtale i innledningskapitlet. Det betyr imid-
lertid ikke at jeg har gjort en kvantitativ analyse av det kvalitative intervjumate-
rialet.  
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En tolkningsprosess som analyse av kvalitative intervjuer krever, reiser 
spørsmål om tolkerens – forskerens – forståelse og mulige forutinntatthet. «En 
vanlig innvendig mot kvalitative metoder av denne typen er at de inneholder en 
tendens til verifikasjon, en tilbøyelighet til å bekrefte forskerens forutfattede 
oppfatninger», skriver Bjerke (2009:187). For å unngå slike skeivheter må fors-
keren rett og slett spille djevelens advokat både på utvalg, prosess og funn 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Analyse handler også om presentasjon. Intervjuene er gjennomført av meg, 
og tolkes og analyseres av meg. Det er min forståelse som legger grunnlaget for 
slutninger og teoretiseringer. Jeg er imidlertid av den oppfatning at informante-
nes stemmer og egne ord må være tilstede i analysen. Martin Eide (2000:13) tar 
opp dette poenget i sin bok om redaktørrollens norske historie: «Like klart som 
det er redaktørrollen som står i fokus i denne beretningen, like sikkert er det at 
denne rolles samfunnshistorie ikke lar seg løsrive fra dem som har bekledd 
dem». Redaktørenes egne opplysninger og tolkninger gir en ekstra dimensjon 
og verdi i tillegg til forskerens stemme. Derfor har jeg valgt en utstrakt bruk av 
direkte sitater fra informantene. Et styrende prinsipp i utvalg av sitater er å få 
fram de sitatene som er best egnet til å belyse og utdype min analyse knyttet til 
forskningsspørsmålene. I tillegg har jeg løftet fram sitater som viser bredden og 
nyansene i materialet. Alle sitater er gjengitt i normert språkform. Analysen av 
intervjumaterialet i hovedstudien presenteres i kapittel seks - elleve. 

4. 3 Delstudien: redaktørrollen i bransjebladene 
Kontekstuelle data og analyser er et viktig supplement til mitt intervjumate-

riale. Det viktigste når det gjelder det større bildet – «den samfunnsmessige 
realitet» – søker jeg hovedsakelig i gjennomgang av sentrale tekster. Utvalget for 
analysen i delstudien er to av bransjebladene som er utgitt av de norske og 
svenske presseorganisasjonene i perioden. Gjennom en systematisk lesing og 
vurdering av disse bransjebladenes stoff om redaktørrollen, har jeg hentet data 
som kan bidra til en større forståelse av utviklingen. Dette vil belyse avhand-
lingens hovedproblemstilling. I tillegg vil tekstgjennomgangen være med og gi 
svar på følgende forskningsspørsmål: Har det vært endringer av sjefredaktøre-
nes maktposisjon innad i mediebedriftene i perioden – og i så fall hvordan? 

4.3.1 Kort om bransjebladene 
De to bladene jeg har valgt er norske Dagspressen/Dagens Medier og svenske 
Pressens Tidning/Medievärlden. Disse er valgt fordi de er utgitt av bransjeor-
ganisasjoner der redaktørene har vært sentrale medlemmer det meste av perio-
den. Bladene og utgiverorganisasjonene har klare paralleller. På norsk side var 
det utgiver- og arbeidsgiverorganisasjonen som var ansvarlige for bladet. Re-
daktørene var imidlertid aktivt med i organisasjonen og bladet ble periodevis 
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redigert etter Redaktørplakaten. I Sverige var Tidningsutgivarna utgiver. Verken 
i Norge eller i Sverige har det vært publisert regulære magasiner kun fra og for 
redaktørene. I begge land har redaktørene deltatt aktivt i arbeidsgiverorganisa-
sjoner som også har hatt et mediepolitisk og publisistisk formål.  

Bladet Dagspressen (DP) kom ut første gang i 1924, og ble utgitt av Norske 
Avisers Landsforening (NAL). Norsk Redaktørforening samarbeidet lenge med 
Norsk Journalistlag (NJ) om å utgi bransjebladet Journalisten. NJ brøt samar-
beidet i 1983 med den hovedbegrunnelsen at bladet måtte kunne ivareta journa-
listenes interesser i en tilspisset situasjon. «I debatten om saken ble det også 
pekt på at redaktørene hadde fri tilgang til Dagspressen, avisutgivernes blad» 
(Journalisten, mai 1983 sitert i Raaum 1999:21). I 1986 ble Dagspressen et fel-
lesorgan for eiere og redaktører. Det tok slutt da Trond Degnes i 1991 ble an-
satt i dobbeltrolle som redaktør av Dagspressen og informasjonsleder i NAL 
(Aasen 2010).181 Redaktørforeningen trakk seg ut fordi bladet ikke lenger ble 
redigert etter Redaktørplakatens prinsipper om redaksjonell selvstendighet i 
forhold til styre og eiere. Bladet kom med 12 til 18 numre i året. I august 2002 
endret bladet navn til Dagens Medier. I desember 2008 – det finansielle krise-
året - ble både papir- og nettutgaven vedtatt nedlagt.  

Pressens Tidning (PT) har en tilsvarende lang historie. Den ble grunnlagt i 1920 
og ble gitt ut av Tidningsutgivarna (TU). Pressens Tidning skulle være «ett 
branschorgan för utgivarna av svensk dagspress» (sjefredaktør Gunnar Andrén, 
PT 8/89). I desember 2006 skiftet bladet navn til Medievärlden. Og i desember 
2009 gikk bladet over til å bli en ren nettutgave. Nedleggelsen av papirutgaven 
var – som i Norge – økonomisk begrunnet. Bladet kom i snitt ut med 20 numre 
i året. TU eide nettstedet fram til 2014. Da overtok de redaksjonelle medarbei-
derne bransjebladet og driver det som en uavhengig digital publikasjon.  

4.3.2 Utvalg av tekster og gjennomføring av studien 
Jeg har gjennomgått samtlige papirutgaver av både det svenske og det norske 
bransjebladet. Utvalget i denne undersøkelsen er papirutgavene f.o.m 1/85 
t.o.m. siste utgaver i 2008 og 2009. Nettutgaven av norske Dagens Medier ble 
lagt ned samtidig med papirutgaven og fins altså ikke som selvstendig organ 
etter desember 2008. Medievärlden fortsatte som nettsted fra desember 2009 og 
eksisterer fortsatt, nå også i en premium-utgave. Men som nettsted har det i 
hovedsak vært snakk om jevnlige nyhetsoppdateringer. Det ligger ikke som et 
arkivert materiale, og er vanskeligere tilgjengelig for en fullstendig kartlegging. 

181 Da ny redaktør – Elisabeth Vislie - ble ansatt i 1998, markerte også Redaktørforeningen (NR) 
avstand. Elisabeth Vislie opplyser (personlig samtale, juni 2011) at hun først ble nektet medlem-
skap i NR til tross for at hun ikke hadde rollen som informasjonsleder og Dagspressen ble redi-
gert etter Redaktørplakaten.  
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Av den grunn, og for det komparative elementet, har jeg valgt å ikke ta med 
nettutgavene i undersøkelsen. 

Kartlegging av bladene er begrenset til temaer som har betydning for studi-
ens problemstilling og de aktuelle forskningsspørsmålene. Det er redaktørene 
som er studiens hovedpersoner, og målet med kartleggingen er å finne hvordan 
redaktørene er framstilt eller framstår i aktuelle saker og debatter. Jeg har sys-
tematisk gått gjennom alle numrene og registrert saker som tematisk tar for seg 
redaktørroller i vid forstand. Med det forstår jeg følgende: 

1)saker der begrepet «redaktørrollen» er brukt direkte eller der redaktørene gir uttrykk 
for sitt syn på redaktør-jobben.  

2) saker der redaktørenes forhold til eiere og/eller direktører behandles. Det gjelder 
både som enkeltpersoner og på organisasjonsnivå, og både samarbeid og kon-
flikt.   

De to kategoriene henger sammen og går delvis over i hverandre.  
I tillegg til nærlesing av saker der redaktørroller er berørt, har jeg registrert 

alle artikler som tematisk tar for seg eierskap, teknologi/digitalisering og øko-
nomi. Jeg har gått systematisk gjennom alle årganger, og registrert artiklenes 
titler, kilder og hovedinnhold. Jeg har også tatt kopi av disse artiklene. Utvalget 
omfatter både redaksjonelle reportasjer, nyhetssaker, ledere og debattartikler. 
Dette er brukt som kildemateriale og kontekst for bakgrunnskapitlet (kapittel 2) 
og for intervjuene. Det er imidlertid ikke en kvantitativ analyse. En fullstendig 
innholdsanalyse ligger utenfor denne avhandlingens tema og omfang, men ma-
terialet ville kunne brukes til for eksempel artikler seinere.182 

Valget av en systematisk lesing og nærlesing av et utvalg saker og debatter 
der redaktørene figurerer, er gjort både av metodiske og forskningsøkonomiske 
grunner. Gjennomgangen av 25/26 årganger av to slike bransjeblader er en 
tidkrevende jobb. MBL har samtlige utgaver av Dagspressen/Dagens medier 
arkivert i sine lokaler og har velvillig latt meg sitte her og gå gjennom alle utga-
vene. Artiklene som er kategorisert under hvert tema, har jeg enten kopiert hos 
MBL eller tatt bilde av med mobil og ipad. Det samme har jeg gjort med Pres-
sens Tidning/Medievärlden. I Stockholm har Medievärldens redaksjon vært 
hjelpsomme og gitt meg adgang til deres arkiv og lokaler, lokaler som de deler 
med Tidningsutgivarna og Pressens Ombudsmann. Deres arkiv er imidlertid 
ikke fullstendige så de utgavene som mangler, har jeg funnet på Kungliga Bi-
blioteket (KB) i Stockholm. Både hos MBL, Medievärlden og KB har jeg til-
brakt mange og lange dager i flere omganger. Deler eller hele det innsamlede 
utvalget har jeg gått gjennom i flere omganger, særlig høst 2011, høst 2014 og 
vår 2016. En oversikt over artiklene som siteres fra bransjebladene, finnes i 
forlengelsen av litteraturlisten.  

Kartleggingen vil selvsagt ikke gi et fullstendig bilde av debatten om og dek-
ningen av sjefredaktørene. Bransjebladene speiler kun deler av debatten og gjør 

182 Deler av materialet er også brukt til to papere underveis i avhandlingsprosessen. 
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sine utvalg både av kilder, temaer og saker. Det kan innvendes at et større 
komparativt utvalg, for eksempel ved å ta med bladene til journalistorganisasjo-
nene i hvert land, ville kunne gitt et bredere bilde. Å skulle gå gjennom journa-
listorganisasjonenes blader i tillegg ville imidlertid ikke vært tjenlig for den un-
dersøkelsen jeg er ute etter. Journalistenes holdninger til redaktørene er ikke et 
tema i denne studien.  

Analysen av tekstene fra bransjebladene presenteres i kapittel fem. Struktu-
ren på analysen utgår fra de tre tiårene som den undersøkte tidsperioden kan 
deles inn i. Den sammenligner norske og svenske artikler som berører redaktør-
rollen og hvordan endringer i den framstilles og diskuteres i bransjebladene. 

4. 4 Metodekritiske refleksjoner 
Intervjuer er en sentral del av den kvalitative forskningstradisjonen. Gjen-

nom intervjuene kan vi få ny kunnskap og datamateriale. Intervju-kunnskapen 
er «producerad, relationell, samtalsmässig, kontextuell, språklig, narrativ och 
pragmatisk» (Kvale & Brinkmann, 2009:70). Vitenskapsteoretisk oppfatter jeg 
intervjuer som en form for konstruksjoner, samtidig som de forholder seg til en 
virkelighet. Kunnskap fins ikke i en rein form. Data er ikke ferdig lagret. Et 
intervju er en interaksjon med to aktive parter. «Respondents’ answers and 
comments are not viewed as reality reports delievered from a fixed repository. 
Instead, they are considered for the ways that they construct aspects of reality 
in collaboration with the interviewer» (Gubrium & Holstein, 1997:127).  

Gjennom intervjuene vil vi kunne få tilgang til sider ved informantens liv, er-
faringer og vurderinger ut fra informantens eget perspektiv. I synet på kunn-
skap og intervjuets muligheter, slutter jeg meg til Miller og Glassners (2013) 
forståelse av intervjuer som både konstruksjon og del av virkeligheten utenfor 
intervjuene, at informasjon om en sosial verden utenfor intervjuet er oppnåelig 
gjennom dybdeintervjuer.  

Samtidig må man som forsker kunne se kvalitative intervjuers begrensning 
når det gjelder generaliserbarhet. For å kunne si noe om rolleendringer mer 
generelt og variert, måtte jeg ha valgt en annen tilnærming enn kvalitative in-
tervjuer. En bred survey-studie ville muliggjort en generalisering som mitt ut-
valg ikke kan gi. En survey ville imidlertid ikke gitt meg den samme datamateri-
ale mht. til dybde og mulighet til mer spesifikk innsikt. Intervju-metoden gir en 
unik mulighet for dialog mellom forskeren og kildene. Forskning handler dess-
uten om valg, og i denne studien er det sjefredaktørene knyttet til disse store og 
dominerende mediehusene som er gjenstand for analyse. Målet er å gi økt 
kunnskap om redaktørrollen slik den er utøvd og fortolket av en svært sentral 
og førende gruppe redaktører i utvalgte mediehus i begge land. Det gir et nytt 
datamateriale som vil være et tilskudd til forskning om medieledelse og endring.  
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4.4.1 Elitekilder 
Utgangspunktet for denne drøftingen er kvalitative intervjuer med elite-

personer. Med elite forstår jeg personer som har ledende posisjoner innen næ-
ringsliv, politikk, offentlig administrasjon el.l. De har makt og innflytelse i kraft 
av sin formelle yrkesmessige stilling. Jeg mener at mine informanter klart plas-
seres innen kategorien elitekilder.  

Den tradisjonelle tegningen av forholdet mellom forskeren som spør og in-
formanten som svarer, viser forskeren som den dominerende, den som styrer 
og som har høyest status. Men den omvendte asymmetri; den der forskeren har 
lavest rang og informanten høyest, er i mindre grad problematisert og teoreti-
sert. «However, handbooks on qualitative methodology do not address the 
«double trouble» that most of us face, namely, the task of conducting an in 
depth interview, while simultaneously balancing the power of an influential 
elite» (Welch, Marshan-Piekkari, Penttinen, Tahvanainen, 1999).  

Elite-personer har ofte stor kunnskap og erfaring med intervjusituasjoner, og 
de er vant til å uttrykke seg. Slik kan forskeren havne i en underordnet rolle, og 
miste noe av kontrollen over intervjuet. Elitepersoner – som redaktører - er 
vant til å ha styringen (bla. Berry, 2002; Figenschou, 2010). Ofte er de på hie-
rarki-toppen i en bedrift eller organisasjon der det fins en vedtatt kommunika-
sjonsstrategi og interne og eksterne prosesser styres gjennom informasjon. 
Omdømme er sentralt både for organisasjoner og personer. Elite-informantene 
vil ofte ha medietreningen og infostrategiene med seg inn i forskerintervjuet. 
Ikke minst gjelder dette mine informanter. De er medieledere som gjerne selv 
har lang erfaring i å intervjue – og å bli intervjuet.  

Tidligere ble medieforskningen noen ganger beskrevet som en kamparena 
mellom praktikere i pressen og «virkelighetsfjerne» akademikere (Nag, 1997). 
Forholdet mellom forskere og aktive pressefolk har endret seg til det bedre. 
Men noe av den gjensidige skepsisen lever videre. Jeg har for eksempel opplevd 
i intervjusituasjoner at min egen pressebakgrunn er trukket fram som positivt, 
at jeg som har vært på «innsiden» har andre forutsetninger for å forstå.  

Å få tilgang til sentrale kilder er nøkkelen i enhver kvalitativ undersøkelse 
med intervju eller observasjon som metode. Det blir ofte hevdet at det å få 
innpass hos personer i ledende stillinger er vanskelig (bl.a. Thomas 1993, Hertz 
& Imber, 1995, Küng, 2006). Küng (2006:5) hevder at empirisk forskning på 
ledere kan være problematisk: «Those at the very top of media organizations are 
a difficult population to gain primary access to – partly because they are ex-
tremely busy and move around a lot, but also because they tend to be sensitive 
about outcomes and have the ability to block unfavourable analysis». Feldman, 
Bell og Berger (2003:6) argumenterer for en bevisst søking etter kontakter. På 
mange måter tilsvarer dette en av de grunnleggende journalistiske metoder; 
bygging av kildenettverk. I sin kokebok-liknende oppfordringer anbefaler 
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Feldman et al også å leite opp de personene som kan garantere deg innpass; 
«gate keepers».183 Andre bruker begrepet «sponsors» (Ostrander, 1993:12),  de 
som kan gå god for forskerens seriøsitet og legitimitet. Et råd jeg fikk av en 
forskerkollega var å sikre avtale med toppsjefen. En slik avtale kunne brukes 
som «name dropping» i forsøkene på å få innpass hos ledere lenger ned i orga-
nisasjons-hierarkiet. Strategien hadde fungert godt for kollegaen. Selv brukte jeg 
den ikke, dels av praktiske årsaker – det var først og fremst sjefredaktører jeg 
var på jakt etter.  Dels resonnerte jeg slik at sjefredaktørene er toppledere i sine 
mediehus, og at de ville være opptatt av å være selvstendige, ta egne beslut-
ninger og ikke la seg styre av at konsernsjefen hadde latt seg intervjue.  Samtidig 
viser flere studier (bl. a Lindén, 2011) til at det kan være lettere å få avtaler med 
toppsjefer enn med personer lenger ned i hierarkiet.  

Tilgang til elite-informanter vil altså kunne avhenge av forskerens nettverk 
og egen anseelse, men også av forskningsprosjektets innretning, tema og seriø-
sitet. Det kan være temaer som ledere ikke er interessert i å bidra til - og det 
motsatte. Jeg opplevde heldigvis at mange potensielle intervjupersoner var in-
teressert i mitt tema, ja, til og med begeistret.  

Et tilleggsmoment i tilknytning til tilgang er at tiden forskeren får til rådighet 
for intervjuet, kan være knapp. Riktignok antyder flere lærebøker at et forsk-
ningsintervju ikke bør vare mer enn maks halvannen time. Men hos ledere med 
sprengt kalender kan den tilgjengelige tiden bli enda knappere. Min erfaring var 
at de fleste redaktører som sa ja til forespørsel om et intervju, tok seg tid selv 
om de var midt i en travel hverdag. Til flere sa jeg på forhånd at det ville ta 
omlag halvannen time og fikk aksept for det. Men jeg måtte også gjennomføre 
enkelte intervjuer på kortere tid. Det betyr at strategien for intervjuet bør være 
vel forberedt og klar – selv om det er semistrukturerte intervjuer som er valgt 
metode. Det kan hevdes at semistrukturerte intervjuer er hemmende i intervjuer 
med liten tid. Forskeren vet at hun bør komme gjennom de strukturerte spørs-
målene og kan dermed avstå fra å gå videre på den ustrukturerte delen, oppføl-
gingene, selv om det kanskje nettopp er i den de mest interessante svarene lig-
ger. Det var i enkelte tilfeller også min erfaring.  

Robert Thomas (1993) oppsummerer fra sin studie av næringslivstopper, at 
selv om du får tilgang, vil du kunne møte «inner lines of defense: public relat-
ions departments, «official spokespeople», and whole levels of management 
trained in how to represent the company to the outside world» (Thomas 
1993:82). Tine Ustad Figenschou (2010) opplevde det samme i sine intervjuer 
med Al Jazeera-sjefer. I mitt intervjuarbeid opplevde jeg åpenhet og velvilje hos 
informantene. Det kan likevel være et dilemma at særlig de informantene som 
fortsatt står i stillingen, identifiserer seg og er lojale med de verdiene og oppfat-
ningene som er rådende i bransjen eller i konsernet, og forsvarer disse. Det 

183 Begrepet er ellers kjent fra medieforskningen som først brukt av David Manning White (1950) 
i en studie av hvordan nyheter blir valgt, og videreført av bl.a. Gaye Tuchman (1973, 1978). 
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ligger på sett og vis i rollens natur. Redaktørene er også vant til å snakke, vant 
til bli intervjuet, vant til å ta ansvar for egne uttalelser, og har erfaring i «front-
stage opptreden» (Goffman, 1992). De er dessuten flinke til å styre intervjuet i 
«ufarlige» retninger.  

En redaktør kan ha en bestemt rolle overfor en forsker som intervjuer ham 
eller henne. Hva informantene sier i intervjuene, er avhengig av en rekke fakto-
rer; meg som forsker og mine spørsmål, situasjonen informanten står midt 
oppe i, avstand til tiden som redaktør osv. Mine informanter omfatter både de 
som står i stillingen som sjefredaktør i dag og redaktører som har forlatt rollen 
og stillingen for mange år siden. Jeg intervjuet en av redaktørene i en uke med 
innspurt i lange forhandlinger med fagforeningene om store nedbemanninger. 
Deler av svarene hennes ble trolig preget av den situasjonen. Vi kan også tenke 
oss at en som er sjefredaktør mens intervjuet finner sted, har sterke begrens-
ninger i hvor åpen han/hun kan være – eller føler han/hun kan være - om for-
hold som kan oppfattes som kontroversielle eller taushetsbelagte. Avgåtte re-
daktører kan her føle en større frihet og åpenhet. Samtidig har avgåtte redaktø-
rer et ettermæle å ta vare på. Det kan prege fortellingene. Det er ikke nødven-
digvis slik at deres beretninger er mer «sannferdige» enn de informantene som 
fremdeles sitter i redaktørposisjonen. 

Mange av intervjupersonene er både kunnskapsrike og underholdende. De 
er primærkilder inn i det temaet jeg interesserer meg aller mest for – redaktør-
rollens utvikling. Det er lett å la seg «forføre» og miste fokus. Det stilte krav til 
meg som intervjuer å lede intervjuet slik at jeg fikk svar på de spørsmålene jeg 
stilte. Ved presentasjon av delkapittel og papere i forbindelse med avhandlingen 
har jeg opplevd å få kommentarer om at jeg «synes å like mine informanter for 
godt». Det kan selvsagt være en berettiget innvending. Ved transkribering av 
enkelte intervjuer kan jeg, i etterpåklokskapens lys, se at det kan være emner jeg 
burde gått dypere inn i, spørsmål jeg burde stilt klarere, avbrytelser jeg burde 
gjort for å komme bak de allmenne, «offisielle» teoriene om medieutviklingen, 
og inn i redaktørenes «egentlige» oppfatninger og konkretiseringer. Samtidig 
opplevde jeg at min lange erfaring med journalistiske intervjuer samlet sett var 
en styrke i forskningsintervjuene. Både i intervjusituasjonene og i analysearbei-
det har jeg forsøkt å få den nødvendige distansen til informantenes uttalelser. 
Den metodiske utfordringen ved nærhet til informantene har jeg løst gjennom 
selvrefleksjon og diskusjon og prøving av egne tolkninger. Jeg har gjennom hele 
prosessen forsøkt å ta et skritt tilbake for å kritisk ettergå egne tolkninger.  

I sin studie av NORSOK-programmet i norsk petroleumsindustri intervjuet 
Ole Andreas Engen (2002:91) blant annet 30 toppledere og drøftet metode-
utfordringer med elite-intervjuer. «Even though our key interviewees can hardly 
be accused of demagogy and scheming, it is reasonable to assume that their 
professional roles somehow have affected the data collection». Toppledere kan 
ha ulike strategier for å beskytte sin profesjonelle rolle og holde forskeren på 
avstand. Disse strategiene kan også være ubevisste eller preges av rådende opp-
fatninger i bransjen. Engen advarer imidlertid mot en konspiratorisk forståelse 
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av informantenes svar. Det er en oppfatning jeg deler. Det er vår oppgave som 
forskere å sørge for å stille de spørsmålene som er nødvendige for å få svar på 
problemstillingene. Det er også vår oppgave å behandle og tolke intervjudatae-
ne i etterkant. 

 

4.4.2 Kildekritikk og selvrefleksjon 
Selvrefleksjon – teoretisk og metodologisk, men også kulturelt og statusmes-

sig – er viktig i en forskningsprosess, fordi det gir større transparens om valge-
ne som er foretatt. Tydelighet omkring egen forforståelse og forankring kan gi 
en nødvendig avstand til materialet for forskeren selv, og en nærhet til materia-
let for andre forskere. Paula Saukko har uttrykt dette slik: «Rather than try to 
undo bias in our readings, we should aim to become more self-reflexive about 
the social commitments and the roots of our interpretations and use this 
awareness to tease out the contradictory politics of texts and their interpreta-
tions» (Saukko, 2003:20).  

Samtidig bør den selvrefleksive holdningen også være så realistisk og ydmyk 
at den ikke bare blir til pynt. Vitenskapsteoretikeren Staffan Carlshamre uttryk-
ker det slik i sin omtale av populariteten til Karl Poppers falsifiseringsteori:  

But part of its appeal within the scientific community surely depends on the 
flattering picture it gives of science. Who does not want to be a critical spirit, 
ever prepared to set aside one’s prejudices in relentless pursuit of the truth, 
always on the guard against wishful thinking and undue bias in favor of one’s 
own idea? (Carlshamre ,2010:22). 

 
I tillegg til problematikken med å intervjue elitekilder, fins også andre utford-
ringer ved kvalitative intervjuer. En førstehåndskilde kan formidle det selvopp-
levde. Det er det vi gjerne kaller en øyenvitneskildring (Kjelstadli, 1999; Allern, 
2015). Mine hovedinformanter er slike førstehåndskilder. De forteller om egne 
erfaringer og liv som sjefredaktører. I historisk kildekritikk skilles det mellom 
primær- og sekundærkilder, der primærkildene er nærmest det som skjedde. 
Primærkilder er ikke nødvendigvis førstehåndskilder, men i mitt tilfelle er de 
det. I tillegg til å fortelle om sine erfaringer og opplevelser, gir de sine oppfat-
ninger og vurderinger om utvalgte spørsmål. Gjennom intervjuene får jeg til-
gang til et unikt materiale som ikke finns andre steder. Samtidig reiser det me-
todiske spørsmål, ikke minst knyttet til kildekritikk – eller kildegransking, som 
Knut Kjelstadli (1999:169) også kaller det. Blaikie (2010:203) peker på at: 
«There is clearly some limitations to this kind of research as memory is fallible 
and its use always involves a possible reconstruction of the past under the in-
fluence of subsequent experiences». Det mest sentrale validitetsspørsmålet er 
om roller og rolleforandring over en periode på tretti år fanges av intervjuob-
jektenes subjektive minner og nåværende oppfatninger av virkeligheten. Roos 
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(1992:181) kaller forholdet mellom livet, fortellingen og samfunnet for en 
«bermudatriangel».  

Generelt regnes en kilde som mer troverdig jo nærmere det er mellom en 
opplevelse eller erfaring og kildens fortelling om den. Flere av mine informan-
ter forteller om opplevelser langt tilbake i tid – dette er en historisk studie. Det 
kan bety at de vurderer fortiden i lys av nåtiden. Samtidig kan de informantene 
som ikke er i jobben sin lenger, føle seg friere til å fortelle fordi de har færre 
bindinger til bedriften og stillingen. Det betyr ikke at deres beretninger er mind-
re troverdige enn for eksempel de informantene som nå er sjefredaktører. Dels 
glømmer man mest med en gang, og hva vi husker, avhenger også av vår inter-
esse for det vi skal huske (Thurén, 1997:31). For de historiske intervjuene er 
etter-rasjonalisering en stor utfordring. Det er rimelig å anta at dette vil ha en 
betydning for de fortellingene og versjonene informantene gir. Det kildekritiske 
elementet dreier seg ikke minst om informantenes subjektive minner. Disse er 
dels knyttet til hukommelse. Det kan være forhold som informantene rett og 
slett har glømt, eller husker feil. Det kan også være elementer av selektiv hu-
kommelse eller historie-omskrivning. En av informantene bruker nettopp et 
slikt uttrykk når han blir i tvil. «Altså nå er det også et problem når du spør 
meg, at det kan hende jeg har litt selektiv hukommelse» (Einar Hålien, 23.8.13). 

 Hukommelse kan ses som «en aktiv prosess, der en under erindringen 
konstruerer et bilde av sin egen fortid, der en på et assosiativt og bare delvis 
bevisst grunnlag henter fram ulike minnebrokker. Gjennom å sette sammen 
elementer av vår egen fortid skaper vi en identitet vi kan leve med sjøl og pre-
sentere overfor andre» (Kjelstadli, 1999:196). I denne prosessen idealiserer man 
gjerne seg selv (Thurén, 1997:26), eller overdriver sin egen betydning (Berry, 
2002:680). Mine intervjuer er ikke «livshistoriske» i den forstand at individet 
plasseres i verdens sentrum (Ehn, 1992). Men det er mulig å se dem som bio-
grafiske i den forstand at de rommer historier om deres yrkesliv som redaktø-
rer: «They’re talking about their work and, as such, justifying what they do. 
That´s no small matter» (Berry, 2002: 680). 

For å vurdere informantenes beretninger i et kildekritisk lys har jeg konkret 
benytta meg av to metoder. For det første er det hendelser og beretninger som 
flere av informantene har fortalt om. På den måten er det mulig å vurdere de 
ulike beretningene opp mot hverandre, og se om det er samsvar eller uenighet. 
Her gir også intervjuene med konsernledere en slik mulighet til kryssjekking. 
For det andre er det for deler av materialet mulig å sette intervjuene inn i en 
kontekst ved hjelp av annet materiale. Jeg har undersøkt bransjebladene Pres-
sens Tidning og Dagspressen for hele perioden fram til de gikk inn. Jeg har 
også benytta meg av søk i Retriever og i nettsidene til Tidningsutgivarna, Utgi-
varna, Norsk Redaktørforening, samt konsernene og mediehusene i undersø-
kelsen – i tillegg til historisk litteratur om tidsperioden og bedriftene.  

Under punktet om elitekilder drøfter jeg blant annet dilemmaene med at 
sjefredaktørene er del av bedriftens ledelse og bundet til å forsvare offisielle 
strategier. Det kan gjøre at det blir en skjevhet i svarene. De kan også være 
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uttrykk for gjeldende normative eller generelle bransje-oppfatninger om medie-
utvikling, endring og redaktørrollen.  Det kan bli forsterka i svar der informan-
tene gir uttrykk for holdninger. «Mulighetene er store for at vi feilerindrer, for 
at vi ubevisst har søkt å justere minnene i samsvare med de normene vi har i 
dag, eller for at forestillingene om fortida er farget av seinere erfaring» 
(Kjelstadli, 1999:196) 

Et viktig poeng i kildekritikk, er kildenes kompetanse (Allern, 2015:52). Det 
dreier seg om å finne kilder som kjenner det området en skal undersøke. Mine 
informanter er førstehåndskilder for studie av sjefredaktørrollen i de utvalgte 
mediehusene. De har utvilsomt stor kompetanse, ikke bare på sin egen jobb, 
men de kjenner også bransjen. Men for å kunne dra nytte av de gode kildene, 
må også den som spør ha kunnskaper, påpeker Allern. Kildekritikk handler ikke 
minst om at materialet oppstår i møtet mellom informant og intervjuer. Det er 
en samtale der begge parter påvirker de dataene som skapes. Transparens i 
prosessen blir derfor svært viktig.  

Ett av elementene i et transparent design er avklaring av egen rolle. Min vei 
inn i forskning på redaktørrollen er utvilsomt påvirket av praktisk erfaring som 
journalist og redaktør. Jeg har en lang erfaring i journalistikken, først og fremst i 
NRK, men også i dagspresse. Min første jobb som journalist fikk jeg i 1985, 
samme år som denne studien har startpunkt. Jeg har jobbet på flere plattformer 
og hatt mange ulike roller, fra nyhets- og featurejournalist via deskjournalist og 
vaktsjef. Jeg har også vært redaktør for NRK Rogaland, og hatt totalansvar for 
en redaksjon med om lag 55 ansatte. I denne  perioden var jeg også medlem av 
Norsk Redaktørforening. Selv om jeg i dag er akademiker, phd-student og jour-
nalistlærer, ligger mye av yrkesidentiteten min fortsatt i det journalistiske arbei-
det.  

Jeg har i tillegg vært medlem av Stiftelsen Stavanger Aftenblad184 i en to års-
periode, et halvt år som leder. Stavanger Aftenblad er en del av Schibsted-
konsernet og ett av mediehusene i mitt utvalg. Stiftelsen har formell vetorett 
ved redaktøransettelser. Jeg var som medlem av stiftelsen med på å intervjue 
Lars Helle før han ble ansatt som ny sjefredaktør i 2011. Jeg gikk imidlertid ut 
av stiftelsen for å unngå habilitetsproblemer da jeg startet denne phd-studien.  

I arbeidet med avhandlingen har jeg etterstrebet å se bransjen utenfra. Det 
norske pressesystemet har jeg levd og arbeidet i, jeg kjenner det fra innsiden. 
Jeg vil hevde at det er en styrke også når jeg skal forske på det. Samtidig er det 
klart at jeg kjenner det norske systemet på en annen måte enn det svenske – 
kunnskapene om det svenske har jeg lest meg til. Det kan ses som kime til en 

184 Utdrag fra Stiftelsens vedtekter: Stiftelsen Stavanger Aftenblad er en selvstendig stiftelse, som 
har som formål er å sikre og fremme mediehuset Stavanger Aftenblads grunnsyn, redaksjonelle 
uavhengighet og tilknytning til Rogaland. Stiftelsen skal godkjenne vedtektsendringer om endring 
av formålet med Stavanger Aftenblad og dessuten godkjenne tilsetting av mediehusets ansvarlige 
redaktør.  
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skeivhet i studien. Men kunnskapene om, og erfaringene fra, norsk presse kan 
også gjøre meg bedre i stand til å tolke og forstå det svenske.   

 

4.4.3 Kunnskap og forforståelse  
Betydningen av relasjonen mellom forsker og informant understrekes av 

mange forskere, både i mellommenneskelig sammenheng, etisk og for forsk-
ningsmessig suksess (bl a Rubin & Rubin, 2005). Jette Fog (2004:26) ser interv-
juet også som et moralsk forhold: «Det er, som alle mellemmenneskelige for-
hold, et forhold, der er reguleret af rigtigt og forkert, af altruisme og egoisme, af 
afmagt og magt». Egenskaper ved elite-informanter kan gjøre intervjusituasjo-
nen annerledes enn ved intervjuer med mindre ressurssterke grupper. Den 
forskningsetiske siden er imidlertid like viktig å ivareta. Jeg har gjort forutset-
ningene klare før intervjuet startet og avtalt rett til godkjenning av egne sitater 
før avhandlingen leveres inn.  

I medieforskningen omtales forholdet mellom journalist og kilde som en 
dans der bare en av dem, og oftest er det kilden, leder an (Gans 1979). Et så 
motsetningsfylt forhold er det normalt ikke mellom forsker og informant. Men 
skal forskeren kunne «matche» informanten og styre intervjuet, bør man etter 
min mening ha gode kunnskaper på forhånd. «Gjør hjemmeleksen din», er også 
ett av rådene til Berry (2002). Å forske i egen kultur (Wadel, 1991) er heller ikke 
uvanlig. Men forskere som har kunnskaper fra egen erfaring, kan også ha forut-
inntatte holdninger og dermed feilkilder. Begrepet ”hjemmeblindhet» er blitt 
brukt i slike sammenhenger. Innsikten blir et hinder for å stille de gode utenfra-
spørsmålene, du tar ting for gitt. Et annet aspekt ved egne erfaringer i forsk-
ningsfeltet er at de kan være utdaterte. Erik Fossåskaret (2007:92) skriver at 
«forskaren sine lokale statuser kan vere gått ut på dato»  med henvisning til 
oppvekststed og alderspesifikk erfaring og observasjon. Tilsvarende er det mu-
lig å hevde at kunnskap om et fagfelt kan være gått ut på dato. For eksempel 
forlot jeg jobben som redaktør for flere år siden. Jeg var dessuten i allmenn-
kringkasteren NRK og ikke i kommersiell dagspresse slik mine informanter i 
denne studien.  

Det kan også innvendes at jeg som tidligere journalist og redaktør har en for 
«innforstått» oppfatning og tolkning. I hermeneutisk tolkningslære betones 
forforståelsen: «Våre for-forståelser er nødvendige forutsetninger for oppfatningen 
av nye tekster og andre fenomener»  (Gripsrud 2011:141). Forforståelsen kan 
også handle om en bransjekunnskap og en oppfatning av endring som er nor-
mativt preget, og dermed til hinder for en mer åpen tilnærming til informantene 
og intervjuene. Da vil forforståelsen være forutinntatthet og føre til skeivheter i 
tolkningen. Jeg har forsøkt å være svært bevisst på det under hele prosessen – 
ikke minst fordi oppfatningene om redaktørens rolle ofte har hatt et normativt 
preg. Spørsmålet om kunnskap og forforståelse gjelder selvsagt ikke bare i in-
tervjuer, men i alle typer av kvalitativ metode. 
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4.5 Reliabilitet og validitet  
Et grunnleggende spørsmål i enhver forskning er hvorvidt den er troverdig. 

En undersøkelses troverdighet er knyttet til de tradisjonelle begrepene validitet 
og reliabilitet (bl.a. Silverman, 2011:360) Validitet handler om gyldighet av de 
tolkningene en forsker kommer fram til (Thagaard, 2009:190). Er det slik at 
resultatene av min undersøkelse representerer den virkelighet jeg har studert, at 
resultatene er gyldige for utvalg og fenomen? Det andre begrepet – reliabilitet – 
dreier seg om forskningens pålitelighet, konsistens og troverdighet. Både relia-
bilitets- og validitetsbegrepet er omdiskutert i kvalitativ forskning. Tove Tha-
gaard (2003:169) skriver at «vurderingene av forskningens kvalitet kan knyttes 
til begrepene troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet. Begrepene fremhe-
ver den kvalitative tilnærmingens særpreg, og kan erstatte begrepene reliabilitet, 
validitet og generalisering, som benyttes i kvantitative studier». I kvalitativ 
forskning kan relabiliteten mer dreie seg om å redegjøre for hvordan dataene er 
blitt utviklet gjennom forskningsprosessen. I intervjustudier handler det ikke 
minst om hvorvidt intervjuerens spørsmål er ledende og virker inn på infor-
mantenes svar, hevder Kvale og Brinkmann (2009:263).  Validitet og reliabilitet 
henger dermed nøye sammen.  
  Uavhengig av om vi bruker begrepet reliabilitet eller troverdighet, er det 
grunnleggende at metodene og datamaterialet er til å stole på. I min avhandling 
er datamaterialet særlig knyttet til intervjuene. Kvalitative undersøkelser har ikke 
like formaliserte prosedyrer som kvantitative undersøkelser. Det betyr ikke at 
kravene til pålitelighet er svakere. For å vurdere hvordan dataene er utviklet, må 
vi se både på utvalg, gjennomføring og analyse, i tillegg til min egen rolle. Mine 
intervjudata er blitt til i et samspill mellom informantene og meg som forsker. 
Det er ikke gitt at en annen ville kommet til nøyaktig samme resultat. Jeg har 
gjort rede for hvordan mine data er blitt til – fra valg av periode og informanter 
til gjennomføringen av intervjuene og tolkningsprosessen i etterkant. Jeg har 
også brukt andre kilder for kritisk å kunne ettergå noen av dataene fra intervju-
ene. I tillegg har jeg sjekket opplysninger og kontekst i andre skriftlige kilder; 
særlig memoarer og historiske verk. 

For å øke påliteligheten har jeg etterstrebet transparens. Jeg har redegjort for 
min egen rolle og vurderingene av den. Jeg er tidligere journalist og redaktør, og 
har vært del av det feltet jeg forsker på. Det kan gi utfordringer med hensyn til 
for eksempel en manglende avstand og ikke minst forutinntatthet til personene 
og temaene. Det kan samtidig først og fremst være en fordel - jeg har en for-
kunnskap som kan øke forståelsen og oversikten. Et doktorgradsløp er en 
forskningsprosess og forskerutdannelse over flere år. Gjennom denne perioden 
har selvsagt forståelsen av, og kunnskapen om, vitenskapsteori, epistemologi og 
selve forskningsområdet jeg arbeider innenfor, blitt utvidet betraktelig. 

124



Kjernen i spørsmålet om validitet er i hvilken grad min undersøkelse gir 
grunnlag for å kunne besvare problemstilling og forskningsspørsmål.  Validi-
tetsbegrepet er, og har vært, omdiskutert i kvalitativ forskning (se bl.a. Lincoln 
et al, 2011). Maxwell (2013:124 ff) argumenterer for en «commonsense» forstå-
else av validitet i kvalitativ forskning, forstått som korrekthet eller troverdighet i 
beskrivelser, tolkninger og konklusjoner mer enn en implikasjon av en «objektiv 
sannhet» som forskningen kan måles mot. Kvale og Brinkmann (2009:266) vil 
«återföra det från de filosofiska abstraktionerna till forskningens vardagliga 
praktik». Og Thagaard (2003:169ff) ser altså bekreftbarhet som et mer fruktbart 
begrep. Hun knytter det til vurderingene av de tolkningene undersøkelsen fører 
til. Forskeren bør gå kritisk gjennom grunnlaget for egne tolkninger og sin posi-
sjonering i forhold til miljøet som studeres.  

I kvalitativ forskning har forskeren en større nærhet til forskningsmaterialet 
enn tilfellet ofte er i kvantitativ forskning. Validiteten eller gyldigheten henger 
derfor tett sammen med forskeren. Maxwell (2013) trekker fram to sentrale 
trusler mot en studies validitet; forskerens subjektive fortolkninger, 
hans/hennes «partiskhet», og forskerens påvirkning på omgivelsene eller perso-
nene som han/hun studerer. Det siste er særlig aktuelt i intervjustudier.  

Metodisk kan vi skille mellom intern og ekstern validitet. Den interne, eller 
indre, validiteten handler om hvorvidt resultatene er gyldige for utvalget og 
problemet som er undersøkt. Jeg har intervjuet sjefredaktører og konsernsjefer 
som har, eller har hatt, disse posisjonene i Bonnier og Schibsted i ulike deler av 
en tretti års periode. At dette er en gyldig studie av sjefredaktører i mediehusene 
som nå eies av disse konsernene, er en rimelig konklusjon. Er det i tillegg mulig 
å gå fra informantenes fortellinger og oppfatninger om rollen til faktisk å kunne 
identifisere kjennetegn og endringer? Jeg mener ja. Det er mange informanter 
og til sammen utgjør intervjuene et stort materiale for hele perioden. Svakhete-
ne ved intervjuer som form er drøftet i dette kapitlet. Det vil si at den interne 
validiteten er ivaretatt.  

I min studie har den interne validiteten blitt ivaretatt på følgende måte: 
Jeg har intervjuet et stort utvalg av det redaktøruniverset som undersø-
kelsen omfatter. Jeg har dermed fått et rikt datamateriale. Informantene 
er nøkkelpersoner gjennom hele perioden, og de representerer sentrale 
konsern over lang tid. 
Redaktørinformantene er førstehåndskilder. 
Intervjuene er spilt inn på lydopptaker, og deretter nøyaktig transkri-
bert. Alle sitater er sendt til informantene og blitt godkjent av dem. 
Samtlige informanter er åpne. Det er ingen anonyme kilder i studien.  
Underveis er deler av materialet og konklusjoner presentert på to ulike 
møter i Norsk Redaktørforening; 25.8.2016 i Agder og Rogaland Re-
daktørforening og 1.11.2016 på Norsk Redaktørforenings høstmøte.  
Deler av studien og konklusjoner er diskutert med forskerkolleger i vi-
tenskapelige fora. 
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Hovedmaterialet er intervjudata, men også andre metoder er benyttet i 
studien. Det vil si at det er en metodetriangulering. 
Min egen rolle og forforståelse er grundig redegjort for. I tillegg har jeg 
også i analysen og fortolkningene etterstrebet åpenhet om grunnlaget 
for slutningene. Det samme gjelder for utvalg av sitater. På den måten 
har jeg forhåpentligvis gitt leserne nok informasjon om prosessen til at 
de kan forstå og vurdere resultatene.  

 
Den eksterne validiteten dreier seg om i hvilken grad forskningsresultatene 

kan overføres til andre utvalg. Det har nær tilknytning til generalisering. Spørs-
målet om generalisering er også problematisert i kvalitative studier. «I stället för 
generaliseringer bör forskaren eftersträva arbetshypoteser, kontextbunden in-
formation, naturalistiske generaliseringar och användergeneraliseringar» 
(Lindén, 2011:83). Thagaard (2003:170) bruker i stedet for generalisering begre-
pet overførbarhet. Er mine resultater relevante i andre situasjoner? Kan tolk-
ningene fra denne studien bekrefte eller avkrefte andre studier innenfor samme 
forskningsområde? Min studie er av sjefredaktører i de to største dagspresse-
konsernene i Norge og Sverige, og ikke sjefredaktørkorpset i hele medie-Norge 
eller medie-Sverige. De er likevel representanter for ledende medieorganisasjo-
ner som kan ha stor innflytelse på resten av bransjen. Som DiMaggio og Powell 
(1991:70) påpeker: «Organizations tend to model themselves after similar or-
ganizations in their field that they perceive to be more legitimate or successful». 
Den eventuelle analytiske generaliserbarheten må tas opp i sluttkapitlet, men 
det er en hypotese at studien kan gi grunnlag for ny forskning som gir innblikk i 
hvordan det er i andre store mediehus i Norden, og kanskje også utenfor Nor-
den. I tillegg vil studien være et bidrag til forskningen om pressens todelte sam-
funnsrolle som markedsaktør og journalistisk innholdsleverandør med forank-
ring i grunnloven i begge land.    
 

4.6 Sammenfatning 
Et forskningsdesign er en overordnet plan som binder empiri sammen med 

problemstilling, teori, metode og konklusjoner. I dette kapitlet er den metodo-
logiske delen av designet presentert og drøftet. Når Yin (2006:39) framhever at 
det ikke dreier seg om logistikk, men logikk så innebærer det at metodiske valg 
skal henge sammen med både teori og empiri.  Forskningsdesignet i denne 
studien er metodologisk triangulering.  

Studiens hovedmateriale bygger på kvalitative intervjuer med 33 sjefredaktø-
rer fra Bonniers og Schibsteds norske og svenske mediehus i perioden 1985 til 
2015. Jeg har også foretatt enkelte tilleggsintervjuer, blant annet med tre kon-
sernsjefer. Det er redaktørrollen jeg studerer. Gjennom intervjuene får jeg til-
gang til rolleinnehavernes egne erfaringer, historier og vurderinger. De er førs-
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tehåndskilder, og har en unik kompetanse om studiens mål; sjefredaktørrollens 
kjennetegn og utvikling. Ingen informanter er anonyme, alle gjengis med navn. 
Det etiske aspektet er ivaretatt blant annet ved at alle har godkjent de sitatene 
som brukes. 

For å komplettere intervjumaterialet, har jeg gjennomført en delstudie. Den 
er en kartlegging av det norske bransjebladet Dagspressen/Dagens Medier og 
det svenske Pressens Tidning/Medievärlden. Dette materialet representerer i 
også data som er uavhengig av mine intervjuer og informantutvalg.  

Kildekritikk er en utfordring i historiske intervjuer. Mine hovedinformanter 
er dessuten elitekilder, de er personer i ledende stillinger med stor kunnskap og 
erfaring i å uttrykke seg. Transparens og refleksjon rundt selve prosessene og de 
metodiske dilemmaene er derfor viktig. Ikke minst er åpenhet om egen forfor-
ståelse og forankring en viktig del av forskningen. 
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5 «Redaktører på stram line»: en kartlegging av 
redaktørrollen i norske og svenske 
bransjetidsskrifter  

Allt oftare påstås nu at publicisterna tillhör ett snabbt utdöende släkte samt att 
icke-redaktörerna, det vill säga direktörerna – ve o fasa – tagit kommando över 
tidningarna. (…) Diskussioner på TUs chefredaktörsdagar, på TU-årsmöte 
och i andra tidningsnära kretsar signalerar att tesen om publicistens utdöende, 
redaktörens förlorade maktställning och tidningsdirektörens herrevälde studsar 
på en häftigt emotionell resonansbotten  (Stig Fredriksson, PT, 11/88:14). 

 
Pressen og dens aktører har vært nyhets- og debattstoff i både aviser og tids-
skrifter i avhandlingens trettiårs-periode. Jeg skal i dette kapitlet kartlegge hvor-
dan redaktørrollen og redaktørenes forhold til eiere/konsernledelse og direktø-
rer er diskutert i to bransjeblader. Det innebærer for det første saker der begre-
pet «redaktørrollen» er brukt direkte, eller der redaktørene gir uttrykk for sitt 
syn på redaktør-jobben. For det andre ser jeg på saker der redaktørenes forhold 
til eiere og/eller direktører behandles. De to kategoriene henger sammen og går 
delvis over i hverandre. Denne kartleggingen vil dermed gi delsvar på 
problemstillingen om kjennetegn og eventuell endringer i sjefredaktørrollen. 
Det blir en viktig indikator på redaktørrollen i spenningsfeltet mellom journalis-
tikk og marked, slik jeg har drøftet i teorikapitlet.  I tillegg vil dette kapitlet gi en 
nødvendig kontekst til hovedstudiens informantintervjuer. Gjennom artiklene 
får vi et tydeligere bilde av hvilke spørsmål knyttet til problemstillingene som 
har vært offentlig diskutert og hvordan det skjedde. I flere tilfeller gir artiklene 
også versjoner av hendelser og saker som informantene selv omtaler. Bransje-
bladene beskriver en virkelighet og debatt som gir et verdifullt tillegg til infor-
mantenes virkelighetsbeskrivelse i ettertid.  

Avslutningsvis vil jeg også drøfte resultatet av kartleggingen i tilknytning til 
forskningsspørsmålet: Har det vært endringer av sjefredaktørenes maktposisjon innad i 
mediebedriftene i perioden – og i så fall hvordan? 185 

185 Dette spørsmålet behandles i kapittel ni og ti (intervjuanalysen). 
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5.1 De undersøkte bransjebladene 
Et bransjetidsskrift er enten organisatorisk del av bransjen, slik mine to ut-

valgte er, eller det er mer frittstående tidsskrifter som skriver om mediespørs-
mål. I den første kategorien fins bl.a. bransjebladene og nettsidene til journalist-
lagene i Norge og Sverige.186 I den andre kategorien er det både på svensk og 
norsk side organisasjonsuavhengige bransjetidsskrifter.187 Jeg har valgt de to 
mest sentrale bransjetidsskriftene knyttet til organisasjonene der sjefredaktørene 
er med. Pressens Tidning (PT) og Dagspressen (DP) ble begge utgitt av avise-
nes arbeidsgiverorganisasjon og ikke som egne redaktørtidsskrifter, selv om 
Norsk Redaktørforening var medutgiver av Dagspressen fra 1986 til 1991.  

Bransjebladenes journalistikk gjenspeiler problemer og spørsmål aktører i 
bransjen er opptatt av. De organisatorisk eide bladene kan ses som «institution-
al actors that help shape perceptions of industry executives and their responses 
to industry developments» (Nordqvist et al, 2010:52). Det er i tråd med teorier 
om at profesjonelle nettverk har betydning for utviklingen mot en mer profe-
sjonalisert organisasjon eller rolle ved blant annet å utøve normativt press, et 
press som igjen kan føre til større homogenitet (DiMaggio & Powell, 1991).  

Fra å være reine dagspresse-tidsskrifter gikk både Pressens Tidning og 
Dagspressen etter hvert over til å dekke alle nyhetsmedier. Dagspressen skiftet 
navn til Dagens Medier i 2002. Pressens Tidning skiftet navn til Medievärlden i 
2006, og tre år seinere, i 2009, kom siste nummer av papirutgaven. Dagens 
Medier ble nedlagt både som papir- og nettutgave i 2008. Det siste utgivelses-
året var bladet et rent magasin for ledere. Kartleggingen gjelder samtlige papir-
utgaver fra 1/1985 til siste nummer i henholdsvis 2008 og 2009. Utvalg og 
metode er gjort rede for i kapittel fire. 

I tillegg til de sakene jeg har registrert etter kriteriene jeg har nevnt ovenfor, 
har jeg også funnet andre temaer som går igjen i begge tidsskriftene i perioden. 
Jeg har ikke foretatt en kvantitativ analyse, men vil likevel kort nevne enkelte 
områder og temaer som er tatt opp i bransjens tidsskrifter både gjennom faste 
spalter, reportasjer, ledere og debatter. Det gjelder for det første spørsmål knyt-
tet til ytringsfrihet, trykkefrihet og presseetikk, ikke minst gjennom fellelser i 
selvdømmeorganene Pressens Opinionsnämnd (PON) i Sverige og Pressens 
Faglige Utvalg (PFU) i Norge. I tillegg har økonomi og marked vært tema for 
faste spalter i både Dagspressen og Pressens Tidning. Et tredje tema er medie-
politikk. Bransjebladene er knyttet til organisasjoner som også er pressgrupper 
og lobbyister som arbeider for å sikre at politikerne fatter avgjørelser i bransjens 
interesse. Dette preger store deler av dekningen. Enkeltområdene her spenner 

186 Det norske fagbladet Journalisten kom med sin siste papirutgave i 2014, og fins i dag bare som 
en digital publikasjon. 
187 Eksempler på tidsskrifter er medier24.com og Kampanje (Norge), Resumé og Dagens Media 
(Sverige).  
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fra distribusjonsstøtte, pressestøtte, portotakster og momsfritak, til mangfold, 
eierskapsbegrensninger, presseutredninger og ytringsfrihetstiltak. I eierskaps- og 
mangfolds-debattene er redaktørene svært synlige, og mange er kritiske til be-
grensninger. «I mediedebatten är det som om varje decennium har sitt nyckel-
ord, sin besvärgelse mot allsköns otyg. På 1980-talet var det konkurrens. På 
1990-talet är det mångfald» skriver Sydsvenskans politiske redaktør Per T. 
Ohlsson (PT, 2/95:8) i en kronikk i Pressens Tidning.188  

Teknologi er i tillegg et tema som går igjen i hele perioden. Dekningen har 
fulgt utviklingen av relevant teknologi og viser at bransjen hele tiden har vært 
opptatt av nyvinninger, både redaksjonelt og produksjonsmessig. Fargetrykk, 
trykkeripresser, tv-studioer, kameraer, tabloidformat, nettverktøy, mobil, blogg-
verktøy og søkemotorer er blant sakene. Med internett, digitalisering og flerme-
dialitet blir redaktørenes forhold til teknologi utover 2000-tallet tegnet på ulike 
måter. I noen tilfeller har de vært pådrivere, i andre representerer teknologien 
utfordring og problem. Kampen med fagforeningene om kontroll over bruk av 
teknologi og opphavsrett til journalistikk på digitale plattformer er naturlig nok 
også blant temaene og vinklingene. 

 I tillegg kan det være verdt å nevne at bransjebladene også har vært interna-
sjonalt orientert. Pressesituasjonen særlig i de skandinaviske landene og i USA, 
men ikke begrenset til disse landene, har vært reportasjestoff i begge tidsskrifte-
ne. EU og mediepolitikk er naturlig nok et tema som går igjen i Sverige, men 
som er sjeldnere i det norske bladet. Ledelse og lederskap generelt, ikke minst 
inkludert kvinners posisjon, er også viet egne spalter, reportasjer og temanumre. 

5.2 Redaktørrollen i norske bransjespalter 
I dette underkapitlet skal jeg presentere kartleggingen av stoffet i Dagspres-

sen som direkte eller indirekte tar opp spørsmål knyttet til redaktørrollen, re-
daktørenes forhold til eiere og direktører, og deres makt. Framstillingen er delt 
inn i tre tidsperioder slik at det blir en kronologi tematisk og historisk. En til-
svarende framstilling av dekningen i det svenske bransjetidsskriftet blir gitt i 
kapittel 5.3. 

Målet for Dagspressen er å bli avisansattes informasjonskilde nummer én, 
skriver redaktøren i nr.1/1985. Dagspressen var den norske avisutgiverfore-
ningens tidsskrift. Med utgiver menes her eiere og merkantil side av avisene, 
ikke først og fremst den publisistiske, slik begrepet brukes i svensk presse.  

 

188 Oversikt over samtlige artikler som er sitert i teksten, er å finne etter litteraturlisten. 

130

                                                      
 



5.2.1. Bladet Dagspressen 1985 -1994 
Begrepet «redaktørrollen» er hyppig i bruk i det norske bransjebladet. For-

holdet mellom eiere og redaktører, og mellom direktører og redaktører, står 
sentralt i de første årgangene av Dagspressen i kartleggingsperioden. Det gjen-
speiles bl.a. i saker om samarbeid og konflikt mellom utgiverorganisasjonene 
Norske Avisers Landsforbund189 (NAL) og Norsk Redaktørforening.  

Når redaktørene møtes til årsmøte i Norsk Redaktørforening våren 1985 er 
det to saker på dagsorden; «de nye aviseierne» og «ny organisasjonsstruktur». 
Det er blitt mulig å søke konsesjon for lokalradio og lokalfjernsyn, og forening-
en må avgjøre om de skal være en ren dagspresseorganisasjon eller åpne opp 
for redaktører fra andre medier. En intern komité går dessuten inn for å knytte 
seg tettere opp mot avisdirektørene, ifølge Dagspressens referat fra årsmøtet: 
«Redaktørene må engasjere seg i NAL slik at samarbeidet den veien utbygges. 
Samtidig må NAL styrke den redaksjonelle kompetansen», sier Audun Bakke, 
ett av komitemedlemmene på møtet (DP, 5/85:13). Han er for øvrig tilhenger 
av å utvide foreningens medlemsgrunnlag, mens Arve Solstad, sjefredaktør i 
Dagbladet, argumenterer for at Norsk Redaktørforening skal være en ren dags-
pressorganisasjon. Solstads syn får flertall.  

På høstmøtet samme år190 presenteres en undersøkelse av lederne i pressen, 
utført av Åsmund Ulvenes, Administrativt Forskningsfond ved Handelshøysko-
len, Bergen.191 I DPs referat fra møtet,  gikk Ulvenes inn på hvem som er ledere 
i avisene: «Hvis man spør mellomledere i bedriften er det over halvparten av 
dem som mener at disponent og redaktør ikke er likestilte avisledere. I redak-
sjonen er det den oppfatning at redaktøren er den reelle leder, mens de merkan-
tile avdelingslederne ser på disponenten som bedriftens leder» (DP, 10/85:4).  
Redaktørene selv oppfatter, ifølge undersøkelsen, sin rolle noe mer uklart enn 
disponenten gjør, og mer som «produsent og integrator», dvs. som motivator 
for medarbeiderne. «Når vi kom redaktørene mer inn på livet, synes vi også 
administratoren med alle rutinejobbene kom sterkere frem» (DP, 10/85:4). 
Nyhetsredaktør og seinere sjefredaktør i Bergens Tidende, Einar Eriksen, be-
klager i sitt innlegg på møtet at norsk presse har forsømt lederopplæringen: «i 
det redaksjonelle miljø har det hittil ikke vært «stuerent» å ta lederjobb. La nå 
dette fortidens tankegods ligge bak oss», sier han, og mener at redaktøren også 
må definere seg som del av den totale bedriftsledelsen. (DP, 10/85:7). Flere tar 
til orde for at det er nye krav til redaktøren som bedriftsleder og at det trengs 
lederopplæring. 

189 På årsmøtet i 1992 vedtas en fusjon mellom NAL (Norske Avisers landsforbund) og AA (Avi-
senes Arbeidsgiverforening). Det nye navnet blir NAL, Norske Avisers landsforening. Kjell Aamot, 
konsernsjef i Schibsted blir den fusjonerte organisasjonens første formann.  
190 Norsk Redaktørforening har to store møter pr år: Årsmøtet om våren samt høstmøte. Dette 
mønsteret følges fortsatt i 2017. 
191 Senere ble undersøkelsen Frist meg ikke inn i ledelsen (Ulvenes, A, Svardal, A & Gammelsæter, H 
1986): gitt ut av Institutt for journalistikk.  
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Samtidig er diskusjonen om forholdet mellom  direktør og redaktør levende i 
spaltene. Debattene viser spenningsfeltet redaktøren og avisen opererer i; hvor 
langt inn i den kommersielle delen av virksomheten bør redaktøren gå? 

Et bakteppe for debatten er tilnærmingen mellom redaktør- og utgiverfore-
ningene. Hans Erik Matre er i denne perioden sjefredaktør og administrerende 
direktør i Norsk Telegrambyrå (NTB), og tidligere sjefredaktør for den kristne 
avisen Vårt Land. Han er også første redaktør som blir valgt inn i utgiverfore-
ningens (NAL) hovedstyre. I en kronikk (DP 12/87:12) stiller han spørsmålet 
om direktør og redaktør spiller på samme lag. Han oppsummerer at begge par-
ter har vært kritiske til samarbeidsprosessen mellom Norsk Redaktørforening 
og Norske Avisers Landsforbund. «Enkelte redaktører frykter at en for sterk 
kobling til eier- og utgiversiden kan true både forholdet til journalistene, selve 
redaktørinstituttet og avisenes uavhengighet. Direktørene frykter uklare kom-
munikasjonslinjer i den økonomiske driften av avisen». Matre konkluderer med 
at «redaktørrollen ikke er endimensjonal», og at redaktøren ikke «kommer noen 
vei ved å gi seg selv en noe uklar posisjon et stykke over og til side for den vir-
kelige ledelsen av bedriften».  

NAL setter ned et utvalg for å vurdere ansvarsforholdet mellom styre, re-
daktør og direktør. Utvalget, bestående av jurister, konkluderer blant annet med 
at «både lovgivningen og avtaleverket tillegger redaktøren en spesiell stilling 
som savner sidestykke ellers i næringslivet og gjør ham til ansvarshavende for 
definerte deler av avisbedriften» (DP, 9/89:15-16).  Direktøren og redaktøren 
har atskilte arbeidsområder og sorterer på hvert sitt område direkte under sty-
ret, mener utvalget. Det erkjenner samtidig at det i enkelte spørsmål, særlig 
økonomi og personalsaker, vil være overlapping mellom de to. Uklarheter og 
uenighet må avklares av styret. 

Forholdet mellom de to lederrollene er diskutert i flere numre, dels som re-
sultat av et tettere samarbeid mellom organisasjonene, og dels i forlengelsen av 
en større vekt på redaktøren som bedriftsleder. Metaforen «børs og katedral» 
blir stadig brukt, men gjerne knyttet til tidligere tiders motsetninger, motset-
ninger som nå bør legges bort (se bl.a. lederen i DP 15/89:3). Norske Avisers 
Landsforbund har sitt årsmøte på høsten, og Dagspressen oppsummerer i sitt 
referat at «selv om synspunkter fra direktør og redaktør undertiden kolliderte 
kraftig, burde diskusjonen gi et godt grunnlag for den videre behandlingen av 
NALs vedtekter» (DP, 10/89:6). Oppfordringer til tettere samarbeid mellom 
redaktører og direktører i avishusene kommer fra flere hold. «I gamle dager satt 
redaktøren ett sted og stelte med sin ånd, et helt annet sted satt en hovedbok-
holder og stelte med avisens daglige drift. De tidene er omme. Nå må redaktør 
og direktør samarbeide om avisenes totale interesser. Børs og katedral må være 
under samme tak», sier NALs administrerende direktør, Knut Fossum (DP, 
14/89:6) i intervju etter møtet. Samarbeidsstemmene er i flertall i Dagspressens 
spalter. Men enkelte redaktører betoner at redaktørinstituttet, redaktørplakaten 
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og den uavhengige redaksjonens integritet må vektlegges.192 Og det tar tid for 
NR og NAL å komme til en ny samarbeidsavtale (notis, DP, 7/90:20). Debat-
ten får en ekstra omdreining når NAL også vil fusjonere med avisenes arbeids-
giverorganisasjon, AA, noe som skjer i 1992.  

Ut fra debatten om disponent/direktør vs redaktør springer også en disku-
sjon om hvilken ledermodell som er den beste; en- eller toleder-modell. Administra-
sjonen i den nye medieeieren Orkla Media konkluderer i en nyhetssak i DP med 
at Orkla vil fortsette med to-delt ledelse (DP, 2/89:11). For å avklare ansvars-
forholdet mellom de to lederne vil styret vedta «retningslinjer for hvordan di-
rektør og redaktør skal hevde sine kompetanseområder seg imellom og i for-
hold til avisenes styrer. Retningslinjene bygger på Redaktørplakaten og de plik-
ter og rettigheter redaktør og direktør har etter norsk lov». I samme nummer 
uttaler Opplandenes Redaktørforening at delt lederskap er det beste. De «ak-
septerer at også avisbedrifter er økonomiske foretak, men uttrykker engstelse 
for at redaktørinstituttet og avisenes «samfunnsrolle» skal svekkes til fordel for 
sterkere økonomisk vektlegging» (DP, 2/89:11).  

I spaltene i bransjebladet er det imidlertid også representanter for, og til-
hengere av, enleder-modellen. Marit Haukom er både disponent og redaktør i 
Gjengangeren, og mener at for både redaktører og direktører fins det et felles 
mål om å skape en god lokalavis med solid økonomi. «Min hovedoppgave er å 
få ned de vanntette skottene mellom avdelingene og fremme samarbeidet», sier 
hun i et intervju i DP (1/90:6-7). Under tittelen «Redaktørrollen må overvåkes», 
sier redaktørforeningens generalsekretær, Steinar Moe, i et intervju at forening-
en følger utviklingen av enleder-modellen i norske avishus: «Hittil er det redak-
tører som også er blitt administrerende direktører. NR anser det viktig å utvikle 
rollen og gjøre redaktørene best mulig rustet til oppgavene som toppleder» 
(DP, 14/91:17).  

I spørsmålet om ledermodell blir konflikten mellom redaksjon og marked 
satt på spissen. Redaktørene har historisk sin normative forankring i en modell 
der pressens samfunnsnyttige rolle vektlegges (Christians et al, 2009, McQuail, 
2002). Denis McQuail, (2002:159) hevder at «….the operations of every means 
of publication is never a purely neutral matter, but has implications for society 
as a whole as well as component individual members and groupings». Denne 
normative rollen stiller forventninger om at pressen – og aktørene - tar sine 
avgjørelser uavhengig for eksempel av økonomiske særinteresser. Når redaktø-
rene i tillegg blir leder for det økonomiske området, utfordres den normative 
forankringen. Samtidig ser vi at de som innehar dobbeltrollen, slik Haukom er 
et eksempel på, argumenterer for at en overlapping og fusjon. I tillegg blir det 
en del av en makt- og profesjonskamp mellom direktør og redaktør der det 
viktigste for redaktørene blir å være den som styrer mediebedriften.   

192 Det gjelder blant annet sjefredaktør i Ringerikes Blad, Trond Hjerpseth (DP, 14/89:22). 
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Utover 90-tallet blir redaktørrollen trukket mer og mer fram. Det skrives 
også om «lederkrise». Avisene har problemer med å finne toppledere på redak-
sjonell side. Redaktørene går sammen med journalistene om en arbeidsmiljøun-
dersøkelse. Stig Finslo, assisterende generalsekretær i Redaktørforeningen, sier i 
en reportasje med tittelen «Mediemiljøet under lupen» at «redaktørrollen er 
kanskje den vi har minst kunnskap om. Spesielt interessant blir det å se hvordan 
ledelsen vurderer sin egen rolle og hvordan medarbeiderne vurderer ledelsen i 
det daglige arbeidet» (DP, 1/93:11). Undersøkelsen legges seinere fram på jour-
nalistlagets landsmøte, og viser at «redaktører må være både gode journalister 
og lojale i styringshierarkiet» (DP, 5/93:10). Resultatene av undersøkelsen viser 
i tillegg at redaktørene oppfatter arbeidsmiljøet som mer positivt enn det jour-
nalistene gjør. De opplever seg også som bedre til å informere enn det deres 
underordnede gjør.  

Ett år seinere, i Dagspressen 3/94, er redaktørrollen under debatt igjen. Re-
daktørforeningen vil sette redaktørrollen på dagsorden og den er hovedtema på 
foreningens vårmøte. I forhåndsartikkelen slås det fast at «Redaktørrollen er i 
endring. Større krav og økt press fra eiere og styre. Forventningspress fra jour-
nalister. Krav om faglig veiledning. Krav om tilstedeværelse. Krav til økonomi. 
Kunnskaper om administrasjon. Redaktørrollen kan synes umenneskelig å fylle» 
(DP 3/94:10-13). Også i lederen i samme nummer stiller redaktør Trond Deg-
nes spørsmålet: «Må redaktører være overmennesker?» (DP 3/94:3).  

Disse debattene viser at redaktørene kan oppleve krysspress der ulike aktører 
forsøker å overbevise om sine egne normsett og forventninger. Dette kan føre 
til en rollekonflikt, eller i alle fall en varsel om en mulig slik konflikt. Artiklene 
beskriver først og fremst en intrarollekonflikt (Martinussen,1991), dvs. forvent-
ninger som både er forenlige og uforenlige knyttet til posisjonen som redaktør. 
Forventningene om å være et journalistisk kompass og veileder er tydelig. Det 
synes imidlertid klart at markedsaktørenes forventninger er de som har økt i 
styrke og kraft. I tillegg gis det klart uttrykk for at arbeidsmengden er økende, 
og nærmer seg en overbelastning. Hvordan redaktøren oppfatter krysspresset 
avhenger blant annet av hvilke sanksjoner senderen kan bruke. Både journalis-
tene og eierne har sanksjonsmuligheter, og bruker dem. Men bare eierne har 
formell myndighet til for eksempel å avsette en redaktør som ikke svarer på 
deres forventninger. 
 De nye eierne som kom inn på mediemarkedet på 80-tallet, er beskrevet i 
kapittel to. I Dagspressen vies de stor spalteplass og diskuteres også fra et re-
daktør-ståsted. I referatet fra debatten på Redaktørforeningens årsmøte presen-
teres ulike meninger. Blant de som har opplevd Orkla Media som eier, er argu-
mentasjonen at også de nye eierne «vil vise en tilstrekkelig tilbakeholdenhet og 
la avisenes profesjonelle krefter i redaksjonen og andre avdelinger få maksimal 
utfoldelsesfrihet» (Fredrik Bolin, sjefredaktør Moss Avis i DP 5/85:14). Rolf 
Kluge, den verdikonservative redaktøren i Asker og Bærum Budstikke, mener 
derimot at bedriftsprofilen til nye eiere som Media Visjon, ikke er forenlig med 
pressens tradisjoner, og siteres slik: «Hittil har det nemlig ikke vært avisenes 
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hovedformål å tjene penger». Blant skeptikerne står Gunnar Bodahl-Johansen193 
i spissen. Han advarer i en kronikk: «storkapitalen kan ødelegge avisenes uav-
hengighet» (DP, 1/86:15). På lederplass behandles også de nye aviseierne og 
redaktørene. Trond Degnes slår fast i lederen (DP, 12/85:3) at «Presseåret 1985 
vil bli husket som investorenes inntogsmarsj i norske aviser», og fortsetter: 

Redaktørene klynger seg til Redaktørplakaten. Disponentene tror stemmer-
ettsbegrensninger i vedtektene er sikkerhetsventilen. Dette er etter vår mening 
kortsiktig tenkning. Det er store konserneiere som marsjerer inn i avisene. De 
har et «nettverk av en eiendomsoppbygning som er like finurlig som edder-
koppens.» Deres maktposisjon er i seg selv en trussel for den redaksjonelle fri-
het. 

 
Skismaet mellom redaktører som ser på de nye eierne med stor skepsis og de 
som mener at det er lite å frykte, fortsetter gjennom store deler av denne første 
perioden. I Dagspressen nr 12/93 pryder Schibsteds konsernsjef, Kjell Aamot, 
forsiden. I et større intervju betoner konsernsjefen viktigheten av integritet og 
uavhengighet. «Det er helt avgjørende at en i media respekterer delingen mel-
lom det forretningsmessige og det redaksjonelle ansvaret». Samtidig understre-
ker han at «Redaktørplakaten og andre grunnleggende presseetiske og prinsi-
pielle forutsetninger kan bare virke tilfredsstillende om «butikken» drives på en 
fornuftig måte. Trygg økonomi er den største garanti for redaksjonell frihet og 
uavhengighet» (DP, 12/93:14-15). 

5.2.2 Bladet Dagspressen 1995 - 2004  
Presset på redaktørene fortsetter å være tema også etter midten av 90-tallet. 

Schibsted-redaktør Andreas Norland med fartstid som sjefredaktør både i VG 
og Aftenposten, slår i en kronikk fast at det gamle skillet mellom redaksjon og 
forretningsavdeling er «utvisket», og at redaktører og direktører må samarbeide 
og fordele ansvar på en ny måte:  

Dels hadde dette å gjøre med moderne krav til bedriftsledelse i sin alminnelig-
het, dels sprang det ut av konkurranse og økonomiske hensyn, dels kom det 
som en naturlig følge av den tekniske utvikling. I tillegg kom endringene på ei-
ersiden, spekulantenes tilsynekomst, aksjonærenes oppvåknen og konsernenes 
fremvekst. Redaktørrollen ble dramatisk endret. Det tidligere politisk og kultu-
relt engasjerte åndsmennesket med tittelen «redaktør» vek gradvis plassen for 
en travel administrator» (DP, 5/95:29).  

 

193 Gunnar Bodahl-Johansen var en av de sterkeste kritikerne mot den nye typen eiere. Han var 
blant annet sekretær for PFU 1986-94, leder av Offentlighetsutvalget, sjefredaktør for Norpress 
(tidligere Høyres Pressebyrå) i 1997-98. Han var i mange år ansatt ved Institutt for journalistikk, 
og er en mye brukt ekspert i presseetikk. 
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Redaktørforeningen vedtar på sitt årsmøte å arbeide for at redaktørrollen er det 
sentrale også i enlederrollen.  Marit Haukom er som nevnt en av representante-
ne for den nye modellen.194 I et intervju omtaler hun den største utfordringen 
som «å klare å balansere på de meget knappe linene som er strukket i krysset 
mellom forventningene fra journalister, eiere og marked. Midt oppe i dette skal 
man bevare den gamle redaktørrollen, være den bærende kraft på fag» (DP, 
4/96:5).  

Redaktørforeningen vil verne om redaktørrollen og mener at det er på tide å 
lovfeste prinsippene i Redaktørplakaten (DP, 4/97:10) om redaksjonell uav-
hengighet. «Det er viktig at redaktøren blir definert som toppleder i avisbran-
sjen. Hvis vi nedtoner redaktørens rolle, kan det skade hele pressen og den 
rollen pressen har i samfunnet», sier Stig Finslo i Norsk Redaktørforening, i et 
forhåndsintervju før landsmøte. Utgiverorganisasjonen (NAL) går imot. Året 
etter sendes et slikt lovforslag ut på høring. På landsmøtet i Redaktørforeningen 
våren 1997 diskuteres redaktørrollen etter en innledning ved forsker ved Insti-
tutt for journalistikk, Sigurd Allern,195 og i tillegg diskuteres redaktøren og den 
digitale revolusjon.  

Redaktørforeningen og redaktørenes initiativ for å få lovfestet sentrale punk-
ter i Redaktørplakaten kan ses i et profesjonaliseringsperspektiv der målet er å 
etablere kontroll og autonomi over størstedelen av medielederskapet. Det er 
også en kamp om makt innad i mediebedriftene. I DP 10/97:14-15 spør redak-
sjonen: «Hvem forvalter makten i det moderne avishuset?» De har intervjuet 
representanter fra alle deler av avisledelsen, men velger å ikke oppgi kildene. I 
reportasjen slås det blant annet fast at det er tydelige roller i avishuset og at 
mange oppfatter det som «helt avgjørende at direktøren identifiserer seg som 
eiernes representant, mens sjefredaktør må stå på de ideelle holdninger, på or-
det.» Publishermodellen forkludrer dette bildet: «Ingen forundres over at pub-
lisherne tidvis får problemer med valget av hatt». Spørsmålet om makt er per-
sonavhengig, hevdes det. Har redaktøren støtte i avishuset, tør ikke eierne røre 
ham. Har han ikke slik støtte, kan ikke eierne redde ham. «Redaktøren har altså 
ennå en viss mulighet til å være suveren og å utfordre ulike maktgrupperinger, 
men det har vist seg at mange velger det sikre for det usikre. Trusselen om kon-
sekvenser og nye eierstrukturer har satt spor…» (DP 10/97:15) 

Selv om det er få konflikter som tas opp i Dagspressens spalter, er det klart 
at konfliktene fins. En av dem som selv forlater redaktørposten etter en kon-
flikt er Marit Aschehoug, sjefredaktør i Orkla Media-eide Østlandets Blad. 
«Hun la seg ut med hovedaksjonæren og tok konsekvensen av det», skriver DP 

194 Marit Haukom var først enleder i avisen Gjengangeren, deretter i Tønsberg Blad. Begge var 
del av Orkla Media. 
195  Innledningen bygde bl.a. på intervjuer med sentrale norske sjefredaktører, og tok også opp 
grenseoppgangen mellom journalistikk og PR. Innledningen ble året etter trykt i Redaktørfore-
ningens årbok (Allern, 1998a). 
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i sin reportasje (DP, 14/2000:6). Aschehoug sier at hun har opplevd at beslut-
ningsprosessen flyttes oppover i systemet, noe som «innskrenker sjefredaktøre-
nes ansvars- og myndighetsområde». Under tittelen «Redaktører på stram line», 
skriver bransjebladet i en sak fra NRs høstmøte: «Pressen snakker om andres 
konflikter og dyrker sine egne. Redaktørkonflikter er blitt en vekstnæring» (DP, 
13/98:14). Redaktørene skal navigere i et vanskelig landskap med mange aktø-
rer som alle har ulike forventninger; eierne, styret, direktører, redaksjonsklubb, 
sine egne underredaktører, publikum, politikere og offentlige myndigheter. 
Hvert år får redaktørforeningen rundt 25 alvorlige redaktørkonflikter på bordet, 
hevdes det i artikkelen. Halvparten er med styre/eiere. Ifølge NR dreier de 
fleste av disse konfliktene seg ikke om grunnsyn, men om «redaktørens evne til 
å være leder og å generere resultater. Kravet til økonomisk utbytte blir neppe 
mindre i årene som kommer», slår DPs journalist, Grieg Kieppenbroeck, fast 
(13/98:14). I et intervju om den juridiske betenkningen han selv har skrevet, 
sier jusprofessor Henning Jakhelln at «hvis styret vil bli kvitt redaktøren, vil 
styret alltid lykkes med det» (DP, 3/99.12).  

Redaktørene debatterer temaet på sitt høstmøte i 1998, og avdekker at for-
holdet mellom redaktører og direktører fortsatt er komplisert. Forholdet mel-
lom «børsen og katedralen» er også tema internasjonalt. Bransjebladet Dags-
pressen refererer fra møtet i den internasjonale organisasjonen WAN196 som på 
en konferanse for første gang tar opp spørsmålet om tettere samarbeid mellom 
markedsavdeling og redaksjon. Et slikt samarbeid «må til», blir det hevdet. «At 
redaksjonen har vært bremseklossen var entydig fra flere hold, men den endre-
de markedssituasjonen for avisene fører nå til at også de redaksjonelle medar-
beiderne må tenke seg om, for alle bør være interessert i at avisen skal overle-
ve», heter det i referatet (DP 15/98:8) fra konferansen der avisledere fra tretti 
land var samlet. 

Norsk presse er på vei inn i en alvorlig lederkrise, hevder Dagspressens 
Grieg Kippenbroeck i en temaartikkel i samme nummer (15/98). Dels dreier 
det seg om redaktørkonflikter, dels om manglende rekruttering og dels om 
endringer i krav og kompetanse ved rollene. «De redaksjonelle lederne sitter 
presset mellom eiere/styre, merkantil leder og ikke minst, redaksjonen. Redak-
tørplakaten innebærer nok en slags form for beskyttelse, men når det blir snakk 
om kroner og øre, og krav om utbytte, kan handlefriheten likevel bli ubehagelig 
snever» (DP 15/98:16-17). Redaktørforeningen mener at det er vanskelig å få 
redaktøremner til å søke stillinger. Sjefredaktører blir «kallet» eller går gradene 
internt i konserner. Men redaktørene blir ikke sittende på livstid. I samme artik-
kel hevder fagmedarbeider Jens O. Simensen ved Institutt for Journalistikk at 

196 World Association of Newspapers (WAN). I 2009 gikk WAN sammen med bransjens re-
search- og serviveorganisasjon IFRA og ble WAN-IFRA (World Association of Newspapers and 
News Publishers). 
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«Utviklingen for redaktører i store konserner som går på børs er en tidsinnstilt 
bombe. Presset på dem skrus en ekstra omgang» (DP 15/98:17).  

Aksjeloven i Norge blir endret i 1997 og slår blant annet fast at alle aksjesel-
skap skal ha en daglig leder ansatt av styret.  Redaktørforeningen er urolig for 
redaktørens stilling vs direktøren om sistnevnte blir definert som bedriftens 
leder, og det blir en strid mellom de to foreningene – selv om Norske Avisers 
Landsforening nå for første gang har fått en redaktør som styreleder.197 «Utgi-
verne skal selvfølgelig ikke være med på noe som kan svekke redaktørinstitut-
tet», sier den nye formannen, Helge Simonnes i et intervju (DP, 1/2000).  

To år etter slås det igjen fast i en artikkel at «forholdet mellom børs og kate-
dral er det evige problemet» (DP, 5/2002:14). Artikkelens tittel er «Engstelige 
redaktører i krysspress», og den presenterer en undersøkelse Norsk Redaktørfo-
rening har utført. Der går det fram at en av fem redaktører frykter å miste job-
ben. Konsernansatte er mest urolige og menn er mer bekymra enn kvinner, 
viser undersøkelsen. «Tre på topp denne gangen er inntjeningskrav, konkurran-
sesituasjonen i mediene og omstillingskravene. Redaktøren må i større grad 
være kaospilot». 

Mye av diskusjonen om redaktørenes stilling og rolle har handlet om forhol-
det til direktørsiden. Redaktørene er inne i utgiverorganisasjonen, men opprett-
holder også redaktørforeningen. Forholdet mellom de to var tettere før, hevdes 
det i en reportasje i DP 8-9/2004:11. Generalsekretær i foreningen, Nils Øy 
argumenterer slik i reportasjen: «At redaktørrollen er endret, styrker meg i min 
oppfatning om at vi fortsatt må ha en sterk redaktørforening, slik at redaktører 
som blir splittet i sjel og ånd holder bevisstheten våken på det redaksjonelle». 

5.2.3 Bladet Dagens Medier 2005 – 2008 
 
Teknologi og digitale satsinger dukker hyppig opp som tema i spaltene til 

Dagens Medier i denne siste perioden. I takt med at internett øker i betydning, 
blir redaktøransvar for nettutgavene et viktig tema. Det samme er ombygging 
av redaksjonene til komplette mediehus. Endring er et nøkkelord, og stadig 
gjentas det at redaktørrollen er endret. I redaktør Elisabeth Vislies leder i nr 
14/2005:2 kalles endringene til og med «eksplosive» for mediebransjen – og for 
medielederne. Overskriften på Redaktørforeningens årsmøte i april 2005 er kort 
og godt «Endring». Medieverden er i endring og den tradisjonelle redaktørrollen 
likeså. En arbeidsmiljøundersøkelse viser at «mange sliter tungt. Hverdagen byr 
på stadig nye utfordringer. Det er viktig å hjelpe redaktøren til å føle seg be-
kvem og trygg i lederrollen», ifølge bladets forhåndssak (DM, 3/2005:8). Norsk 
Redaktørforening har invitert trendforskere som skal «se på roller i endring, 

197 Helge Simonnes, sjefredaktør/direktør (enleder) i Vårt Land.  
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ikke minst redaktørens, på hvilke krav som stilles til fremtidens redaktører og 
hvilke kvaliteter de skal ha». 

Thor Gjermund Eriksen198 går av som sjefredaktør i Dagbladet i 2006 og blir 
intervjuet i bransjetidsskriftet. Han mener at det har skjedd større endringer i 
mediebruken de siste fire-fem årene enn i de 100 årene før dette. «Samtidig har 
rollen som sjefredaktør endret seg mye. Du har helt andre oppgaver i dag enn 
for ti år siden. Det gjelder å følge med på den teknologiske utviklingen og ting 
som merkevarebygging og posisjonering i forhold til konkurrenter. Midt i dette 
skal du ivareta og utvikle de journalistiske kvalitetene» (DM, 5/2006:8-9). 

Det er vanskelig å rekruttere til sjefredaktørstillinger nå, skriver Dagspressen 
i flere oppslag. Det er også vanskelig å rekruttere til enleder-stillinger (DM, 
8/2006:6). En av dem som har tatt en slik jobb er Hans-Christian Vadseth som 
gikk fra nyhetsredaktør i VGs papirutgave til publisher for den digitale økono-
miavisen E24. Han trodde overgangen fra papir til nett ville bli den vanske-
ligste, men det var overgangen til publisher som var brattest, sier han i et interv-
ju: «I VG var jeg hundre prosent et redaksjonelt menneske. Her kan jeg tenke 
meg at jeg bruker 30 prosent av min tid på redaksjonelle saker, mens 70 prosent 
av tiden går med til andre gjøremål» (DM, 7-8/2007:8-9).  
     Tre år seinere går Vadseth til Fædrelandsvennen som sjefredaktør, uten 
direktøransvar, og intervjues igjen: «I en avis som Fædrelandsvennen tror jeg 
det er best med to ledere. Dermed får jeg mer fokus på katedralaspektet. Det er 
det jeg er trent for, og det er en rolle jeg trives i» (DM, 1/2008:30-31).199 

Saker om medieeiere og eierskap er fremdeles spaltestoff i starten av denne 
kartleggingen. Etter hvert avtar det som interessefelt. Det som bringer temaet 
opp igjen på dagsorden i denne siste perioden er salget av Orkla Media til bri-
tiske Mecom. I bladets nest siste årgang oppsummeres prosessen på reportasje-
plass. Her får redaktørene skarp kritikk fra konserntillitsvalgt i Edda, Kjetil 
Haanes (DM, 1/2007:4-5). De tillitsvalgte var sterkt imot salget og Haanes 
kritiserer det han kaller «redaktørenes unnfallenhet». Han karakteriser redaktø-
renes opptreden i foraktelige ordelag: «Mange oppførte seg som puddinger».  

I den siste årgangen av Dagens Medier er bladet blitt et reindyrket magasin 
for medieledere. I nummer 1/2008:4-7 portretteres sjefredaktøren og direktør i 
Berlingske Tidende, Lisbeth Knudsen. I likhet med Thor Gjermund Eriksen 
trekker hun fram at forandringene skjer så raskt at hele tankegangen rundt le-
delse må endres for å gjøre en i stand til å stå i en konstant endringsprosess. 
Men hun vil ikke være med på at det publisistiske oppdraget er blitt mindre. 

198 Thor Gjermund Eriksen ble direktør i Amedia etter å ha sluttet i Dagbladet. I 2010 ble han 
konsernsjef i Amedia og fra mars 2013 kringkastingssjef i NRK.  
199 Hans Christian Vadseth sluttet som sjefredaktør i Fædrelandsvennen i april 2010 etter en 
turbulent periode. Han begrunnet sin avgang i «ukultur blant avisens tillitsvalgte». Hentet 
1.2.2017 fra (Nilsen & Sellevoll, 2010): https://www.nrk.no/sorlandet/vadseth-slutter-i-
faedrelandsvennen-1.7097139 
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«Jeg er på det klassiske laget som publisist. Vi skal være kritisk vaktbikkje og 
kontrollere makthaverne, enten det handler om politikere, byråkrater eller næ-
ringsliv, og gjøre folk bedre i stand til å opptre som ansvarlige borgere» 
(1/2008:7).  

Redaktørrollens normative forankring er tydelig uttalt. Redaktørene henter 
fremdeles sin legitimitet fra det publisistiske oppdraget definert i den journalis-
tiske institusjonen. Det er en stabilitet i de institusjonelle rammene, en stabilitet 
som på flere områder også er tydelig i aktørenes uttalelser og holdninger. Det er 
likevel klare tegn til endring ved at oppgavene utenfor det reint redaksjonelle tar 
mer tid. Det krever dessuten stor omstillingsevne og en sterkere vektlegging av 
rollen som leder. Lederskapet er knyttet til bedriften som helhet.  

5.3 Redaktørrollen i svenske bransjespalter 
I denne underkapitlet skal jeg presentere kartleggingen av stoffet i Pressens 
Tidning som direkte eller indirekte tar opp spørsmål knyttet til redaktørrollen 
og redaktørenes maktposisjon. Oppbyggingen av presentasjonen følger samme 
mønster som med det norske bransjebladet i delkapittel 5.1. 

5.3.1 Pressens Tidning 1985 -1994 
Begrepet redaktørrolle brukes sjelden i de svenske spaltene i denne første pe-
rioden. Det snakkes mer om utgivere og om publisister, med henvisning til 
redaktørenes redaksjonelle ledelse.  En av de få rolle-referansene er når «Che-
fredaktörens roll i en föränderlig tidningsmiljö» er hovedtema for en seminar i 
Saltsjöbaden i mars 1989. Da diskuteres både utgiverspørsmål og lederroller. 
Christina Jutterström, sjefredaktør for allmennredaksjonen i DN, innleder  
ifølge Pressens Tidnings referat, og «raljerade en smula över den omröstning 
bland DN-journalisterna som slutade med att något över 30 procent av de rö-
stande sade sig ha förtroende för sin chefredaktör. Borde hon i ljuset av detta 
egentligen stå här och ha synpunkter på ledarrollen, undrade hon» (PT, 
5/89:24-26) .200 Når hun likevel gjør nettopp det, så snakker hun om det spesiel-
le ved å være sjef i en journalistjobb. Det er viktig å våge å være tydelig og sam-
tidig smøre seg med tålmodighet. Sören Olofsson, en annen innleder, hevder 

200 Christina Jutterström er en av få kvinnelige sjefredaktørene. I en «förtroendomröstning» blant 
journalistene stemte kun 35 prosent for tillit til henne. Hun vies et stort intervju i PT 3/91:2-3. 
«Det var jättejobbigt att sätta sig på morgonmötet dagen efter, säger hon. Men jag tycker inte att 
en sådan omröstning skulle avgöra om jag skulle vara kvar eller inte». I intervjuet gjøres det for 
øvrig flere referanser til kjønn. I ingressen konstateres det at hun er «snyggare i verkligheten än på 
bild». Og i analysen hevdes det att problemet hennes er «..att hon inte är någon mysmamma som 
alla kan känna sig älskade av bara genom att veta att hon finns i huset»  
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ifølge referatet at: «Nu på 80-talet är vi inne i en brytningstid. Chefredaktören 
har blivit tidningsmakare». 

Når sjefredaktørene ellers i denne perioden gir uttrykk for sitt syn på redak-
tørrollen, er det gjerne i sammenheng med at de skifter jobb. Et eksempel: Når 
Expressens mangeårige sjefredaktør, Bo Strömstedt, går av i 1989, oppsumme-
rer han utgangspunktet for redaktørskapet i et intervju i Pressens Tidning: «När 
jag åtog mig jobbet att vara utgivare beslutade jag mig för att bli en redaktör 
och utgivare av engelsk modell, starkt närvarande» (PT 8/89:12-15). Ström-
stedts etterfølger, Erik Månsson føler forventningene når han overtar. Han 
kjenner blant annet til ønskene om at han bør profilere seg sterkere, sier han i et 
intervju med bransjebladet (PT, 16/92:34). Han forsvarer seg med at han har 
vært for opptatt med intern omorganisering og utvikling. Dessuten er han ny i 
jobben. «Bo Strömstedt var en kulturpersonlighet på höjden av sin karriär när 
han slutade. Det är självklart att jag under de första åren som chefredaktör inte 
kan nå upp till den positionen».  

I august 1993 går Göteborgs store medieeier, Peter Hjörne, fra VD-jobben 
på Göteborgs Posten for å bli sjefredaktør og ansvarlig utgiver i avisen som han 
og hans familie eier. «Jag är väldigt noga med min roll», sier han til Pressens 
Tidning. «Jag kan inte rita sidor, däremot tror jag att jag har en hyggligt utveck-
lad journalistisk näsa…» (PT, 13/93:2-4). I samme intervju gir han uttrykk for 
en eier og direktørs oppgitthet over at redaktøren har monopol på redaksjonelle 
beslutninger. «Om man är journalistisk intresserad så är det oerhört frustreran-
de att sitta på en annan position och inte kunde föra journalistiska diskussioner 
och inte ens ha legitimitet att föra diskussionerna». 

Forventningene slik de uttrykkes i oppslagene kommer fra fagforeningene, 
redaksjonen, bransjen og eiere. De knyttes til redaktørenes rolle som redaksjo-
nelle ledere og publisister. Sjefredaktørenes posisjon blir drøftet bl.a. i en av 
bransjebladets ledere (PT 5/89:2) der det hevdes at arbeidsoppgavene er endret 
og ikke minst blitt mer administrativt omfattende. Det er bra at utgiverens stil-
ling styrkes, «Men det inger bekymmer att utgivaren på allt fler håll faktisk inte 
är ansvarig får hela den redaktionella produkten», står det i lederartikkelen. 

Det delte lederskapet mellom direktør og redaktør, forretning og innhold, 
som indirekte omtales i eksemplene, er over tid et sentralt tema i spaltene. Det 
dreier seg både om saker knyttet til intern kamp i bransjeorganisasjonen og til 
forholdet mellom redaktører og eiere eller direktører. 

Striden mellom den redaksjonelle og kommersielle siden av avisene viser seg 
i Tidningsutgivarnas (TU) egen organisasjon der redaktørene starter en kamp 
for en tydeligere posisjon. Fra årsmøtet i 1988 rapporterer PT (6/88:6-7) om en 
intensiv debatt. Årsmøtet «kom att helt domineras av frågan huruvida en sär-
skild sektion inom TU för chefredaktörer och ansvariga utgivare skall inrättas». 
Sjefredaktørene som står bak forslaget om en slik seksjon vil ha innhold og 
utgiverspørsmål på dagsorden. De mener at teknikk, distribusjon og økonomi 
har blitt for dominerende. Årsmøtedebatten ender med at en arbeidsgruppe blir 
nedsatt, ifølge artikkelen.  
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Debatten fortsetter i spaltene til Pressens Tidning der blant annet sjefredak-
tør og eier av Jönköpings-Posten, Stig Fredriksson, i en debattartikkel spør 
retorisk hvordan en bransje som bygger på kritisk gransking lar seg fange av 
halvdemagogiske vrengebilder av virkeligheten: «I dagens debatt tycks vissa 
upplysta debattdeltagare identifiera tidningsdirektörer som motståndare till och 
förrädare av publicistiska och redaktionella värden» (PT, 11/88: 14-15). Han gir 
et siste spark til tilhengere av en egen redaktør-seksjon ved å foreslå at man kan 
plassere TUs medlemmer på en skala «…från goda redaktörer (10 poäng) till de 
som är typiska direktörer (1 poäng). Sedan får de som har 6 poäng eller mer 
bilda publicisternas sektion och de andra – förtappade – får hålla på med sina 
eländiga pengar och budgets bäst de gitter».  

Diskusjonen viser temperament og engasjement. Det blir ingen egen sjefre-
daktør-seksjon, men organisasjonen skal satse på egne sjefredaktør-møter. 
Gjennom flere års- og debattmøter dukker imidlertid diskusjonen opp igjen 
(bl.a. 11/91, 1/94). Ved valget av administrerende direktør Lennart Ohlsson-
Leijon som ny styreleder i 1994, reiser ikke-navngitte «branschföreträdare» 
spørsmålet: «Om den nya organisationen ska ha en starkare publicistisk profil, 
vilket det är sagt, varför då en VD på den översta pinnen?» (PT, 1/94:20). 201 
Det kommer fram i et intervju med Ohlsson-Leijon der han stiller seg uforstå-
ende til oppdelingen og mener «det finns direktörer som har minst lika starka 
publicistiska intressen som redaktörer och nog så stor integritet. Det viktigaste 
är att man är besjälad av att göra tidning». 

I tillegg til den interne debatten mellom redaktører og direktører/eiere i TU, 
dekker Pressens Tidning også flere konflikter der sjefredaktørene er part. Særlig 
gjelder det når en sjefredaktør må gå.  

Kontroversene mellom eiere, redaktører og direktører foregår blant annet i 
den sosialdemokratiske pressen. En slik konflikt kommer opp høsten 1986 når 
direktøren i Arbetarbladet i Gävle gir sjefredaktøren beskjed om å si opp eller 
bli oppsagt.202 Motsetningene gjelder ifølge Pressens Tidning (10/86:17) innspa-
ring i redaksjonen.203 Denne konflikten er noe av bakgrunnen når nitti sjefre-
daktører og førti direktører et par måneder seinere møtes til debattmøte om 
pressens delte lederskap. «Dock dröjde det flera timmar innan någon vågade 

201 I intervjuet med styrelederen framgår det at spørsmålet endte i en diskusjon om hvem som er 
90-tallet publisister. Bare redaktører eller muligens også direktører? «De församlade kom fram till 
att direktörer i fortsättningen bör betraktas som publicister, de också» (PT, 1/94:20). 
202 Öjar Janhager var direktør, Rune Sjøgren var sjefredaktør/ansv. utgiver i Arbetarbladet. 
203 I en leder (10/86:2) henviser redaktøren til debatten i Saltsjöbaden der «ett par föreläsande 
företagskonsulter väckte uppror bland åhörarna genom att i snyggt rätvinkliga scheman inordna 
chefredaktör och ansvarig utgivare i samma slags rutor som den direktören i övrigt basar över, 
ungefär som när hövitsmannen för ett militärt kompani prickar av sina platonchefer. En anime-
rad, nästan rödbrusig diskussion uppstod kring skärningspunkten mellan tryckfrihetsförodrdning, 
aktiebolagslag och publicistisk sedvana. Nu gäller det ingen grå teori utan det verkliga livet på 
Arbetarbladet i Gävle».  
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nämna Arbetarbladet», skriver bransjebladet  i sitt referat (PT, 12/86:3). Den 
som bryter tausheten er Søren Thunell, sjefredaktør for Hälsinge Kuriren. Han 
er sterkt kritisk til hvordan konsernledelsen har taklet konflikten. «Han hopp-
ades nu kunna inspirera koncernen till något slags rambestämmelse om att che-
fredaktörer sitter på styrelsens mandat och inte på verkställande direktörens». 
Direktøren i Nya Norrland/Dagbladet204 bekrefter en maktkamp og sier ifølge 
referatet at «A-pressens verkställande direktörer söker flytta fram sina positio-
ner» ikke minst fordi «den ekonomiska styrningen sades ha blivit viktigare än 
förr».  

Konflikten i Gävle og debatten i etterkant avdekker de klassiske skillelinjene 
i forholdet mellom direktør og redaktør, og om prioritering av økonomi eller 
innhold. Engasjementet i debatten – slik PT gjengir den – viser at temaet opp-
tar store deler av dagspressen. At det til dels er knyttet til A-pressen, kan sann-
synligvis forklares i de krisepregede strategiene innen konsernet før det gikk 
konkurs i 1992.  I en nyhetssak i PT kommer det fram at sjefredaktørene i kon-
sernet i 1991 protesterer mot ny organisering som innebærer «helt ny syn på 
tidningarnas publicistiska ledning. De politiska chefredaktörerna som i dag 
lyder direkt under sina styrelser risikerar att få en ny och mer undanskymd roll. 
De regionala enheterna ska i stället redaktionellt ledas av en administrativ che-
fredaktör som är direkt underställd verkställande direktören, en for varje re-
gion» (PT 3/91:7). Redaktørene reagerer på en slik degradering, og redaktøre-
nes argumentasjon er en klar kritikk av konsernledelsen og eiernes utøvende 
makt. Det framgår også i saken at de samlet har uttrykt en slik kritikk eller be-
kymring til ledelsen.  

Konfliktene i A-pressen er imidlertid ikke de eneste som tas opp i Pressens 
Tidning. I Svenska Dagbladet må to sjefredaktører, Hans Zetterberg og Bertil 
Torekull, forlate avisen i løpet av perioden.  

Expressens sjefredaktør, Erik Månsson, blir mer eller mindre avsatt i sep-
tember 1993, etter kun to år i sjefsstolen. Pressens Tidning oppsummerer saken 
under tittelen «En månad som skakade Marieberg» (PT, 15/93:8-9).205 Publisis-
tiske feilvurderinger og en rasistisk löpseddel – salgsplakaten som de svenske 
løssalgsavisene aktivt bruker –  gjorde utslaget. Eierne vil ikke kobles sammen 

204 Ebbe Nordin var direktøren i Nya Norrland/Dagbladet. 
205 I 1988 er det også en strid mellom Albert, ”Abbe”, Bonnier jr og foretaksledelsen (VD og 
styreleder) i aviskonsernet Tidnings AB Marieberg. PTs redaktør, Gunnar Andrén, kommenterer i 
sin leder at striden «är synnerligen märklig i ett avseende, den öppna striden står inte mellan 
tidningsägaren och tidningsföretagets publicistiska ledning utan mellan tidningsägaren och den 
framgångsrika ekonomiska tidningsledningen» (PT 12-13/88). I et seinere nummer gjør redaksjo-
nen et intervju med den avgåtte direktøren Clas Reuterskiöld. Her gjengis Albert Bonniers kritikk 
av styrelederen Jan Wallander, en kritikk Reuterskiöld mener også gjaldt han. Wallander var 
«enligt Abbe, för lite publicist och hade för dåliga kunskaper om företaget» (PT 15-16/88). Det er 
for øvrig liten tvil om at bransjebladet her sympatiserer med direktøren. Han presenteres under 
tittelen «Mariebergchefens värdiga sorti». Saken er også beskrevet i Bo Strömstedts bok «Löpse-
deln och insidan» (1994:383 ff). 
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med fremmedhat,206 og redaksjonsklubben planlegger en såkalt «förtroendeom-
röstning». Månsson ber, ifølge Pressens Tidning, selv om å få gå av.  

Den tradisjonelle oppdelingen mellom redaksjonelt og forretningsmessig an-
svar – og mulige konflikter mellom journalistiske og kommersielle behov og 
prioriteringer, gjenspeiles tydelig i bransjebladets dekning av sjefredaktørene i 
denne første tiårs-perioden. Det finns samtidig klare stemmer for en tilnærming 
mellom de to ansvarsområdene. Om Aftonbladets sterke sjefredaktør, Thor-
bjørn Larsson, skriver PT i et intervju: «Han låter stundtals som en direktör, 
vilket han ju numera också är».207 Journalisten spør om det er vanskelig å holde 
rollene fra hverandre. «Inte alls, bedyrar han, «den gamla symbolkonflikten 
mellan chefredaktör och direktör är ute. Redaktör och direktör ska gå i takt, 
men utan att det blir något ekonomiskt styre» (PT, 6/94:13).  

I forholdet mellom redaktørene og eierne viser vinklingen i dekningen av 
både A-pressen og Marieberg, at Pressens Tidning er minst like kritiske til kon-
sernlederne som eierne. «Mariebergs makthavare» er tittelen på et portrettin-
tervju med Bengt Braun i PT 13/94. To nummer seinere trykkes et utdrag fra et 
kapittel i Bo Strömstedts nye bok. Overskriften er «Koncernchefens marionet-
ter».208 I kapitlet skriver han at familien Bonnier frivillig hadde «förvandlat sig 
till marionetter i koncernchefens hand» ved å tillate at konsernsjef Bengt Braun 
ble styreleder i familienes aviser. Strömstedt kommer og med krass kritikk av de 
ansvarlige utgiverne på DN og Expressen for å ha vært «obegripligt eftergivan-
de» (PT, 15/94:13).  

I de norske spaltene var det som vist, mest skepsis til de nye eierne. I Pres-
sens Tidnings spalter er det konflikter med de gamle og tradisjonelle eierne som 
kommer til uttrykk. I flere av sakene, særlig i den kriserammede sosialdemokra-
tiske pressen, er det strategier i byggingen av konserner som utløser konfliktene. 
Med konsernbyggingen følger en strammere sentral styring og en større vekt på 
økonomi. Mediene som markedsplass blir tydeligere, og gir seg også utslag i 
kampen om kontroll både over de strategiske, allokative ressursene og de ope-

206 I boken «Firman, Sveriges mäktigaste mediesläkt» av Bernt Hermele (2013:178) omtales 
Månssons avgang og eierrepresentanten Johan Bonniers rolle i saken. Ifølge Hermele hadde 
Johan Bonnier vært kritisk til ansettelsen av Månsson, og han gikk til åpen kritikk mot löpsedeln i 
Dagens Eko i Sveriges Radio. «Dermed var Månssons öde beseglat», skriver Hermele. I tillegg var 
Johan Bonnier kritisk til en annonse i Expressen, der et bilde av dronning Silvia var brukt uten 
tillatelse, en annonse som skapte sterke reaksjoner i kongehuset. «För Johan, alltid mån om famil-
jens förhållande till kungafamiljen, bidrog kungahusets kritik till beslutet att sparka chefre-
daktören Erik Månsson», ifølge Hermele (2013:179). Månsson fortsatte imidlertid i Bonnier-
sfæren og var i mange år informasjonssjef i Bonnier. 
207 Larsson var sjefredaktør og vice-VD i Aftonbladet. 
208 I boken «Löpsedeln och insidan» er tittelen på kapitlet «Anteckat om Bonniers». De tre sjefre-
daktørene i DN og Bo Strömstedt som sjefredaktør i Expressen hadde for øvrig i oktober 1989 
undertegna en protest mot et forslag om at Mariebergs nye konsernsjef, Bengt Braun, skulle bli 
styreleder i DN og Expressen (Hultén,1999:201). Forslaget falt da, men kom opp igjen i 1994 da 
det også ble foreslått at sjefredaktørene skulle miste sin plass i Mariebergs konsernstyre.  
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rasjonelle (Murdock, 1982). Det er dessuten en strid innad i bransjeorganisasjo-
nene mellom redaktører og direktører. Denne har klare likhetstrekk med den 
norske bransjeorganisasjonen, selv om Norge også har en egen redaktørfore-
ning. Samtidig er det klare stemmer som argumenterer for å bygge ned skillelin-
jene mellom redaksjon og marked. Det er på mange måter overraskende at 
disse stemmene er såpass tydelige i denne tidlige fasen. 

5.3.2 Pressens Tidning 1995 - 2004  
Etter at Aftonbladet som første svenske avis starter en nettutgave i 1994, følger 
flere aviser etter. I nr 10/96:15ff gjør Pressens Tidning en undersøkelse som 
viser at knappe 50 svenske dagsaviser er på nett. Avisene blir mediehus. Spørs-
mål om opphavsrett, etikk, journalistikk og utgiveransvar, samt teknologi og 
lønnsomhet i de digitale plattformene, blir en stadig viktigere del av det redak-
sjonelle stoffet.  

Redaktørrollen og redaktørenes oppfatninger om egen jobb, er også i denne 
perioden et tema som ofte er knyttet til ansettelse eller avgang. Dessuten kom-
mer de til uttrykk i større reportasjer om livet og satsinger i ulike redaksjoner. 
Christina Jutterström går fra sjefredaktørjobben i Dagens Nyheter til samme 
jobb i Expressen. I et intervju med bransjebladet, får hun spørsmål om hun er 
en «städgumma», men svarer: «Utvecklare snarere. Men också förändrare». (PT, 
5/95:2). Hun vil ifølge bladet «återupprätta den publicistiska integriteten, skam-
filad av en av styrelsens ledamöter209 i alla turer kring den förre chefredaktörens 
vara eller inte vara, liksom att slå vakt om svensk dagspress».  

En annen kvinnelig sjefredaktør i denne tiårs-perioden er Sofia Olsson 
Olsén210 som fra 2000 styrer sosialdemokratiske Dala-Demokraten. Hun skriver 
en personlig spalte hver lørdag – ifølge intervjuet fordi «Som ansvarig utgivare 
tycker hon att hon är en skyldighet att visa vem hon är och vad hon och DD 
står för» (PT, 4/03:32-35). Hun tar det som et kompliment at avisens journalis-
tikk sies å ha blitt mer «lättviktig och kommersiell», og hun har ikke problemer 
med å samarbeide med andre avdelinger.211  

209 Denne representanter er ikke navngitt i artikkelen, men det vises til konfliktene rundt Johan 
Bonnier som var sentral ved avgangen til de to redaktørene før Jutterström, omtalt i forrige 
delkapittel og seinere i dette. 
210 Sofia Olsson Olsén ble i april 2016 ansatt som sjefredaktør og administrende direktør (publis-
her) for Aftonbladet, en stilling hun var konstituert i fra desember 2015.  

211 I november 2016 intervjues hun i resume.se og reflekterer blant annet om tiden som sjefredak-
tør i Dala-Demokraten: «2004 träffade Sofia Olsson Olsén Norrans styrelse i Skellefteå när hon 
intervjuades för uppdraget som chefredaktör. Ledamöterna var tydliga – de vill ha förändring, men 
fick ingen motfråga från kandidaten. Här hittar vi det som Aftonbladets publisher anser är hennes 
största misstag i karriären. – Jag ställde aldrig frågan om vad de egentligen menade med förändring. 
Det var en stor miss. Det är ett råd jag ger till alla: ställ den frågan. Ett nytt jobb är alltid kittlande. 
Du blir uppbjuden till dans, men fråga alltid vad "förändring" eller uppdraget betyder.– Jag kom in 
från Dala-Demokraten med mina Dr. Martens-kängor och körde en ganska hård stil. Jag trodde att 
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Etter en kort periode som sjef for Expressen, slutter Christina Jutterström. 
Hun varsler da at hun planlegger å skrive en avhandling om sjefredaktørrollen 
og starter en debatt også i bransjebladet. I debattinnlegget skriver hun blant 
annet: «Nu har fraterniseringen mellan pengar och journalistik i medieföretagen 
gått ett steg för långt! Nedåtgående läsar- och tittarsiffror parade med för ägar-
na inte tillräckliga ekonomiska resultat har fått pendeln att slå över» (PT, 
1/98:11-12). Hennes innlegg utløser svar fra flere sjefredaktører som bestrider 
virkelighetsbeskrivelsen. Peter Hjörne i Göteborgs-Posten mener i sitt debatt-
innlegg at mange svenske aviser satser stort på redaksjonell fornyelse og bredde, 
og at økonomisk gevinst aldri blir det viktigste (PT, 2/98:9). Per Åhlström i 
Nya Norrland skriver debattinnlegg med tittelen «Klok redaktör har koll på 
pengarna» (PT, 3/98:10). Jutterström får støtte fra Olof Kleberg i Västerbotten-
Kuriren som i sin faste krönika mener det er grunn til å advare mot at den øko-
nomiske tankegangen skal ta overhånd. Redaksjonene må «hålla fast vid att de 
ska intressera sig för sina läsare, inte bara för sina kunder» (PT, 4/98:8).  Siste 
innlegg i debatten har Jutterström (PT 4/98:10-11) der hun uttrykker overras-
kelse over at Åhlström og Hjörne ikke ser faren med kommersialiseringen, og 
anbefaler en klarere linje mellom direktører og sjefredaktører.  

I 1999-årgangen av Pressens Tidning er det flere numre der redaktørrollen 
tas spesifikt opp. Sjefredaktøren i bransjebladet, Torbjørn von Krogh, skriver i 
sin leder at sjefredaktørenes selvstendighet innskrenkes i USA, og at vi kan se 
en del av de sammen tendensene i svensk presse, om enn i mindre skala (PT, 
14/99:2). Samme år følger tre oppsigelser av svenske sjefredaktører.212 Under 
tittelen «När räven biter tuppen» skriver von Krogh i lederartikkelen (PT, 
17/99:2) at det muligens er tilfeldig at tre ulike eierkonstellasjoner nærmest 
samtidig finner ut at «deras chefredaktörer är odugliga», men det kan også være 
andre årsaker. Han nevner fire mulige forklaringer: For det første redaktører 
med for ambisiøse mål, for det andre eiere som er i villrede om hvordan og 
hvorfor de skal satse, for det tredje sjefredaktørenes svekkede stilling, og for det 
fjerde for høye krav til redaktørene. «När chefredaktörens roll blir mindre viktig 
– i företaget och i samhället – blir det också lättare att bryskt flytta undan ho-
nom eller henne». 

 Tidningsutgivarna arrangerer i november 1999 et møte med temaet «chefre-
daktörsrollens förändring med minskad tid åt traditionella publicistiska frågor». 
Bransjebladet skriver på lederplass at om lag tjue sjefredaktører hadde møtt 
opp, langt færre enn på debattmøtet om det parallelle temaet delt lederskap et 

de visste vem jag var. Men det blev snabbt konflikter eftersom jag uppenbarligen rörde om mer i 
grytan än vad ägare och vissa medarbetare pallade. Jag hade en vision som jag inte lyckades förmedla 
till alla».  Hentet 24.2.2017 fra: http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/11/26/sa-vill-sofia-
olsson-olsen-forandra-aftonbladet/ 
212 De tre var Rolf Edmark, VD og ansvarig utgivare Värnamo Nyheter, Jørgen Bengtson, sjefre-
daktør og ansvarig utgivare Hudiksvalls Tidning og Mats Lundman, sjefredaktør og ansvarig 
utgivare Kristianstadsbladet. Alle måtte forlate sine stillinger med umiddelbar virkning.  
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drøyt tiår før. Flere av deltakerne klager over at de får mindre tid til kontakt 
med leserne og virkeligheten, og at stadig mer tid blir brukt til forretningsutvik-
ling (PT, 18/99:2).  

Undersøkelser av amerikanske nyhetsorganisasjoner viser at de fra midten av 
90-tallet har langt større grad av integrasjon enn tidligere (Sylvie & Withers-
poon, 2002; Gade, 2008; Sylvie & Gade, 2009). Ledere og stab fra både redak-
sjon og markedsavdelinger samarbeider i team om bl.a. strategisk utvikling. 
Tilsvarende fins slike team i de skandinaviske avisene. Hultén (1999:100) hev-
der at et mye tettere samarbeid mellom redaksjonen og salgsavdelingene var 
utenkelig for mange sjefredaktører, redaksjonsledere og journalister tidligere, 
«men som nu knappast väcker någon större förvåning». Pressens Tidnings sjef-
redaktør skriver på lederplass at visst finns det mange advarsler mot kommer-
sialisering, men at man ikke må tro at dette er noe nytt. «Det kommersiella 
inslaget har funnits med hela tiden. Utgivarna har i växlande grad tjänat Upp-
lysningen och Marknaden. Men det är givet att balansgången mellan Börs och 
Katedral (som norrmännen brukar tala om) är knivigare i dag» (PT, 8/2000:2). 

Det fins også i denne perioden flere konflikter mellom sjefredaktører og eie-
re. I Expressen er sjefsbyttene hyppige. Fem sjefredaktører må av ulike grunner 
og mer eller mindre frivillig forlate stillingene sine.213 I Dagens Nyheter er det 
også en rekke konflikter.  En av dem starter med at Joachim Berner blir hentet 
fra Göteborgsposten til Dagens Nyheter som redaktionschef under sjefredaktø-
ren Anders Mellbourn. Bransjebladet presenterer de to i et intervju som «den 
hårda och den mjuke» (PT, 15/96:9-12). Berner – som også er stedfortredende 
sjefredaktør med plass i ledelsen, noe helt nytt ifølge artikkelen – kalles «Turbo-
Jocke», «Underbarnet från Hisingen» og «Västkustexpressen». Han har det tra-
velt. Allerede etter to år overtar han Mellbourns plass. Han får titlene ansvarlig 
utgiver og sjef for allmennredaksjonen – men uten sjefredaktørtittel. Hans 
Bergström (politisk sjefredaktør) og Arne Ruth (sjefredaktør for kultur) blir de 
to eneste sjefredaktørene. Selv er Berner ikke bekymra ifølge et intervju i bran-
sjebladet (PT, 7/97:6), men journalistklubben på Dagens Nyheter protesterer i 
en nyhetssak i PT: «Så kan vi inte ha det. Allmänna redaktionen måste få en 
egen chefredaktør. Det är för jävligt att ledningen bara kört över oss» (PT, 
6/97:6). Ett år seinere går Arne Ruth av som sjefredaktør for kulturstoffet i 
protest mot eierne og konsernledelsen. Etter hans avgang blir det ikke lenger en 
egen sjefredaktør for kulturredaksjonen, noe som også utløser protester fra de 
ansatte.214 

213 Det fem er Erik Månsson (1993), Olle Wästberg (1995), Christina Jutterström (1996), Staffan 
Thorsell (2001) og Joachim Berner (2002). 
214 Da Arne Ruth trakk seg som sjefredaktør for kulturredaksjonen, ble det ansatt en erstatter 
som fikk tittel kultursjef og ikke sjefredaktør. Ingrid Elam aksepterte endringen da hun ble ansatt 
i januar 1999. Da DN fikk ny politisk redaktør med tittel sjefredaktør, krevde Elam at avisen 
skulle gå tilbake til ordningen med tre sjefredaktører. Ifølge Elam nektet Carl-Johan Bonnier 
dette, og Elam trakk seg i protest i mai 2000. Hentet 30.1.2017 fra 

147

                                                      
 



Noen av disse sakene skal jeg gå nærmere inn på i analysen av intervjuene 
(kapittel seks). Her skal jeg kort se på en av konfliktene i Expressen, mellom 
sjefredaktør Olle Wästberg og styremedlem Johan Bonnier.215 Wästberg var 
statssekretær i Finansdepartementet da han i 1993 ble hentet til sjefredaktør-
jobben etter Erik Månsson. Året etter går Expressens direktør av etter å ha blitt 
utsatt for kritikk. Han benekter at han har fått sparken på grunn av dårlige re-
sultater, går det fram av en notis i bransjebladet (PT, 16/94:4). Ifølge en nyhets-
sak signert redaktøren i Pressens Tidning (17/94:4) er det et «vådeskudd», re-
daktøren er det egentlige målet for kritikken. Johan Bonnier, styremedlem og 
eier, er ingen tilhenger av Wästberg. 10. februar 1995 gjør Bonnier det helt klart 
i et intervju i Svenska Dagbladet: «Det måste bli fart på Expressens redaktion 
på ett helt annat sätt än för närvarande» (PT 5/95:7). Artikkelen slår ned «som 
en bomb på Expressens redaktion», skriver PT i sin nyhetssak. Ni dager seinere, 
19. februar, skriver Wästberg leder i Expressen med tittelen «Expressen, Johan 
Bonnier och mediemakten.216 Dagen etter er det slutt for sjefredaktøren.217 I 
bransjebladets lederartikkel 4/95:31 skriver sjefredaktør Mats Lundman:  

I flera månader har åtskilliga, journalister och andra, i mediebranschen kunnat 
lyssna till Bonnierpatriarkens motvilja mot Expressens chefredaktör. Johan 
Bonnier var vice ordförande, Marieberg börsnoterat, Wästberg en av de högste 
tjänstemännen – men ingen tycks ha uppfattat det skandalösa i beteendet.  

 
Saken utløser en stor debatt i etterkant, også i bransjebladet. Johan Bonniers 
håndtering får sterk kritikk og han trekker seg fra styret.218 Helle Klein skriver i 
sin faste krönika blant annet: «De senaste dagarnas händelser inom Marieberg-
koncernen visar tydligt, att den alltjämt så hyllade Bonnierfamiljen kanske inte 
längre är ett otvetydigt föredöme för tidningsägare» (PT, 4/95:9). Kollega Olof 
Kleberg angrer i en debattartikkel på at han har tont ned kritikken av «det stora 
ägandets risker». Han fortsetter: «Johan Bonniers försåtliga underminering (som 
måste haft familjens stöd eftersom han inte tystades) åtföljd av hela styrelsens 
monstruösa maktspråk mot Expressens chefredaktör ger debatten om makt-
koncentration och om ägandets ansvar en helt ny tyngd» (PT, 4/95:10).  

http://www.dn.se/arkiv/kultur/dns-kulturchef-avgar-det-handlar-om-principer-ingrid-elam-
oenig/ 
215 Denne konflikten er også omtalt i det norske bransjebladet DP nr.4/95. Konflikter i norsk 
presse omtales også i Pressens Tidning. 
216 Se blant annet Wästbergs egen blogg http://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=82 og debatt-
innlegg hentet 24.2.2017 fra DN: http://www.dn.se/arkiv/kultur/stungen-av-en-bonnier-olle-
wastberg-om-den-langa-kampanjen/ 
217 Ifølge Bernt Hermele (2013:179) sparket Johan Bonnier sjefredaktøren mer eller mindre på 
egenhånd. «Johan, som velat se Maria Schottenius som chefredaktör, försökte i flera år få bort 
Wästberg genom att lägga sig i stort och smått på tidningen». 
218 Hentet 10.3.2017 fra: http://www.dn.se/arkiv/ekonomi/johan-bonnier-avgar/ 
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At både sjefredaktør og eierrepresentant må gå, er svært uvanlig. Det er i ut-
gangspunktet opplagt at eierne har makt både til å ansette og fjerne redaktører. 
Samtidig er det flere aktører enn eierne som eventuelt kan initiere en redaktørav-
gang; redaksjonen, direktøren og redaktøren selv.  

 

5.3.3 Pressens Tidning/Medievärlden 2005 – 2009 
Denne siste perioden dekker bare fem år fordi Pressens Tid-

ning/Medievärlden har sitt siste nummer i papirutgave i november 2009. Det er 
flere sjefredaktør-bytter også nå, men det er lengre mellom meldingene om 
konflikter. Det ansettes i disse årene egne sjefredaktører for mediehusenes digi-
talutgaver, og spørsmål knyttet til digitalisering er mange. Et annet tema i disse 
årene er kjøp og salg av aviser, eierkonsentrasjoner og posisjonering. Det starter 
i 2005 med kampen om oppkjøp av Centertidningarna – der de fleste større 
mediekonsernene er mulige interessenter. Striden omtales i en av flere reporta-
sjer om oppkjøpet som en dans rundt gullkalven (11/05:4). I dekningen er det 
imidlertid få redaktører som ytrer seg. Sjefredaktører og direktører i Centertid-
ningarna er ikke urolige, skriver PT på nyhetsplass, men flere er overrasket og 
mener det er «konstig om vi inte blev uppvaktade». Også journalistklubbene 
kritiserer eierne for ikke å ha gitt informasjon direkte til de ansatte og mener det 
er et uttrykk for mangel på respekt. Når et konsortium av Stampen, VLT, 
Mittmedia og Morgonpress Invest til slutt overtar Centertidningarna AB for 
drøye 1.8 mrd. kroner, har Pressen Tidning et eget temanummer om kjøpet og 
prosessen. En av titlene er «Sveriges medielandskap har ritats om» (PT, 
17/05:6) og redaktøren slår fast på lederplass at «det kommer inte stanna där» 
(PT, 17/05:2). 

En sterk debatt om eierkonsentrasjon og fusjoner finner jeg ikke i Pressen 
Tidning, selv om bladet blant annet lanserer avisfusjons-utgaven av Monopol 
for de som vil spille om svenske avisaksjer.  

Motsetninger mellom sentrale eiergrupper i mediene gjenspeiles imidlertid i 
bransjeorganisasjonen Tidningsutgivarna (TU) – som også eier Pressens Tid-
ning. Bonniers konsernsjef Bengt Braun går i 2005 av som styreleder i TU. I en 
forhåndsartikkel i Pressens Tidning nr 2/05 går det fram at Schibsteds Gunnar 
Strömblad lanseres som mulig etterfølger, men at det er strid om hans kandida-
tur. Det er en kvinne og fem menn på «heta listan». Når det kommer til årsmø-
tet velges Per Fagerström, VD for Dalarnas Tidningar til styreleder. Men bran-
sjebladet forteller i to reportasjer om et aktivt maktspill i forkant. Aldri tidligere 
har styreleder-valget vært så omdiskutert, skriver PT (9/05:4-5). «Vissa personer 
hävdar att ordförandefrågan under lång tid överskuggats av en vendetta mellan 
Bonniers och Schibsted». En av grunnene skulle ifølge PTs kilder ha vært at 
Strömblad og Schibstedsfæren tidligere ville ha tillitsavstemning om Bengt 
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Braun som styreleder.219 De to mediekonsernenes kamp om kontrollen over 
TV4 oppgis som en mulig årsak.  

Striden bekrefter at de to mediekonsernene har sett TU som en viktig arena. 
Det er naturlig at representanter for ledende medieeiere ønsker posisjoner i 
styrene. Det handler blant annet om hvilke stemmer som skal ha den avgjøren-
de tolkningsrammen: «One way to identify a normative role is when the «voice» 
has a preferential role of interpretation to different situations and helps set 
standards for others» (Nordqvist et al, 2010:67).  I en periode med endringer og 
usikkerhet, vil dette være spesielt viktig. Det handler både om posisjonen til 
aktørene innenfor bransjen, og om bransjens stemme utad både mot publikum, 
annonsører og politikere. 

Mot slutten av 2005 blir det tydeligere at vektleggingen av markedsspørsmål 
og markedsorientering er styrket i bransjen. Da bestemmer TU at deres bran-
sjeblad skal legge om innholdsstrategien. Ifølge styreleder Pär Fagerström ligger 
oppdraget fast, men vektingen skal bli en annen. «De affärsmässiga frågorna har 
haft för låg vikt i tidningens totala mix», slår han fast i et intervju i PT 19/05:4. 
Sjefredaktør Torbjørn von Krogh vil ikke være med på en slik omlegging, og 
sier i samme intervju: «om det handlar om en stor nedskärning av det publicis-
tiska och skapandet av en affärstidning så är jag inte rätt person att driva den 
förändringen. Och då har styrelsens ordförande sagt att man söker en ny che-
fredaktör». Krogh går av og erstattes av Anders Ahlberg. 

Tre år etter er det ny debatt om bransjeorganisasjonen selv. Den opplever 
sviktende inntekter, styret vurderer nye vedtekter, nye medlemmer og nye 
stemmebetingelser. I flere utgaver før og etter TUs årsmøte i mai 2008 er re-
daksjonen opptatt av hva som skal være Tidningsutgivarnas rolle. Først og 
fremst slår bransjebladet fast på reportasjeplass at dagsavisbransjen på få år har 
«koncentrerats till en handfull koncerner» (MV, 5/08:8-13).220 Men når det nye 
styret skal velges, er det bare ett av styremedlemmene som er konsernsjef. Den 
ene er Tomas Brunegård, konsernsjef for Stampen.221 Redaksjonen spør om 
dette er et tegn på at tyngste spørsmålene nå avgjøres utenfor organisasjonen. I 
en enquete blant konsernsjefene svarer alle at TU fortsatt er viktig, men at for 
eksempel utviklingsspørsmål håndteres bedre av konsernene selv.  

Balansen mellom «ord och pengar» er også et viktig spørsmål i TU, skriver 
Pressens Tidnings redaktør, Anders Ahlberg i en forhåndsreportasje. Ja, det er 
«en fråga som blir allt hetare i takt med strukturomvandlingen. Förr var det 
många chefredaktörer och vd:ar som företrädde tidningen utåt på ungefär 

219 Striden om Braun som TU-formann handlet bl.a. om at han også var styreleder i Skandia. Det 
ble stilt spørsmål ved mulige interessekonflikter. I tillegg kom i desember 2003 avsløringer om 
bonusprogrammer mm, og Braun gikk av som Skandia-styreleder. 
220 Ifølge Medievärldens oversikt hadde de tolv største eierne 75 prosent av dagsavismarkedet. I 
2008 har de tolv største 97 prosent av markedet.  
221 Brunegård var styreleder i TU fra 2008 til 2013. 

150

                                                      
 



samma nivå, den ena med TF222 i ryggen, den andra med aktiebolagslagen. I dag 
är det några få (..) som har den balansen. Övriga redaktörer har tydligt koncern-
vdar som chefer» (MV, 5/08:9). At sentrale sjefredaktører er med i styret er et 
tegn på at organisasjonen fortsatt prioriterer publisistiske temaer, mener redak-
tøren. «Det vittnar också om att dagens redaktörer kan – måste kunna – eko-
nomi och marknadsföring på samma nivå som direktørerna» (MV, 5/08:9).  

Advarslene mot omstruktureringen i bransjen og i TU er relativt få. Disku-
sjonene om organisasjonens utvikling fortsetter også i 2009. Det blir klart at TU 
går åtte millioner kroner i minus og må spare. Styreleder Brunegård mener i en 
nyhetssak i bransjebladet at nå må bransjeorganisasjonen bli mer «fokuserad 
och nyttoinriktad» (MV, 9/2009:8). Styret blir enige om to kjerneoppdrag: «att 
slå vakt om de publicistiska frågorna och att se till att medlemsföretagen får 
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i sina affärer». Pressens delte rolle 
henger med andre ord i.  

5.4 Sammenfatning 
Denne kartleggingen skulle også gi delsvar til følgende forskningsspørsmål: 

Har det vært endringer av sjefredaktørenes maktposisjon innad i mediebedriftene i perioden – 
og i så fall hvordan?  

Det har vært en maktkamp mellom sjefredaktørene som ledere for den re-
daksjonelle siden, og direktører som ledere for den forretningsmessige. Denne 
maktkampen har foregått innad i mediebedriftene, men den er ikke minst synlig 
i bransjeorganisasjonene der det har vært klar kamp om posisjoner, innflytelse 
og dagsorden. Redaktørene har blitt en del av bransjeorganisasjonenes styrer. 
Samtidig er også bransjeorganisasjonene rammet av økonomisk nedgang og ser 
ut til å ha mistet deler av sin innflytelse til konsernene. I forhold til eierne viser 
kartleggingen at redaktørene gjennom hele perioden er avhengige av eiernes 
tillit og prioriteringer.  

Gjennomgangen i dette kapitlet viser at redaktørrollen har vært et tema for 
bransjebladene i hele perioden, om enn med varierende styrke.  I det første 
tiåret var selve begrepet langt hyppigere brukt i det norske bladet.  I det svenske 
er dekningen om redaktørenes rolleoppfatning først og fremst knyttet til det 
redaksjonelle eller publisistiske. I begge land slåss redaktørene for en mer do-
minerende plass i bransjeorganisasjonene som i utgangspunktet var mer direk-
tørstyrt. Dette kommer dels til uttrykk i en kamp for at normer og verdier knyt-
tet til den journalistiske institusjonen skal prege debattene og vurderingene. 
Dels ses det i verv og deltakelse i styrene der det på svensk side er kritikk av 
valg av direktører i styret, og i Norge blir en redaktør (publisher) for første gang 
styreleder. I tillegg ses det i kampen for å ta eierskap til publisher-rollen.  I for-

222 Tryckfrihetsförordningen 
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hold til rolleforventninger så er det tydelige krav både til publisistisk ledelse og 
bedriftsledelse, selv om det publisistiske dominerer i de første årene. Det er 
flere oppslag som viser at kravet til involvering i, og kunnskap om, økonomi, 
administrasjon og organisering, blir stadig tydeligere. Det samme gjelder kravet 
til redaktørene som ledere. Den siste perioden er det også forventninger om at 
redaktørene skal være digitalt strategiske fortropper.  

Gir disse kryssende forventningene seg utslag i rollekonflikt? Miles og Per-
reault (1976:39) understreker at det er store individuelle forskjeller på hvordan 
potensielle rollekonflikter oppleves av den enkelte. De hevder også at ulike 
rolle-forventninger ikke i seg selv leder til rollekonflikt, men de blir viktigere i 
kombinasjon med andre sentrale krav. Gjennomgangen av bransjebladene har 
flere oppslag som tyder på at utviklingen av redaktørposisjonen, skaper rolle-
konflikter. I de norske spaltene leser vi om lederkrisen, om problemene med å 
rekruttere redaktører fordi kravene er blitt så mange.  Særlig har det sammen-
heng med såkalt rolle-«overload» (Miles & Perreault, 1976:22) der de ulike rolle-
forventningene overgår tiden og mulighetene til å innfri dem. Spørsmålet «må 
redaktørene være overmennesker?» er et uttrykk for det. Fra tidlig 90-tall be-
gynner spørsmålet å dukke opp i spaltene, men utover på 2000-tallet er «over-
load» særlig knyttet til endringer og endringstakt. Det er likevel ingen tvil om at 
sjefredaktørrollen i hele perioden er prestisjefylt. Det ser ut til å være viktig for 
redaktørene å skape en rolle og en identitet som både knytter an til det redak-
sjonelle, men også tar opp i seg andre krav og forventninger, spesielt på det 
økonomiske området. Sveningsson og Alvesson (2003:1178) har i en dybdeun-
dersøkelse av én leder, avdekket at hun har tre ulike roller som kan føre til svært 
forskjellige leder-identiteter: «Role influence identity, but roles are also formed 
(and enlarged, modified, marginalized, rejected) in identity work”. 

Et annet perspektiv i denne kartleggingen er knyttet til forholdet mellom den 
journalistiske institusjonen og markedet, dvs. mellom sjefredaktører på den ene 
siden og direktører og eiere på den andre. Metaforene børs og katedral, penger-
na och orden, går igjen i hele perioden. Innenfor bransjeorganisasjonene blir 
skismaet tydeligst. I det svenske bladet er det i det første tiåret og en debatt om 
hvem som skal ha rett til å være publisister. Eieren og direktøren Peter Hjørne 
løser det ved formelt å ta over sjefredaktørstillingen selv. Flere trekker fram at 
skillet mellom redaksjon og marked er kunstig og historisk. Det blir også flere 
enledere. Kartleggingen viser at redaktørene kjemper for at enledere skal rekrut-
teres fra redaksjonell side. Enlederne som er representert i bransjebladenes 
spalter i perioden er i all hovedsak redaktører. Samtidig gir enledere uttrykk for 
at de blir mer direktører enn redaktører i en enleder-modell, og at rollen der-
med blir mindre publisistisk.  

Når det gjelder eierne, er det personlige eierskapet tydeligst de første årene. 
Særlig gjelder dette på svensk side der familieselskapene dominerer. Flere opp-
slag er knyttet til eiernes makt til å ansette og avsette redaktører – og direktører, 
slik kartleggingen har vist. Det er en klar konklusjon at eierne har benyttet seg 
av denne makten i hele perioden. Ved starten av kartleggingen, dvs. midt på 
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1980-tallet, har særlig den norske bransjebladet uttrykt bekymring for de nye 
medieeierne og det som oppfattes som deres industrialisering og kommersiali-
sering av mediene. Det er klare motsetninger i redaktørkorpset mellom de som 
mener de nye eierne ikke er verre enn de gamle, kanskje til og med bedre, og de 
som frykter en kommersialisering av avisdriften og en svekking av redaktørenes 
stilling. Det er også bredere dekning av eierskap på norsk side, noe som kan ha 
sin årsak i at industrielle eiere kom tidligere inn på det norske avismarkedet. Det 
er færre spor av debatter om kommersialisering i de tidlige utgavene av de 
svenske bransjebladene, selv om konsernbyggingen og betydninga for redaktø-
rene etter hvert er et tema. Fra 90-tallet og framover omtales utviklingen som 
konsernenes tiår. Konsernlederne – ikke minst Kjell Aamot i Schibsted og 
Bernt Braun i Bonnier - trekkes fram som de mektigste i bransjen.223 

Kartleggingen gir ikke entydige svar, men totalt sett er det klare indikasjoner 
på at redaktørene har svekket sin posisjon over tid. De mest sentrale eiergrup-
pene har bygd opp sterke konsernledelser med sentralisert styring.  

Begge de organisasjonseide bransjebladene er nedlagt. Det norske bladet ble 
lagt ned på dagen i desember i 2008, det svenske bladets papirutgave i 2009. I 
begge tilfellene var begrunnelsen å kutte kostnader og spare penger. Det norske 
forsvant helt, det svenske gikk over til nettutgave men uten «opinionsbildande» 
del.224 For Medievärlden forsøkte daværende sjefredaktør, Anders Aahlberg å 
overbevise eierne om å fortsette å gi bladet som et rent medlemsblad. Han fikk 
ikke gjennomslag, og forlot stillingen. Bransjeblader har tradisjon for å speile 
bransjen, og være et organ for aktuelle temaer og debatter. At de ble nedlagt 
skyldes foruten økonomi, også en overgang til en billigere og kjappere distribu-
sjonsform på nett. Det kan dessuten ses som at behovet for en bransjeorganisa-
sjon, et bransjefellesskap og en bransjedebatt ikke lenger var like stort eller ble 
prioritert høyt. Konsernene er i seg selv sterke nok til å drive prosessene både 
internt og eksternt.  

 

223 Se blant annet Dagspressen 12/1993:14-15 og Dagens Medier 4/2007:8-9, og Pressens Tid-
ning 13/1994:11-13 og 8/1998:31-32. 
224 Hentet 31.3.2107 fra: 
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2009/10/05/tidningsutgivarna-lagger-ner-tidningen/ 
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6 De utvalgte: rekrutteringen av sjefredaktørene 

Det är starka personligheter med hög integritet. Sen är det klart att du 
rekryterar ju inte en chefredaktör om du förstår att han kommer att driva någon 
helt egen linje, helt out of control. Då får man inte det här jobbet. Den tiden är 
förbi när det kunde vara den här stora kulturpersonligheten. Det är en 
romantisk bild som man har, tror jag (Gunnar Strömblad, 18.11.2014). 

 
Dette kapitlet er det første av de analysekapitlene som presenterer hoved-

studien – intervjuene med sjefredaktører og konsernsjefer. Kapitlet er lagt opp 
slik at jeg først ser nærmere på rekrutteringsprosessene i de drøye tretti årene 
undersøkelsen strekker seg over. Framstillingen deles tidsmessig i tre tiår for å 
få en tydeligere forståelse av tidsdimensjonen. Jeg ser i tillegg på likheter og 
ulikheter på svensk og norsk side, og mellom konsernene i studien. Det betyr at 
jeg først ser på rekruttering i norske aviser fra 1985 til 1994, og deretter samme 
tidsperiode i svenske aviser. Neste periode er 1995 til 2004, og den siste perio-
den strekker seg fra 2005 til 2015. Etter hvert tiår gir jeg en kort oppsummering 
av hovedtrekkene. Deretter drøfter jeg forholdet mellom intern og ekstern re-
kruttering. Til slutt gransker jeg informantenes sorti fra redaktørstolen. Kapitlet 
avsluttes med en sammenfatning av analysen.  

Innenfor institusjonell teori og rolleteori er rekruttering et sentralt tema. 
Båindividene og strukturene individene opererer innenfor, er med på å forme 
en bestemt yrkesrolle. Den formes av personene som innehar den, samtidig 
som de formes inn i rollen. For den som skal studere utviklingen av redaktør-
rollen, blir det da også viktig å se på prosessen der aktørene kommer inn i stil-
lingen. Rekrutteringsprosesser er med andre ord svært relevant for å kunne si 
noe om hvilke personer eller typer som er blitt redaktører i skandinavisk dags-
presse, eller hvem som har innehatt og formet rollen. Hvordan de er rekruttert 
og av hvem er også viktig for å kunne forstå styringsmekanismer i mediehusene 
og konsernene. Dette kapitlet skal gi svar på følgende forskningsspørsmål: 
Hvordan har rekrutteringen av sjefredaktørene foregått, og har det vært endringer i rekrutte-
ringsprosessen i perioden? 

6.1 Hvem blir sjefredaktører og hvordan? 
 Ifølge sosiologisk rolleteori skjer rekruttering ved at en aktør har bestemte 

egenskaper, eller viser en oppførsel som svarer til normer bestemt av omgivel-
senes forventninger (Aubert, 1979:103). I organisasjoner regnes rekruttering 
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som en av fire hovedtyper av styringsmekanismer (se bl.a. Jacobsen & Thors-
vik, 2013:91 ff). De andre mekanismene er sosialisering, disiplinering og kon-
troll. DiMaggio og Powell (1991:71) trekker fram rekruttering som ett av ele-
mentene i en profesjonaliseringsprosess. De ser «filtrering» av personell som en 
mekanisme for å øke graden av homogenisering. En slik filtrering foregår særlig 
ved å ansette personer fra bedrifter i samme bransje, samme utdanningsinstitu-
sjoner og ved å forfremme folk med lik kompetanse-bakgrunn. Å ansette og 
avsette sjefredaktørerer er også et uttrykk for eiernes allokative kontroll. Sjefre-
daktørene arbeider på mandat fra eierne og svarer til disse (Allern, 2012:257).  

Formelt er det styret i den enkelte mediebedrift som ansetter sjefredaktører. 
De reelle avgjørelsene kan imidlertid være tatt før de formelle vedtakene. Anset-
telse av sjefredaktør er kanskje den mest sentrale styringsmekanismen for å 
kunne ha innflytelse og makt over utviklingene i mediehuset. Jeg vil derfor gå 
nærmere inn på hvordan rekrutteringene skjer og hvem som leder prosessene.  

6.1.1 Rekruttering i norske avishus 1985-94: «Tinius og Kjell»-
perioden 

I tiåret 1985-94 er det relativt få redaktørskifter i de norske avisene i stu-
dien.225 I familieselskapet Schibsted utkrystalliserte det seg fra siste del av åtti-
årene én dominerende eier; Einar Nagell-Erichsen, med kallenavnet «Tinius». 
VGs administrerende direktør, Kjell Aamot, ble fra 1989 den første konsernsje-
fen i Schibsted. Flere av de norske redaktørene som ble ansatt på 80- og 90-
tallet forteller at de fikk henvendelse fra Tinius og etter hvert fra duoen «Tinius 
og Kjell». Rekrutteringsmetodene i denne fasen kunne være direkte og personli-
ge, med én sterk og initiativrik eier. Rekrutteringen av sjefredaktører i VG kan 
illustrere hvordan prosessene skjedde. Andreas Norland ble sjefredaktør i VG i 
1978. Han hadde blant annet vært politisk journalist i Aftenposten og vaktsjef i 
VG. Etter et opphold i Trondheim som sjefredaktør i Adresseavisen, ville Na-
gell-Erichsen ha ham tilbake til Oslo og VG. Den mangeårige sjefredaktøren i 
VG, Oskar Hasselknippe, skulle gå av med pensjon.226  

Jeg trengte stor bil, jeg trengte hus og en høy gasje, så jeg sa til Tinius «skal jeg 
komme sydover, så må jeg ha hus». Det likte han ikke. Så vi røk uklar. Og jeg 
sa klart «hvis du ikke skaffer meg hus vil jeg aldri arbeide i noen av avisene di-
ne». Dette var en opphetet samtale, jeg var med på en middag ute i båten hans 

225I de to heleide Schibsted-avisene, Aftenposten og VG, er det i denne første perioden bare to 
sjefredaktørskifter.  Fædrelandsvennen har samme redaktør - Egil Remi Jensen - hele perioden 
fra 1979 til 1995, og i Stavanger Aftenblad er Thor Bjarne Bore redaktør fra 1983 til 2000. I 
Bergens Tidende er det en del uro i redaksjonen, og flere redaktører i perioden; Kjartan Rødland, 
1977-86, Einar Eriksen, 1986-91 og Magne Gaasemyr, 1991-94, inntil Hans Erik Matre overtar 
som publisher i 1994. I disse tre regionavisene på Sør-Vestlandet er imidlertid Schibsted kun 
deleier. 
226 Oskar Hasselknippe var ansvarlig redaktør i VG fra 1953 til 1978. 
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på Høvikodden. Jeg ble forbannet så jeg tok en robåt og rodde hjem. Og reg-
net med at nå kom ikke vi sydover. Det gikk et halvt år. Så kom Tinius opp til 
Trondheim, og da hadde han roet seg ned. Og han sa at han fortsatt var i beit 
for å få inn en som kunne overta etter Hasselknippe (Andreas Norland, 
26.11.2012). 

 
Norland ble i 1978 ansatt som VGs sjefredaktør sammen med Tim Greve, en 
tidligere diplomat som kom fra en stilling som direktør for Nobelinstituttet. 
Greve fungerte i praksis som politisk redaktør, men døde i 1986. I 1987 gikk 
Norland videre til den nystartede Osloavisen, en lokal avis for hovedstadsre-
gionen, eid av Schibsted. Einar Hanseid etterfulgte da Norland som VGs sjef-
redaktør. Han kom fra stillingen som nyhetsredaktør. 

Andreas var helt innstilt på at jeg skulle følge etter ham. Og Tinius og Kjell 
ville også det, så det lå i kortene. Og dette gikk jo jævlig fort. Det styremøtet 
der vedtaket om Osloavisen ble fattet, var i begynnelsen av august 87. Og jeg 
tror Andreas fratrådte før måneden var omme. Så jeg bare flyttet inn i nabo-
kontoret. Og alt fortsatte som før. Det var ikke den store dramatikken (Einar 
Hanseid, 27.11.2012). 

 
At den avtroppende sjefredaktøren var med på å utpeke sin etterfølger, er et 
annet trekk ved rekrutteringsprosessene. Men det skjedde med sanksjonering 
fra eieren som også var en pådriver.  

Eksperimentet med Oslo-avisen ble en økonomisk fiasko, og avisen ble ned-
lagt i 1988, etter knapt ett års drift. Norland fortsatte i Schibsted. I november 
1989 ble han hentet til Aftenposten av Nagell-Erichsen på grunn av misnøye 
med daværende sjefredaktør, Egil Sundar.227 Norland sa ja til sjefredaktørjob-
ben forutsatt at Sundars mandat var begrenset til ansvar for lederartiklene. En 
todeling av stillingen var ikke aktuell for ham. «Jeg skrev selv stillingsbeskrivel-
sen (…) Jeg hadde ikke påtatt meg ansvaret hvis jeg ikke hadde fått ansvaret. 
Her var jeg et brutalt maktmenneske. Sundar sa opp og gikk til NRK» (Andreas 
Norland, 28.11.2012). 

Bransjebladet Dagspressen skrev i en kommentarartikkel at «Utad har avisen 
klart å skape en svært så adstadig schibstedsk profil på omstillingen, eller redak-
tør-massakren som den kalles utenfor huset» (Dagspressen 5/90:11). I kom-

227 Egil Sundar var sjefredaktør i Aftenposten fra 1984 til 1990. Han var en meget aktiv tilhenger 
av en borgerlig samlingsregjering ledet av Høyre, og brukte Aftenposten aktivt for å nå politiske 
mål. Tinius Nagell-Erichsen uttalte i ettertid at «Vesentlig i min uenighet med Egil Sundar var at 
han ville bruke Aftenposten til å nå et bestemt politisk mål» (Norland, 2011:290) Hans aktivisme 
ble kontroversiell både innad i avisen og i styret. Det samme var tilfelle med visse distribusjons-
økonomiske beslutninger Sundar gjorde: Trykketidspunktet ble skjøvet kraftig fram for å kunne 
distribuere Aftenposten som nasjonal morgenavis over hele landet. 
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mentaren slås det fast at Nagell-Erichsen styrer prosessen, og Norlands posi-
sjon blir også bekreftet:   

Kjennere av det schibstedske hus er imidlertid tilbøyelige til å legge vel så stor 
vekt på at storaksjonær Einar Fr. Nagell-Erichsen nå er i ferd med å få en per-
sonkabel etter sitt hode, og ser hans langsiktige disposisjoner i det som skjer. 
Det er liten tvil om at Norland er hans yndlingsredaktør og Aamot en bedrifts-
leder etter hans hode (Dagspressen 5/90:11). 

 
Dette bekrefter at hovedeieren er personlig og direkte involvert i ansettelser – 
og avsettelser. Redaktøren som har tillit hos eieren, får samtidig et visst hand-
lingsrom for å styre utforming av sin redaktørrolle. Man kan også si at redaktø-
ren selv erobrer dette handlingsrommet. Det er mulig for aktørene å gjøre en 
forskjell også innenfor en institusjonell struktur (Giddens, 1984; Eide, 1998). 
Det er likevel ingen tvil om at sjefredaktøren arbeider så å si på ”lisens” fra 
eierne.  

Fire år etter at Norland overtok som sjef for Aftenposten, måtte han selv gå 
av etter en del uro i avisen (se punkt 6.3.1). På ny ble Hanseid bedt om å ta 
over, og han flyttet fra VG til Aftenposten. I VG rykket Bernt Olufsen opp fra 
nyhetsredaktør til sjefredaktør. I likhet med sine forgjengere fikk Olufsen en 
personlig henvendelse i en rekrutteringsprosess som skjedde i løpet av ei uke: 

Jeg ble innkalt til et møte med Tinius Nagell-Erichsen og Kjell Aamot, hvor 
spørsmålet om jeg kunne overta VG, ble stilt. Og hvor også muligheten av å 
hyre inn Olav Versto som politisk redaktør, ble luftet. Jeg husker at jeg ikke 
kjøpte den over bordet, og presiserte at hvis jeg skulle bli redaktør i VG så in-
nebar det at jeg skulle overta stillingen som ansvarlig redaktør og at også da 
den politiske redaktørens virksomhet var mitt ansvar.  Så jeg tenkte meg litt 
om, en dag eller to, før jeg også gjorde det valget til mitt eget (Bernt Olufsen, 
26.8.2013). 

 
Det er en utbredt tradisjon i norsk presse at politisk redaktør ansettes av sjefre-
daktør, ikke av styret eller av egne stiftelser eller liknende slik det er vanlig i 
Sverige. Det betyr ikke at valg av politisk redaktør har vært uvesentlig for eier-
ne. Rekrutteringene overfor viser dette. Einar Hanseid tok med seg politisk 
redaktør228 fra VG til Aftenposten. Sitatet fra Olufsen viser at eierne kom med 
klare oppfordringer til valg av ny politisk redaktør i VG,229  

De norske informantene i denne første perioden har altså blitt rekruttert via 
avtroppende sjefredaktør og/eller eierinteresser, i Schibsteds tilfelle av hoved-
eier og konsernsjef. Rekrutteringen har vært personlig og redaktørene er blitt 

228 Per Norvik var politisk redaktør i VG 1986-93 og politisk redaktør i Aftenposten 1994-2000.  
229 Sigurd Allern (1998a:18) siterer fra et intervju med Tinius Nagell-Erichsen: «Etter min mening 
har eierne et ansvar for å sikre avisens profil mht spørsmål av ideologisk natur. Det betyr også et 
ansvar for politisk redaktør, ikke bare sjefredaktør».  
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håndplukket. Det ser ikke ut til at noen av stillingene har vært formelt utlyst. 
«Tinius og Kjell»-metoden viser at rekrutteringen av redaktører ble sett på som 
svært viktig. Hans Erik Matre oppsummerer prioriteringene i denne perioden 
slik: 

Kjell (Aamot) har hatt som sin kjerneoppgave å ansette redaktører hele veien, 
både i VG og Aftenposten og andre steder. Han sa at «90 prosent av min jobb 
er å ansette redaktører». Så han mente at det var den viktigste jobben han 
gjorde. Og i forhold til Aftenposten og VG så hadde han jo makta sjøl. Han 
måtte bare opp til Tinius og sjekke at det var greit (Hans Erik Matre, 
26.11.2012). 

 
Tre av avisene i studien, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Bergens 
Tidende, hadde Schibsted som deleier, men var ikke kontrollert av Schibsted i 
perioden 1985–94. Eierskapet var spredt mellom flere aktører, blant annet inn-
flytelsesrike lokale aksjonærer. Thor Bjarne Bore var sjefredaktør i den kristne 
avisen Vårt Land da han i 1983 ble oppsøkt av representanter for eierne og 
staben i Stavanger Aftenblad. Ifølge Bore var det flere som ønsket en kandidat 
utenfra, noe som ville være et brudd med en sterk tradisjon for intern rekrutte-
ring i avisen.  

Noen av eierne fikk valgt et styre som de var rimelig sikker på ville ansette 
meg. Det var ikke noe bevisst eiermakt på den tida, vet du. Det var en middag 
i året borte på Victoria der du fikk en veldig god middag og Kong Haakon-
konfekt etterpå og that’s it. Det var ingen som hadde tenkt at det var noe som 
het utbytte. Er du gæern (Thor Bjarne Bore, 2.3.2012).  

 
Bore ble ansatt i Stavanger Aftenblad og utpekte samtidig sin etterfølger i Vårt 
Land; Hans Erik Matre. Representantskapet i avisen var bredt sammensatt fra 
en rekke kristenorganisasjoner og fikk ingen andre alternativer til ny redaktør. 
Matre ble solgt inn som veien til videre suksess. Mangelen på én dominerende 
eier er viktig for prosessene i disse avisene. Redaktørutnevnelsene var også her i 
stor grad resultat av personlig initiativ, men ikke fra en enkelteier.  

I Stavanger Aftenblad var det enkelte eiergrupper og ansatte ledere som styr-
te prosessen, i Vårt Land kunne avtroppende sjefredaktør peke ut sin etterføl-
ger. Det var altså en mindre direkte og sentralisert eierstyring enn i Schibsted i 
slike rekrutteringer. Administrasjonen og enkelteiere kunne ha et visst spille-
rom. Spredt eierskap gir, når det gjelder lederrekruttering, også et handlingsrom 
for ansatte ledere. Ohlsson (2012) påpeker at atskillelse av eierskap og kontroll 
åpner muligheter for at ansatte kan ta bestemmende initiativer: «The fact that 
power resides with management, it is argued, is a result of the management’s 
superior knowledge of the business, as well as its direct involvement in day-to-
day decision-making» (Ohlsson, 2012:87). 
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6.1.2 Rekruttering i svenske avishus 1985-1994: Aktive eiere 
Perioden 1985-94 kjennetegnes av hyppige redaktørbytter i flere av avisene. 

Et unntak er Dagens Nyheter som hadde samme redaksjonelle ledelse i hele 
perioden.230 To av informantene i denne studien ble hentet til Dagens Nyheter 
allerede tidlig på åtti-tallet. Christina Jutterström var sjef for Ekot-redaksjonen i 
Sveriges Radio da Bengt Dennis, sjefredaktør for Dagens Nyheter, tok kontakt. 
Han ville ha henne som redaksjonssjef for å bygge opp nyhetsjournalistikken, 
skape et tydeligere skille mellom «news» og «views»: «Han höll på så i tre må-
nader och bearbetade mig, och till slut sa jag ja. Och samtidigt sa jag också till 
honom att «du ska bara veta att skulle det bli aktuellt nån gång, om du slutar, så 
kommer jag om jag blir erbjuden, inte att ta chefredaktörsjobbet» (Christina 
Jutterström 6.12.2013). 

Men da Dennis et år etterpå sluttet som sjefredaktør for å bli Riksbanksjef, 
fikk Jutterström tilbudet hun hadde sagt hun ikke ville ha: 

Samma natt som han hade sagt upp sig, så fick jag erbjudande av ordföranden 
att ta över, for då hade väl han rekommenderat mig. Och då tyckte jag ändå 
det var synd att lämna allt det här som jag hade börjat. Så jag sa ja. Och tänkte 
att det här kan jag väl ha 2-3 år, och så blev det 13-14 totalt (Christina Jut-
terström, 6.12.2013). 

  
Dette var i 1982. Samme år fikk Arne Ruth tilbud om å bli en av tre sjefredak-
tør i Dagens Nyheter, med ansvar for kulturområdet. Da kom han fra jobben 
som kultursjef på Expressen, en stilling han hadde blitt hentet til av sjefredaktør 
Bo Strömstedt. Han beskriver rekrutteringen slik: 

När den dåvarande kulturchefen i Dagens Nyheter – Per Wästberg – efter 6 år 
lämnade chefredaktörsrollen, så blev jag tillfrågad av Gerard Bonnier om jag 
ville bli Wästbergs efterträdare. Det var 1982. Och så blev det, och sen så var 
jag där i 16 år (Arne Ruth, 26.4.2014). 

 
Både Jutterström og Ruth hadde tidligere blitt rekruttert av avisenes sjefredak-
tører til mellomleder-stillinger. Da toppjobbene ble ledige, ble de spurt direkte 

230 Sjefredaktør-troikaen Jutterström, Bergström og Ruth ble ansatt før 1985. Expressen ble styrt 
av Bo Strömstedt som gikk av i 1991 etter fjorten år i sjefredaktørstolen. Etter han kom redaktør-
skiftene som perler på en snor gjennom hele 90-tallet. Redaktørbyttene i Sydsvenskan – som i 
1985 hadde familien Wahlgren som hovedeier – fulgte noe av det samme mønsteret. Olof Wahl-
gren gikk av i 1987 etter tjue år som redaktør. Etter han fulgte tre kjappe bytter. Svenska Dagbla-
det hadde heller ingen stabil redaktørperiode dette tiåret. Skiftene her hadde det til felles med 
Expressens at ikke alle skjedde frivillig. I Aftonbladet var det en rekke redaktørskifter fram til 
Thorbjørn Larsson overtok makten i 1987. De neste tiårene var det stabilitet i Aftonbladets 
sjefredaktørpost. 
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av eierne om å overta. Flere av informantene forteller om lunsjmøter med en-
keltmedlemmer i Bonnier-familien. En slik lunsj var gjerne arena for forespør-
selen om å ta nye lederjobber.   

Representanter for Bonnier-familien var aktive i rekrutteringene. Bonnier 
hadde ikke én tydelig personifisert eier i denne perioden slik Tinius Nagell-
Erichsen etter hvert ble innen Schibsted. Men Gerhard Bonnier hadde et ho-
vedansvar for avisene. Seinere fikk Carl-Johan Bonnier det samme. Ulike repre-
sentanter for Bonnier-familien var med i konsernstyret og i de enkelte avissty-
rene og var slik inne i rekrutteringsprosessene. I 1989 ble Bengt Braun hentet 
fra lederjobb i Procter & Gamble i Cincinnati, USA for å bli administrerende 
direktør for Marieberg og siden konsernsjef for Bonnier. På mange måter var 
han den svenske parallellen til Schibsteds Kjell Aamot i Norge. Konsernsjefen, 
Braun, var ifølge flere av mine informanter, også helt sentral i redaktør-
rekrutteringer, ikke minst sammen med styreleder Olle Måberg.  

I Bonniers andre avis, Expressen, hadde Bo Strömstedt styrt skuta siden 
1977 da han gikk av i 1991. Det var ingen opplagt etterfølger.  Pressens Tidning 
skriver i et intervju med Erik Månsson: «Chefredaktörsbytet på Expressen har 
stötts och blötts alltsedan i höstas. Rekryteringen av efterträdare till Bo Ström-
stedt är en ägarfråga, men journalistfacket har på olika sätt försökt påverka 
utnämningen» (Pressens Tidning, 10/91:19). Valget falt først på Erik Månsson, 
men han fikk bare et par år som sjefredaktør. Etter Månsson kom Olle 
Wästberg. Eierfamiliens representant, Johan Bonnier, var som vist i kapittel 
fem, kritisk til ansettelsen av Wästberg og bidro til å avsette ham.231 

Rekrutteringen av sjefredaktører innen Bonnier-sfæren foregikk altså, som i 
Schibsted, med utstrakt grad av personlige henvendelser og kontakt. Eierne var 
direkte involvert, flere av dem satt også i avisenes styrer. Men styrelederen var 
den som formelt ga tilbudet. Dette gjaldt Stockholmsavisene.  

Forholdet til Sydsvenskan i Malmø var mer distansert fra Bonnier-ledelsens 
side. Jan Wifstrand hadde vært redaksjonssjef i Dagens Nyheter, og fikk i 1992 
spørsmålet om å bli sjefredaktør og utgiver i Sydsvenskan. Bonnier hadde ak-
sjemajoriteten, og eierne «under Bengts ledning» var sentrale, men mer tilbake-
trukne i prosessen. Ifølge Wifstrand kom forslaget om å spørre han fra eierne, 
men det var administrerende direktør på Sydsvenskan som førte forhandlinge-
ne. Eiernes noe distanserte rolle her kan ha sammenheng med en sentrum-
periferi dimensjon. Sydsvenskan var ikke på samme måte del av eiernes daglige 
avisbruk, og ble heller ikke heleid av Bonnier/Marieberg før i 1994.  

231 Bengt Braun skriver: «Ägarfamiljen ville ha Olle Wästberg och det ansågs inte finnas några 
tydliga, interna kandidater av format» (Braun, 2015:124). Han skriver også at ved møtet der 
Wästberg ble ansatt, var styreleder Måberg, han selv og tre Bonnier-representanter – Johan, 
Pontus og Tomas – tilstede.   
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Det er et klart skille mellom Norge og Sverige at administrerende direktør i 
avisen er så tydelig inne i rekrutteringsprosessen. Jeg har ikke sett tilsvarende 
eksempler på dette på norsk side.  

De to andre svenske avisene i studien, Aftonbladet og Svenska Dagbladet, 
var utenfor Bonniersfæren. To av informantene jeg har intervjuet, ble sjefredak-
tører i Aftonbladet i dette første tiåret. Aftonbladet var heleid av LO og hadde i 
motsetning til Bonniers liberale aviser et sosialdemokratisk ståsted. LO som 
eneeier kunne styre rekrutteringsprosessene, men ser ut til å ha vært langt mer 
åpne for forslag og press fra redaktørene selv. Yrsa Stenius var kulturredaktør. 
Da den politiske sjefredaktøren ble statssekretær i 1982,232 anbefalte han eierne 
å velge Stenius som sin etterfølger. Stenius mener hun ble ansatt fordi hun re-
daksjonelt hadde en stemme eierne likte. Hennes kollega, Thorbjørn Larsson, 
mener derimot selv at han ble ansatt som allmenn sjefredaktør på tross av eiernes 
politiske ønsker. Larsson styrte da allmennredaksjonen som redaksjonssjef, 
mens Rolf Alsing var sjefredaktør i Aftonbladet. «Han hade den formella titeln 
och jag skötte det reella arbetet. Så var det egentligen. Och det har väl ingen 
förnekat sen.» (Larsson 12.11.2012). Da Larsson fikk redaktørtilbud fra konkur-
renten, fra Bonnier, ble eierne urolige for at han skulle forsvinne: «Vi var på 
någon restaurang med Aftonbladets ordförande. Så erbjöds jag att bli chefre-
daktör. Och då blev Rolf istället politisk chefredaktör. Och Yrsa Stenius var 
politisk chefredaktör, och hon blev istället kulturchef» (Thorbjørn Larsson, 
12.11.2012).  

I motsetning til Bonnier var LO først og fremst en politisk eier, og vurderte 
ikke avishuset som et investeringsobjekt. 

I Svenska Dagbladet var det i denne perioden mange eiere. I 1987 hadde 188 
organisasjoner og selskaper aksjer i Handelsbolaget Svenska Dagbladet AB & 
Co.233 Da Mats Svegfors ble sjefredaktør i 1991 hadde Wallenberg-sfæren kon-
trollen.234 Svegfors var først politisk redaktør mens Bertil Torekull235 var sjefre-
daktør. Svegfors forteller om et spesielt styremøte da Wallenbergs representant 
overtok styreledervervet på direkten og sjefredaktør-kabalen ble lagt på ny. 
Mats Svegfors oppsummerer det avgjørende styremøtet slik: 

Då hade ägarna meddelat styrelseordförande Olof Ljunggren att han inte 
längre var styrelseordförande. Så när styrelsesammanträdet öppnades så satte 
sig Lennart Hagelin236 på styrelseordförande-posten och förklarade att han var 
numera styrelseordförande och sen förklarade han att Bertil Torekull inte 

232 Carl Johan Åberg ble statssekretær i Utenriksdepartementet 
233 http://www.zetterberg.org/Press/SvD/sd880411.htm 
234 I 1994 ble handelsbolaget SvD eid av et holdningbolag der Wallenbergsfären hadde 59 pro-
sent av aksjene, mens Stiftelsen Svenska Dagbladet eide 19,6 prosent (SOU 1994:145, s 116) 
235 Bertil Torekull har skrevet bøkene Svenskan och hennes hövdingar og  Att dansa med vargar - en bok 
om relationen mellan slaven och slavägaren om tiden i SvD og forholdet til eiere.  
236 Lennart Hagelin var styremedlem i Svenska Dagbladet før han ble styreleder. Han var vise-
administrerende direktør i Stora Kopparberg og var Wallenbergs representant.. 
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längre var chefredaktör. Och det visade sig väl i efterhand att det fanns nog en 
majoritet i styrelsen för att Torekull skulle ha varit kvar. Det hade nog inte 
spelat någon roll för hade den majoriteten visat sig obstruera så hade det blivit 
kallat till en bolagsstämma. Så hade styrelsen bytts ut (Mats Svegfors, 
5.9.2013). 

 
Til tross for det dramatiske i denne spesielle ansettelsen, så har den trekk som 
er symptomatisk for rekrutteringsprosessene både i Sverige og Norge i denne 
perioden. I aviser med sterke eiere var det disse som pekte ut og ansatte sjefre-
daktører uten at styrene hadde reell innflytelse. Med Wallenberg-sfæren som 
dominerende eier i Svenska Dagbladet, tok de direkte regi over valg av sjefre-
daktør. 

Dette er et felles trekk ved ansettelsene av sjefredaktører i Norge og Sverige 
i perioden. Den personlige rekrutteringen var tydeligst i Schibsted, men også 
innen Bonnier ble kandidater valgt og hentet inn gjennom personlig kontakt, 
gjerne over en lunsj, med eierrepresentantene og/eller konsernsjefer. I Svenska 
Dagbladet og Aftonbladet var det eiernes representanter i form av styreledere 
som var sentrale.  

I aviser med spredt eierskap var rekrutteringsprosessene noe åpnere, i den 
forstand at det var større rom for at andre sterke aktører fikk en viss innflytelse. 
Men til sjuende og sist var det eierne, gjennom styret, som måtte velsigne avgjø-
relsen.  

6.1.3 Rekruttering i norske avishus 1995-2004: Begynnende 
profesjonalisering  

I tiårs-perioden 1995-2004 var det stor stabilitet i sjefredaktørskiktet både i 
VG og Aftenposten. Schibsted fikk samtidig større eierinteresser i Bergens 
Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen i løpet av tiåret.237 Et viktig 
trekk ved rekrutteringsmetodene fra den første perioden fortsatte: Flere av 
informantene som ble ansatt etter 1995 forteller også om «Tinius & Kjell»- 
rekruttering i de avisene Schibsted eide og kontrollerte. Da Einar Hanseid gikk 
av som sjefredaktør i Aftenposten i 2003, var Hans Erik Matre, tidligere sjefre-
daktør og publisher i Bergens Tidende, den mest aktuelle kandidaten til å over-
ta. Initiativet kom fra konsernsjef Kjell Aamot, forteller Matre: 

237 Bernt Olufsen var sjefredaktør i VG fra 1994 og 17 år framover. I Aftenposten styrte Einar 
Hanseid fram til 2003 da Hans Erik Matre overtok. I Bergens Tidende var det to sjefredaktører i 
perioden. Hans Erik Matre var sjefredaktør i tre år,  han kom fra stillingen som sjefredaktør og 
adm. dir. i NTB.  Deretter overtok Einar Hålien og ble redaktør i 11 år. I Stavanger gikk Thor 
Bjarne Bore av ved årtusenskiftet etter 17 år som sjefredaktør. Jens Barland overtok i to år før 
politisk redaktør Tom Hetland ble sjefredaktør. I Kristiansand var Finn Holmer Hoven sjefredak-
tør i hele perioden, etter at Egil Remi Jensen gikk av med pensjon. 
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Ja, da ble jeg spurt. Eller jeg ble nesten beordra. Så ble jeg sendt ned til Tinius 
på sommerhuset hans i Barcelona. Han stilte med hvitvin i rikelige mengder. 
Det var en sterk seanse. Vi snakka nesten ikke om Aftenposten, men vi hadde 
det utrolig morsomt (Hans Erik Matre, 26.11.2012).  

 
Den personlige kjemien mellom redaktørkandidatene og i særdeleshet Tinius 
Nagell-Erichsen ser ut til å ha vært svært viktig ved disse rekrutteringene. Han 
måtte sanksjonere ansettelsene. 

I de to regionavisene på vestkysten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tiden-
de, var rekrutteringsprosessene langt åpnere. Begge avishusene hadde fortsatt 
spredt eierskap uten én dominerende hovedeier. Flere enkelteiere sloss om 
innflytelse. Da Bergens Tidende skulle ha ny redaktør i 1997 ble stillingen lyst 
ut. Et ansettelsesutvalg med blant annet styrelederen og ansatte-representant 
hadde tre kandidater på blokka helt til siste avgjørende styremøte. To var inter-
ne, den tredje – Einar Hålien - var sjef for NRK i Bergen. Han forteller at han 
måtte gjennom to intervjuer med utvalget og ett med stiftelsen i avisen før han 
fikk jobben:  

Det var selvfølgelig en ganske spesiell ansettelsesprosess. At styret den dagen 
de skal avgjøre saken, sitter med tre kandidater, har jeg aldri hørt om før. Men 
det var åpenbart uttrykk for en reell tvil. Og jeg går ut fra at tvilen i forhold til 
meg, var at jeg var så ung rett og slett (Einar Hålien, 27.8.2013). 

 
Det hører til unntakene at styret i selve ansettelsesmøtet har en reell diskusjon 
om valg mellom flere kandidater. Den reelle rekrutteringsprosessen er avgort 
før selve styrebehandlingen, men styret har den formelle myndigheten – og som 
vist i Håliens tilfelle, kan det også ha den reelle. 

Etter hvert får ansettelsene preg av en profesjonalisert prosess blant annet 
med bruk av rekrutteringsfirmaer og ansettelsesutvalg. Tom Hetland var poli-
tisk redaktør i Stavanger Aftenblad, og ble først konstituert som sjefredaktør, 
deretter fast ansatt. Han forteller at stillingen var utlyst og at to konsulentfir-
maer var involvert i prosessen. «Det lokale firmaet sto for personlighetstester. 
Hodejegerne la mer vekt på presseerfaring, verdier og holdninger», oppsumme-
rer Hetland (2.3.2012).  

De noe mer åpne prosessene er som sagt, trolig preget av at det ikke var én 
enkelteier som hadde full kontroll. Både Bergens Tidende og Stavanger Aften-
blad hadde lokale styreledere og overvekt av lokale styremedlemmer. De spesi-
elle rekrutteringsprosessene kan også ha sammenheng med at det hadde vært 
intern uro enten i forkant av eller under redaktørskiftene. I Bergen ble den 
eksterne kandidaten valgt. I Stavanger ble det først ansatt en ekstern redaktør, 
Jens Barland, som kom fra Dagbladet. Da Barland trakk seg etter to år, var det 
ifølge etterfølgeren – Tom Hetland - viktig at han var en intern kandidat.  

På norsk side er det ifølge informantene i denne perioden ikke tradisjon for 
at toppjobbene besettes via eksterne utlysninger, selv om flere av stillingene 

163



formelt var utlyst. En undersøkelse blant norske redaktører i 1996 viste at 
«…de færreste stillingene blir besatt som følge av «vanlige» ansettelsesprosedy-
rer i form av utlysning av stilling» (Finslo & Moe 1996:31). 

6.1.4 Rekruttering i svenske avishus 1995-2004: Hyppige skifter og 
lange løp  

I Expressen fortsatte de hyppige sjefredaktør-skiftene i denne perioden. Det 
samme gjaldt Dagens Nyheter, mens de andre avisene hadde større grad av 
kontinuitet.238  

I Marieberg/Bonnier-systemet ble det i perioden rekruttert sjefredaktører til 
alle de tre avishusene i studien. Anders Mellbourn ble konstituert sjefredaktør i 
Dagens Nyheter da Christina Jutterström en morgen i 1995 ringte ham, og 
fortalte at hun skulle overta Expressen.  

Jag blev ställföreträdande chefredaktör med två timmars varsel. Eller inget 
varsel alls egentligen. Jag fick ett dekret att jag skulle vara det. Och sen så 
inleddes omedelbart en rekryteringsprocess om efterträdare som pågick i en 
månads tid. Den slutade då med att jag blev erbjuden att ta jobbet permanent 
(Anders Mellbourn 22.11.2013). 

 
Tilbudet kom fra styreleder etter at administrerende direktør hadde vært det 
Mellbourn kaller «go between». Kort tid etter at han ble fast ansatt som sjefre-
daktør, hentet han Joachim Berner fra Gøteborgsposten til reportasjesjef-jobb i 
Dagens Nyheter. Da Berner to år senere overtok for Mellbourn, var det dels 
etter eget påtrykk og med støtte fra konsernledelsen og styreleder Olle Måberg:  

Väldigt mycket drev jag processen att modernisera tidningen. Göra den mer 
läsvärd för unga, driva tidningen mer kommersiellt. Och då stod den gamla 
ledningen emot det på något sätt och det blev en naturlig konsekvens av det. 
Jag ska inte säga att jag inte var karriärist utan det var jag absolut. Om jag skul-
le göra jobbet så ville jag ha titeln också, det fanns prestige i det. Det ska jag 
absolut inte förneka. Jag var ju i karriären (Joachim Berner, 8.1.2014).239 

238 Fire nye sjefredaktører ble rekruttert til Expressen; Christina Jutterström, Staffan Thorsell, 
Joachim Berner og til sist Otto Sjöberg. I Dagens Nyheter kom også endringene i toppen som 
perler på en snor; Anders Mellbourn, Joachim Berner, Hans Bergström og Jan Wifstrand var alle 
sjefredaktører i løpet av dette tiåret.  Sydsvenskan hadde roligere forhold. Wifstrand fortsatte til 
1998 da Hans Månson overtok. Og både i Svenska Dagbladet og Aftonbladet var det kontinuitet 
som preget sjefredaktørene. Da Thorbjörn Larsson gikk av etter ti år i toppen, overtok redak-
sjonssjefen Anders Gerdin for de neste ti årene. I Svenska Dagbladet styrte Mats Svegfors til 
årtusenskiftet, deretter var det et kort innhopp av finske Hannu Olkinuora før Lena K. Samuels-
son ble sjefredaktør i 2001. Både Aftonbladet og Svenskan ble kjøpt opp av norske Schibsted. 
239 Berner fikk først formelt tittelen redaktionschef, men ble både chefredaktör för allmänna 
redaktionen og verkställande direktör i 1998. 
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Mens eierne valgte Mellbourn ut fra et ønske om kontinuitet, valgte de med 
Berner en redaktør som skulle representere fornyelse og endring. Finslo sier i 
Norsk Redaktørforenings årbok (1999:43) at ansettelse og skifte av sjefredaktør 
er den viktigste måten å øve innflytelse på den redaksjonelle linjen. Skiftet mel-
lom Mellbourn og Berner kan bekrefte det. Det samme kan sies om skiftet fra 
Jutterström til Thorsell i løssalgsavisen Expressen. 

I Expressen forsøkte styret å gå tilbake til det tradisjonelle, og hentet avisens 
USA-korrespondent, Staffan Thorsell, som ny sjefredaktør etter Jutterström fra 
1.januar 1997. Thorsell hadde vært Bo Strömstedts stedfortredende i sin tid, og 
Strömstedt skilte prinisipielt mellom eiere og konsernledelse. Sjefredaktøren 
svarte til eierne og styret. «Chefredaktören är, liksom koncernens verkställande 
direktör, underställda styrelsen och dess ordförande, ingen annan», skriver 
Strömstedt (1994:395) i sine memoarer. Thorsell var enig: 

Jag hade gått i Bos skola och Bo var väldigt noga med att tidningens chefre-
daktör hade sitt uppdrag från ägarna, inte koncernledningen. Det var en viktig 
distinktion för honom och det hade han predikat mycket om, så jag skulle ju 
vara likadan. Så jag insisterade på att jag skulle göra ett avtal inte med kon-
cernchefen utan med ägarnas representant som då var Olle Måberg, och så 
småningom Carl-Johan Bonnier. Jag gjorde en skillnad mellan koncernled-
ningen och ägarna, tidningens verkliga ägare (Staffan Thorsell, 22.4.2014). 

 
Begrunnelsen var dels formell. Ansvarlig utgiver fikk det publisistiske ansvaret 
delegert fra eieren. I tillegg ser det ut til å være en prinsipiell motstand mot at 
konsernledelsen skulle bestemme over sjefredaktøren. Strömstedt (1994:396) 
argumenterer i sin bok for at styreleder som hovedeierens representant hadde 
skapt trygghet og frihet for sjefredaktørene. Det er en argumentasjon i et per-
sonlig eierskapssystem, der sjefredaktøren vil skape sitt handlingsrom – og til 
dels sin rolle – ved å svare direkte til eierne og deres representant. Thorsell 
fulgte de samme prinsippene og formalitetene selv om han etter hvert ble det 
han omtaler som «gode venner» med Braun: «Jag, Bo Strömstedt och andra var 
noga med att vi hade vår uppdrag som chefredaktör från tidningens ägare inte 
från någon av koncernens direktörer. Men den där distinktionen tror jag de har 
tappat bort. Nu skulle jag tro att de alla är i koncernchefens våld», sier Staffan 
Thorsell (22.4.2014).  

Styreleder Måberg, konsernsjef Braun og representanter for Bonnier-
familien - særlig Carl-Johan Bonnier - var sentrale aktører i rekrutteringsproses-
sene på denne tiden. Den formelle ansettelsesmyndigheten lå hos de lokale 
styrene, og redaktørenes historier viste at det i mange tilfeller var styreleder som 
tok initiativ overfor aktuelle kandidater. Men som vi har sett, kan initiativet også 
komme fra eiere, konsernledere eller administrerende direktører. Noen av de 
svenske redaktørene i Bonnier-avisene er i større grad rekruttert via administre-
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rende direktør i mediehusene, med sanksjonering av Braun. Særlig gjelder dette 
i Sydsvenskan.  

Schibsted ble i denne perioden en svensk aktør gjennom oppkjøpene i Aft-
onbladet og Svenska Dagbladet. «Tinius og Kjell»-rekrutteringene gjaldt til dels 
også her. Mats Svegfors gikk av om lag et år etter at Schibsted hadde kjøpt 
Svenska Dagbladet. Han forteller om et forhold til Tinius Nagell-Erichsen uten 
god kjemi: «när Tinius och jag träffades var det totalt kallt». For Anders Gerdin 
var det derimot et godt personlig møte da han ble ansatt i Aftonbladet: 

Det var Kjell Åmot som var chef på Schibsted och jag träffade honom, men så 
sa han «ja, då återstår det viktigaste innan vi kan skriva – du måste träffa 
Tinius». Så flög jag över till Oslo, Kjell mötte mig på flygplatsen och Kjell var 
mycket mer nervös än vad jag var för att träffa Tinius. Men det gick väldigt 
lätt. Vi hittade varann  (…) Tinius och jag hade ett väldigt bra förhållande så 
länge han var med. Han satt i Aftonbladets styrelse också. Tinius stod för 
nånting publicistiskt. Det var inte pengarna i första hand för Tinius. Han hade 
faktiskt en mission med sitt ägande. Och det respekterade jag och tyckte det 
kändes bra att jobba för en sådan person (Anders Gerdin, 5.12.2013). 
 

Dette viser igjen hvor viktig og personlig rekruttering av sjefredaktører var for 
hovedeieren i Schibsted. De svenske informantene i Schibsted-systemet ble 
delvis rekruttert gjennom «Tinius & Kjell»-metoden (Gerdin i Aftonbladet) eller 
via Schibsted-direktør Birger Magnus og administrerende direktør Gunnar 
Strömblad (Samuelsson i SvD). Lena K. Samuelsson var første kvinnelige sjef-
redaktør i Svenska Dagbladet og i Schibsted. Hun hadde vært natt-sjef i Afton-
bladet, redaksjonssjef i SvD og en periode konstituert sjefredaktør. Å ta jobben 
fast, vegret hun seg mot: 

Jag hade en väldigt tydlig bild av hur en chefredaktör på Svenska Dagbladet 
skulle se ut, och det skulle vara liksom en medelålders man som var mer 
uppfylld av sig själv än av att göra tidning. Jag var precis tvärt om, jag var en 
redaktionschef-hantverkare på något vis. Jag hade inte lust att tillbringa mitt liv 
med att gå runt på olika ambassad-middagar och sånt där. Utan att jag ville 
vara nära nerven och nyheterna och jobbet. Och jag hade en väldigt 
fördomsfull bild faktiskt av vad en chefredaktör skulle göra. Det var den 
gamla bilden av en chefredaktör helt enkelt (Lena K. Samuelsson, 2.6.2014). 

 
I likhet med Jutterström i tiåret 1985-94 gir Samuelsson uttrykk for at hun i 
utgangspunktet ikke ønsket jobben, men måtte overtales til den. Tre av seks 
kvinnelige informanter forteller om tvil og vegring mot å gå inn i rollen som 
sjefredaktør, noe som ikke blir uttrykt av de mannlige informantene. At kvinner 
må overtales inn i ledende stillinger viser også andre undersøkelser. I rapporten 
Redaktørjakten (2016:14) fra Norsk Redaktørforening svarte om lag 68 prosent 
av de spurte i 2006 at de ble oppfordret om å søke en sjefsstilling. Ti år seinere 
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– i 2016 – svarte 50 prosent at de var blitt bedt om å søke, mens 39 prosent 
hadde søkt stillingen uoppfordret.  

Eiernes direkte og personlige engasjement fortsetter som vi har sett i denne 
tiårs-perioden. Det gjelder både Bonnier og Schibsted. Familiemedlemmer fra 
Bonnier hadde fortsatt en sentral posisjon i styrene, og Schibsteds hovedeier, 
«Tinius» Nagell-Erichsen, har også innflytelse på valg av sjefredaktører i de 
svenske avisene. Konsernlederne er viktige i ansettelsen av sjefredaktører. Det 
gjelder både Bengt Braun i Bonnier og Kjell Aamot i Schibsted. I svenske aviser 
ser det ut til at den administrerende direktøren blir mer sentral i den praktiske 
rekrutteringsprosessen.  

Vi ser dessuten klare tegn til profesjonalisering av rekrutteringsprosessene, 
særlig etter årtusenskiftet.   

6.1.5 Rekruttering i norske avishus 2005-2015: Kartlegging og 
hodejegere 

Bildet av et relativt stabilt sjefredaktør-korps fortsetter i studiens siste tiår.240 
Fra 2009 er alle de fem mediehusene formelt en heleid del av Schibsted. Sju av 
informantene ble ansatt som sjefredaktører i de norske Schibsted-avisene i den-
ne siste tiårs-perioden. De fleste stillingene var utlyst. Unntaket var da VG skif-
tet sjefredaktør i 2011. Torry Pedersen ble utnevnt til sjefredaktør samme dag 
som Bernt Olufsen annonserte sin avgang etter 17 år som redaktør. Pedersen 
ble håndplukket etter å ha vært betraktet som kronprins i mange år.  

Selv karakteriserer Pedersen ansettelsen som resultat av en prosess sammen 
med konsernsjef, Rolv Erik Ryssdal, som han førte de fleste samtalene med. 
Han mener at det i et stort selskap som Schibsted er mindre rom for den per-
sonlige metoden. «Prosessene drives av sentrale beslutningstagere, men det er jo 
styret som til slutt bestemmer» (Torry Pedersen, 16.5.2014).  

I mange av de andre rekrutteringsprosessene er det særlig én person som har 
vært sentral tilrettelegger. Den tidligere sjefredaktøren i Bergens Tidende og 

240 I Aftenposten fortsetter Hans Erik Matre til 2009. Hilde Haugsgjerd, som allerede sitter i 
redaktørkollegiet, overtar sjefsjobben fram til 2013 da den nåværende redaktøren (i 2017), Espen 
Egil Hansen går fra VG til Aftenposten. I VG sier Bernt Olufsen takk for seg i 2011 etter 17 år 
og Torry Pedersen tar over fram til 2017. I Stavanger Aftenblad overtar Lars Helle (hentet fra 
løssalgsavisen Dagbladet) for Tom Hetland. I Kristiansand erstattes Holmer Hoven etter tolv år 
med Hans Christian Vadseth, publisher i E24 og tidligere nyhetsredaktør i VG. Etter en kort og 
urolig periode og i 2010 sa han takk for seg og gikk til PR-bransjen. Eivind Ljøstad, som var 
sjefredaktør i Agderposten, overtok. I Bergen sa en annen «långmilare», Einar Hålien, opp etter 
elleve år i redaktørposisjonen. Politisk redaktør Trine Eilertsen ble ny sjefredaktør før hun av 
familiære årsaker flyttet til Oslo og etter et mellomspill som kommentator i NRK,  ble politisk 
redaktør i Aftenposten. Nyhetsredaktør Gard Steiro overtok før han i 2015 flyttet til Oslo for å 
bli nyhetsredaktør i VG. I januar 2017 melder Schibsted at Steiro tar over som sjefredaktør og 
administrerende direktør i VG etter Torry Pedersen. Nåværende sjefredaktør i Bergens Tidende 
heter Øyulf Hjertenes. 
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Aftenposten, Hans Erik Matre, har de siste årene hatt et spesielt ansvar innen 
Schibsted for rekruttering av redaktørene i konsernet. Både sjefredaktør Eivind 
Ljøstad i Fædrelandsvennen241 og sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aften-
blad242 ble først kontaktet av Matre uten selv å ha vist interesse for stillingene. 
Begge var eksterne, dvs. ikke ansatte i Schibsted-eide mediehus og begge stil-
lingene var utlyst. «Jeg konstaterte at Tom243 slutta. Jeg reflekterte ikke over at 
det var noe som angikk meg i det hele tatt. Blant annet fordi jeg vet at Schib-
sted har en ganske bra intern rekrutterings-filosofi», sier Lars Helle. Han begyn-
te «å gå tur» med Matre før han hadde konkrete samtaler med konsernsjef i 
Schibsted Norge, Didrik Munch. Ljøstad var gjennom et tilsvarende forløp.  

Flere av de internt ansatte redaktørene hadde vært konstituert i stillingen tid-
ligere. Trine Eilertsen var politisk redaktør i Bergens Tidende, og ble konstitu-
ert sjefredaktør da Einar Hålien gikk av i 2008. Så ble stillingen utlyst og et 
hodejegerfirma var inne i prosessen. Eilertsen opplevde imidlertid at det lå i 
kortene at hvis hun ville, kunne hun få jobben: 

Vi fikk akkurat ny styreleder da. Det var Didrik Munch som overtok etter Jan 
Einar Greve utover høsten. Jan Einar Greve var svært skeptisk. Fordi jeg had-
de vært politisk redaktør så jeg hadde jo lagt meg ut med både han og alle 
vennene hans på trykk. Han mente jeg var litt obsternasig, tror jeg.  Og han 
mente vel at jeg ikke var gammel nok. Men Didrik var veldig sikker på at det 
var riktig (Trine Eilertsen, 13.1.2014). 

 
Munch var konsernsjef i det nyopprettede Schibstedselskapet Media Norge og 
tidligere administrerende direktør for Bergens Tidende.  

At sittende sjefredaktør fortsatt har betydning for valg av etterfølger, er 
Hans Erik Matre og Hilde Haugsgjerd eksempel på. I 2004 hentet Matre henne 
fra sjefredaktørjobben i Dagsavisen til redaktør for Aftenposten Aften, som 
fortsatt ble utgitt som ettermiddagsavis. Få år seinere ble Matre sjuk, og han 
ringte Haugsgjerd på vei hjem fra legen, og sa at hun måtte forberede seg på å 
få tilbud fra styreleder om å vikariere som sjefredaktør mens han var sykemeldt. 
Seinere ble hun fast ansatt som sjefredaktør, en jobb hun hadde til hun gikk av i 
2013. VGs digitalredaktør, Espen Egil Hansen, overtok, og ble kort tid etterpå 
enleder i Aftenposten.  

At redaktører går fra ett av mediehusene innad konsernet til den neste, er et 
viktig trekk ved rekrutteringen i hele perioden. Ikke minst er karriereveien fra 
VG til Aftenposten hyppig brukt. Det er også tidligere eksempler på at infor-
manter er blitt oppfordret til å ta redaktørjobb i regionaviser for å få erfaring til 
sjefsjobben i større aviser. Denne formen for intern mobilitet innad i konsernet 
blir imidlertid mer systematisert i den siste perioden. Det har sammenheng med 

241 Ansatt 2010. Ljøstad var da sjefredaktør i Agderposten. 
242 Ansatt 2011 Helle var da sjefredaktør i Dagbladet. 
243 Tom Hetland, sjefredaktør Stavanger Aftenblad 2002-2011.  
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profesjonaliseringen av rekrutteringsprosessen, men kan også ses som et ut-
trykk for de strukturelle rammene knyttet til konsern som eierskapsform. Når 
alle mediehusene er innenfor samme konsern, blir det enklere å teste ut kandi-
dater i ulike stillinger.  

Den personlige og direkte utpeking av sjefredaktører, er likevel noe mindre 
sentral i denne siste tidsperioden. Rekrutteringen er blitt en mer profesjonalisert 
prosess med kartlegging, hodejegerfirmaer og ulike tester av aktuelle kandidater. 
Utlysning av stillingene er blitt vanlig i Norge. Det kan ha sammenheng med at 
det inngår i hovedavtalen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes 
Landsforening at stillinger skal lyses ut med mindre de tillitsvalgte og avisledel-
sen er enige om det motsatte.244

Nåværende konsernsjef for Schibsted Norge oppsummerer samtidig at kan-
didater til sjefredaktørstillinger helst ikke vil søke stillingene:  

Vi har laget en bruttoliste over hvem vi tror er gode kandidater, og den opp-
justerer vi når det kommer en ledig redaktørstilling. Så ser vi på hvilken profil 
vi trenger, og så lyser vi det ut. Det er jo sånn at de fleste helst ikke vil søke, de 
vil helst bli spurt om å søke. Og så går vi på de vi mener er mest aktuelle å in-
tervjue (Didrik Munch, 20.6.2014). 

 
Om en slik «bruttoliste» eksisterte blant medieeiere i starten av denne studien er 
usikkert, men det er ikke urimelig å anta at det også den gang var slik at styret 
og eierne hadde en gruppe kandidater som de så som aktuelle. 

 

6.1.6 Rekruttering i svenske avishus 2005-2015: Konsern-
direktørenes valg 

Det er stor grad av kontinuitet i sjefredaktørposisjonene i denne perioden.245 
I Stockholmsbaserte Expressen var det styrelederen som styrte rekrutteringen 

244 De tillitsvalgte i Aftenposten reagerte for eksempel høsten 2015 da en kommentatorstilling i 
Aftenposten og en politisk redaktør-stilling i Bergens Tidende ikke ble lyst ut. Hentet 16.2.2017 
fra: http://journalisten.no/2015/10/Reagerer-paa-at-Frank-Rossavik-ble-ansatt-uten-utlysning 
Men ifølge redaktør i Schibsted, Einar Hålien, kan det gjøres unntak for nivåene K1 og K2, dvs 
konsernledelsen og topplederne i mediehusene. 
245 I Expressen følges de omskiftelige årene av etterlengtet ro. Otto Sjöberg var redaktør fra 2002 
til 2008, da Thomas Mattsson overtok. Dagens Nyheter får to erfarne sjefredaktører og en nybe-
gynner i løpet av perioden. Thorbjörn Larsson har for lengst forlatt Schibsted og blitt en del av 
Bonniersfæren, først som direktør for TV4 og styrerepresentant i både Sydsvenskan og Expres-
sen. Deretter som sjefredaktør for Dagens Nyheter i tre år fra 2006-09, etter Jan Wifstrand. Etter 
Larsson kom Gunilla Herlitz fra sjefredaktørjobben i Dagens Industri. Hun fortsatte som direk-
tør da politisk redaktør Peter Wolodarski overtok stafettpinnen i 2013. I Sydsvenskan er det tøffe 
økonomiske tider og fire redaktører i perioden; Peter Melin, Daniel Sandström, Lars Dahmén og 
Pia Rehnquist. Schibsteds aviser har også stor grad av kontinuitet. Anders Gerdin gikk av i 2007 
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av nåværende sjefredaktør Thomas Mattsson. I likhet med flere av de norske 
redaktørene «lå det i kortene» at Mattsson skulle få jobben:  

Jag fick höra av en kollega på TV4 att ”du ska bli chefredaktör för 
Expressen”. Då hade jag inte ens pratat med styrelsen. Och sen så efter ett 
helt annat möte om digitala saker så bad ordförande mig om att vara kvar och 
sen så sa han att ”nu vill vi att du ska bli chefredaktör och vi har styrelsemöte 
nästa vecka”. Och sen så blev jag det och tre månader senare så förhandlade vi 
om avtal och sånt (Thomas Mattsson, 18.2.2015). 

 
I Sydsvenskan i Malmø ser det også i denne perioden ut til at direktørene har 
ledet rekrutteringsprosessene. Daniel Sandström som ble sjefredaktør etter at 
Peter Melin uventet døde i 2008, bekrefter dette: «Styrelsen delegerade till den 
lokala ledningen, kan man säga.(...)Sen så träffade jag Jonas Bonnier och 
förankrade med Stockholm» (Daniel Sandström, 6.12.2013). Sandström ble 
underlagt og ikke sidestilt direktøren i avisen. Det markerer et skille i forholdet 
mellom de to posisjonene. Sydsvenskan er lenge alene om en slik ordning.  

Nåværende sjefredaktør, Pia Rehnquist, ble ansatt i samme type prosess da 
Sydsvenskan i 2014 ble slått sammen med Helsingborgs Dagblad: «Jag blev inte 
så förvånad, för jag har tagit ett stort ansvar för redaktionen redan innan. Och i 
själva idén fanns ju att det borde vara en människa som kände Sydsvenskan väl 
och jag har varit här i 15 år» (Pia Rehnquist, 11.12.2014).  

Omorganiseringer var noe av bakgrunnen for skifte av sjefredaktør også i 
Dagens Nyheter. Peter Wolodarski gikk fra politisk redaktør til sjefredaktør da 
Gunilla Herlitz ble direktør for Bonnier News, et nytt forretningsområde i kon-
sernet. Omstrukturering på konsernnivå kan ha utløst behovet for en sterk 
overordnet direktør der Herlitz var en god kandidat. Dermed måtte hun erstat-
tes som redaktør. Med denne omorganiseringen ble også sjefredaktørene i 
Bonniers Stockholms-aviser underlagt direktøren, som altså var felles for alle 
tre. 

I Schibsted-avisene var styreleder og konsernsjef de drivende ved ansettelsen 
av henholdsvis Jan Helin i Aftonbladet (2008) og Fredric Karén i Svenska Dag-
bladet (2013). Ingen av dem søkte jobben, men fikk tilbud fra daværende kon-
sernsjef i Schibsted Sverige som også var styreleder i mediehusene.  

Gjennomgangen av rekrutteringsprosessene både på norsk og svensk side 
viser at relasjoner og enkeltpersoners valg har hatt stor innflytelse også i denne 
perioden. Formelt har styrene ansatt redaktører, men reelt er de plukket ut av 
eiere/styreledere eller konsernsjefer/direktører.  Etter hvert har disse gått over i 

etter ti år som sjefredaktør i Aftonbladet. Jan Helin overtok fram til desember 2015 da han ble 
programdirektør i SVT. Sofia Olsson Olsén ble konstituert og i april 2016 fast ansatt som publis-
her. I Svenska Dagbladet styrte Lena K. Samuelsson helt fram til 2013. Da gikk hun til direktør-
jobb i Schibsted-konsernet og digitalredaktøren i SvD, Fredric Karén, overtok.  
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hverandre på den måten at konsernsjefer også ofte er styreledere i de enkelte 
mediehusene. 

På svensk side er det, i motsetning til i Norge det siste tiåret, sjelden at sjef-
redaktørjobbene blir lyst ut. Det gjelder for så vidt hele tidsrommet fra 1985-
2015. Mats Svegfors, som ble rekruttert i 1991, sier at politisk sjefredaktør og 
sjefredaktør var håndplukket og at det ikke var aktuelt å utlyse jobbene. Dette 
bekreftes av konsernsjef for Marieberg og Bonnier, Bengt Braun. På spørsmål 
om hvorvidt sjefredaktørstillinger blir utlyst, svarer Braun leende:  

Nej, nej. Oh, nej. Det går inte. Utan man försöker att ta reda på så mycket 
som möjligt om dom personerna. Och ibland kan man säga att vi håller på att 
titta på det, och skulle du vara intresserad av det. Eller vi vill gärna träffa dig 
och då gissar de kanske vad det gäller (Bengt Braun,14.9.2015). 

 
Rekrutteringene av sjefredaktører er i denne siste perioden mer profesjonalisert, 
og ikke personstyrt i samme grad som tidligere. De er mer sentralstyrt via kon-
sernledelsen eller personer utpekt av denne, selv om redaktørene fortsatt for-
melt utnevnes av styrene i det enkelte mediehus. Med unntak av toppjobben i 
VG blir redaktørstillingene i de norske mediehusene nå offentlig utlyst. Dette 
skjer ikke i de svenske mediehusene i studien.  

6. 2 Intern eller ekstern rekruttering? 
 
Rekruttering er et styringsredskap for eiere og bedriftsledelse, et redskap 

som brukes aktivt, slik informantene i denne studien bekrefter. Et hovedskille i 
en organisasjons karrieresystem går mellom intern og ekstern rekruttering (Ja-
cobsen & Thorsvik, 2013:257). En sentral del i analysen av hvordan sjefredak-
tørene rekrutteres, er derfor om de hentes internt eller eksternt.  

Det er et spørsmål om hvor bredt begrepet «internt» skal defineres. Det kan 
argumenteres for at de interne er ansatte innenfor samme mediehus, dvs. at det 
er kandidater som kjenner kulturen, de ansatte og produksjonsmåtene innenfor 
én enkelt redaksjon.246 På den annen side er det et klart utviklingstrekk i perio-
den at mediehusene blir en del av et konsern. Det er ikke uvanlig at redaktører 
beveger seg fra redaktørstilling i ett mediehus til en stilling i et annet mediehus 
innen samme konsernet. Ett nylig eksempel er som nevnt sjefredaktør Gard 
Steiro i Bergens Tidende som i 2016 ble ansatt som nyhetsredaktør i VG og like 

246 Tidligere sjefredaktør i VG, Bernt Olufsen, poengterer i et blogginlegg 10.1.2017 at det histo-
risk er stor forskjell på hvordan mediehusene VG og Aftenposten har bygd en kultur for intern 
rekruttering. VGs sjefredaktører har hovedsakelig kommet fra VG. Aftenpostens sjefredaktører 
har i langt større grad blitt rekruttert fra andre aviser, særlig fra VG. Hentet 13.3.2017 fra: 
https://berntoluf.wordpress.com/2017/01/10/vaktskifte-i-akersgaten/ 
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etter årsskiftet i 2017 ble ny publisher i mediehuset. Jeg velger derfor å tolke 
interne ansettelser som ansettelser innenfor samme konsern. Flertallet av mine 
informanter er rekruttert internt, totalt er det 26 internrekrutterte og 7 eksterne. 
Det er liten forskjell mellom de ulike tidsperiodene. Internrekruttering er det 
mest vanlige både i Sverige og Norge, og i de to konsernene Bonnier og Schib-
sted.  

Av samtlige 65 sjefredaktør-posisjoner247 i perioden er 45 (69 prosent) internt 
rekruttert (71 prosent av de svenske og 67 prosent av de norske). Internrekrut-
teringen er dominerende i hele analyseperioden.  De tre konsernleder-
informantene bekrefter at de ser det som viktig å bygge opp kandidater internt i 
konsernet til slike stillinger.  Er stillinger ledige, leiter de først internt. Det er 
ingen forskjell på de to konsernene. Schibsted Sveriges tidligere konsernsjef 
oppsummerer slik: «Man vill ju helst rekrytera internt. För att det är en person 
som känner kulturen och organisationen, och det är en person man känner och 
kan lita på» (Gunnar Strömblad, 18.11.2014). Et tilsvarende resonnement gir 
Bengt Braun, tidligere konsernsjef i Bonnier: 

Har man interna kandidater som är duktiga, så är det en jättefördel. Man tar en 
mycket mycket mindre risk. Man vet om de fungerar. Du vet om de är upp-
skattade och du vet om de kommer bli accepterade och respekterade. Man har 
sett hur dom fungerar i den miljön. Och kommer det någon utifrån så är det ju 
alltid en risk att det är nånting som inte var riktigt vad du hade tänkt (Bengt 
Braun, 14.9.2015).  

 
Uttalelsene fra konsernsjefene bekrefter Auberts at rekruttering til en rolle skjer 
ved at kandidaten har bestemte egenskaper, eller oppfører seg på en måte som 
svarer til de normer og forventninger omgivelsene har (Aubert, 1979). Ved å 
hente sjefredaktører internt, vet man at de gjør det. Hvilke normer og forvent-
ninger som er utslagsgivende vil variere, slik vi blant annet har sett ved flere av 
informantenes fortellinger om hvordan de er blitt rekruttert. Egenskaper ved 
aktørene vil jeg også komme nærmere inn på i neste kapittel. Rekruttering til 
elite-posisjoner i mediene har ifølge Djerf-Pierre (2005:273) ofte en mønster av 
sosial og profesjonell «self-reproduction». Djerf-Pierre og Levin (2005:171) slår 
fast at en grunnleggende egenskap ved medieeliten er at rekruttering til topp-
jobbene skjer innenfor mediefeltet. Min studie bekrefter en slik rekrutterings-
strategi. Å ansette ledere kan ses som en investering der målet blant annet er 
minst mulig risiko. Intern rekruttering vurderes som vist, som en tryggere in-
vestering.   

Det anses i tillegg som en oppgave for sjefredaktørene selv å bygge opp 
kandidater som kan etterfølge dem. Den oppgaven trekkes fram av flere av 

247 Med posisjoner menes her stillinger. Siden en del har vært sjefredaktører i flere aviser, er antall 
personer forskjellig fra posisjoner. 65 posisjoner har blitt innehatt av til sammen 58 personer. 
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informantene. «Min rolle handler om tre ting: levere god journalistikk, gode 
økonomiske resultater og dyrke fram flinke folk som gjør at denne bedriften går 
videre i enda bedre shape hvis jeg får en murstein i hodet i ettermiddag», sier 
Torry Pedersen i VG (16.5.2014). 

Konsernsjefen i Schibsted Norge understreker også redaktørenes ansvar for 
å bygge opp interne kandidater som kan overta: 

Redaktørene prøver så godt de kan å bygge opp sine team også med tanke på 
at hvis de en eller gang skulle slutte, så er det kandidater som kan overta. Det 
er ikke sånn at vi har noen bevisst skole at den er pekt ut til å bli etterfølger, 
men vi er veldig opptatt av at vi har ledere i redaksjonene som kan ta på seg 
større oppgaver hvis endringer skjer. Og som gjerne også kan flytte på seg 
(Didrik Munch, 20.6.2014). 

 
I tillegg har også konsernet årlige evalueringer av aktuelle kandidater, såkalte 
«reviews»: 

Hvert år har vi reviewer av ledergruppen hvor vi diskuterer hva som skal til 
for at denne personen kan ta et steg videre: Er han på riktig plass i systemet, 
burde han gjort noe annet for å motiveres til å flytte på seg for å få enda mer 
erfaring og kompetanse? Det gjør vi både med redaksjonelle ledere og kom-
mersielle ledere. Vi diskuterer sammen om vi tror at de er på rett sted eller om 
de bør gjøre noe annet. Eller er det en kompetanse de mangler som vi bør gi 
de påfyll av sånn at de kan gjøre den jobben de er i enda bedre, og også være 
enda bedre kvalifisert for neste steg (Didrik Munch, 20.6.2014). 

 
Tidligere sjefredaktør Hans Erik Matre som nå har ansvar for opplegg av re-
kruttering av sjefredaktører i norsk Schibsted-aviser, mener at prosessene er 
langt mer profesjonelle enn det han kaller de «litt mer impulsive rundene» han 
selv ble utsatt for: 

Vi har aktiv og grundig kartlegging av kandidater. Og så en innsnevring til et 
finaleheat og en ordentlig gjennomgang av de som er i det finaleheatet. Så 
bruker vi en ekstern headhunter som kvalitetssikrer kandidatene, om det skulle 
være noen personlighetstrekk som vi har gått glipp av. Det er ikke mye som 
har vært overlatt til tilfeldighetene (Hans Erik Matre 26.11.2012). 

 
Dette samsvarer med Roppens studie av rekruttering av sjefredaktører i Orkla 
Media fra 1985 til 2000. «Konsernet arbeider systematisk med rekruttering, også 
ved å skolere mellomleiarar som ved seinare høve kan gå inn i redaktørstillingar 
i eiga eller andre aviser..(..) Orkla er aktivt med på alle delar av prosessen ved 
redaktørtilsettingar i dei større avisene» (Roppen 2003:283).  

Metodene og bevisstheten rundt rekrutteringsprosessene er blitt mer omfat-
tende og systematisert i løpet av de siste ti-femten årene. Begrepene som bru-
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kes, blant annet «reviews», er knyttet til organisasjons- og ledelsesteorier og et 
mer management-orientert lederskap (Yukl, 2012, Andersson & Wiik, 2013). I 
tillegg kan vi snakke om en publisistisk elite som går fra den ene posisjonen til 
den andre. Flere av informantene har som nevnt, innehatt flere redaktørstilling-
er både innad i mediehuset og i andre mediebedrifter. Dette gjelder like mye i 
starten av perioden der for eksempel Hans Erik Matre ble rekruttert til Bergens 
Tidende fra NTB og dermed fikk nok erfaring til senere å bli Aftenposten-
redaktør.  

Rekrutteringen er også med på å skape en homogenisering av organisasjo-
nen(e), og opprettholde eller endre normer og rutiner. Slik kan også rekrutte-
ring i stor grad innebære stabilitet. Både som styringsmekanisme og som filtre-
ring (DiMaggio & Powell, 1991) er disse rekrutteringsstrategiene sentrale. Slike 
mekanismer vil trolig øke i selskaper som eier mer enn en mediebedrift. Flytting 
av ledere fra en avis til en annen, er en av metodene for eiere av kjedeaviser til å 
opprettholde kontroll, viser en eldre undersøkelse av Soloski (1979:24).  

Det er redaktørene som er denne studiens tema, men også direktørene beve-
ger seg mellom de ulike mediehusene i konsernene. Hilde Haugsgjerd 
(14.1.2014) mener at den interne mobiliteten i Schibsted er sterkere for direktø-
rer enn for redaktører. En administrerende direktør i Aftenposten i Haugs-
gjerds redaktørperiode, hadde jobbet både i Stavanger Aftenblad, Bergens Ti-
dende og i Schibsted sentralt før han kom til Aftenposten.248 Det fører til at 
«hans hjerte ligger primært hos Schibsted. Mitt hjerte ligger primært i Aftenpos-
ten”, sier Haugsgjerd.  

Djerf-Pierre og Levin (2005:183) skriver at til tross for et mer internasjonalt 
eierskap i mediene så hadde svensk medieelite i begynnelsen av 2000-tallet lav 
grav av internasjonal orientering. Internasjonalisering av eierskap viste i liten 
grad igjen i sjefsrekrutteringer. Det stemmer med mitt materiale. Schibsted er 
eier både i svensk og norsk presse, men ingen av mine informanter har vært 
redaktør i nabolandet. På kommersiell side ser dette ut til å være noe vanligere. 
Nåværende konserndirektør i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal, var for eksempel 
direktør for Aftonbladet fra 1999 til 2006.  

6.2.1 Sosialisering og strømlinjeforming? 
Rekruttering er én styringsmekanisme innenfor organisasjoner. Det er også 

sosialisering, «dvs. at de ansatte skal tilegne seg organisasjonens normer, verdier 
og grunnleggende antakelser, føle lojalitet og identifisere seg med organisasjo-
nen» (Jacobsen & Thorsvik 2013:92). Å skape konsernlojalitet og fellesskap har 
lenge vært en tendens innen næringslivet, også innen medieindustrien. Det kan 
ses som et uttrykk for en sosialisering som styringsmekanisme.  Mens en redak-

248 Fra direktørstillingen i Aftenposten gikk han videre til finn.no og konsernledelsen i Schibsted 
Norge. 
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tør tidligere var sjef for en avis eller et mediehus og kun svarte til styret, er re-
daktørene i dag del av et konsern, en større helhet. Konsernene arrangerer fag-
dager, kurs og andre samlinger på tvers. Bonnier Media University startet alle-
rede i 1990 som en intern utdanningsinstitusjon. Bonnier står bak den svenske 
gravejournalistikkens utmerkelse Stora Journalistpriset - og internprisen for an-
nonseselgere, Bonnier Sales Award. Schibsted arrangerer årlig fagdag med utde-
ling av Schibsted Journalism Awards til beste journalistiske historier innen konser-
net, og de deler også ut andre mer salgs- og innovasjonsrettede priser. Slik jeg 
viste i kapittel fem har bransjeorganisasjonene både i Norge og Sverige slitt det 
siste tiåret fordi den interne kompetansebyggingen og samlingene innad i kon-
sernene har økt i omfang og betydning. 

Større og sterkere konsern gir synergieffekter og kan strømlinjeforme admi-
nistrative tjenester, digital satsing, publiseringsplattformer, trykkeri osv. Det kan 
være grunn til å spørre om den bevisste oppbyggingen av interne lederkandida-
ter også kan gi en strømlinjeforming av redaktører, at konsernledelsen skred-
dersyr redaktører – og direktører – i sitt bilde og at de blir like. Konsernsjefene 
i denne studien avviser kategorisk en slik tolkning eller kritikk. «Nej, inte ström-
linjeformat på det sättet att det är några sådana lydiga soldater. Det är helt miss-
riktad kritik. Det är starka personligheter med hög integritet», sier Gunnar 
Strömblad (18.11.14).  

Schibsteds norske konsernsjef gir uttrykk for den samme holdningen: «Jeg er 
utrolig opptatt av at det er et mangfold i redaktører og flinke redaktører. Det er 
klart at hvis vi kriger hver dag, så er det uheldig. Men vi er ikke i nærheten av 
strømlinjeformete redaktører” (Didrik Munch, 20.6.14). 

Disse utsagnene kan tolkes som både forsøk på beskrivelser av virkeligheten 
og normative oppfatninger om hvordan det bør være. Bildet av sjefredaktøren 
som leder i en selvstendig og uavhengig rolle er viktig å opprettholde. Samtidig 
er det en understreking av at redaktørrollen har et handlingsrom eller sling-
ringsmonn (Aase og Fossåskaret, 2007, Wadel, 2007). Dette handlingsrommet 
forankres særlig i det publisistiske ansvaret. Det må være en enighet om strate-
gier, å «krige» daglig eller være «out of control» er ikke akseptabelt. Sjefredaktø-
rene har en sterk posisjon i konsernsjefenes omtaler. Bonniers Bengt Braun 
setter krone på sjefredaktørene: 

Det är de som är kungen eller drottningen alltså. Och det bottnar i att det är 
väldigt svårt att hitta individer som klarar av det på ett bra sätt. Det är väldigt 
krävande. Det är lättare att hitta verkställande direktörer som är duktiga. En 
duktig chefredaktör det är mycket svårare. Det är en mer komplicerad uppgift 
(Bengt Braun, 14.9.2015). 

Tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland er mer skeptisk og 
mener at det skjer en form for strømlinjeforming av ledere: «Ikke som perso-
ner. Vi er ulike. Men konsernene er opptatt av å «gjøre det på vår måte» - 
Schibsted way of ditt og Schibsted way of datt. I praksis vil vi komme til å tenke 
mer likt. Bygge en corporate culture» (Tom Hetland, 1.11.2013). 
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Svenske undersøkelser viser at styremedlemmer og direktører ofte er med-
lemmer av samme samfunnsmessige grupper og nettverk (Djerf-Pierre, 2005). 
Temaet har også opptatt mediebransjen. Pressens Tidning (10/03:5) refererer 
fra en debatt i Publicistklubben der temaet og bekymringen nettopp var sjefsre-
krutteringer. I ingressen oppsummeres debatten med at «Mediechefer rekryteras 
ur en alltför liten krets och utan tillräcklig analys». 

Hans Arne Odde, en tidligere sjefredaktør og publisher i norske Drammens 
Tidende, som er eid av et konsern utenfor Schibsted og Bonnier, er overbevist 
om at vi med konsernstyring samlet sett får en mer strømlinjeformet redaktør-
rolle: 

Det er noen få mennesker som ansetter redaktørene og administrerende. Det 
er klart at det er der den langsiktige endringen skjer. At man får en annen type. 
Ved å være ansatt i et konsern blir det tydelig hvilke forventninger som skal 
innfris. Og oppfyller du ikke eierens og konsernets forventninger, så er du ut. 
Rommet for forskjellighet og rommet for å være litt annerledes, for å utfordre, 
det oppfatter jeg blir mindre og mindre – fordi konsernene blir sterkere og 
sterkere. Og de som er der, går de samme lederutviklingskursene, de har vært 
gjennom de samme organisasjonene osv.  Så de veit utmerket godt hvilke for-
ventninger som ligger. De veit utmerket godt at hvis ikke de forventningene 
innfris, eller hvis man har en alternativ kurs, så vil det bare være et tidsspørs-
mål før man faktisk gjør noe annet (Hans Arne Odde, 29.11.2012). 

 

Blant konsern-informantene blir inntrykket av en strømlinjeforming avvist. 
Men med konsernstyringen av rekrutteringsstrategier og prosesser er det likevel 
sannsynlig at det skjer en homogenisering eller isomorfisme innad i sjefredak-
tørskiftet. Det kan tolkes som et normativt press (DiMaggio & Powell, 1991) 
knyttet til en profesjonalisering der normer og verdier også blir tydelige og like. 
Men det kan også ses som en tvangsmessig isomorfisme der konsernledelsen 
velger de som har vist at de passer best til å utføre de strategiene som vedtas 
sentralt. Lowreys (2011:74) studie av endring i amerikanske nyhetsorganisasjo-
ner sier ikke noe direkte om rekruttering, men funnene tyder på at usikkerhet 
om marked og ny teknologi har sammenheng med tendenser til isomorfisk 
oppførsel – «in other words, tendencies to network through strong ties, and 
follow the existing pervasive practices and forms». Nettopp i den nåværende 
usikre digitale medievirkeligheten kan det gi tilsvarende utslag i rekrutteringen 
av sjefredaktører.  

6.3 Kvinner i sjefredaktørposisjoner 
 

Å være sjefredaktør er å inneha topposisjonen i en redaksjon, og som tabell 6.1 
viser er det en lederstilling som i svært begrenset grad har blitt fylt av kvinner i 
mediehusene i denne studien. Bare seks ulike kvinner hadde en slik toppleders-
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tilling i tiden 1985–2015, to av dem i Norge, fire i Sverige. Christina Jutterström 
hadde to slike posisjoner (Dagens Nyheter og Expressen). I tillegg var Yrsa 
Stenius politisk sjefredaktør i Aftonbladet fra 1982 til 1987. 
 

Tabell 6.1 Kvinnelige sjefredaktører for allmennredaksjonene i studiens mediehus 1985-2015 
 

Tidsperiode        Norge    Sverige 
1985-1994       -          1249 (Jutterström) 
1995-2004            -         2 (Jutterström, 

            Samuelsson) 
2005-2015            2 (Haugsgjerd, 

               Eilertsen) 
        3250 (Samuelsson,  
              Herlitz 
             Rehnqvist) 

  
  Mannsdominansen har altså vært meget sterk. Det tydeliggjør at kjønn i 

praksis har spilt en viktig rolle, ikke minst i forbindelse med rekrutteringer. Til 
tross for at andelen kvinnelige journalister har økt både i Norge og Sverige i 
denne trettiårsperioden,251 vises det ikke på samme måte igjen i toppjobbene i 
de mest prestisjefylte topposisjonene i pressen.252 Tradisjonelt har kvinnene 
stått langt sterkere som ledere i ukebladene enn i dagspressen. Blant de norske 
mediehusene i studien kom den første kvinnelige sjefredaktøren i 2008 da Trine 
Eilertsen ble fast ansatt i Bergens Tidende, og Hilde Haugsgjerd ble konstituert 
og deretter fast ansatt året etter. 

 I en artikkel om det journalistiske feltet i Sverige fra 1900 og framover, kal-
ler Djerf-Pierre (2007:82) tiden fra 1985 for «the era of feminization». Det har 
først og fremst sammenheng med politiske krav om likestilling. I en studie av 
kjønn i nyhetsredaksjoner i  SVT fra 1958 til 2003 konkluderer Monica 
Löfgren-Nilsson (2015:217) at de største framstegene for kvinner i journalistik-
ken skjedde mellom 1980 og 1985, men at antallet kvinnelige reportere, redak-
tører og sjefer har økt kraftig over tid. Hun slår også fast at: «Könsordningar i 
nyhetsorganisationer existerar inte i ett vakuum: de utvecklas som en del av 
könsordningen i samhället och könsordningen på det journalistiska fältet. 

249 Yrsa Stenius er ikke med i tabellen siden hun var politisk sjefredaktør. 
250 Sofia Olsson-Olsén ble konstituert sjefredaktør i Aftonbladet fra desember 2015. 
251 I 2013 var andelen kvinnelige journalister i journalistforeningen i Norge kommet opp i 43 
prosent. Det tilsvarende tallet i det svenske Journalistförbundet var 51 prosent. Kilde: Nordicom. 
Gender Balance in Nordic Journalism (2014:4) 
252 International Women’s Media Foundation publiserte i 2011 rapporten “Global Report on the 
Status of Women in the News Media”. I den norske delen av undersøkelsen er sju medieselskap 
med (fem aviser, en tv, en radio) og på svensk side er ni medieselskap inkludert (seks aviser, to tv, 
en radio). Ifølge tall fra IWMF (2011) var andelen kvinner blant senior management – som inklu-
derer sjefredaktører –31,6 prosent i Norge og 50,6 i Sverige. Hentet 12.3.2017 fra: 
https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2013/09/IWMF-Global-Report-Summary.pdf  
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Kvinnornas plats i det offentliga rummet, i detta fall SVTs nyheter, formas i 
historiska, ekonomiska och politiska kontexter» (Löfgren-Nilsson, 2015:203).               

Tall fra Norsk Redaktørforening viser at det i 2006 var om lag 16 prosent 
kvinner blant medlemmene som var ansvarlige redaktører i Norge. For dags-
pressen var prosentandelen knappe 11. Ti år seinere, i 2016, hadde andelen 
kvinnelige ansvarlige redaktører økt til 25 prosent. Dagspressen lå fortsatt godt 
under dette med om lag 17 prosent (Jensen, 2016:10ff). Svenske tall basert på 
data fra 96 aviser, viser at i 2013 var andelen kvinnelige sjefredaktører totalt på 
42 prosent, altså en høyere andel enn i de storbyavisene som er analysert her.  
For ti aviser i storbyene Stockholm, Göteborg og Malmö var tallet 30 prosent i 
2013253. I 2001 hadde kvinner 25 prosent av eliteposisjonene i svenske medier 
(Djerf-Pierre, 2005:283).  
 Djerf-Pierre (2007:92) påpeker at andelen kvinnelige ledere i dagspressen i 
2001 var lavere enn i tidsskrifter og i tv. Og når kvinner ble ledere, var det ho-
vedsakelig i den redaksjonelle delen: «Economic power remained in male 
hands» (Djerf-Pierre, 2007:92). Statistikk fra 2012 viser samme tendensen. Bare 
14 prosent av administrerende direktører i svensk dagspresse var kvinner.254  
Kun en av de kvinnelige sjefredaktørene i mediehusene i min studie har inne-
hatt en publisher-stilling. Det gjelder Gunilla Herlitz i Dagens Nyheter. Det er 
imidlertid flere kvinnelige direktører, særlig i den siste perioden, men en full-
stendig oversikt inngår ikke i studien. 

Det er særlig tre faktorer som karakteriserer en maktelite, oppsummerer 
Djerf-Pierre (2005:267). For det første er det eksklusivitet. Eliten har blant annet 
sterk evne til å reprodusere seg selv. For det andre er det en enhet. Medlemmene 
av eliten har tette bånd gjennom nettverk, uformelle kontakter og personlig 
vennskap. For det tredje er det høy grad av overensstemmelse i ideologi og synet på 
verden. Et trekk ved rekrutteringene i denne studien er at kandidatene oftest er 
interne, og at flere har gått fra en sjefredaktør-posisjon til den neste. Vi kan 
med andre ord si at det er en selv-reproduksjon, noe som stemmer med funn i 
svenske undersøkelser (Djerf-Pierre, 2005:273). For kvinnene i studien gjelder 
det samme trekket. De er rekruttert internt og har hatt andre lederposisjoner 
før de ble sjefredaktør. Djerf-Pierre (2005:280) påpeker at det å ha tette ufor-
melle nettverk, mentorer og støtte er avgjørende for at en kvinne skal nå topps-
tillingene. Hvorvidt intervjupersonene i studien er del av uformelle nettverk, gir 
ikke materialet mitt grunnlag for å si noe om. Men fortellingene om hvordan de 
er blitt rekruttert, inneholder nettopp elementer av å ha blitt hentet til jobbene 

253 Kilde: Gender Balance in Nordic Journalism (2014:8). Nordicom. Hentet 12.3.2017 fra: 
http://nordicom.gu.se/sites/default/files/medieforskning-
statistik/ngmf_journalism_seminar_meg20140306_0.pdf 
254 Kilde: Nordic Gender & Media Forum, Nordicom (2014:8). Statistikken viser andelen kvinner 
som administrende direktør (CEO) i 49 selskaper som til sammen publiserte 93 daglige aviser i 
Sverige 2012 (prosent). 
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fordi de kjenner sentrale personer fra tidligere – slik gjerne mennene også blir. 
Enkelte har hatt mentorer og også vært mentor for andre. Christina Jutterström 
oppgir for eksempel å ha jobbet mye som mentor, og også satt i gang et utvik-
lings- og lederprogram for en gruppe kvinner i Dagens Nyheter der alle fikk 
egne mentorer. I tillegg er det de etter hvert etablert flere kvinnelige mediele-
der-nettverk og utdanningsprogrammer både i norsk og svensk presse.  

Samtlige av de kvinnelige intervjupersonene har vært de første kvinnene i de 
respektive sjefredaktørstillingene. De poengterer at de har oppfattet seg som 
rollemodell for andre kvinner. For eksempel var Lena K. Samuelsson den første 
sjefredaktøren i Sverige som tok foreldrepermisjon: 

Jag har fått höra mycket från yngre tjejer att jag har varit nån som dom har sett 
upp till. Och det är klart att finns det inga kvinnor att titta på framåt och 
uppåt, då vet man inte riktigt vart man ska rikta sina drömmar. Så jag tror att 
det har varit viktig. Och jag vet att det har varit viktigt för många kolleger i 
branschen att jag tog ledigt så länge med barn därför att det är andra som har 
gjort det sen och som har snackat med mig innan. Det är lite kul (Lena K. 
Samuelsson, 2.6.2014).  

Når det gjelder den siste karakteristikken ved elitegrupper – en høy grad av 
overensstemmende syn på verden – så gir enkelte av informantene uttrykk for 
at de har lært av mannlige ledere hvordan de ikke skal lede. Andre sier at de 
observerte menn i ledergruppene, og lærte hvordan de mannlige kollegene opp-
førte seg, slik Christina Jutterström i Dagens Nyheter, uttrykker det: 

Om man ser ledningsgruppen ur könsperspektiv var det nog snarare så att jag 
lärde mig vissa bra delar av manligt beteende, nämligen det här att vara väl 
förberedd, att berömma en och annan av gubbarna för vad dom sa. He he, 
dom berömde ju varann. Och sen förankra så att jag inte var ensam med mina 
förslag. Och det lärde jag mig genom att sitta där och se hur dom betedde sig. 
Med hjälp av den taktiken fick jag nästan alltid igenom mina stora utvecklings-
projekt på DN (Christina Jutterström, 6.12.2013).  

Det er grunn til å anta at når kvinnene først har blitt sjefer, så vil forventninge-
ne og normene i organisasjonen sette like stort preg på deres oppfatninger som 
deres mannlige kolleger. Sosialiseringsprosessene som jeg drøftet i forrige del-
kapittel, vil også gjelde for kvinnelige ledere. Rekrutteringen av de kvinnelige 
sjefredaktørene ser ut til å følge et mønster der de sterkt oppfordres og opp-
muntres til å ta posisjonen. Samtidig hevder Zadig og Tryggvason (2014:8) at 
det som har ført til flere kvinnelige redaksjonelle ledere er at kvinner oftere 
søker sjefsposisjoner, at de mer karriereorienterte og i tillegg er økningen et 
resultat av et likestillingsarbeid. I bransjen og i samfunnet for øvrig er det et 
uttrykt mål om likestilling mellom kjønnene i lederposisjoner. Det er også flere 
egne programmer for kvinner i ledelse innenfor bransjeorganisasjonene. I mitt 
utvalg er det imidlertid et godt stykke igjen til målet om like mange kvinner og 
menn i mediehusenes topposisjon. De har vært ledende mediehus i både norsk 
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og svensk presse, men de ikke ligget like mye foran når det gjelder kjønnsforde-
lingen i sjefredaktørposisjonene. Det er i høy grad menn som rekrutterer menn. 

 

6.4 Hvorfor slutter redaktørene? 
Det er ulike årsaker til at sjefredaktørene forlater sine posisjoner. Vi har sett 

at mange går videre til nye sjefsstillinger. Noen forlater heller ikke jobben frivil-
lig. De som ansetter redaktører, har også makt til å avsette dem. I dette delkapit-
let skal jeg undersøke hvorfor informantene sluttet i jobbene og om det er 
eventuelle endringer i årsakene. Tabell 6.1 viser ulike årsaker til at redaktør-
informantene i denne studien sluttet i jobben i tidsrommet 1985-2015. Sju av 
informantene var fortsatt sjefredaktører høsten 2015 og er ikke aktuelle i denne 
oversikten. 
 

Tabell 6.2   Årsaker til at informantene slutter     
 

Ny jobb Personlige 
årsaker 

Sliten/lei/ 
vært redak-
tør 
lenge nok/ 
nådd mål 

Konflikt Slutt-
avtale/ 
Alder 

Totalt 

         
3 

         
2 

               
10 

     
7 

   
  4 

  
26 

 
De to i kategorien «personlige årsaker» nevner egen sykdom og ønske om å 

være nær familien. I kategorien «sliten, lei, vært redaktør lenge nok, nådd mål» 
varierer begrunnelsene. For det første er det de som mener at de har nådd må-
lene sine, fått gjennomført sine strategier. Jan Wifstrand sluttet i Sydsvenskan i 
1998 og begrunner det med at han var klar, dvs. ferdig med oppdraget.  

For det andre er begrunnelsene i denne kategorien, at sjefredaktørposisjonen 
er en enormt krevende jobb som sliter. I 2006 gikk Wifstrand av som sjefredak-
tør i Dagens Nyheter:  

2006 var jag inte klar. Tyvärr. Det var på rätt väg, tidningen gick med vinst 
igen det året och jag orkade inte ägna mitt liv åt att veckopendla till Stockholm 
för att göra det här jobbet. Jag lämnade ett år tidigare än vad jag hade tänkt. 
Och det berodde på att det slet på mig som person för mycket. Men jag hade 
sagt till i förväg att jag ger det fem år. Jag gav det knappt fyra (Jan Wifstrand, 
7.1.2014).  

 
Flere sier det samme.  Du må kjenne at du er hundre prosent motivert og enga-
sjert for å kunne klare jobben. Dette kan tolkes som uttrykk for det Miles og 
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Perreault (1976) kaller role overload. Oppgavene blir for mange og for kompliser-
te på den tiden rolleinnehaveren har til rådighet. Da kan det lett oppstå rolle-
konflikt. Det handler i tillegg om egen rolleoppfatning og identitet, noe som 
blir tydeligere i den tredje kategorien. 

  For det tredje mener flere av informantene at innsparinger og økonomi be-
gynte å ta for stor plass. «Ägarna tog mer och mer makten och det blev mer 
börs än journalistik», som Anders Gerdin uttrykker det. Krav om innsparinger 
og nedskjæringer samt en konfliktfylt periode med den tidligere administreren-
de direktøren, slet også på Daniel Sandström: 

Det sista året tyckte jag inte att det var roligt helt enkelt. Jag tyckte att jag hade 
tagit så mycket av organisationen redan i och med att vi hade gjort så stora 
besparingar. Och jag förstod också att det här var bara början. Och jag hade 
också en relation, tyckte jag själv, till redaktionen som började bli lite 
sentimental. Du måste vara ganska kall för att göra de här sakerna. Men jag 
hade jobbat med de människorna sedan 2001 och det var en väldig styrka att 
jag kom inifrån. Men det var ju också till slut en belastning, att jag började 
tycka synd om folk helt enkelt (Daniel Sandström, 6.12.2013).  

 
Oppfatningene om egen rolle og identitet handler om hvem man er og hvem 
man vil være eller bli (Alvesson & Wenglén, 2010). Utsagnene over kan tolkes 
som brudd med en slik egenoppfatning. Identitetsoppfatningen handler også 
om tilknytningen mellom organisasjonen og aktøren (Martinussen, 1991). Når 
organisasjonen og oppgavene endrer karakter slik informantene her beskriver,  
brytes denne tilknytningen. Beskrivelsene her kan dermed også tolkes som 
rolledistanse, dvs. at innehaveren tar avstand fra ett eller flere aspekter ved rol-
len (Hylland Eriksen, 1993). En slik distanse til rollen er delvis i bruk også i den 
siste kategorien av begrunnelser for å slutte. Enkelte av informantene mener at 
utviklingen – særlig digitaliseringen - krevde en annen type lederskap og kom-
petanse. Et eksempel er Lena K. Samuelsson, som var sjefredaktør i 12 år.  

Svenskans resa till en digital produkt, till ett digitalt bolag, den har jag känt att 
jag kunnat leda till en viss punkt. Men sen så kände jag väldigt starkt att ska 
man leda ett medieföretag mot den här världen, då måste man kunna 
hantverket mycket mer än vad jag kan. För det var det som var viktigt för mig 
när jag började. Och du kan kompensera det under en tid som jag gjorde 
genom att ha en viktigt roll genom att bygga upp. Men det kom till en punkt 
där jag sa nej, det krävs en annan typ av ledare (Lena K. Samuelsson, 
2.6.2014). 

 
Det er også eksempler på at redaktører er i konflikt med eiere nettopp om kon-
sernbyggingen. Blant informantene er det kun en redaktør som har gått av i 
åpen og offentlig konflikt med eiere og styre. Det gjelder sjefredaktør for kultur 
i Dagens Nyheter, Arne Ruth, som i 1998 gikk av i protest mot en sterk kon-
sernbygging i Bonnier. Bakgrunnen var at Bonnier besluttet å ta Marieberg av 
børsen, og Marieberg ble slått sammen med Bonnierforetakene til Bonnier AB 
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våren 1998. Ruth hadde lenge vært imot denne formen for eierkonsentrasjon og 
mente at det skulle tilstrebes pluralisme og ikke det han kalte monopolmakt.  
«Det måste vara en liberal grundprincip. Och det var den som jag forsökte til-
lämpa när jag kritiserade den här nya affärsstrategin. Och jag gjorde det först på 
styrelsesmöten, även i koncernledningen» (Arne Ruth, 26.4.14). Etter hvert tok 
han kritikken og diskusjonen videre til kulturspaltene i Dagens Nyheter. Ifølge 
Ruth likte verken konsernsjef Braun eller styreleder Måberg denne kritikken. 
Ruth fikk raskt et forslag til ny kontrakt, et utspill han oppfattet som eiernes og 
konsernledelsens reaksjon på hans tøffe kritikk. Han nektet å undertegne «ef-
tersom den innehöll det jag uppfattade som en censur-paragraf, att jag inte 
skulle få diskutera det man beskrev som «företagets angelägenheter».  Da Bon-
nier startet forhandlinger om å overta Svenska Dagbladet, bestemte Ruth seg 
for å avgå. «Då sa jag att jag kan inte acceptera att det är samma ägare till de här 
två tongivande kvalitetstidningarna. Och det blev så att säga början till slutet för 
min del». Han angrer ikke på at han tok en åpen strid: 

Jag är nöjd med att jag inte lät den här förändringen i koncernmakten passera 
utan kommentar i Dagens Nyheter. Det är jag stolt över. Om jag sen hade 
rätt… Detta var kanske oundvikligt. Men det är faktorer som måste kunna 
diskuteras. Och det faktum att tidningen har en ägare som är den som genom-
för en sådan här förändring, ska inte betyda att man i den tidningen inte ska 
kunna diskutera en sådan fråga. Det tycker jag är en kärnpunkt i publicistisk 
självständighet (Arne Ruth, 26.4.14). 

 
Bonnier kjøpte aldri Svenska Dagbladet. Omstendighetene rundt avgjørelsen er 
en historie for seg og ligger utenfor denne avhandlingens rammer. Det er like-
vel rimelig å si at Ruths protest ikke fikk noen konsekvenser for utviklingen av 
konsernbyggingen videre.  

 

6.4.1 De som måtte gå 
Sju av mine informanter har sluttet fordi de ble bedt om det, eller fordi re-

sultatene tilsa at de burde si opp selv. Alle disse konfliktavgangene var før 2000. 
Med ett unntak – Arne Ruth – så var heller ingen av oppsigelsene begrunna i 
motstand mot eierne og medieutviklingen.255  

255 Det er imidlertid flere eksempler på slike konflikter i redaktørkorpsene både i Sverige og 
Norge Ett eksempel er konflikten 1997 mellom redaktør Paul Bjerke i Klassekampen og avisens 
hovedeier (AKP) der Bjerke måtte gå. Et annet eksempel er Arnt Sommerlund, enleder i Roms-
dals Budstikke som i 2006 selv gikk av etter uenighet om utviklingen av mediehuset. Se for øvrig 
kapittel fem. 
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Som vist i kapittel 5 er ikke konflikter med direktører, eiere eller redaksjon 
uvanlige. At det ikke er flere slike historier blant mine informanter, betyr ikke at 
det ikke har vært konflikter som har endt med at redaktøren måtte gå eller selv 
valgte å si opp. I en undersøkelse gjennomført av Norsk Redaktørforening i 
1996 svarte 17 prosent av respondentene som hadde sluttet i redaktørjobben, at 
«de sluttet etter å ha fått oppfordring om dette fra eiere/styre» (Finslo & Moe 
1996:49).  

Blant informantene er det tre typer avganger: de som fikk oppsigelsen direk-
te fra eierne, de som trakk seg pga. manglende resultat eller mistillit, og de som 
trakk seg pga. interne konflikter. I den første gruppen er Staffan Thorsell som 
etter fire år som sjefredaktør i Expressen fikk klar beskjed:  

Calle256 och Bengt Braun och jag skulle träffas och det gjorde vi. Och jag hade 
tänkt att jag skulle berätta vilka planer jag hade för att det skulle bli bättre med 
det ena och det andra, och de hade tänkt att dom skulle berätta att de ville ha 
en ny chefredaktör. Och så gjorde de det. Jag var jätteledsen. Det var ett stort 
brott i tillvaron. Jag åkte långt ner i flera månader (Staffan Thorsell, 22.4.2014). 

 
Et tilsvarende scenario opplevde Andreas Norland etter fire år som sjefredaktør 
i Aftenposten: 

Tinius innkalte meg. De kunne tenke seg en annen. (…)  Kanskje ville de ha 
en mer moderne redaktør? Jeg tenkte «grip sjansen». Jeg hadde sett så mange 
smelle med dørene. Etter smellet er det helt stille. Som Einar Førde sa «kirke-
gården er full av uunnværlige mennesker. Jeg beholdt gasjen og jeg fikk et 
stort, fint kontor i Schibsted-257 Det er mange måter å gå av på (Andreas Nor-
land, 29.11.2012). 

 
I begge disse tilfellene ville eierne ha et skifte, og de hadde en kandidat klar til 
jobben. Einar Hanseid kunne spasere over gata fra VG til Aftenposten. Joa-
chim Berner gikk fra Dagens Nyheter til Expressen.  

Expressen ble imidlertid skjebnesvanger for Joachim Berner, som den hadde 
blitt for Christina Jutterström. Begge trakk seg fra sjefredaktørjobben etter 
mistillit og manglende resultater. Juttersström hadde fått oppdraget om å redde 
Expressen etter tretten år som markant sjefredaktør for Dagens Nyheter. Det 
gikk ikke. Etter et knapt år, var hun ute igjen. Strategien om å lage det hun kalte 
for en «kvaloid» - en kvalitetstabloid - fungerte ikke. I Dagens Nyheter hadde 
hun opplevd redaksjonelle tillitsavstemninger om henne. Da Expressens redak-
sjon ville gjøre det samme, var det nok: «Efter den senaste omröstningen på 

256 Carl-Johan Bonnier. 
257 Andreas Norland presiserer at han fikk kontoret fordi han var formann i styret for Schibsteds 
forlag og arbeidet med Schibsteds historie. 
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Dagens Nyheter hade jag sagt till mig själv; «aldrig mer en omröstning.» (…) 
Inte gå in i väggen för den här tidningen. Då säger jag upp mig» (Christina 
Jutterström, 6.12.2013). Hun kaller sin tid på Expressen «mitt misslyckande». 

På Dagens Nyheter hadde Anders Mellbourn overtatt Jutterströms jobb. 
Han hadde også rekruttert Joachim Berner som redaksjonssjef. Etter kort tid 
ble det klart at Berner ønsket seg Mellbourns jobb:  

Mot slutet såg jag att det var alldeles tydligt att det skulle inte funka om han in-
te fick ta hela makten själv. Och då hade jag ju ett val; skulle jag forsöka sätta 
stopp för det här i ett läge där det uppfattades ganska positivt för tidningen, 
dom här sakerna han gjorde.(…) Då bestämde jag mig för att jag inte ville ta 
någon maktkamp (Anders Mellbourn, 22.11.2013). 

 
Mellbourn er klar på at om han ikke hadde gått, ville det blitt en åpen konflikt. 
Det ville han ikke. Berner bekrefter at han utfordret Mellbourn:  

Han tyckte det var jättejobbigt så klart. Han hade bidragit till att ta mig dit och 
så efter två dagar utmanar jag honom. Jag ville och ägarna ville (...) Det var in-
te nån harmonisk process. Det var ganska stökigt (Joachim Berner, 8.1.2014). 

 
Han fikk til dels motbør i redaksjonen fordi hans journalistiske legitimitet ikke 
ble ansett som sterk nok. Etter to år overtok Berner også jobben til administre-
rende direktør og ble publisher i Dagens Nyheter. Bare et år senere gikk han 
videre til Expressen. Men suksess på Dagens Nyheter ble det motsatte i Ex-
pressen. Det ble til slutt et dramatisk sorti med sjefredaktørjobben. Etter kort 
tid med dårlige økonomiske resultater og beskyldninger om trakassering av en 
kvinnelig ansatt, sa han opp. Da hadde det gått om lag åtte måneder. Trakasse-
ringssaken ble en utløsende faktor: 

Jag blev väldig kränkt av det. För det är en kvinnosyn som jag absolut inte 
delar. Jag hade jobbat ganska mycket under ett antal år, och jag var trött på 
bilden av mig själv som nån frälsare och så där, så jag ville bara bort därifrån. 
Det slutade med att jag sa upp mig, vilket har tolkats som att jag fick sparken, 
men jag förekom. Jag hade nog fått sparken om jag inte hade sagt upp mig, 
men jag ville ha den värdigheten i mig själv på något sätt. Det var turbulent, 
men det var en befrielse (Joachim Berner, 8.1.2014). 

 
Etter oppsigelsen, men mens Berner fortsatt var ansvarlig utgiver i påvente av 
at en ny redaktør skulle overta, kom et skandale-oppslag om politikeren Gud-
run Schyman.258 Berner og Expressen ble senere dømt i retten for oppslaget. 

258 I november 2001 hadde Expressen følgende oppslag på sin «löpsedel»: GUDRUN SCHY-
MAN spelar in EROTISK FILM med sin ex-man: "MAN SKA BLI KÅT"". Schyman saksøkte 
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Da han fikk jobb som administrerende direktør i Sveriges Radio, dukket saken 
opp igjen. Motstanden mot Berner ble så sterk at han ble fratatt direktør-jobben 
før han startet. Å oppleve situasjonen som den jagete i mediedrev både i Ex-
pressen-tiden og i SR-saken, førte til en personlig krise: 

Det är klart att det tog mig. Sveriges Radio, det var en livskris så klart. 
Absolut. Hade jag inte haft barn så hade jag nog hoppat ifrån nån bro 
nånstans. Det var fruktansvärt kränkande. Och de händelserna har format mig 
som person så klart (Joachim Berner, 8.1.2014). 

 
En personlig krise var det også for Yrsa Stenius da hun gikk fra jobben som 
politisk sjefredaktør i Aftonbladet.259 Høsten 1987 satt Rolf Alsing løst i redak-
tørstolen da Thorbjørn Larsson fikk tilbud fra Bonnier-sfæren og utfordret 
Alsing om sjefredaktørjobben.  

Då var ju frågan hur man skulle lösa det där. Och då var jag så dum som man 
kan vara i sådana emotionella situationer. (…) Så jag erbjöd mig att avgå. Och 
så fick Rolf mitt jobb, och så fick Thorbjörn bli chefredaktör. Det var det 
dummaste jag kunde göra. Jag var ju helt förtvivlad. Så det slutade ju i att jag 
var på psyket i ett halvår, 1989. Det blev jättekatastrof. Men Aftonbladet 
mådde bra (Yrsa Stenius, 9.1.2014). 

 
Stenius ble senere Almänhetens pressombudsmann (PO) fra 2007 til 2011.  

6.5 Sammenfatning 
I dette kapitlet har jeg analysert intervjumaterialet for å kunne besvare forsk-

ningsspørsmålet: hvordan har rekrutteringen av sjefredaktørene foregått og har det vært 
endringer i rekrutteringsprosessen i perioden? Svaret kan oppsummeres i fem hoved-
punkter.  

Konklusjonen er for det første at rekruttering av redaktørene er vurdert som 
en svært viktig oppgave av eiere og konsernledelse. Makten over redaktøranset-
telsene gir eierne strategisk innflytelse over medieorganisasjonens redaksjonelle 

Expressen og sjefredaktør/ansvarlig utgiver Joachim Berner. I Tingsrätten ble avisen frikjent, i 
Hovsrätten dømt. Saken ble anka til Högsta Domstolen som dømte Berner for «förtal» og han 
måtte betale 50.000 kr i erstatning (det var halvparten av hva Hovrätten hadde bestemt i sin dom) 
Expressen ble i HD frikjent for avisoppslaget og saken, det var kun «löpsedeln» som ble dømt. 
Saken er drøftet blant annet i Elin Strand Hornnes doktoravhandling: Når kvinner må si unnskyld. 
Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier. Oslo: Institutt for medier og kom-
munikasjon, Universitetet i Oslo 2014. 
259 Yrsa Stenius ga i 1993 ut boka «Makten och kvinnligheten» der hun blant annet skriver om 
maktkampen på Aftonbladet. 
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og strukturelle utvikling. Denne prioriteringen gjelder hele perioden. Vektleg-
gingen av rekruttering kan ses i lys av det som i organisasjonsteori framheves 
som sentrale styringsmekanismer, der rekruttering er en av fire hovedtyper (bl.a. 
Jacobsen og Thorsvik, 2013:91 ff). Særlig i første del av perioden – og mest 
særpreget i Schibsted – var det et personlig engasjement fra eiernes side med 
direkte utplukking av sjefredaktører. På mange måter kan vi si at det personlige 
eierskapet i rekrutteringsprosesser forsvant med «Tinius» Nagell-Erichsen. Etter 
årtusenskiftet ble rekrutteringsprosessene mer profesjonalisert med kartlegging 
og testing av kandidater, blant annet av eksterne hodejegerfirmaer og psykolo-
ger. Innenfor Bonnier har administrerende direktør i avisen eller mediehuset 
hatt en mer direkte rolle i ansettelsesprosesser, særlig gjelder det for regionavi-
sen Sydsvenskan.  

For det andre har eierne hatt sterkest innflytelse i aviser der det har vært én 
dominerende eier. I aviser med spredt eierskap har det vært større rom for på-
virkning fra for eksempel avtroppende sjefredaktør. Av mitt intervjumateriale 
framgår det at formene for eierskap påvirker rekrutteringene på den måten at 
spredt eierskap minsker muligheten til å anvende sin eierinnflytelse. Når grens-
ene for hvor eiernes makt blir uklare, åpnes muligheter for aktører med andre 
posisjoner i organisasjonen til å få innflytelse (Ohlsson, 2012). Med konsernei-
erskap endres dette. 

For det tredje er de fleste sjefredaktørene håndplukket, dvs. oppfordret til å 
søke eller direkte tilbudt jobben. Svært få av informantene har formelt søkt 
stillingen. På svensk side er de færreste stillingene utlyst. De fleste norske sjef-
redaktørjobbene særlig i det siste tiåret er utlyst eksternt. Likevel oppgir de 
fleste norske informantene at de er blitt hentet til stillingene. Dette kan også 
etter min mening ses som et uttrykk for harmonisering og filtrering (DiMaggio 
& Powell, 1991).  

For det fjerde så er redaktørene i hovedsak rekruttert internt. Det gjelder 
hele perioden. Dette er en bevisst strategi fra eiere og konsernledelse. Å ansette 
toppledere i mediehusene er en investering og interne ansettelser regnes som 
sikrere. Dette funnet bekrefter at en aktør rekrutteres til en rolle ved å oppføre 
seg på en måte som svarer til de normer som er fastlagt av forventningene fra 
omgivelsene (Aubert, 1979). Min studie bekrefter også svenske studier om at 
kandidater til topplederstillinger i mediene, hentes fra mediefeltet (Djerf-Pierre 
& Levin, 2005). De hentes særlig fra den mannlige delen. Kvinner i sjefredak-
tørposisjoner er et unntak i hele perioden. På norsk side fikk mediehusene i 
studien først kvinnelig sjefredaktør i 2008. Materialet viser at det er menn som 
rekrutterer menn. 

Både sjefredaktørene selv og konsernet driver aktiv bygging av etterfølgere, 
blant annet med å gi aktuelle kandidater posisjoner som gjør at de skaffer seg 
nødvendig erfaring. Denne prosessen er formalisert og tydeliggjort det siste 
tiåret, men det fins klare spor i hele perioden. Som profesjonaliseringsprosess 
betraktet muliggjør rekrutteringene altså at man kan forvisse seg om å få perso-
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ner som kan bransjen og har rett utdannelse og kompetanse. Dette er også en 
del av den filtrering som beskrives av DiMaggio og Powell (1991:71).  

For det femte er det mulig å se sjefredaktørene som en publisistisk elite der 
det i hele perioden har vært vanlig å gå fra en posisjon til en annen. Særlig gjel-
der det sjefredaktørposisjoner innenfor samme konsern – Norland og Hanseid i 
VG og Aftenposten er ett eksempel, Berner og Jutterström i Dagens Nyheter 
og Expressen et annet. Det er også eksempler på rekruttering på tvers av eiers-
elskaper, men det er sjeldnere. Thorbjørn Larsson gikk fra Aftonbladet og 
Schibsted til Bonniers TV4 og Dagens Nyheter.260  Intern mobilitet er blitt 
viktigere med sterkere konsernstyring og mer profesjonalisert rekrutteringspro-
sess. 

I tillegg har analysen vist at det er mange årsaker til at sjefredaktørene slutter. 
De fleste velger selv å forlate stillingen. For enkelte av informantene skyldes det 
at endringer i organisasjonen eller stillingen, bryter med egen identitetsoppfat-
ning (Martinussen, 1991), og fører til at aktøren får en distanse til rollen (Hyl-
land Eriksen, 1993). Det fins imidlertid flere eksempler konflikter blant infor-
mantene der de har måttet trekke seg eller direkte blitt bedt om å gå. Der har 
eierne utøvd sin rett til å avsette sjefredaktørene de selv har ansatt.  

 

260 Det ble konflikt mellom Larsson og Schibsted da han forlot selskapet. Schibsted krevde 1.1 mill kroner i 
erstatning for avtalebrudd da han valgte å gå til TV4. 
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7 Fra avismaker til digital «transformatør » 

 

På 80-tallet var det fortsatt noen ideologer som fikk toppleder-jobbene, og man 
så etter deres meninger og deres rolle i det offentlige rom. Det var veldig få 
snekkere som ble redaktører den gangen. Men det er avissnekkerne som har 
vunnet makta. Det er de som får redaktørjobbene nå. Og så har du noen 
kombinasjonstyper (Hans Erik Matre, 26.11.2012). 

 
I dette kapitlet går jeg videre i analysen av studiens hovedmateriale. Medieinsti-
tusjoner dreier seg ikke minst om praksiser og om forventninger, rutiner og 
normer for utøvelse av jobben. Kapittel sju skal gi svar på forskningsspørsmå-
let: Har kravene til sjefredaktørenes kompetanse, oppdrag og arbeidsoppgaver endret seg – og 
i så fall hvordan? 

Tematisk følger kapitlet de tre delene av forskningsspørsmålet. Først tar jeg 
opp informantenes kompetanse. Et uttrykk for krav eller forventninger til sjef-
redaktørrollen kan vi blant annet finne i den kompetansen som blir vektlagt når 
redaktører skal ansettes. Deres profesjonsbakgrunn gir en klar indikasjon på 
hvilke kvalifikasjoner som er, og har vært, etterspurt. Jeg vil derfor først ta for 
meg informantenes bakgrunn, deretter hvilke spesifikke krav til kompetanse 
som har vært gjeldende i de ulike tiårene. Dette vil jeg drøfte i forhold til fire 
idealtyper, og informantenes beskrivelser av sin lederstil.  

I del to undersøker jeg hvilke oppdrag redaktørene har jobbet etter. For-
ventningene og kravene vil også ses i hvilke oppdrag redaktørene direkte eller 
indirekte har fått.  Både kompetansekrav og leveringskrav vil kunne belyse for-
holdet mellom journalistikk og marked. 

Den siste og mest omfattende delen av kapitlet tar for seg sjefredaktørenes 
arbeidsoppgaver og organisering av arbeidsdagen i perioden. Det vil vise infor-
mantenes utøvelse av redaktørrollen og belyse praksiser gjennom tre tiår. 

7.1 Sjefredaktørenes kompetansebakgrunn  
Et vanlig trekk ved lederstrukturen i aviser er at den operative lederen av 

allmennredaksjonen også er stedfortreder for sjefredaktøren/utgiveren. Denne 
stillingen kalles vanligvis nyhetsredaktør på norsk og redaksjonssjef på svensk. 
Nyhetsredaktør/redaksjonssjef er altså nestkommanderende (NK) i hierarkiet. 
Det gjelder for den allmenne redaksjonen i svensk presse og for hele redaksjo-
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nen i norske aviser. Å kunne lede nyhetsredaksjonen er tradisjonelt ansett som en 
viktig leder-kvalifikasjon i pressen, både praktisk og ideologisk. Derfor er denne 
stillingen ofte sett som en karrierevei til den redaksjonelle toppjobben i medie-
bedriften.  

Trine Eilertsen var imidlertid politisk redaktør da hun ble ansatt som sjefre-
daktør i Bergens Tidende. Hun beskriver at noe av tvilen om hvorvidt hun 
skulle takke ja til toppjobben, var begrunna i at hun ikke hadde vært nyhetsre-
daktør. Daniel Sandström (6.12.2013) kom fra stillingen som kultursjef på 
Sydsvenskan da han ble sjefredaktør, og han kommenterer overgangen slik: «Jag 
kom ju inte från nyhetshållet så det fanns en uppfattning att jag behövde 
mycket stöd med någon som kunde nyheter. Men jag var ganska snabbt 
involverad i det». Eksemplene viser at det fantes en oppfatning og forventning i 
organisasjonen om viktigheten av at sjefredaktørene har erfaring fra nyhetsre-
daksjonen. 

 
Tabell 7.1 Sjefredaktørenes stillings-bakgrunn ved ansettelsen, fordelt på antall personer og tiår.  
 

 1985-1994 1995-2004 2004-2015  Totalt 
Nyhetsredaktør/ 
redaksjonssjef 

     
    12 

      
      5 

      
      4 

     
    21 

 
Annen redaktør 

       
      6 

      
      3 

      
    10261 

       
    19 

 
Annen bakgrunn 

      
      5 

      
      2 

       
      2 

        
      9 

 
Politisk redaktør 

      
      2 

       
      3 

       
      2 

        
       7 

 
Kulturredaktør  

       
      1 

       
      0 

       
      1 

      
      2 

 
Totalt  

     
    26 

    
    13 

      
    19 

      
    58 

 
I tabell 7.1 presenterer jeg en oversikt over bakgrunnen til samtlige 58 per-

soner som har vært sjefredaktør for hele mediehuset eller for allmennredaksjonen. De 
58 har til sammen innehatt 65 (faste) sjefredaktørstillinger i mediehusene som 
inngår i min studie i perioden 1985-2015. 34 er svenske og 24 er norske.  Det 
må understrekes at mange av dem som ble ansatt i første tiår var redaktører inn 

261 Av de ti personene som kommer fra en annen redaktørjobb, har sju tidligere vært nyhetsre-
daktør/redaksjonssjef.  
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i det neste, noen få var med i alle tiårene.262  Med bakgrunn forstår jeg den job-
ben de kom fra da de ble ansatt som sjefredaktør.263  

Oversikten viser at den mest vanlige bakgrunnen for sjefredaktører i denne 
studien er nyhetsredaktør/redaksjonssjef. Det er her bare marginale ulikheter 
mellom mediekonsernene og mellom norske og svenske mediehus. Det forteller 
dessuten at den redaksjonelle tilknytningen er svært viktig, noe også debatten i 
bransjebladene viste (jf. kapittel fem). Mine informanter bekrefter viktigheten 
av redaksjonell forankring. Og i redaksjonen er det ofte nyhets- og reportasje-
avdelingene som er navet.  Å kunne drive nyhetsarbeid og kjenne desken gir en 
redaksjonell eller journalistisk kredibilitet. Betydningen av nyhetsredak-
tør/redaksjonssjef som rekrutteringsbase for sjefredaktør-stillinger er ganske 
stabil i hele trettiårs-perioden. Blant de 33 sjefredaktørene som er intervjuet i 
min studie, har 21 på ett tidspunkt i karrieren innehatt en slik stilling. Av de 
elleve som var sjefredaktører/ansvarlig utgiver på det tidspunktet jeg intervjuet 
dem, hadde åtte på et eller annet tidspunkt innehatt jobben som nyhetsredaktør. 
De tre andre har hatt andre redaktørposisjoner som for eksempel digital redak-
tør eller etikkredaktør.  

Selv om det er fra nyhetssiden de fleste sjefredaktørene blir rekruttert, så vi-
ser oversikten at i det siste tiåret kommer flest fra kategorien «annen redaktør». 
Åtte av disse har imidlertid tidligere vært nyhetsredaktør eller redaksjonssjef i 
eller utenfor konsernet. Hele perioden sett under ett handler kategorien «andre 
redaktører» i første rekke om sjefredaktører som var ansatt i annet mediehus. 
Det siste tiåret er det flere som kommer fra stillingen som digital redak-
tør/publisher, fortrinnsvis i eget mediehus. Ved utgangen av 2015 hadde sjefre-
daktørene i VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet og  Expressen alle hatt et 
digitalt lederansvar.264  

Blant de ni i kategorien «annen bakgrunn» har seks tidligere hatt redaksjonel-
le lederstillinger. I denne kategorien finner vi de som kom fra en direktør/VD-
stilling, en politisk stilling og en korrespondentstilling. Sju av sjefredaktørene 
kom fra stillingen som politisk redaktør. Det fordeler seg jevnt over hele perio-
den: tre er svenske, fire norske. Kun tre av de allmenne sjefredaktørene har 

262 Se vedlegg nr 2 for en oversikt over alle redaktører i studiens mediehus i perioden. Informa-
sjonen om bakgrunn er samlet via ulike kilder: intervjuene med informantene, historieverk om de 
ulike mediehusene og Store norske leksikon.  
263 Det er enkelte tvilstilfeller, blant annet Jan Wifstrand som var biträdande redaktionschef på 
Dagens Nyheter, sluttet for å skape sin egen bedrift, men ble ansatt som sjefredaktør i Sydsvens-
kan kort tid etter at han forlot DN. I tabellen er han da regnet i kategorien Nyhets-
sjef/redaksjonssjef. For dem som har hatt flere sjefredaktørposisjoner er det kun den første 
posisjonen som er tatt med i tabellen. 
264 I januar 2017 overtok nyhetsredaktør Gard Steiro sjefredaktør/publisher-ansvaret i VG. Han 
har ikke hatt en slik digital lederrolle, men har bakgrunn som nyhetsredaktør og sjefredaktør i 
Bergens Tidende.  
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tidligere vært kulturredaktør/kultursjef,265 de fleste i den første perioden. To av 
disse er svenske, en er norsk. 

De fleste informantene trekker fram at det etter deres syn var deres journa-
listiske og publisistiske kvalifikasjoner som var det sentrale da de ble ansatt. 
Rekrutteringsansvarlig i norske Schibsted i en lang periode, Hans Erik Matre, 
mener at kravet om å kunne det journalistiske faget fortsatt gjelder:  

Vi ser etter de folka i den generasjonen som kommer etter oss nå, som har de 
egenskapene. De må være best på produkt. Og best på alminnelige lederegen-
skaper. I utlysningsteksten til de siste to redaktør-jobbene i Stavanger og Kris-
tiansand var det tre kvaliteter. Det ene var publisistisk autoritet. Og det andre 
forståelse for det nye mediemarkedet, hva det innebærer, og at du kan operere 
i det nye mediemarkedet. Og det siste er alminnelige lederegenskaper. Det var 
de tre tingene vi så etter. Jeg tror jeg har holdt på med det hele tiden når jeg 
har rekruttert. Og jeg håper jeg har klart å levere på disse kvalitetene sjøl også 
(Hans Erik Matre, 26.11.12). 

 
Bare fem av informantene nevner imidlertid digital kompetanse og erfaring som 
viktig. Disse fem er sjefredaktører i siste del av perioden, og flere av dem kom 
fra jobber som ansvarlige for digitalsatsingen i mediehuset. Å beherske omstil-
ling og endring er en kvalifikasjon flere betoner. Det gjelder særlig de nye re-
daktørene, men tas også opp av redaktører både i starten og midten av under-
søkelsesperioden.  

Økonomiske ferdigheter og kunnskap nevnes i liten grad som svar på 
spørsmålet om hvilke kvalifikasjoner som ble etterspurt da de ble ansatt som 
sjefredaktører. Noen nevner at de allerede har ledet nedbemannings- eller be-
sparingsprosesser, andre at de har økonomi som del av utdannelse og bak-
grunn. Disse er alle ansatt i periodene fra 1995 og framover.  

I forrige kapittel viste jeg at flertallet av redaktørene blir ansatt internt. Flere 
av informantene nevner intern erfaring som en kvalifikasjon da de ble ansatt. 
Expressens sjefredaktør de senere årene uttrykker det slik: 

Jag tror att det var viktigt att det var en intern kandidat som förstår tidningens 
utmaningar, som kan organisationen och som förstår den särskilda tabloid-
kulturen och vilka krav som ställs på en ansvarig redaktör. Expressen har 
tidigare anställt externa chefredaktörer och det har aldrig varit någon 
framgång. Det gäller även Aftonbladet. Alla framgångsrika redaktörer har 
kommit inifrån (Thomas Mattsson, 18.2.15). 

265 Det dreier seg om Bo Strömstedt, Egil Remi Jensen og Daniel Sandström. Også Olof Wahl-
gren, som var del av eierfamilien til Sydsvenskan, hadde tidligere hatt en lederstilling i kulturre-
daksjonen. I tillegg kom to av informantene (utenfor tabell) fra kulturredaktør-stillingene. Yrsa 
Stenius var kulturredaktør i Aftonbladet før hun ble politisk redaktør. Arne Ruth kom fra stilling-
en som kultursjef i Expressen da han ble sjefredaktør for kulturredaksjonen i Dagens Nyheter. 
Disse er ikke med i tabellen fordi de ikke var sjefredaktører for allmennredaksjonen.  
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Dette samsvarer med konsernsjefenes oppfatninger om fordelene med intern 
rekruttering. Det var som vist i forrige kapittel, en rekrutteringsstrategi som ble 
brukt i hele perioden. I den grad det å være ekstern kandidat har vært en kvali-
fikasjon, har det gjerne vært fordi redaksjonene har vært ridd av interne konflik-
ter. Da er det behov for å få inn en utenfra som ikke er del av konflikten. 

En endring som flere av de nåværende redaktørene påpeker, er kravene til le-
deregenskaper. Ingen av de tidlige redaktørene nevner lederevner som en etter-
spurt kvalifikasjon da de ble ansatt. På spørsmål om det var evnene som avis-
maker eller leder som gjorde ham til en sjefredaktør-kandidat, svarer VGs Bernt 
Olufsen (26.8.13): «På den tida så hadde vel bevisstheten rundt avismakeriet en 
viss forrang framfor ledelse, tror jeg». Christina Jutterström bekrefter en slik 
holdning. Hun fikk heller aldri tilbud om lederkurs. 

Under 80-talet i medievärlden var det aldrig någon som talade om det. Och jag 
själv begärde inte det heller. Det fanns på något sätt inte riktigt i huvudet. Man 
skulle klara det där själv. Men i världen utanför mediebranschen fanns det ju 
ledarutbildningar. Mediebranschen var tydligt efter där. Det är klart att visst 
skulle man haft en väldig nytta av att ha lärt till exempel människors beteende i 
olika sammanhang (Christina Jutterström (6.12.13).  

 
Kravene om ledererfaring og lederegenskaper innebærer en endring i sjefredak-
tørers kompetanse i perioden. Riktignok nevner flere at personlige egenskaper 
og evne til å lede som en viktig kvalifikasjon også i de tidlige fasene, men vekt-
leggingen er mye sterkere mot slutten av tidsperioden. Informantene i det siste 
tiåret har alle gått lederkurs intern i mediehuset eller konsernet før de ble sjef-
redaktører. Noen har også tatt eksterne kurs og utdanning. De fleste lederkurs 
er imidlertid for sjefer på lavere nivå enn toppledernes (se også Yukl, 2012:483).  

I tillegg ble det særlig fra årtusenskiftet lagt større vekt på systematisk ledel-
se, i tråd med framveksten av en profesjonalisert form for ledelse og personal-
behandling generelt i næringslivet både i Sverige og Norge. Fra 1980-tallet ble 
denne mer markedsorientert. «Det affärsmässiga i personalarbetet betonas allt 
tydligare i dag – personalarbete handlar om strategisk ledning av mänskliga 
resurser – Human Resource Management» (Berglund, 2002:66). Mediebransjen 
fulgte gradvis etter i denne utviklingen, og redaktøren som leder for et persona-
le ble viktigere.  I redaktørkollegiene eller bedriftsledelsen kom også personaldi-
rektører/personalredaktører, Human Resources (HR)-direktører, administrative 
redaktører osv. Hilde Haugsgjerd trekker fram negative erfaringer med den 
tidligere redaksjonsledelsen i Dagbladet mens hun jobbet der, som avgjørende 
for utformingen av egen redaktørrolle seinere:  

Den var helt mannsdominert. De verdsatte ikke i særlig grad det man i dag 
verdsetter som lederegenskapene ved en redaktørrolle. Jeg tror nok at det jeg 
opplevde og lærte i Dagbladet, har hatt mye å si for mine styrker som redak-
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tør. For det var en tid med negativ læring. Jeg lærte veldig mye om hvordan 
man ikke skal lede en avis, ikke lede journalister, ikke lage utviklingsprosjekter, 
ikke takle konflikter, ikke velge ut hvilke folk man skal satse på. Det høres 
kanskje rart ut, men det har faktisk vært veldig viktig for min inntreden i sjef-
redaktørrollen, og hvordan jeg har håndtert den (Hilde Haugsgjerd, 14.1.14). 

 
Dette utsagnet er med å understreke at kompetanse til å lede medarbeidere, ikke 
bare redaksjonell produksjon, lenge ikke var en uttalt forventning til redaktør-
rollen. Det understreker også en kjønnsdimensjon. Det er hovedsakelig menn 
som har styrt redaksjonene, og som enten har oppmuntret kvinner til å ta leder-
ansvar eller holdt dem utenfor. Når dagens redaktørrolle møter forventninger 
om gode lederegenskaper, er det på linje med krav til ledere generelt i næringsli-
vet. Det samsvarer også med utviklingen i andre institusjoner med ulike former 
for samfunnsoppdrag, for eksempel med rektorer på skoler (se bl.a. Karseth og 
Møller, 2014). Redmond (2006:127) hevder at å være en medieleder i begynnel-
sen av det 21. århundre er å være en person fanget i midten: «at the place where 
pragmatic business focus on cost and profit collides with the idealism of creati-
vity and working in an art form». Mitt materiale tyder imidlertid ikke på at kra-
vet om personalbehandling og lederegenskaper oppleves som konfliktfylt av 
informantene. Det kan ha sammenheng med at noenlunde like type forvent-
ninger kommer fra flere sendere, dvs. fra de ansatte, fra de overordnede og fra 
samfunnet for øvrig.  

Det betyr ikke at det ikke forekommer konflikter for eksempel med de an-
satte. Forventningene fra journalistene og eierne kan også ha ulikt innhold. 
Poenget er imidlertid at forventningen til sjefredaktørposisjonen om å inneha 
slik kompetanse, er akseptert. De fleste nyere redaktører måles etter hvordan de 
lever opp til forventningene om blant annet lederskap. Gjennom medarbeider-
undersøkelser vurderes de av både over- og underordnede. Lederens verdi-
grunnlag må stemme overens med de normer og forventninger som preger 
institusjonen som organisasjonen er en del av (Jacobsen & Thorsvik, 2013:443 
ff). For sjefredaktøren vil det innebære forventninger om verdibasert lederskap 
som både virker innad i organisasjonen, og som tilpasses de institusjonelle 
rammene. Verdigrunnlaget er imidlertid ikke konstant. En mer management-
preget redaktørrolle er trukket fram av flere forskere (bl.a. Djerf-Pierre & Wei-
bull, 2009, 2011; Andersson & Wiik, 2013,2014). Forventningene til informan-
tenes kompetanse må ses i sammenheng med andre sider av rollen. Det er kra-
vet til lederkompetanse og journalistisk kompetanse som trekkes fram. At svært 
få nevner økonomistyring som en kompetanse, kan imidlertid tyde på en un-
derkommunisering av forventningene om å være kommersiell bedriftsleder.  
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7.1.1 Ulike redaktørtyper 
I ledelsesforskningen opereres det med mange ulike «lederroller» eller typo-

logier (Mintzberg, 1973). Det kan vi finne spor av også i medieforskningen. 
Flere medieforskere har operert med ulike typegallerier for journalister og re-
daktører. I denne studien kan redaktørtype ses som et uttrykk for informantenes 
identitet og rolleforståelse. «Identiteten utvecklas också utifrån praktiska 
erfarenheter och genom yrkessocialisation på flera nivåer och blir sammantaget 
en sorts självporträtt – den presentation som journalister väljer att göra av sig 
själva och identifiera sig med» (Wiik & Nygren, 2016:264). Det samme vil være 
gyldig for redaktører.  

Jeg har valgt ut fire hovedtyper; avismakeren/håndverkeren, meningsbære-
ren (begge fra Eide, 2000) samt organisasjonsbyggeren og digitaliseringsredak-
tøren (jf. kap 3.3.2). I intervjuene med redaktørene har jeg bedt dem om å svare 
på hvilken redaktørtype de selv mener at de passer best inn under. Tabell 7.2 
viser fordelingen av svar. 

  
Tabell 7.2 Redaktørtyper. Informantenes egne vurderinger. 
 

Avis-
maker 
håndver-
ker 

Menings- 
bærer 

Organisa-
sjons-
bygger  

Digitali-
serings-
redaktør 

 

Blanding  Total 

      15       7    2    4   5   33 
 
 
Svarene gjenspeiler informantenes bakgrunn. Jeg viste tidligere at flertallet 

har erfaring som nyhetsredaktør/redaksjonssjef og har jobbet tett på redaksjo-
nen, i første rekke med papiraviser. Det er dermed naturlig at så mange define-
rer seg innenfor avismaker/håndverker-tradisjonen. Blant de klassiske me-
ningsbærerne finner vi derimot mange med erfaring som kultur- eller politiske 
redaktører. Denne kategorien kan ses som en uttrykk for en klassisk redaktør-
type – en leder som kom fra den politiske journalistikken og ofte var en tydelig 
samfunnsdebattant. Noen av de svenske informantene trekker fram Peter Wo-
lodarski, sjefredaktør i Dagens Nyheter, som en moderne utgave av en slik 
meningsbærer. Enkelte av de norske informantene nevner sentrale og synlige 
politiske redaktører som de nye meningsbærerne. De mener at den offentlige 
posisjonen som samfunnsdebattant på vegne av avisen, er forlatt av sjefredak-
tøren og overlatt til politisk redaktør. Samtidig har veksten i kommentarjourna-
listikken aktualisert behovet for aktive meningsbærere (Mathiesen & Mor-
landstø, 2016; McNair, 2008). I kapittel 8 analyserer jeg sjefredaktørene som 
deltakere i det offentlige rom.  

At et flertall regner seg innenfor disse to redaktørkategoriene kan ha sam-
menheng med svarene på hvilke kvalifikasjoner de mener ble etterspurt. Flertal-
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let av mine informanter ga uttrykk for at det var journalistiske og publisistiske 
kvalifikasjoner – noe som henger sammen både med rollen som avismaker og 
meningsbærer. Den gamle avismaker-typen har dominert i hele trettiårs-
perioden, men det er tegn som tyder på at den er på vei ut. Tidligere sjefredak-
tør i Sydsvenskan, Hans Månson, trekker linjene i svensk redaktørhistorie fra de 
tradisjonelle kulturpersonlighetene som Herbert Tingsten og Buster von Platen, 
via håndverkerne som blant andre Thorbjørn Larsson og han selv - og til de nye 
digitalkyndige redaktørene som Fredric Karén i SvD og Espen Egil Hansen i 
Aftenposten:  

Nu är hantverkarnas tid förbi. Jag var ju en pappershantverkare. Och nu 
kommer nästa gäng, de är 20-25 år yngre än vad vi är. Och även om de har 
börjat som vanliga journalister och jobbat, har de fortfarande vuxit upp med 
nya medier. De har det från modersmjölken hur det här fungerar. De tidigare 
var publicister, vi var pappershantverkare, och så kommer nu de digitala som 
är den nästa fasen. De närmaste tio åren så kommer du att se ett stort antal 
såna, tror jag (Hans Månson, 22.11.2013). 

 
«Organisasjonsbyggeren» er en redaktørtype som nevnes sjelden blant infor-
mantene. Denne kategorien har delvis sammenheng med framveksten av en 
mer profesjonalisert lederrolle som jeg påviste i forrige delkapittel. Det er imid-
lertid interessant at informantene understreker at organisasjonsbygger-
kompetansen i seg selv ikke er nok. Den må knyttes til journalistisk kompetan-
se, hevder Einar Hålien som selv regnet seg i denne kategorien:  

La oss si at du kom inn og ikke kunne en døyt om journalistikk, men var en 
god organisasjonsbygger, det hadde aldri gått. Da ville organisasjonen heller 
ikke hatt respekt for deg. Så du må jo ha et faglig engasjement og en god faglig 
vurderingsevne i bunn. Men vurdert ut fra hva som kan få folk til å lykkes og 
mislykkes, så tror jeg faktisk at det mest kritiske spørsmålet likevel er hvor god 
du er til å få med deg organisasjonen (Einar Hålien, 27.8.2013).  

 
Det kan igjen tolkes som uttrykk for både en tilknytning til den journalistiske 
institusjonen, men og som en sterk normativ forventning. Det kan også ses 
som uttrykk for hva som er passende eller høvelig (March & Olsen, 1989; Bjer-
ke, 2009). Å definere hva som er passende i en situasjon, handler nettopp om å 
bestemme hvilken rolle som skal fylles og hvilke forpliktelser som rollen har i 
aktuelle situasjoner. Situasjonen her er å definere seg selv innenfor en typologi.  

Den fjerde kategorien er digitaliseringsredaktøren. Blant de nåværende sjef-
redaktørene er det særlig denne som er synlig. Flere av informantene mener at 
den nye redaktørtypen må defineres innenfor en kombinasjon av innovasjon, 
teknologi, marked og innhold. På mange måter kan de ses som en overordnet 
digital utviklingsredaktør. Aftenpostens siste sjefredaktør velger følgende karak-
teristikk: 
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Jeg er jo en mann av min tid. En transformatør? Fins det ordet? Jeg kan bruke 
mine egne ord. Jeg tror en redaktør i dag må være i veikrysset mellom journa-
listikk, teknologi og business. Hvis du er der, så øker det sjansen for at vi får 
dette til. Hvis du kun er på journalistikk i tradisjonell forstand, så går ikke det-
te. Hvis du leser historien om VG de første årene, så stod jo sjefredaktøren 
bokstavelig talt og skrudde med skiftenøkkel på pressen, var på byen og prøv-
de å få inn en annonsør til, disponenten pantsatte huset sitt lille julaften for at 
journalistene skulle få utbetalt lønn før jul. Da var det veldig tydelig at dette 
handlet om innhold, teknologi og business (Espen Egil Hansen, 21.1.2015).  

 
Spor av en slik transformatør-rolle fins også i lederskapsteori som transformatio-
nal leadership (Küng, 2017:183), der det ikke minst handler om å vekke medar-
beidernes iboende motivasjon. Torry Pedersen (VG) har en bakgrunn blant 
annet som nyhetsredaktør, men han liker ikke avismaker-begrepet lenger. Det 
er utdatert: 

Avismakeren er noe forelda. Jeg er en utviklingsorientert redaktør i forhold til 
å ligge i forkant av utviklingen og virkelig prøve å transformere selskapet til å 
opprettholde sin posisjon i den nye verden. Det er jo det jeg bruker vanvittig 
mye tid på. Men det er det journalistiske, det utviklingsmessige som er mitt 
hovedfokus (Torry Pedersen, 16.5.2014).  

 
Mens avismakeren kunne håndverket avisproduksjon, og hadde erfaring fra 
arbeid på desken, viser mitt materiale at det ikke er tilfelle for de fleste digitalre-
daktørene. De har ofte vært ansvarlige for digital-satsingen i mediehuset, men 
de har ikke selv vært frontredigere eller sittet på oppdateringsdesken. Fædre-
landsvennens Eivind Ljøstad mener det er en fordel for redaktørene for ek-
sempel å kunne publiseringsverktøyene, men at det er grenser for hvor mye 
redaktørene skal måtte kunne av teknologi. Poenget er at du må skjønne hva 
teknologene snakker om: 

Akkurat som økonomisk forståelse alltid har vært en maktfaktor i et styrerom 
eller i en ledergruppe, så er teknologi det nå. Du faller fra hvis du ikke kan 
være med på det språket. Og det ligger mye ny makt i utviklere og it-sfæren. 
De kan jo si «det går ikke». Hvis du spør «Hvorfor det?», så må du skjønne 
svaret. Det er krevende å utfordre på slike fagfelt (Eivind Ljøstad, 23.5.2014). 

 
For å kunne utfordre, må sjefredaktørene være digitalt kompetente, i hvert fall 
til en viss grad. Det kan stemme overens med Küngs (2017:197) betegnelse av 
lederskapsrollen som «geek», altså av en som forstår digital teknologi og setter 
den i sentrum av organisasjonen. Flere av dem som bekler sjefredaktørposisjo-
nene i dag har en slik bakgrunn, og det er disse som ser ut til å fortrekkes ved 
nyansettelser (jf. kapittel 6). Samtidig er mine informanter i denne kategorien 
muligens nærmere det Bartosova (2011:198) kaller å inneha «convergent skills». 
Hun beskriver slike ferdigheter som: «content production, multiplaform and 
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technology skills, people skills working with the creatives, and business acu-
men». En slik kombinasjon av flere ulike kompetanser kan også til sammen 
utgjøre en «transformatør».  

I siste periode er altså digitaliserings- og transformatør-redaktøren den klart 
mest etterspurte. Treenigheten journalistikk, marked og teknologi ser ut til å bli 
viktigere (bl.a. Westlund, 2011; Raviola, 2012), og gjør at de gamle skillene mel-
lom forretning og journalistikk blir sett på som utdatert – slik blant annet Han-
sen og Pedersen gir uttrykk for. Dette er et hovedtrekk som viser en klar end-
ring i redaktørrollen. Det er imidlertid opp gjennom pressehistorien også en 
rekke enkelteksempler på «populærjournalistiske avismakere som har spilt på 
lag med avisens ikke-redaksjonelle avdelinger. De har dyrket en redaktørrolle i 
erkjennelsen av at et effektivt samspill med økonomi, teknikk og distribusjon er 
avgjørende for å vinne fram på lesermarkedet» (Eide, 2000:134). Som vist, trek-
ker enkelte av informantene også paralleller til en slik utøvelse av redaktørrol-
len.  

Redaktørene former sin lederrolle i en institusjonell kontekst, og former også 
konteksten ved sitt lederskap og verdigrunnlag. Kultur, normer og forvent-
ninger i en spesifikk organisasjon styrer ledelse på ulike måter (Alvesson, 
2002:151). Lederne på toppen viderefører eller modifiserer organisasjonskultu-
ren ved blant annet å opptre som rollemodeller, ved rekruttering og ved å pre-
miere (eller straffe). De som ledes, de underordnede medarbeiderne, har også 
innflytelse på lederne. Flere av informantene trekker fram journalister som en 
særegen gruppe medarbeidere.  En av dem er Jan Wifstrand: 

Journalister är ju ett speciellt folk på det viset att journalister accepterar bara 
en enda chef. Journalister tycker att mellanchefen är en hantlangare åt mig. 
Det är bara en serviceperson som håller verksamheten flytande. Vilket innebär 
att en journalist är ofta kapabel att på grund av att en dator har gått sönder, 
gärna gå till chefredaktören direkt med sina bekymmer. Medan sådant är inte 
fallet på dom kommersiella avdelningarna. Där har man en mycket större 
respekt för hierarkin som sådan (Jan Wifstrand, 7.1.2014). 

 
Et konsensus-basert lederskap ses ofte som bedre egnet for medier enn en 
autoritær hierarkisk lederstil, blant annet fordi journalister regnes som kreative 
ansatte (Küng, 2017:182). Det skilles gjerne mellom en relasjonsorientert og en 
oppgaveorientert lederstil (Yukl, 2012, Andersson, 2014), der den første setter 
medarbeidernes interesser og utvikling i fokus. En konsensus-basert tilnærming 
hører inn under en relasjonsorientert lederstil. Den forskningen som er gjort på 
medielederskap viser at det kan være vanskelig å direkte overføre lederskaps-
forskning til redaksjonelle ledere (Andersson, 2014). I Djerf-Pierres (2009b:426) 
studie av fem svenske regionaviser  i perioden 1988 til 2005 uttrykkes imidlertid 
balansen mellom redaksjonene krav om tydelighet på den ene siden og frihet på 
den andre, som en av de store utfordringene for en avisleder. På 1990- og 2000-
tallet skjedde det en overgang fra en «patriarkal» til en «manageriell» ledelses-
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modell som blant annet bygger på forhandling, delegering og kommmunikasjon 
(Djerf-Pierre & Weibull, 2009:491). 

Identitet kan ses som et slags selvportrett (Wiik & Nygren, 2016). I det 
inngår også måten informantene karakteriserer seg selv som leder. Jeg har stilt 
spørsmålet åpent til mine informanter om hvordan de vil karakterisere sin leder-
stil, sin måte å være leder. Ingen har brukt ordet «autoritær», men «tydelig» er en 
betegnelse mange bruker. Det er en mer positivt ladet betegnelse. Av enkelte 
trekkes den også fram på en selvkritisk måte: «Jeg var kanskje litt for utydelig», 
sier en av informantene, og forklarer at han kviet seg for å ta de ubehagelige 
samtalene. Ellers er «engasjert» det mest brukte ordet. Det kan ha sammenheng 
med at mange uttaler at sjefredaktørrollen er noe du må brenne for. Som vi så i 
innledningskapitlet så tilhører det også mytene om sjefredaktørene. Det stem-
mer også overens med det Alvesson og Sveningsson (2007:311) kaller et ro-
mantisert syn på ledere blant både praktikere og forskere. Dette synet er i liten 
grad koblet til sjefenes praktiske arbeid. Det handler mer om hvordan de opp-
fatter seg selv, deres identitetsarbeid. Mine informanters mest brukte karakteris-
tikkene av seg selv som ledere bekrefter et visst romantiserende syn. Det er en 
rekke av det vi kan kalle honnørord: drivende, åpen, entusiastisk, hardtarbei-
dende, delegerende og inspirerende. Mange av de samme karakteristikkene går 
igjen hos de norske og svenske informantene. Den forskjellen jeg kan spore, er 
at de norske, i motsetning til de svenske, også trekker fram det de ikke er gode 
på i sine karakteristikker. Andre nevner også at de ikke er «digital innfødt». Det 
ser ut til at de fleste plasserer seg innenfor det som kan oppfattes som en kon-
sensus-preget og relasjonsorientert lederstil, men min undersøkelse gir ikke et 
helt entydig svar. Informantenes svar er uttrykk for egen rolleoppfatning, men 
kan også tolkes som uttrykk for det de opplever som rolleforventninger.  

7.2 Sjefredaktørenes oppdrag  
Det andre delspørsmålet dette kapitlet skal gi svar på er hvilket oppdrag redaktø-
rene har fått fra sine overordnede, og om disse eventuelt er endret i perioden. 
Oppdragene kan være eksplisitte eller underforståtte. De kan ses som forvent-
ninger fra styret og eierne som ansatte dem. De kan også være formet av redak-
tørene selv. Det er rammer som redaktørene selv må skape handlingsrommet i 
og gi innhold. I det følgende skal jeg kort gå gjennom grunntrekk i hvert tiår.  

7.2.1 Perioden 1985-1994: Det usagte 
Informantene som var sjefredaktører i denne perioden har styrt aviser i ulike 

posisjoner i presselandskapet. Noen av avisene var i en vanskelig økonomisk 
situasjon hele eller deler av perioden. Andre var suksessbedrifter når det gjaldt 
opplag og økonomi. Den økonomiske situasjonen har åpenbart påvirket opp-
draget sjefredaktørene har fått. Aftonbladet var i krise da Larsson ble sjefredak-
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tør i 1987: «Mitt uppdrag var att Aftonbladet skulle bli en bra tidning. Vi skulle 
överleva. Sen så skulle vi bli störst» (Thorbjørn Larsson,12.11.2012). For egen 
del la Larsson til et annet oppdrag: «Framför allt skulle vi bli en fri tidning som 
kunde publicera det som vi tyckte var viktig journalistik».  Svenska Dagbladet 
var også en avis i økonomisk krise da Mats Svegfors ble sjefredaktør i 1991. 
Han fikk ikke et direkte formulert mandat, men «....man kan också säga att det 
var självklart. Tidningen var i en utomordentlig svår ekonomisk situation. Och 
sen var det att återupprätta tidningens redaktionella linje» (Mats Svegfors, 
5.9.2013). 

Heller ikke redaktører i overskuddsaviser, som Christina Jutterström i Da-
gens Nyheter, fikk et tydelig formulert oppdrag fra sine eiere, ihvertfall ikke så 
lenge inntektene og opplaget økte:  

Jag kan inte säga att jag fick de uppdragen från nån styrelse. (… ) Man kan 
också uttrycka det så; det fanns inte en riktigt medveten styrelse. Där satt alla 
Bonnier-grenar med sina representanter, och facken. Det var liksom ingen 
som kunde journalistik eller som hade några idéer eller krav så. Sen kom det ju 
krav, men då handlade det om pengar, och då är vi inne i 90-talet (Christina 
Jutterström, 6.12.2013). 

 
Jan Wifstrand har vært sjefredaktør i to runder. Først Sydsvenskan på 90-tallet, 
så Dagens Nyheter fra 2003-06. Han sier at han ikke fikk et tydelig oppdrag ved 
noen av tilfellene. Men han mente å vite hva som krevdes av ham:  

Detta gäller exakt samma sak både när jag anställdes på Sydsvenskan och när 
jag anställdes på DN. Vid båda tillfällena var båda tidningarna i djup kris. De 
var i publicistisk kris och i ledningskris och i ekonomisk kris. Vid båda 
tillfällena var ägarna inte desperata, men mycket oroliga. De sökte efter någon 
som med hög trovärdighet kunde rycka upp det publicistiska och samtidigt 
engagera sig starkt i att skapa en ekonomisk stabil tidning. Alltså en redaktör 
som hade kommersiell förståelse. Inte en old fashion-style så att säga (Jan 
Wifstrand, 7.1.2014). 

 
Sitatet illustrerer et trekk ved eiernes holdning i perioden; samtlige sjefredaktø-
rer svarer at de ikke fikk et klart og uttalt oppdrag fra styret eller eierne, eller at 
det var underforstått. De fleste sier at de definerte sitt eget oppdrag, og det 
gjelder både på norsk og svensk side: «Det skapade jag själv helt och hållet», sier 
Thorbjørn Larsson (12.11.2012), mens Einar Hanseid forklarer mangelen på et 
klart oppdrag med at «De kjente meg så de regnet vel med at jeg var mannen til 
å gjøre jobben» (27.11.2012).  

Oppdraget eller jobben de definerte, var ifølge informantenes uttalelser, ikke 
bare knyttet til det redaksjonelle. Særlig Larsson og Wifstrand gir uttrykk for at 
forståelsen for at forretningssiden var like viktig. Jutterströms utsagn kan mer 
tolkes som at eiernes ønske om styring først kom da det ble økonomisk stram-
mere tider. Både i økonomisk lukrative og økonomisk utsatte aviser var samti-
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dig opplagsutviklingen et måleinstrument. Forsøkene på å øke opplaget var en 
selvsagt del av redaktørenes oppdrag. I bransjebladene Dagspressen og Pres-
sens Tidning ble opplagsvinnere og opplagstapere presentert i store oppslag 
gjennom hele perioden. Dessuten nevner nesten alle informantene utviklingen 
av det redaksjonelle – både innhold, organisasjon og struktur - som en sentral 
del av deres definisjon av redaktøroppdraget. Det underforståtte ser ut til å 
være i tråd med for eksempel eiernes forventninger. Hva informantene selv ser 
ut til å ha definert som sine oppdrag, er hva de oppfattet som passende for 
situasjonen og egen rolle.  

Samtidig har informantene hatt frihet til å løse sine oppdrag slik de selv 
mente var best. Aftonbladets sjefredaktør Thorbjörn Larsson hevder for ek-
sempel at det var et mål å frigjøre seg politisk fra LO som eier. Det ser med 
andre ord ut til at handlingsrommet var stort i perioden. Redaktørene har hatt 
mulighetene til å forme de rammene og strukturene de opererer innenfor. 

7.2.2 Perioden 1995-2004: Kontinuitet og forandring 
Flere av informantene i den forrige tiårs-perioden fortsatte i redaktørstilling-

ene i perioden 1995-2004 – eller fikk nye redaktøroppdrag. Oppdragene var 
også nå preget av situasjonen som den enkelte avis var i. Redaksjonssjef Anders 
Mellbourn ble ny sjefredaktør i DN etter Christina Jutterström: «Det ställdes – 
som jag minns – inga krav eller önskemål på vad jag skulle göra. Man 
uppfattade väl att jag skulle ha kontinuitet med Jutterström som man då hade 
stor förtroende för. (...) Så det var inget förändringsuppdrag, nej, det var ett 
förvaltningsuppdrag kan man säga» (Anders Mellbourn, 22.11.2013). 

Hans etterfølger, Joachim Berner, uttrykker det motsatte. Det var hans evne 
til «att driva komplexa förändringsprocesser» som ble etterspurt (Joachim Ber-
ner, 8.1.14). Da han i 2001 gikk videre til jobben som sjefredaktør i Expressen, 
der både opplags- og inntektskurvene pekte nedover, fikk han et enda mer tyde-
lig moderniseringsoppdrag: «Jag kommer ihåg att Olle Måberg sa till mig: «Du 
ska tänka, Joachim, att du måste göra en radikal förändring. Tänk att du ska 
trycka tidningen på grönt papper». Jag kommer ihåg att han använde den meta-
foren» (Joachim Berner, 8.1.2014). 

Oppdraget var på mange måter å redde avisen redaksjonelt og kommersielt. 
Redningsoppdraget hadde en parallell i Svenska Dagbladet. Rekrutteringen av 
Lena K. Samuelsson innebar en stor endring i Svenska Dagbladets sjefredaktør-
rekke, ikke minst fordi hun var avisens første kvinnelige sjefredaktør. Schibsted 
hadde kjøpt opp avisen, Mats Svegfors var ute og etter et kort mellomspill med 
finske Hannu Olkinoura, ble redaksjonssjef Samuelsson tilbudt jobben. «En 
tuff tidningmakare tror jag dom letade efter», sier hun. Men såvidt hun kan 
huske, fikk hun ikke et konkret formulert oppdrag:  

Inte så där «detta ska du göra». Schibsted som ägare är så, att får man 
förtroendet så ligger det i det förtroendet att du också får göra den tidning 
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som du är satt där för att göra. Det är inte nåt som man går in och styr. Men 
det är klart att man kan säga att uppdraget var att rädda tidningen tillsammans 
med Gunnar Strömblad (...) Jag menar, tidningen var ju illa ute (Lena K. 
Samuelsson, 2.6.2014). 

 
I likhet med i perioden 1985-94 ble økonomiske snuoperasjoner en viktig del av 
oppdraget i flere aviser. Da Staffan Thorsell overtok Expressen, var oppdraget 
å sørge for at avisen gikk med overskudd igjen. «Det var inte så uttalat, men det 
var ingen tvekan om vad det handlade om» (Staffan Thorsell, 22.4.2014).  

Digital satsing framheves ikke som et krav eller oppdrag av redaktører i den-
ne perioden, selv om Einar Hålien mener nettutvikling ble diskutert i Bergens 
Tidende da han startet i 1997.  «Men jeg tror ikke det vil være riktig å si at det 
var en offensiv vilje til å satse på nett» (Einar Hålien, 27.8.2013). Det skjedde 
samtidig en gradvis redaksjonell utvikling i flere av avisene som også innebar 
større satsing på nettet. I stor grad skjedde dette på siden av arbeidet med den 
tradisjonelle papirutgaven. Rundt årtusenskiftet valgte en del mediehus også å 
skille ut nettet i egne selskaper. Men for flere av redaktørene i de norske avisene 
var overgangen fra fullformat til tabloidformat mer i fokus i de første årene 
etter årtusenskiftet.  

I denne perioden, som i forrige, ble redaktøroppdraget i begrenset grad kon-
kretisert, det var lite uttalt.  Fremdeles opplevde informantene at de som redak-
sjonelle toppsjefer selv definerte oppdraget. Flere gir imidlertid uttrykk for at de 
fikk et sterkere krav til økonomiske innstramminger, og å sørge for at avisene 
økte inntektene. Informantenes beretninger viser at både i Schibsted og 
Bonnier-eide mediehus var markedet en tydelig del av sjefredaktørens ansvar. 
Det var forventninger til redaktørene om å bidra til overskudd, men samtidig 
rom til å gjøre dette utfra egne strategier. Men som vi så i kapittel seks, førte 
manglende resultater til at sjefredaktører satt løst i stolen. Samtlige informanter 
betoner også journalistisk utvikling og satsing som en viktig del av oppdraget.  

7.2.3 Perioden 2005-2015: Digital transformasjon 
I perioden 2005-2015 har medieutviklinga samlet sett vært preget av ned-

gangen i papiravisenes opplag og økonomiske resultat, digitalisering, leser- og 
en viss annonsevekst i digitale plattformer, nedbemanning i redaksjonene, ster-
kere konkurranse og ikke minst stor usikkerhet. Dette gjenspeiles også i infor-
mantenes beskrivelse av oppdragene sine. Trine Eilertsen er utdannet som 
statsviter og siviløkonom. Hun ble ansatt som sjefredaktør i Bergens Tidende 
dagen etter at Leman Brothers gikk konkurs i USA i 2008. Finanskrisen var et 
faktum, og det fikk betydning for oppdraget: 

De skulle ha en redaktør som kunne stille om Bergens Tidende (BT) til en ny 
økonomisk virkelighet. Det var det mer akutte oppdraget. Hasteoppdraget. I 
tillegg skulle de ha en som kunne omstille BT til den nye strukturelle virkelig-
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heten, den digitale virkeligheten. Finanskrisen forstyrret jo veldig for den kom 
på toppen. Vi brukte det bildet at finanskrisen var tsunamien vi måtte forholde 
oss til, den bare kom, den måtte vi bare løse. Mens den digitale endringen var 
klimaendringen (Trine Eilertsen, 13.1.2014).  

 
Digital transformasjon eller omstilling er et hyppig brukt begrep blant infor-
mantene og generelt i mediebransjen. Det er interessant å merke seg at selv om 
flere av de nyere redaktørene poengterer at digital utvikling og endring er et 
viktig oppdrag, så er det færre som trekker digital kompetanse fram som en av 
kvalifikasjonene som ble etterspurt. Trolig gjenspeiler det en oppfatning av det 
digitale som innforstått og opplagt.  Gard Steiro som overtok etter Eilertsen i 
Bergens Tidende, forklarer samtalene med styreleder som en kontinuerlig dis-
kusjon, der det var en felles forståelse av oppdraget som både handlet om den 
digitale transformasjonen og utviklingen av journalistikken.  

Hans kollega i Stavanger, Lars Helle i Stavanger Aftenblad, kom til et me-
diehus som «ikke var akterutseilt, men siste båt i den digitale flåten som seilte 
framover». Det var bestemmende for oppdraget: «Det var det jeg fikk beskjed 
om både før jeg begynte, om ikke direkte; du må få litt fart på den der, få fart 
på trafikken, få opp inntektene. Så i den grad jeg fikk et oppdrag, så var det jo 
det» (Lars Helle,11.12.2013). 

Den digitale utviklingen gjenspeiles også i organisasjonsutviklingen. Ulike in-
terne kulturer skal smeltes sammen. Dette gjelder særlig forholdet mellom an-
satte i papiravisen og nettavisen, men også forholdet mellom redaksjon og ad-
ministrasjon. VGs Torry Pedersen trekker fram viktigheten av å skape felles 
forståelse hos disse ulike avdelingene: 

Ja, oppdraget var å få smeltet sammen to kulturer. Den digitale som hadde 
vokst seg sterk og selvbevisst, og de som kom fra papiravisen som hadde vært 
veldig selvbevisst, men som nok hadde fått redusert selvtilliten litt i tråd med 
det fallende opplaget. Så oppdraget er jo det vi holder på med i VG - å trans-
formere oss til en digital framtid (Torry Pedersen, 16.5.2014). 

 
I likhet med de tidligere periodene er det også variasjon i oppdragene alt etter 
hvordan situasjonen er i den enkelte avisen. Noen redaktører har fått som del 
av oppdraget å skape ro og føre avisen eller mediehuset tilbake til sine «røtter». 
For eksempel var Eivind Ljøstads oppdrag blant annet å dempe den interne 
uroen i Fædrelandsvennen.266 Han mener likevel at det publisistiske oppdraget 
var viktigst. Blant de svenske informantene er det særlig Daniel Sandström som 
knytter oppdraget til sin publisistiske posisjon:  

266 Sjefredaktør i Fædrelandsvennen Hans Christian Vadseth gikk på dagen 26.4.2010 etter lengre 
tids strid med fagforeningene. Se kapittel 5.1.3. 
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Jag blev väl valt i kraft av att jag var publicist, att jag var en innehållsperson. 
(...) Det kom till en punkt när papperstidningen blev mer utmanad, där man 
såg att man behövde ha ett fokus på innehållsfrågorna och redaktionerna 
behövde också publicister som kunde samla sig bakom en publicistisk idé. 
Och jag stod nog för en slags kvalitet egentligen (Daniel Sandström, 
6.12.2013).  

 
Han begrunner det i Sydsvenskans publisistiske tradisjon, men hevder samtidig 
at den digitale pressen trenger en sterk utgiver-stemme. Hvorvidt den tradisjo-
nelle publisistiske meningsbæreren er på vei tilbake, kan diskuteres (se også kap. 
8). Etterfølgeren etter Sandström i Sydsvenskan var en enleder som må kunne 
sies å representere en mer økonomisk og administrativ stemme. Lars Dahmén 
legger langt større vekt på det digitale oppdraget: «Att skapa den här 
förändringen som måste till. Att gå från det extrema pappersfokuset som de här 
stora tidningarna har haft till att skapa et digitalt fokus» (Lars Dahmén, 
11.12.14). Det samme gjelder for Fredric Karén i Schibsteds Svenska Dagbla-
det: «Uppdraget var ju i enlighet med det som Schibsted har sagt – att vi ska 
bygga digitala mediehus i världsklass och få ökad fart på den digitala 
utvecklingen och transformationen på SvD. Samtidigt som vi då på något sätt 
ska behålla det som är kärnvärdet i varumärket» (Fredric Karén, 17.11.2014). 

Lena K. Samuelsson brukte uttrykket «å redde avisen» da hun overtok 
Svenskan. Nesten samme formulering gir Pia Rehnquist som ble sjefredaktør 
for Sydsvenskan i 2014. Og hun fortsetter:  

Det är väl lite drastisk sagt, men vi vet alla att vi befinner oss i den här väldigt 
tuffa strukturomvandlingen.  Och jag skulle säga att tidningar av Sydsvenskans 
storlek är kanske dem som drabbas allra hårdast. Vi har haft enormt stora 
annonsintäkter och tappat dem i väldigt snabb takt. Så mitt uppdrag är att 
värna Sydsvenskan och Sydsvenskans läsare både i papperstidningen och 
digitalt (Pia Rehnquist, 11.12.2014). 

 
Det er noen enkeltunntak fra fokuseringen på digital utvikling som det sentrale 
oppdraget fra oppdragsgiverne. Expressens Thomas Mattsson framholder at 
hans oppdrag er historisk og uendret: 

Det finns ett grunduppdrag för Expressens chefredaktör som handlar om att 
man skall redigera tidningen i frihetlig, liberal anda. Och det finns också en 
publicistisk idé som gäller för tidningen, som ganska så detaljerat specificerar 
att vi är en liberal tidning, att vi bekämpar främlingsfientlighet, att vi värnar 
yttrandefriheten (Thomas Mattsson, 18.2.2015).  

 
Informantene i tidsperioden 2005-2015 ser alle ut til å ha en oppfatning om at 
de har fått et oppdrag. Om det ikke er uttrykt helt direkte, så har det likevel 
vært klart. For enkelte er oppdraget også drøftet i samtalene før selve ansettel-
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sen. Det er rimelig å se dette som en del av konsernsatsingen.  Alle mediehuse-
ne i studien blir i løpet av denne tidsperioden heleid av enten Bonnier eller 
Schibsted. Digital transformasjon er ett av Schibsteds tre hovedsatsingsområ-
der. Det er usannsynlig at en sjefredaktør ikke skulle ha som oppdrag å bidra til 
en slik transformasjon. Det betyr ikke at sjefredaktørens handlingsrom innen 
det enkelte mediehus er forsvunnet, mener konsernsjefen i Schibsted Norge: 
«Innenfor hovedstrategiene så jobber hvert enkelt mediehus med hvordan skal 
vi klare å oppfylle de ambisjonene. Og da er det jo hvert enkelt mediehus som 
jobber med sine strategier basert på de overordnede strategier som vi sammen 
har blitt enige om» (Didrik Munch, 20.6.2014).  

Strategiene i hvert enkelt mediehus har også måttet tilpasses en ny hverdag 
på flere områder. Bemanningen er redusert, og mediehusene har verken ansatte 
eller penger til for eksempel å opprettholde journalistisk dekning av alle områ-
dene de tidligere dekket. Den operasjonelle kontrollen er i redaksjonen, men 
mulighetene for å utøve den, har skrumpet inn. 
 

7.3 De daglige arbeidsoppgavene 
Den tredje delen av forskningsspørsmålet som dette kapitlet skal gi svar på, 

dreier seg om sjefredaktørenes arbeidsoppgaver. Sjefredaktørrollens doble til-
hørighet blir tydeliggjort blant annet gjennom hvordan de bruker og prioriterer 
tiden og arbeidsdagen sin. Mye av lederskapet er uttrykt gjennom dag-til-dag- 
rutiner. Organisering og rutiner har preg av å være ritualisert og harmonisert. 
Gjennom å studere det ritualiserte kan vi få tilgang til den uuttalte kunnskapen 
(Ekström & Nohrstedt, 1996). Et eksempel på en slik ritualisering er møte-
strukturen i mediehusene og sjefredaktørenes forhold til møtene.  

7.3.1 Perioden 1985-1994: «Tett på» redaksjonen 
De fleste startet dagen med at å lese sin egen avis hjemme og ellers oppdate-

re seg på nyhetsbildet gjennom andre medier. En gang mellom klokka sju og ni 
kom de til redaksjonen. Hvis avisen skulle i trykken sent på ettermiddagen, 
jobbet redaktørene gjerne med produksjon fram mot deadline eller med nye 
utgaver. De fleste hadde bakgrunn i nyhetsredaksjonen, og grensene mellom 
den klassiske redaksjonssjef/nyhetsredaktør og sjefredaktør var flytende, ikke 
minst i starten av sjefredaktørkarrieren. Redaksjonelle rutiner og strukturer 
legger til en viss grad føringer for redaktørenes arbeidsdag. Måten å organisere 
redaksjonell produksjon har store likhetstrekk i pressen. DiMaggio & Powell 
(1991:64) hevder at jo mer etablert et organisatorisk felt er, desto mer vil orga-
nisasjonene likne hverandre. Nyhetsredaksjoner er «well established», og arbeids-
rutiner likner hverandre. Det er slik sett ikke overraskende om informantenes 
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beretning om sine arbeidsdager har fellestrekk på tvers av land, avistype og 
eierselskap.  

Hvor tilstedeværende redaktørene er i redaksjonen, ser ut til å avhenge av 
deres egen erfaring, bedriftens økonomi og redaksjonelle kvalitet eller hvor 
selvgående de underordnede lederne er.  Jan Wifstrand overtok det han kaller 
en Sydsvenskan i krise i 1992, noe som gjorde at han måtte jobbe mye med den 
daglige redaksjonelle produksjonen:   

Så därför ledde jag väldigt många nyhetsmöten och planeringsmöten själv i 
början trots att jag inte borde behöva det i en normal situation. Så de första 
åren på Sydsvenskan präglades väldigt mycket av att vara daglig ledare. Och 
samtidig strategisk ledare. Och samtidig med fast hand rationalisera personal. 
Så under 3-4 år var jag vad danskarna kallar «allmuligmann» och la mig i nästan 
allting (Jan Wifstrand,7.1.2014). 

 
Da han elleve år seinere ble sjefredaktør i Dagens Nyheter, var han ikke opera-
tiv på samme måte. Grunnen var ifølge Wifstrand at det der fantes et større 
apparat og et profesjonelt mellomleder-korps som hadde ansvaret for det dagli-
ge operative arbeidet. 

De fleste sjefredaktørene som jeg har intervjuet var med på morgenmøte i 
redaksjonen, enten med alle eller med avdelingssjefer og/eller redaktører. Noen 
ledet selv møtene, særlig hvis de kom fra posisjonen som nyhetsredak-
tør/redaksjonssjef. Etter hvert fikk de en mer tilbaketrukket rolle. Funksjonen 
til morgenmøtene var dels å planlegge morgendagens avis og dels å evaluere 
gårsdagens utgave. De fleste informantene brukte møter til å evaluere avisen og 
gjennom det også å legge redaksjonelle føringer. 

På mange måter er dette er en slags grunnmodell for det praktiske arbeidet 
for redaktørene som er intervjuet i denne avhandlingen. Møtene har både en 
praktisk og en normativ funksjon. Norske VG kan være et eksempel. Einar 
Hanseid var sjefredaktør fra 1987 til 1993. Han ledet avdelingsledermøte daglig, 
det såkalte 11-møtet (for øvrig også møtetidspunkt i svenske Aftonbladet og i 
Expressen i perioder), som alltid begynte med at sjefredaktøren ga sin vurdering 
av dagens avis: «Jeg leste omtrent hver eneste artikkel i hver eneste avis i de 
årene jeg var sjef. Dette gjorde jeg altså både i VG og i Aftenposten. Fikk du 
ros, var det moro. Fikk du kjeft, var det ikke fullt så moro» (Einar Hanseid, 
27.11.2012). Gjennom evalueringen på møtet, pekte han også ut retning for 
avisenes journalistikk: «Ja, den styrte jeg veldig på det 11-møtet med min gjen-
nomgang av avisen. Så du kan si, det var veldig mye etterpåklokskap jeg benyt-
tet meg av». 

 Andre ga evalueringer skriftlig. Thor Bjarne Bore i Aftenbladet skrev for ek-
sempel hver søndag over en lengre periode «Den brennende busk»: «Åtte-ti A4-
sider med hva som var bra og hvorfor, og hva som ikke var fullt så bra og hva 
vi skulle gjøre bedre» (Thor Bjarne Bore, 2.3.2012). Muntlig eller skriftlig kritikk 
har med andre ord vært styringsredskap for redaksjonelle satsinger eller profil. 
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Slike evalueringer, der sjefredaktørene har en frontstage-rolle overfor de ansat-
te, fyller flere funksjoner.  De kan sette en standard for hva som oppfattes som 
godt og dårlig, og slik bekrefte eller utfordre de normene som dominerer i or-
ganisasjonen. I tillegg innfrir redaktørene dermed redaksjonens forventninger 
om tilbakemeldinger på det daglige arbeidet. Det er en gjengs oppfatning i pres-
sen at særlig journalisters behov for å bli «sett» av ledelsen er stort. Flere av 
informantene gir uttrykk for det samme.  

Etter morgenmøtet ble de færreste informantene værende i redaksjonen. De 
gikk videre til andre oppgaver – og møter. Med ett unntak så ser det ut til at alle 
har hatt et form for redaktørkollegium som i de fleste tilfeller møttes daglig, 
andre to ganger i uka eller ukentlig. De var gjerne også del av en større bedrifts-
ledergruppe.  Men det var i tillegg andre typer møter mellom de redaksjonelle 
morgen- og ettermiddagsmøtene. Fragmenterte arbeidsdager med mange møter 
og ulike temaer – «fra injuriesaker til AKAN267» som Einar Hanseid uttrykker 
det - preget hverdagen for flere av informantene både i løssalgs- og abonne-
mentsavisene og i begge land. Organisasjonsstudier viser at ledere «prioriterar 
att lösa de problem som upplevs vara viktigast; samtidigt är det inte helt givet 
vilka kriterier som processen att avgöra vad som är viktigt eller inte viktigt 
egentligen utgår från» (Andersson, 2014:54). Flere av informantene bekrefter at 
arbeidsdagene er uforutsigbare, og at de ofte fanges av saker som må løses ad-
hoc.  

Møter med fagforeningene har tatt mye tid i enkelte avishus. Et eksempel er 
Dagens Nyheter der det ifølge Christina Jutterström fortsatt fantes en «68-
anda», og der journalistene gjennomførte tillits-avstemninger om redaktøren. 
Både i norsk og svensk presse hadde både journalistens og grafikernes fagfore-
ninger en sterk stilling.  

Økonomi var et viktig element for noen av redaktørene. Det dreier seg i ho-
vedsak om de som ledet avishus som sleit økonomisk, som Svenska Dagbladet. 
Mats Svegfors ble dermed mindre operativ etter de obligatoriske morgensam-
lingene i nyhets- og lederredaksjonene. Redaksjonssjefen268 styrte nyhetsredak-
sjonen, mens Svegfors sin normal-arbeidsdag etter morgenmøtet var fjernt fra 
det daglige redaksjonelle arbeidet: «1-2 timmar utvecklingsprojekt, 1 timma 
konkreta besparingsprojekt, 1-2 timmar som handlade om samverkan mellan 
olika avdelningsgränser, försäljningsstrategier, annonsstrategier, upplägg, 1 
timma nere på TU.  Och sen så skrev jag mycket som chefredaktör» (Mats 
Svegfors, 5.9.2013). Han oppsummerer at «Jag jobbade mycket mer med 
tidningens ekonomi än med det dagliga redaktionella innehållet. Det dagliga 
redaktionella innehållet arbetade jag med i den meningen att jag ledde 
morgonmötet».  

267 AKAN er ‘Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani’. 
268 Peter Melin, som senere ble sjefredaktør for Sydsvenskan. 
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For andre har økonomiarbeidet først og fremst handlet om å bruke rikelige 
ressurser til journalistikk og drift, ansette nye medarbeidere osv. I Stavanger 
Aftenblad regjerte Thor Bjarne Bore (2.3.2012) suverent det meste av 80-tallet 
og hele 90-tallet. Han var publisher, men kunne konsentrere seg om det redak-
sjonelle: «Annonsene skaffa oss over 80 prosent av inntektene. Jeg husker at et 
par ganger måtte jeg rett og slett hive ut annonser. Det var for mye i forhold til 
at vi tross alt skulle ha redaksjonelt stoff».  Annonseomfanget var også en av 
grunnene til at Christina Jutterström ville seksjonere Dagens Nyheter på 80-
tallet:  «Annonserna strömmade verkligen in i tidningen och den blev helt ohan-
terlig och vi fick verkligen mycket berättigad kritik; «man hittar ju inte det re-
daktionella materialet». Och då hade jag sett hur man löste det där i USA och 
det var ju att sektionera upp efter ämnesområden» (Christina Jutterström, 
6.12.2013). 

Ifølge informantene hadde de lange arbeidsdager, noe som også stemmer 
med andre undersøkelser om redaktører (Finslo, 1999) og om ledere generelt 
(Mintzberg 2010, Kotter 1982 m fl). De gikk gjerne ikke hjem før langt ut på 
kvelden. Noen kom også på jobb i helgene. En del av uttalelsene gjenspeiler et 
syn på redaktørrollen som noe mer enn en vanlig jobb, slik vi også har sett 
tidligere i dette kapitlet. Thorbjörn Larsson uttrykker det slik:  

Du måste brinna, annars blir du bara ett rundningsmärke. För det är inte bara 
gå till jobbet och sen gå hem utan man lever med det all vaken tid och när 
man sover också. I alla fall gjorde jag det. Det tror jag många gör. För säker-
hets skull fick man då hem första upplagan av tidningen på natten, före inter-
net-tiden. Då kunde man bläddra och ringa och ändra till nästa upplaga om 
man ville (Thorbjörn Larsson, 12.11.2012). 

 
Graden av kontroll med førstesida kan også ses som et uttrykk for hvor aktivt 
og direkte redaktørene jobbet med den redaksjonelle produksjonen. Her er det 
imidlertid store variasjoner, ettersom førstesiden spiller størst rolle, ikke minst 
som salgsplakat for løssalgsavisene. Det var imidlertid vanlig blant informante-
ne i første perioden at de enten var så nært knyttet til produksjonen at de visste 
hva oppslaget ble, eller at de ble oppdatert om planen for førstesida før de gikk 
hjem om kvelden. Andre ble konsultert når det var store saker eller vanskelige 
utgiverspørsmål som måtte avgjøres. 

Informantenes arbeidsdag og oppgaver er altså i denne perioden nært knyttet 
til det redaksjonelle arbeidet. Uttalelsen fra Thor Bjarne Bore (2.3.2012) er 
symptomatisk for holdningen: «Man må ihvertfall være synlig i redaksjonen. Du 
blir ikke redaktør fordi om det står redaktør på kontordøra di. Like lite som du 
blir en bil fordi du går ut og inn av en garasje».  De er i hovedsak operative i det 
redaksjonelle arbeidet, men styrer gjennom morgenmøter og evalueringer. Sam-
tidig er dagene fylt av møter med temaer med et bedriftslederpreg der også 
økonomi, administrasjon og personalsaker inngår.  
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7.3.2 Perioden 1995-2004: Papiravisen er fortsatt viktigst 
To store teknologiske endringer skjer i denne perioden: Internett blir fra 

1995 allment tilgjengelig og stadig flere abonnementsaviser, spesielt i Sverige, 
velger tabloidformat269 i stedet for fullformat.  

Informantene med redaktørerfaring fra denne perioden beskriver begynnel-
sen på arbeidsdagen på samme måte som i forrige tiårs-periode: De startet 
hjemme med å lese både sin egen avis og konkurrerende aviser. «Man kopplade 
ju upp sig på tidningen som om det var en del av blodomloppet», som Expres-
sens Staffan Thorsell (22.4.14) uttrykker det. En gang mellom klokka sju og ni 
var redaktørene på plass i redaksjonen. Det var også en stabilitet i informante-
nes tilstedeværelse i det redaksjonelle arbeidet. Morgenmøtene var fortsatt sent-
rale. Med små variasjoner overlever rutinene og skaper en stabilitet. I VG fort-
satte Bernt Olufsen tradisjonen med 11-møtet for avdelingsledere helt fram til 
han gikk av i 2011.  

Fremdeles var mange av redaktørene svært direkte engasjert i det daglige re-
daksjonelle arbeidet. «Först så fungerade jag som en redaktionschef kan man 
säga. En oerhört intern ledare», sier SvD Lena S. Samuelsson. Og fortsetter: 
«Jag hade morgonmöten varje dag, gick genom tidningen varje dag, gick genom 
nästa dags tidning varje dag» (Lena K. Samuelsson, 2.6.2014).  

De fleste informantene i denne perioden var aktiv deltakende på de redak-
sjonelle morgenmøtene og varierende tilstede på ettermiddagsmøtene. Det var 
gjennom møtene journalistikken ble drevet, blant annet ved gjennomgang av 
gårsdagens avis. Noen ga i tillegg evalueringer i form av ukebrev eller epost-
meldinger. Etter morgenmøtene tok redaktørene fatt på andre gjøremål: 
«Annars genom dagen hade jag ingen kontakt med nyhetsarbetet. Men jag var 
med på dom mötena», sier Anders Mellbourn (22.11.13), en oppsummering 
som er dekkende for mange av informantene, særlig innenfor abonnementsavi-
sene.  På kveldene tok noen igjen tak i det redaksjonelle arbeidet ved å lese 
tekster eller skrive evalueringer og vente på at avisen skulle bli brakt hjem. 
«Första-upplagen kom hem vid tio. Då läste jag den och pratade med 
nattredaktören» (Joachim Berner, 8.1.2014). Da han gikk over til Expressen 
organiserte han oppgavene på samme måten:  

Jag försökte köra ungefär samma sätt på Expressen, men det var fel. Det finns 
likheter, men inga patentlösningar. Det var ju ett av mina misstag att jag 
trodde jag skulle göra samma sak en gång till. Den stora skillnaden för mig är 
att på morgontidningarna så har den enskilda journalisten ett utgivaransvar. I 
en kvällstidning är det mycket mer koncentrerat på utgivaren. Utgivarskapet är 
mycket mera aktivt på en kvällstidning (Joachim Berner, 8.1.2014). 

269 Svenska Dagbladet gikk over til tabloid i november 2000, Sydsvenskan og Dagens Nyheter i 
oktober 2004. De norske abonnementsavisene gikk først over til tabloidformat i 2006. 
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Denne forskjellen mellom å lede en abonnements- eller morgenavis og en løs-
salgsavis er tydelig hos informantene. Skillet i avistype er langt større enn mellom 
norske og svenske redaktører. Bernt Olufsen (VG) sier for eksempel: «Det er 
stor forskjell på å være redaktør i VG og i Aftenposten. Jeg tror det å være re-
daktør i en løssalgstabloid krever mye mer nærhet til produktet og at du er 
journalistisk aktiv på en måte» (Bernt Olufsen, 26.8.2013). Det er også infor-
manter i abonnementsavisene som har fortalt om en sterk tilstedeværelse i den 
daglige journalistiske produksjonen, men den tette oppfølgingen av utgiver-
spørsmål er mer dominerende i løssalgsavisene. De svenske kveldspresse-
redaktørene sier at det ikke er uvanlig at de i løpet av natten måtte ta stilling til 
utgiverspørsmål. «I alla fall fyra nätter i veckan så blev man ju väckt för olika 
beslut när det gäller ansvarig utgivar-ärenden, bildpubliceringar, 
namnpubliceringar» (Anders Gerdin, 5.12.2013). 

Som i perioden 1985-94 er det svært ulik praksis mellom avisene mht. opp-
datering om morgendagens førsteside. Dels skyldes det forskjellen mellom 
abonnements- og løssalgsaviser. Dels var det et personlig veivalg. Lena K. Sa-
muelsson sier at hun valgte å ansette vaktsjefer hun stolte på og fikk ingen mel-
ding hjem om oppslagene. Sjefredaktøren i Bergens Tidende i denne tiårs-
perioden sjekka heller ikke førstesida på kveldstid. Joachim Berner valgte imid-
lertid å få førsteopplaget hjem som sjefredaktør både for DN og Expressen. 
Tabloid-redaktøren Bernt Olufsen hadde i alle sine 17 redaktør-år oversikt over 
førstesida i papiravisen. I starten var han direkte involvert i utformingen, seine-
re ble det en kveldsvane å ringe til natt-redaksjonssjefen: 

Det ble en fast rutine at jeg lufta bikkja klokka halv tolv om kvelden og gikk 
gjennom Bergskogen og lyttet til oppslaget. Jeg var sjelden opptatt av å omre-
digere. Men jeg var opptatt av at jeg skulle vite hva som sto på den mest 
kontroversielle førstesida i Norge neste dag. Og jeg hadde en slags journalis-
tisk leveregel rett og slett. En grensesettende leveregel hvor jeg så for meg at 
jeg neste dag måtte stille opp i Dagsrevyen og forsvare førstesida. Og da måtte 
jeg ha en gjennomtenkt begrunnelse for de valgene som var gjort og måten 
ting var gjort på (Bernt Olufsen, 26.8.2013). 

 
Sitatet viser behovet for sjefredaktøren til å ha en beredskap, være forberedt på 
eventuelle konsekvenser av de journalistiske oppslagene i avisen. Løssalgsavis-
redaktørene har i større grad har en institusjonalisert praksis med å bli orientert 
om førstesida på morgendagens avis. Det henger sammen med avistypens ka-
rakter. I denne perioden er det fortsatt papiravisen som står i sentrum for en 
slik oppdatering. Svenska Dagbladets sjefredaktør i perioden, sier det slik: «Det 
fanns ett nät, men det var inget som man liksom ägnade sig åt. Det var tidning-
en som var grejen» (Lena K. Samuelsson, 2.6.2014).  

I løpet av denne perioden blir organisasjonsbygging viktigere i mange av 
mediehusene. Det har blant annet sammenheng med en generell profesjonalise-
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ring av avisene som bedrifter med en aktiv personalpolitikk, Human Resources-
sjefer, ledergrupper osv. I et innlegg til Norsk Redaktørforening i 1996 trekker 
Halvor Stenstadvold, konserndirektør i Orkla Media, fram det han kaller det 
uunngåelige økte kravet til ledelse i mer organisasjonsmessig forstand: «De 
organisasjoner som får sine redaktører med i en slik prosess vil i det lange løp 
klare seg bedre enn de som ikke lykkes i å få arbeidet med ledelsesforbedringer 
til å bli en naturlig del av organisasjonens utvikling» (Stenstadvold, 1997:88).  

Flere av informantene trekker fram en annen endringsfaktor rundt årtusen-
skiftet i denne perioden. Det er strammere tider og for noen økonomisk krise. 
Det betyr at redaktørene må jobbe mer med spareplaner og bemanningsreduk-
sjoner, og mindre med det redaksjonelle. Aftenpostens Einar Hanseid uttrykker 
det slik: «Livet var jo nesten bare spareplaner». Det samme opplevde Hans 
Månson i Sydsvenskan. «Det var en bidragande orsak till att jag slutade faktiskt 
– att på slutet så blev man så förbannat mycket direktör»  (Hans Månson, 
22.11.2013). Dessuten knyttes flere av avisene sterkere til et sentralt konsern. 
Og ikke minst blir prioriteringene mer enn papiravis – det digitale hamskiftet er 
i gang. 

7.3.3 Perioden 2005-2015: Enda flere møter 
Noen strukturelle trekk ved perioden 2005 til 2015 er at konsernbyggingen 

blir sterkere og mer sentralisert, det er full satsing på digitale plattformer og på 
nye måter å skaffe inntekter. I tillegg blir det nye redaksjonelle nedskjæringer. 

På samme måtene som sine forgjengere kobler redaktørene seg på nyhets-
døgnet hjemme. Nå sjekkes også mail og digitale plattformer før de kommer til 
redaksjonen. I større grad enn tidligere svarer informantene at de deltar på 
morgenmøtene av og til, dvs.. når de har mulighet. Flere gir klart uttrykk for at 
det er en ambisjon å delta. Et mindretall – representert ved Aftonbladets pub-
lisher, Jan Helin – valgte det helt vekk. Daglige evalueringer består i noen re-
daksjoner. I for eksempel VG lever det såkalte 11-møtet, men med Torry Pe-
dersen skiftet det karakter og ble allmøte for hele huset med start 10.45. Andre 
har ukentlige evalueringsmøter. Det handler ikke lenger bare om papiravisen og 
heller ikke bare om det redaksjonelle innholdet, påpeker Torry Pedersen:  

Det er viktig å skryte, og det er viktig å påpeke feil. Det er viktig å snakke om 
etiske problemstillinger. Det er viktig å snakke om hvordan vi har dekka ting 
journalistisk. Det er ufattelig viktig å få folk til å forstå endringen i medieland-
skapet, så det bruker jeg mye tid på. Så er det viktig å forstå at alt henger 
sammen med alt, så vi må trekke fram utviklingsprosjekter som gjør at journa-
listikken blir bedre. Vi må trekke fram at annonseavdelingen har gjort en frem-
ragende jobb som gjør at vi kan bruke penger på journalistikk. Vi må fortelle 
at hun avisbudet på 13 år har solgt flere søndagsaviser enn noensinne. Alle 
som jobber her må forstå at vi er avhengige av hverandre (Torry Pedersen, 
16.5.2014).  

 

210



Dette utsagnet viser et klart skille fra tidligere perioders evalueringsmøter. For 
det første er møtene nå for samtlige ansatte i alle avdelinger i huset, og ikke 
begrenset til redaksjonen. Dessuten brukes det bevisst for å endre kultur og 
normer i mediehuset, særlig for å rive ned det gamle skillet mellom redaksjon 
og markedsavdeling. Benson (2001:112) skriver at dette skillet aldri reelt har 
vært et forsvar mot kommersialisering: «the church-state debate has tended to 
obscure rather than expose the threat posed by dramatically increased profit 
pressures». Den ideologiske betydningen har vært større enn den praktiske. Til 
en viss grad bekrefter denne studien en slik fortolkning.  

I tillegg til en samling av hele bedriften i evalueringsmøter, skjer det også en 
oppdeling av møtene. Et eksempel på et mer tematisk avgrenset møte er et 
daglig trafikkmøte i Expressen. Representanter for redaksjonen og analyseavde-
lingen møtes for å gjennomgå trafikken på web og mobil. «De utgår bara från 
data. Och det är ett av tidningens viktigaste möten», sier Thomas Mattsson 
(18.2.15). I flere av de norske redaksjonene sitter sjefredaktøren sammen med 
andre redaktører i åpne landskap. Det har gjort behovet for redaktørmøter 
mindre, hevder noen. Sakene tas så å si over bordet. Likevel mener de aller 
fleste informantene at antall møter, og særlig møter ute av huset, har økt. Lena 
K. Samuelsson sier at hennes arbeidsoppgaver og arbeidsdag endret seg totalt i 
løpet av de tolv årene hun var sjefredaktør for Svenska Dagbladet. Noe av årsa-
ken var utviklingen av eierkonsernet Schibsted:  

Men där nånstans i mitten av 2000-talet började också koncernen förändras. 
Och började jobba mer tillsammans och man ville bygga mer en typ av 
operativ koncern. Och så småningom, mot slutet av 2000-talet så formerades 
Schibsted Sverige. Och vi ville hitta gemensamma lokaler och ja, det drog åt 
ett annat håll lite grann (Lena K. Samuelsson, 2.6.2014). 

 
Etterhvert ble det mer møter og mindre daglig tilstedeværelse i redaksjonen. 
Det samme opplevde Anders Gerdin som sjefredaktør for Aftonbladet til 2007: 

Jag kritiserar inte dem för det, men jag bara konstaterar att det tog jäkligt 
mycket tid att åka till Oslo. Och ibland satt man där på två dagars seminarier 
med Schibsted-bolag från hela Europa och det handlade väldigt lite, för inte 
att säga nästan aldrig, om nån form av publicistiska frågor eller journalistik, 
utan det var bara affärsrelaterat egentligen (Anders Gerdin, 5.12.2013). 
 

 
På norsk side av Schibsted ble det også på samme tid en dreining mot sterkere 
koordinering og samling i konsernet. Flere av informantene var aktive i arbeidet 
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med å bygge Media Norge.270 Trine Eilertsen ble sjefredaktør i Bergens Tidende 
i 2008 og var en av dem som opplevde at arbeidsdagen ble fylt opp av møter:  

Ja, jeg synes det ble mer og mer av disse møtene og særlig i Schibsted. Den 
koordineringen mellom alle avisene og mediehusene tok, og tar, enormt mye 
tid fra sjefredaktør. Og etter hvert nyhetsredaktør. Det er jo et problem. Min 
mening er at nyhetsredaktøren er blitt den som sjefredaktøren var på 80-90-
tallet. Og når den og forsvinner, så blir det et vakuum (Trine Eilertsen, 
13.1.2014). 

 
Hvilken betydning konserneierskap har for redaktørrollen og eventuelle end-
ringer i den, vil bli drøfta i kapittel ti. Det er imidlertid allerede her rimelig å slå 
fast at konsernbyggingen førte til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsdag – i 
hvert fall hva angår møter og samordninger utafor det enkelte mediehus. Noe 
skyldes ifølge informantene at det var en startfase. Etter at Schibsted Norge ble 
vel etablert, har derimot møtefrekvensen stabilisert seg og til med blitt noe 
redusert, ifølge redaktørene i Schibsteds regionaviser.   

En tilsvarende konsernutvikling med hyppige møter og stor grad av sam-
ordning er ikke uttalt på samme måte hos informantene i Bonnier. Sydsvens-
kans Pia Rehnquist sier for eksempel at kontakten med konsernledelsen og 
eierne i ni av ti tilfeller går via direktøren og ikke via henne.  

Roppens (2003) studie av Orkla Media fram til 2000 viste at redaktørene var 
oppgitt over hvor mye tid som gikk med til møter. Organisering av arbeidet i 
møtevirksomhet kan ses som en rutinisert form i mediebedrifter som i mange 
andre. En av informantene uttrykker at det er vanskelig å beskrive en vanlig 
arbeidsdag, men at han kan si hvordan mandagen er for den er strukturert etter 
faste møter.  

Også i perioden 2005-2015 oppgir redaktørene at de jobber mye og har 
lange dager. Men digitaliseringen preger samtidig arbeidsformene. Mens sjefre-
daktørene tidligere satt lenge i redaksjonen eller på sitt kontor, er det mange av 
de nåværende redaktørene som går hjem til tilnærmet normal arbeidstid. Men 
det er bare som en pause. Expressens Thomas Mattsson mener det er en for-
andring til det bedre – selv om han er mer tilgjengelig, kan han være det hjem-
mefra. Samtidig beskriver han sin egen arbeidsdag slik: «Jag vaknar vid sju, så 
har jag lite sms-kontakt, så är jag här vid 9 till 5 och så slår jag på datorn vid nio 
och håller på till två varje natt. Men då när jag sitter hemma vid datorn då har 
jag tv-n på, det är nån film på, man mejlar och gör ordning» (Thomas Mattsson, 
18.2.2015). Arbeidsdagene har blitt kortere på jobb og noe mer tilpassa familie-

270 Sjefredaktørenes aktive rolle bekreftes også i masteroppgaven til Camilla S. Fosse (2008) 
https://bora.uib.no/bitstream/handle/1956/2934/47383228.pdf;jsessionid=E0B7269E10145B8
22EB2553A64A31A84.bora-uib_worker?sequence=1 
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forhold og privatliv. Det skal være rom for å hente i barnehagen og gå på for-
eldremøter på skolen. Men prisen kan altså være redaksjonsmøte på Skype i 23-
tiden.  

Sjefredaktørene i denne siste perioden betoner at den digitale publiseringen 
har minst like stor betydning som papirutgaven. Kontrollen med det som publise-
res, handler likevel først og fremst om papiravisens oppslag. Av de nåværende 
redaktørene får de fleste en sms, mms eller mail med førstesideoppslaget til-
sendt hver kveld. Andre sier at de stort sett vet oppslaget før de går hjem og at 
det hender at de ringer og sjekker. Det er også de som sier at de i utgangspunk-
tet ikke vet hva som vil stå på førstesida, men at de overlater det til redaksjons-
sjefen.  

Det kan ses som et paradoks at papiravis-oppslaget fremdeles er så sentralt 
for digitalt innretta mediehus og redaktører. De digitale oppslagene endres fort-
løpende og kan selvsagt ikke kontrolleres på samme måte som et papiroppslag 
som kommer en gang i døgnet. Når redaktørene beskriver sin arbeidsrytme, så 
er det tydelig at mange av de strukturelle rammene fra starten av perioden har 
overlevd. Larsson fikk Aftonbladet hjem med budbil, Helin fikk førstesiden pr 
mail. Papirutgavene er fortsatt sentrale for sjefredaktøren både i en vid publisis-
tisk kontekst, i en økonomisk sammenheng, men også fordi det er knyttet til 
deres rolle som ansvarlig utgivere. Man må vite hvor etikkens og lovens grenser 
går og man må kunne forsvare et oppslag utad. Da Jan Helin ble publisher i 
Aftonbladet ble han fjernere fra redaksjonens daglige liv og deltok ikke på dag-
lige redaksjonsmøter. Han var ikke direkte involvert i selve redaksjonen lenger, 
men førstesida holdt han fast i: 

I början så tar det mycket tid därför att desken undrar vart gränsen går. I en 
kvällstidning finns det också en tradition att du har en desk som trycker på he-
la tiden. Det är den gamla kommersiella logiken att du vill trycka det så långt åt 
ett håll som det bara går och sen är det utgivarens jobb att säga ”nej, stopp”. 
Och när du har gjort det där ett par år så hittar du varann. Du vet vart de där 
gränserna går så de slutar trycka på lite grann från desken och nu mer alltså 19 
gånger av 20 har jag inte en synpunkt på. Vi kan varann såpass bra i det. Men 
det är en relation som utvecklas över tid. Och en linje du sätter över tid (Jan 
Helin, 19.11.2014). 

 
Tidligere hadde førstesiden også stor betydning som salgsplakat. Oppslaget 
kunne gi store variasjoner i salget. I dag er verdien av førstesiden som salgspla-
kat langt mindre enn før.  «Det er en utfordring. For det ligger i DNA-et vårt å 
tru at vi kan flytte opplag betydelig. Det kan vi ikke lenger. Men vi kan virkelig 
flytte digitale brukere signifikant ved å ha de riktige nyhetene», sier VGs Torry 
Pedersen(16.5.2014). En slik holdning gir også en redaktør-informant fra New 
York Times uttrykk for i Lucy Küngs (2015:39) analyse av overgang fra tradi-
sjonelle papirbedrifter til digitale mediehus: «print» er i blodet til de fleste jour-
nalistene i avisen. 
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Intervjuene jeg har gjennomført i denne studien viser at de digitale oppsla-
gene ikke følges like tett av sjefredaktørene – til tross for satsing på digital 
transformasjon av redaksjonen, journalistikken, publikum og annonsørene. 
Redaktørene har selvsagt oversikt over de digitale produktene og over trafikk-
tall, men det er ikke en institusjonalisert kontrollpraksis av innholdet på samme 
måte som det har vært og fortsatt er for papiravisen. Dette kan ses som at det 
er en viss stabilitet i utøvelsen av redaktørrollen over tid. En stabilitet som indi-
kerer at det publisistiske utgiveransvaret fortsatt er viktig for sjefredaktørene. 
Det er likevel mulig å se tegn til at dette ansvaret delegeres nedover i redaksjo-
nen. 

Kort oppsummert har informantene i denne perioden flere møter, mindre 
deltakelse i det daglige redaksjonelle arbeidet, større oppmerksomhet om be-
driften som helhet og er vel så mye engasjert i arbeidet med digitale plattformer 
som papiravisen. Evaluering i ulike former består, det samme gjør de lange 
arbeidsdagene. Kontrollen med oppslaget i papiravisene er også et trekk som 
består.  

I tillegg bruker 2015-sjefredaktørene mye av arbeidstiden på økonomi, særlig 
gjelder det enledere. Aftonbladets Jan Helin sier at han en vanlig dag i sin re-
daktørperiode brukte omtrent 70-80 prosent av tiden sin på økonomi, produkt-
utvikling og strategi. Den økonomiske dreiningen er synlig på flere områder.  
Tom Hetland (Stavanger Aftenblad) mener at den kommersielle delen ble ster-
kere i hans redaktørtid, ikke bare i form av tidsbruk, men også i språket, måten 
en snakker om det en lager: «Produkt og lesermarked og brukertilfredshet. Vi 
kan ta ordene i bruk, men må da erkjenne at premissleverandøren ligger på den 
merkantile siden» (2.3.2012). Den eldste redaktøren i denne studien, Andreas 
Norland, (VG/Aftenposten) nekter å bruke det han kaller økonomenes ord: 
«’Produkt’ er et moteord. Det fortegner inntrykket av hva en avis egentlig er. 
Avis er et hedersnavn. Å kalle en avis en merkevare, det er noe annonseavde-
lingen driver med» (29.11.2012).  

For andre sjefredaktører har det handlet om å tilpasse seg for å få gjennom-
slag: 

Jeg så at jeg måtte lære meg til å bruke økonomenes språk for å kunne få gjen-
nomslag for ting jeg mente var viktig redaksjonelt. Jeg tror en redaktør som er 
interessert i å sitte en stund og få gjort noe, ikke i noe særlig grad kan argu-
mentere for tiltak som ikke på et eller annet tidspunkt gir lønnsomhet. Ikke 
hvis du jobber i en kommersielt drevet virksomhet (Einar Hålien, 27.8.2013). 

 
Utsagnene viser at kommersielle verdier er internalisert hos informantene. Re-
daksjonelt innhold må også ses i en markedskontekst der både publikum og 
annonsører veier tungt. Få redaksjonelle satsinger gjøres for eksempel uten at 
det også er tenkt presentasjon og salg (Barland, 2012).  Samtidig kan vi tolke 
informantenes tilpasning til markedsavdelingenes domene som et forsøk på å 
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forsvare det redaksjonelle i det kommersielle. Holdningene som flere informan-
ter gir uttrykk for, kan tolkes i en harmoniseringsramme der journalistikk og 
forretning går hånd i hånd.  Det bekreftes av enkelte forskere som mener at 
redaktørene på den måten forsvarer journalistikken. Gade (2008:384) mener at 
redaktørene, ved å engasjere seg utenfor redaksjonen, kan ses som «organiza-
tional bridges and buffers, attempting to advance journalism professionalism 
throughout the organization while protecting the newsroom from marketing 
schemes at odds with journalism».  I en undersøkelse av svenske redaktørers 
holdning til etiske dilemmaer fant Saldaña, Sylvie og McGregor (2016) at kom-
mersielle vurderinger ikke utkonkurrerte de journalistiske.  
 

7.3.4 Endringer i arbeidsdagen 
Denne gjennomgangen har vist at kravene til sjefredaktørenes arbeidsdag har 

endret seg i løpet av trettiårs-perioden.  Tabell 7.3 viser prioriteringer i redaktø-
renes arbeidsdag på åtte ulike områder. 

 
Tabell 7.3 Endringer og kontinuitet  i redaktørenes arbeidsdag 
 
 1985-1994 1995-2004 2005-2015 

Morgenmøter Deltar Deltar Deltar, men i noe 
mindre grad 

Evaluering På møte eller skrift-
lig (redaksjonelt) 

På møte eller skrift-
lig (redaksjonelt) 

På møte  
(hele bedriften) 

Redaksjonell 
nærhet 

«Tett på» Mer tilbaketrukket Nyhetsredaktøren 
overtar det  
operative 

Møter I avisen I avisen/ mediehu-
set og eksternt.  
Økende antall  
møter 

I mediehus og 
konsern og eks-
ternt. Dagene fylt 
av møter. 

Økonomi-fokus Dårlig økonomi  = 
sterkt fokus 
God økonomi = 
lite fokus 

Fra årtusenskiftet: 
økt fokus  

Sterkt fokus på 
økonomi 

Endring Seksjonering og 
bilag 

Bilag, tabloid, nett-
utgave 

Digitalisering 

Arbeidstid Lange dager på 
redaksjonen 

Lange dager på 
redaksjonen 

Online og opp-
koplet hele døgnet 

Førsteside-sjekk 
papir 

Hjem med bud 
(løssalg) 

Hjem med bud, 
sjekk pr telefon 
(løssalg) 

Sms/mms, mail 
(hovedsakelig løs-
salg) 
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Tabell 7.3 tydeliggjør at det både har skjedd endringer og at det fremdeles er 

en kontinuitet i strukturene. Det viser at institusjonaliserte rutiner og ritualer er 
sterkt formende på aktørenes praktiske rolleutførelse.  Morgenmøtene som 
rituale består i alle mediehusene i perioden. De endrer i den siste tiårs-perioden 
til en viss grad karakter, og ser også ut til å bli mer fragmenterte. Det er ikke 
lenger bare møter for hver redaksjonelle avdeling, men det er som nevnt for 
eksempel såkalte «trafikkmøter» som kun handler om bruken av nettet og mobi-
len. Dagens morgenmøter ledes ikke av sjefredaktørene, flere deltar heller ikke 
her. Evaluering har vært en viktig del av sjefredaktørenes arbeidsoppgaver i 
perioden. Ofte har evalueringene funnet sted på morgenmøtene eller på egne 
evalueringsmøter. Sjefredaktørenes bruk av disse har hatt en normdannende og 
rituell karakter. Det bekrefter Ekström og Nohrstedts (1996:121) poengtering 
av at «morgonmötene är ett av de sammanhang som bidrar till att upprätthålla 
tilltron till den gemensamma handlingsetiken». I det siste tiåret har flere av in-
formantene brukt møtene til å skape en felles kultur der tolkningsrammen er at 
alle er avhengig av hverandre. Møtene er for hele organisasjonen, og sjefredak-
tørene evaluerer alt fra journalistikk til salg.  

Et annet stabilt trekk ved arbeidsoppgavene er praksisen med kontroll av 
papiravisens førsteside. Det gjelder særlig for sjefredaktørene for løssalgsavise-
ne. Det har med avisens karakter å gjøre, men også med en institusjonalisert 
praksis. Utgiveransvaret tynger. For de hyppige digitale utgivelsene er det der-
imot ikke samme kontroll. Det ville neppe vært praktisk mulig å gjennomføre. 
Ansvaret er delegert. På mange måter er også dette et uttrykk for det Aubert 
(1979) kaller en spesialisering av rollesettet for å løse mulige rollekonflikter. Om 
sjefredaktørene skulle ha vært orientert hver gang fronten på nettsiden eller 
mobilen ble endret, ville det vært umulig å utføre rollen.  

Mens sjefredaktørene i de første periodene i hovedsak var tett på det redak-
sjonelle – skjønt det er flere unntak – er det operative ansvaret i de siste perio-
dene helt overtatt av nyhetsredaktør og nyhetsledere under denne. For sjefre-
daktører i den siste perioden som også er enledere, blir avstanden til det redak-
sjonelle enda større. Dette gjelder både svenske og norske informanter.  

 Endringene viser klare trekk mot en praksis og rolleatferd som er fjernere 
fra en operativ redaksjonell leder til å bli mer engasjert i mediehusets totale 
virksomhet. Det er en indikator på at markedets institusjoner blir viktigere. 
Redaksjonell og økonomisk overgang til digitale plattformer har skapt nye må-
ter å jobbe på, og nye arbeidsrutiner, som ikke minst handler om at mediehu-
sets og konsernets enkeltdeler kobles tettere sammen. 
  

216



7.4 Sammenfatning 
 

Det sentrale forskningsspørsmålet som er behandlet i dette kapitlet er: Har 
kravene til sjefredaktørenes kompetanse, oppdrag og arbeidsoppgaver endret seg – og i så fall 
hvordan?  Svaret kan deles i tre. 

Det første dreier seg om kompetansekravet.  Det overordnede svaret er at 
det fins både kontinuitet og endring. De fleste sjefredaktørene i studien kom-
mer fra nyhetsredaksjonen og særlig posisjonen som nyhetsredak-
tør/redaksjonssjef. I tråd med det er avismakeren eller håndverkeren den mest 
dominerende redaktørtypen. Det fins også enkelte meningsbærere og organisa-
sjonsbyggere. De seinere årene er digitaliserings- eller transformatør-
redaktørene den klart mest etterspurte. Disse innehar kunnskap og forståelse 
for kombinasjonen av teknologisk innovasjon, redaksjonelt innhold, lederskap 
og markedstilpasning (se også Bartosova, 2011; Küng, 2017). Kravene til redak-
sjonell erfaring og kompetanse gjelder ifølge informantene uforminsket i hele 
perioden. Analysen av informantenes bakgrunn bekrefter det.  

For det andre kan vi til spørsmålet om hvorvidt sjefredaktørenes oppdrag har 
endret seg, slå fast at det er endringer i perioden. Slike oppdrag fra eiere og 
styre ser i den første perioden ut til å ha vært mer implisitt enn eksplisitt uttalt. 
Det kan innebære at redaktørene har hatt større rom til å forme sine egne roller 
og oppdrag. I stor grad har de imidlertid definert dem innenfor rammene av 
hva som var forventet. For sjefredaktører i et moderne konsern er strategiene 
og målene klarere definert. Samlet for hele perioden mener informantene at 
journalistisk utvikling er det mest sentrale oppdraget. Samtidig har det kommet 
til mer spesifikke krav knyttet til journalistisk innholdsproduksjon på digitale 
publiseringsplattformer; samt kunnskaper om publikums bruk av innhold på 
nett, brett og mobil og sosiale medier. Men også strategier for å skape større 
inntekter og drive markedsutvikling er viktige oppdrag for mange redaktører. 
Organisasjonsutvikling handler i den seinere perioden om å smelte sammen 
print- og digitalkultur, men for noen har det vært å skape ro i organisasjonen 
etter interne stridigheter, blant annet mellom fagforeninger og redaktør.  

Den doble rollen er tydelig. Den normative forankringen i journalistiske 
idealer og verdier og deres rolle som en kaptein for et skip lastet med sam-
funnsoppdrag, er tilstede. Det mer overraskende er kanskje at forankringen i 
det økonomiske oppdraget er så tydelig i flere av informantenes definisjon av 
eget oppdrag allerede i starten av perioden.  

Det tredje delpunktet i forskningsspørsmålet dreier seg om informantenes 
arbeidsoppgaver. Svaret på spørsmålet om sjefredaktørenes arbeidsoppgaver og 
arbeidsdag har endret seg, er ja, men ikke på alle punkter. Forankring i det re-
daksjonelle arbeidet er tydelig i hele perioden. I årene etter 2005 er det imidler-
tid tendenser til at redaktørene er mindre tilstede på redaksjonelle møter, mer 
overlates til redaksjonssjef/nyhetsredaktør.  
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Møter har i hele perioden strukturert store deler av sjefredaktørenes arbeids-
tid. I en institusjonell forståelse viser analysen av informantens beretninger at 
møtene har hatt en normgivende og ritualisert funksjon. De har bidratt til å 
bygge kultur og felles forståelse i organisasjonen. Møtestrukturene kan ses som 
et fast element. De har imidlertid gjennomgått en endring på tre ulike måter. 
For det første er det ikke lenger begrenset til redaksjonelle evaluering, men alle 
deler av driften tas opp av sjefredaktørene. For det andre er har det skjedd en 
fragmentering ved at det har blitt flere mindre møter på tvers av avdelinger, 
blant annet om trafikk og brukermønster digitalt. For det tredje har møtefre-
kvensen og tempoet økt. Markedsspørsmål har vært et område også for sjefre-
daktører gjennom hele perioden, men ikke i samme omfang og ikke hele tiden. 
I den siste perioden må alle sjefredaktører bruke mye tid på markedsspørsmål i 
en vid forstand. Det store flertallet av informantene har nærmest hatt redaktør-
jobben som livsstil, med svært lange arbeidsdager. Dagens sjefredaktører til-
bringer ikke like mye tid i redaksjonslokalene, men er oppkoblet på nettet og 
tilgjengelig store deler av døgnet.  

Sjefredaktørene er blitt fjernere fra det daglige redaksjonelle arbeidet. Flere 
av informantene i de tidligere periodene skiller tydelig mellom kommersielle og 
redaksjonelle interesser. Samtlige av informantene i den siste perioden ser ut til 
å ha internalisert kommersielle verdier, men uten at de mener det går på be-
kostning av de journalistiske verdiene. Et slik funn bekreftes til dels også av 
andre studier (Saldaña et al, 2016; Andersson & Wiik, 2014).
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8 Sjefredaktørene i offentligheten 

 

Jag försökte skriva, men skrev inte alls så mycket som jag skulle ha velat. Jag 
brukade retas med mig själv och säja ”sjutton också, nu när man kan va säker 
på att få in det man skriver i tidningen, så hinner man inte”. Jag skrev alldeles 
för lite. Det man skrev måste ju vara någorlunda bra.Både läsare och de 
andra medarbetarna tappar snabbt respekt för en chefredaktör som inte 
kan skriva (Staffan Thorsell, 22.4.2014 ).  

 
Bildet av gamle dagers redaktører var ofte en ivrig samfunnsdebattant, godt 

synlig i spaltene. Men allerede i 1975 sto det i jubileumsboken til Norsk Redak-
tørforening: «En redaktør kan ikke lenger leve av bare å skrive lederartikler og 
være betydningsfull utad. Den funksjonen er fortsatt viktig og skal fylles, men 
de største og sterkeste kravene kommer fra avisbedriftens indre liv» (Hagen, 
1975:77).  I forrige kapittel viste jeg at de fleste informantene hadde bakgrunn 
som nyhetsredaktører eller redaksjonssjefer, og de var avismakere eller hånd-
verkere. Et mindretall var meningsbærere, dvs. synlige publisister og kommen-
tatorer. Og noen kombinerte disse rollene. 

I dette kapitlet skal jeg se på sjefredaktøren som publisist og deltaker i sam-
funnsdebatten. Forskningsspørsmålet som skal besvares er: Har sjefredaktørenes 
publisistiske rolle – med særlig vekt på deres synlighet i egne spalter og offentlig debatt – 
endret seg, og i så fall hvordan? 

Kapitlet er disponert slik at jeg først ser på utviklingstrekk i kommentarjour-
nalistikken. Deretter presenterer jeg materialet fra intervjustudien fordelt på de 
tre tiårene studien dekker, før jeg sammenfatter analysen. 

8.1 Meningsjournalistikkens framvekst 
     Kommentar- og meningsjournalistikken har lang tradisjon i pressen. Redak-
tørenes synlighet i det offentlige rom var gjerne knyttet til leder- og kommen-
tarartikler. Allerede på 1830-tallet innførte den norske avisen Morgenbladet 
lederartikkel på forsiden. Deretter kom også redaktørens navn på førstesiden: 
«Ikke minst vokste redaktørrollen frem, som noe mer enn en formidler av and-
res meninger». (Sneve, 2002: 23). Det samme gjelder i svensk presse der Afton-
bladets grunnlegger og sjefredaktør, Lars Johan Hierta, fra 1830 skrev avis-
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kommentarer der han blant annet kjempet mot sensur og for en liberaliserings-
linje (Nord, 2001:78-79).  

Nyere undersøkelser viser at kontekst- og kommentarjournalistikken er i 
vekst både i pressen og etermediene. Det gjelder både i USA og Europa (Fink 
& Schudson, 2014; Esser & Umbricht, 2014). Selv om form og innhold kan 
være forskjellig, dreier det seg om en utvikling der den tolkende journalistikken 
har blitt mer og mer utbredt. Dette samme utviklingstrekket finner vi også i 
Skandinavia, både i den riksdekkende og regionale dagspressen og i etermediene 
(bl.a Nord, 2001, Djerf-Pierre & Weibull, 2008; Nord, 2008; Nord & Stúr, 
2009; Nossen, 2010; Mathisen & Morlandstø, 2014, 2016). I Norge undersøkte 
Nossen (2010) avisen Aftenposten i perioden 1950-2008, og fant bl.a. en bety-
delig økning i antall kommentarer. Djerf Pierre og Weibull (2008:209) under-
søkte den politiske journalistikken i svensk allmennkringkasting fra 1985 og 
setter den inn i kategorien tolkende eller interpretative journalistikk. De skriver at 
journalistenes maktkritiske ideal er intakt: «The combination of an increased 
audience orientation and a critical stance toward those in power generated a 
new role for political journalism as an advocate and ombudsman» (2008:206). 
Salgado og Strömbäck (2012) mener at det mangler en klarhet og felles kon-
septualisering av begrepet «interpretive journalism». De argumenterer for en 
definisjon der fortolkende journalistikk på saksnivå blant annet er karakterisert 
av en tydelig journalistisk stemme (Salgado & Strömbäck, 2012:154).271 Nord og 
Stúr (2009:24ff) skiller mellom politisk nyhetsjournalistikk, opinionsjournalis-
tikk og politiske kommentarer, tre grunnkategorier som også har likhetstrekk. 
Den politiske kommentaren uttrykker meninger slik som ledere og debattartik-
ler gjør, og som nyhetsjournalistikken interesserer den seg oftest for aktuelle 
hendelser. Opinionsjournalistikken har et innholdsfokus på oppfatninger, me-
ninger og vurderingen, mens den politiske kommentaren gir tolkninger av aktu-
elle hendelser og saker. Det er mange betegnelser på sjangeren; (for)tolkende 
journalistikk, opinionsjournalistikk, kommentar- eller meningsjournalistikk. 
Ofte er den meningsbærende eller tolkende journalistikken knyttet til politikk, 
den er blitt vanligere ved valg (Nord & Stúr, 2009) og spiller en stor rolle i  
medierte politiske skandaler (Nord, Enli, Stúr, 2012).  

En av årsakene til veksten i kommentarsjangeren er økt konkurranse, blant 
annet mellom etermediene og dagspressen. Nord (2008:249) påpeker dessuten i 
en oversikt over den politiske journalistikkens utvikling i Sverige at den fra 1990 
er blitt mer markedsstyrt: «Den politiska journalistiken ska inte bara informera 
och granska, den måste i ökad utsträckning också sälja». Meningsjournalistikken 
brukes i en konkurransesammenheng, blant annet ved at mediene bygger opp 
profilerte kommentatorer (Mathisen & Morlandstø, 2016).  Dermed kan kom-
mentarjournalistikken ses som en merkevare og del av en stadig vanligere be-

271 Dessuten er slike analyser karakterisert av journalistic explanations, evaluations, contextualiza-
tions or speculations going beyond verifiable facs or statements by sources. 
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driftsstrategi. Ots (2012:143) påpeker generelt at «…mediebranschen har tagit 
till sig en varumärkesfilosofi som är ständigt närvarande företagens framtids-
planer och strategier». Ifølge McNair (2008) er meningsjournalistikk populær og 
skaffer lesere, noe som blant annet gjør den viktig i stadig tøffere konkurranse 
om blant annet lesere digitalt. Kommentarjournalistikken er digital og kommer 
også i form av blogger, egne nettsider og podcast.  

Dessuten er kommentarjournalistikk relativt billig å produsere, hevder 
McNair, selv om det ikke er helt entydig fordi det også er en kamp om trover-
dighet: «We should remember that commentary exist in an increasingly crowd-
ed markedplace of ideas, and that the columnist must compete for the readers’ 
trust with many others, as well as with normatively preferred «straight news»».  
(McNair, 2008:112). Nord og Stúr (2009:36) poengterer at det i dagens raske 
mediesirkel har blitt vanskeligere for vanlige medier å være først med nyhetene, 
og derfor har også behovet for kommentarer og analyser rundt hendelsene blitt 
viktigere: «I syftet att kunna fylla det dagliga «nyhetshålet» och hålla publikens 
intresse vid liv – även om inget substantiellt nytt har inträffat – finns ett re-
daktionellt behov av ett kontinuerligt inflöde av provocerande, avvikande och 
underhållande analyser och kommentarer».  

Lars Nord (2001) studerte den politiske meningsjournalistikken i svensk 
dagspresse, dvs. lederartikler og kommentarer laget av lederavdelingene. Le-
dersidene ikke er unntatt fra markedets innflytelse, «men denna journaliska 
genre förefaller ändå omfattas av värderingar som gör att ekonomiska 
överväganden inte blir helt avgörande för verksamheten» (Nord, 2001:123). 
Innholdsmessig har sjangeren også utviklet seg. Nord (2001:222) blant annet en 
økt nyhetsstyring av opinionsjournalistikken: «Framförallt visas det i ledarskri-
benters och samtliga publikgruppers höga prioritering av ledare om det aktuella 
skeendet». Det gjelder også for den politiske kommentaren. Nord, Enli og Stúr 
(2012:88) definerer det som en journalistisk sjanger i presse, radio, tv og inter-
nett hvor journalister analyserer og diskuterer aktuelle hendelser. Temaene som 
dominerer nyhetsbildet, preger også meningsjournalistikken. Den politiske 
kommentarjournalistikken brukes ikke minst i forbindelse med valg (Nord & 
Stúr, 2009), men også under politiske skandaler. Nord, Enli og Stúr (2012:101) 
fant i en casestudie av to norske og to svenske medieskandaler at politiske 
kommentatorer spiller en viktig rolle i ulike faser, blant annet som både aktor 
og dommer.  

I denne studien er det sjefredaktørens synlighet og meningsbærende rolle i 
spaltene som er tema. Det er som tidligere omtalt, forskjellige tradisjoner i 
norsk og svensk dagspresse. I Sverige har lederredaksjonene tradisjonelt vært 
uavhengige av resten av redaksjonen, og blitt ledet av en politisk (sjef)redaktør. 
Selv om den allmenne sjefredaktøren i hovedsak har hatt utgiveransvar, har 
politisk redaktør og gjerne også kulturredaktør, oftest hatt en selvstendig stil-
ling. Det er derfor ingen tradisjon for at sjefredaktøren for allmenredaksjonene 
i denne perioden skriver om politiske saker. Det er heller ingen tradisjon for at 
for eksempel eiere eller styre legger seg opp i det daglige opinionsbyggende 
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arbeidet, ifølge Nord (2001:32): «Relativt stor omsorg satsas vid rekryteringen 
(inte minst av chefredaktörer) på att få personer med politisk acceptabla åsikter. 
Däremot är den svenska traditionen att ägare sällan lägger sig direkt i det dagli-
ga opinionsbildande arbetet. Redaktörer anställs och avskedas av ägarna, men 
får däremellan göra mer eller mindre som de vill inom tämligen vida gränser». 
Det samme vil være gjeldende for sjefredaktører i allmennredaksjonen som er 
aktive kommentatorer. 

I norsk presse har sjefredaktørene i større grad vært ansvarlige redaktører for 
hele avisen, også leder- og kommentarstoffet. En undersøkelse fra Institutt for 
journalistikk i 1997 viste at nesten halvparten av sjefredaktørene i 141 aviser, 
skrev ledere ofte, og en tredjedel svarte at de alltid skrev ledere (Gauslaa & 
Hauglid, 1997:20ff). Det var imidlertid stor forskjell mellom små og store avi-
ser. «I de minste avisene skriver 41 prosent av sjefredaktørene alltid lederen, 
mens bare 10 prosent av sjefredaktøren i de største avisene alltid skriver ledere». 
Sjefredaktørene i min studie leder store aviser.  

Ved inngangen til et nytt årtusen ble det fra flere hold uttrykt bekymring for 
om den meningsbærende delen av redaktørrollen var på vei ut (bl.a. Eide, 
2000). Jens O Simensen (1999:178) hevdet i boken «Meningsbærer eller me-
ningsløs?» at selve redaktørrollen var endret: «De skrivelystne redaktører med 
utviklet formuleringsevne og ikke minst kampvilje, er det langt mellom». I bo-
ken intervjuer han flere redaktører som hevder at det er blitt færre meningsbæ-
rere blant sjefredaktørene, blant annet fordi konkurransen er blitt hardere og 
management-egenskaper verdsettes over meningsbærende egenskaper (Simen-
sen, 1999: 179-180). 

Det er så vidt jeg har funnet, ikke nyere forskning som ser spesifikt på sjef-
redaktørenes bidrag i kommentarjournalistikken. Mathisen og Morlandstø 
(2016:49) viser imidlertid at sjefredaktørene er med i gruppene som diskuterer 
og skriver ledere i de fem regionavisene de undersøker. Alle regner seg som 
aktive lederskribenter, og den meningsbærende rollen er helt sentral, ifølge 
informantene i deres studie.  

Å skrive vil altså kunne være en del av sjefredaktørenes arbeidsdag.  Det kan 
ses dels som et spørsmål om hvordan sjefredaktørene prioriterer og organiserer 
sin tid og sine oppgaver. Men i et videre perspektiv er det også et spørsmål om 
sjefredaktørenes publisistiske rolle i en demokratisk offentlighet.  

 

8.2. Sjefredaktørene i spaltene 
      Mange av informantene deltar i det offentlige rom via radio- og tv-debatter, 
intervjuer og møter. Det er også tradisjon for at de er aktive deltakere i lokal-
samfunnet og ulike deler av organisasjonslivet. Denne undersøkelsen er imidler-
tid avgrenset til informantene som skrivende i egne spalter. Jeg har i dette kapit-
let derfor delt informantene i tre kategorier etter hvor ofte de skriver i egne 
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medier. En slik inndeling vil tydeliggjøre forskjellene. De tre kategoriene er for 
det første de som er aktive i spaltene. Med aktive forstår jeg de som skriver 
daglig eller ukentlig. For det andre er det de som skriver innimellom, det vil si 1-2 
ganger i måneden. Den tredje gruppen kaller jeg de tause. Det er sjefredaktører 
som så å si kun skriver for å begrunne eller forsvare spesielle redaksjonelle av-
gjørelser eller nyheter. Min studie vil kunne gi en indikasjon på hvordan redak-
tørene i disse sentrale mediehusene har forholdt seg til den meningsbærende 
rolle uttrykt gjennom egen skriving. 

8.2.1. Perioden 1985-1994: Få aktive skribenter – de fleste tause 
På norsk side er det i denne perioden de tause sjefredaktørene som domine-

rer blant informantene. Sjefredaktør i VG og Aftenposten, Einar Hanseid, var 
en slik taus redaktør: 

Jeg er av den type redaktører som ikke har vært skrivende. Jeg har knapt 
skrevet noe på trykk i VG og Aftenposten. Det tror jeg jeg kan telle på ei 
hand. Hvis det er så mye. Så jeg var en redaktør som var usynlig i spaltene. Og 
det var det jo en del mennesker som kritiserte meg for, de som gjerne ville ha 
en synlig redaktør (Einar Hanseid, 27.11.2012). 

 
Hanseids utsagn bekrefter at det fantes en uutalt norm om at sjefredaktøren 
burde være synlig. Han ble kritisert for ikke å leve opp til det etablerte bildet av 
en sjefredaktør. Kritikken kom ikke minst fra bransjekolleger, ifølge Hanseid. 
Forventninger fra pressemiljøet om å være synlig, nevnes også av andre. Det 
bekrefter at institusjoner kan ses som normative ordener (Olsen, 1985), der 
status for grupper og enkelpersoner også fastlegges. Hanseid begrunner sin 
taushet med at han ikke hadde tid. Det er ikke et entydig bilde i norsk dagspres-
se i denne perioden, men det ser ut til at de fleste redaktørene har valgt å priori-
tere ned sin egen skriving. Særlig gjelder dette redaktører som i utgangspunktet 
var tradisjonelle avismakere mer enn meningsbærere (jf. kapittel sju). 

En tilsvarende deling mellom tause og aktive sjefredaktører fins på svensk 
side. Forventingene om en synlig redaktør ses også her selv om ingen av infor-
mantene uttrykker det like direkte. Da Erik Månsson etterfulgte Bo Strömstedt i 
Expressen, skrev Pressens Tidning i et intervju med Månsson at det var for-
ventninger til at han som sjefredaktør skulle profilere seg mer, at det ville være 
bra om han skrev «flera förstasidesledare» (PT 16/92:34). Mats Svegfors skrev 
minst en gang i uken, i perioder også med en fast ”söndagskrönika”. De artikle-
ne tok ifølge Svegfors opp et bredt spekter av temaer, gjerne med et personlig 
preg. Yrsa Stenius og Arne Ruth som var henholdsvis politisk redaktør og kul-
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turredaktør hadde nærmest som hovedoppgave å skrive.272 Ingen av disse hadde 
heller utgiveransvar i Aftonbladet eller DN. Stenius trekker fram den administ-
rerende direktøren i Aftonbladet som den som støttet henne mest i skrivingen:  

Han var faktiskt den enda i redaktionsledningen som verkligen förstod det här 
att jag inte kunde sitta på möten sex timmar om dagen eftersom jag skulle 
både läsa, inhämta på presskonferenser vad som var på gång, och så skulle jag 
ändå skriva efteråt. Så att han förstod att jag hade en lite annorlunda ställning 
än de där som ju inte skrev en rad utan bara sysslade med att förvalta 
redaktionen. Thorbjörn Larsson skrev ingenting. Han organiserade (Yrsa 
Stenius, 9.1.2014). 

 
Larsson selv bekrefter at han primært skrev iblant når de startet nye artikkelse-
rier eller liknende. Det er en etablert praksis at redaktøren skriver for å presen-
tere, forsvare eller forklare publiseringer eller endringer i avisen. De som i ho-
vedsak kun skriver i de anledningene, regnes i denne sammenhengen likevel 
som tause redaktører. Det fins også redaktører i mellomposisjonen. Christina 
Jutterström i DN kan regnes til disse. Hun skrev bl.a. utenriksintervjuer – men 
også kommentarer. Jutterström sier imidlertid at hun skrev langt sjeldnere enn 
hun skulle ønsket. En grunn var mangel på tid. Tidsfaktoren som forklaring på 
fravær i spaltene gjelder altså for både norske og svenske sjefredaktører. 

8.2.2 Perioden 1995-2004: Fortsatt få aktive skribenter 
Flere av redaktørene fra det første tiåret fortsetter å være redaktører også i 

det neste og følger samme mønster; de tause forblir tause, de aktive skriver. 
VG-redaktør Bernt Olufsen valgte samme tause strategi som sin forgjenger. 

Når han skrev, var det først og fremst for å begrunne publiseringsvalg el.l. Han 
ble derimot aktivt skrivende da han gikk av som sjefredaktør. Da startet han en 
ukentlig blogg som handlet om medieutvikling og mediespesifikke spørsmål.  

I regionavisene i Bergen og Stavanger var det to ulike redaktørtyper som 
styrte; en taus og en aktiv skribent. Einar Hålien var organisasjonsbyggeren med 
fortid i NRK, og skrev uhyre sjelden i Bergens Tidende. I boken «Meningsbæ-
rer eller meningsløs» (Simensen, 1999:178) er det nettopp Hålien som trekkes 
fram som eksempel på at «Selve rollen er endret». Forfatteren siterer fra et in-
tervju i Journalisten (nr. 11, 1997) da Hålien tiltrådte som sjefredaktør i Bergens 
Tidende. Ifølge intervjuet skal han ha sagt: «Eg har i alle fall ikkje tenkt å skrive 
leiarartiklane sjølv, men heller bruka kreftene på leiing» (Simensen, 1999:178).  
Simensen, som selv hadde vært sjefredaktør i avisen Demokraten, er kritisk til 
et slikt syn på redaktørrollen. Han siterer også Dagbladets tidligere sjefredaktør 

272 I Clas Barkmans bok «Mina chefredaktörer» sier imidlertid Christina Jutterström, chefredaktör 
og ansvarlig utgiver på DN at hun forsøkte å få Arne Ruth til å skrive mer i avisen.  
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som ifølge Simensen mener om den nye redaktørtypen at «de er mer opptatt av 
bottomline enn av headline». De normative bransjeforventningene til redaktø-
rene er tydelige også i denne perioden. Simensen hadde selv vært redaktør i A-
presseavisen Demokraten. Samtidig beskrives meningsbæreren som den «gam-
meldagse» redaktørtypen. En tilsvarende beskrivelse kom, som sitert i kapittel 
to, fra en av informantene til denne studien, Andreas Norland.  

Tom Hetland var imidlertid en slik «gammeldags» eller i hvert fall aktivt skri-
vende sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Han kom fra stillingen som politisk 
redaktør i samme avis, og var vant til å ha en stor og jevn produksjon av ledere 
og kommentarer. «Jeg mente det var viktig å være synlig utad og har alltid 
prøvd å prioritere det», sier han (2.3.2012). Hetland skrev sjelden om medier og 
medieutvikling, blant annet fordi avisen hadde en egen mediekommentator. 
Han skrev svært hyppig, og om et bredt spekter av temaer, ikke minst politiske 
kommentarer.  

Blant de svenske informantene i samme periode er det særlig Joachim Ber-
ner som sier at han skrev ganske mye om allmenne mediesaker, utgiverspørsmål 
og publisistiske spørsmål.  For øvrig ser det i hovedsak ut til at de svenske sjef-
redaktørene har skrevet i forbindelse med spesielle publiseringer eller endringer, 
slik Thorbjörn Larsson forklarte sin praksis i Aftonbladet i forrige periode.  
Hans Månson mener at det med Thorbjörn Larsson kom en ny type redaktører 
inn i svensk presse; en gjeng håndverkere som ikke var i samme tradisjon som 
de skrivende kulturpersonlighetene som styrte redaktørjobbene før dem. Disse 
kan på mange måter kalles de tause redaktørene: 

Om man ska vara rå, så är väl Mats Svegfors den enda av oss som har kunnat 
skriva. Svegfors tillhör inte hantverkarna utan skribenterna. Ingen av oss andra 
har kunnat skriva egentligen. Vi har alla försökt, mer eller mindre. Jag försökte 
nästan inte. Thorbjörn tror jag aldrig skrev, Gerdin skrev inte mer än 
nödvändigt, Wifstrand skrev väl lite, Lena K. skrev absolut inte. Ingen av oss 
var skrivkunniga på det viset – utan vi kunde hantverket. Vi var ju 
tidningsmakare. Och kanske berodde det på att det var så mycket förändringar 
som skulle göras i tidningarna att kanske skulle den makten över tidningen 
ligga hos någon som faktiskt visste hur man gjorde. Jag jobbade med Buster 
von Platen i ett antal år. Han var ju lysande på sitt sätt. Men hur vi fick ihop en 
tidning är jag inte säker på att han hade kunnat förklara särskilt väl alltså (Hans 
Månson, 22.11.2013). 

 
Månsons oppsummering kan igjen leses som at det fantes en underliggende 
forventning om sjefredaktørene burde skrevet mer. I et historisk perspektiv har 
det som vist, blitt ansett som en del av sjefredaktørrollen å være synlig i egne 
spalter. I tillegg burde det være kvalitet i tekstene når redaktøren skrev, slik 
Staffan Thorsell uttrykte det i sitatet som åpnet dette kapitlet. Å være sjefredak-
tør er ikke det samme som å være en lysende skribent.  Den nye generasjonen 
av redaktører var også i større grad avismakere – ikke klassiske meningsbærere. 
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Dessuten var den redaksjonelle hverdagen blitt så travel at det rett og slett ikke 
var tid til å skrive i tillegg. Å skrive en god kommentar tar tid og de timene 
hadde vi ikke, sier flere.  

Totalt sett kan de fleste i denne perioden likevel defineres i kategoriene «tau-
se» eller «innimellom»-skrivere. Det bekrefter bekymringene som blant annet 
Simensen (1999) og Eide (2000) uttrykte ved årtusenskiftet. Veksten i den for-
tolkende journalistikken ser ikke ut til å ha omfattet sjefredaktørene. Informan-
tene selv har ikke prioritert eller rukket å være aktive i spaltene. Det er andre i 
redaksjonen som primært har tatt seg av denne funksjonen. Nord og Stúr 
(2009:148) trekker fram at det er sjelden at journalister som kommenterer paral-
lelt opptrer i andre journaliske roller: «I stället har kommentatorsrollen lyfts 
fram och dess särdrag utväklats. Denna journalistiska roll har stärkts i det nya 
medielandskapet och förfaller åtnjuta större redaktionell legitimitet». Sjefredak-
tørene i studien poengterer at tiden ikke strekker til. Å dele opp rollen i nye og 
mer spesialiserte funksjoner, eller flytte funksjoner ut av rollen, kan være et tegn 
på konflikter som et rollesett forårsaker, slik Aubert (1979:108) hevder. Over-
vekten av «tause» redaktører kan bekrefte en slik teori. Det kan også tolkes slik 
at forventingene om å være aktive spaltister ikke har vært sterke nok, og at det 
heller ikke har vært viktig nok i en konkurransesituasjon.  

 

8.2.3 Perioden 2005-2015: Flere aktive skribenter 
Den siste tiårs-perioden er preget av både en viss kontinuitet, og klare end-

ringer og nye tendenser. Det gjelder særlig vektleggingen av kommentar- og 
meningsjournalistikken som har økt i pressen generelt, slik jeg viste i starten av 
kapitlet. I tillegg har det vokst fram nye arenaer og plattformer for publisering 
og debatt. Egne nettsider, blogger og podcaster er eksempler på dette. Dessuten 
er sosiale medier arenaer for meningsutveksling – og for markedsføring av egne 
kommentarer. 

 Kontinuiteten kan eksemplifiseres i norske VGs sjefredaktørkorps. I likhet 
med sine to forgjengere skrev heller ikke sjefredaktør/publisher i VG i 2015 
særlig ofte: «Jeg skriver ikke ledere. Jeg skriver i det hele tatt veldig lite. For 
offentligheten. Jeg skriver til PFU og til advokater og sånn, men jeg skriver ikke 
ofte i VG nei» (Torry Pedersen, 16.5.2014).273  

Pedersens begrunnelse handler om tid. Samme svar gir Hilde Haugsgjerd. 
Hun skrev lite som sjefredaktør i Aftenposten, og primært om medier og utgi-
verspørsmål. Det var en endring fra da hun var sjefredaktør i Dagsavisen fra 
2001 til 2004: 

273 Torry Pedersen gikk av som publisher i VG 4.1.17. Hans etterfølger er Gard Steiro, tidligere 
sjefredaktør i Bergens Tidende (og i den rollen informant i denne studien) og nyhetsredaktør i 
VG. Så langt ser også Steiro ut til å plassere seg i tradisjonen med «tause» VG-redaktører.   
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I Dagsavisen skrev jeg en helsides kommentar om et eller annet aktuelt sam-
funnstema hver fredag. Men det var sjanseløst å få til her. Og det er jeg litt lei 
for. Det skulle jeg gjerne gjort. Men det var ikke mulig. Det er ikke bare å sette 
av de 3-4 timene det tar å skrive en sånn artikkel. Du skal jo følge med og 
skaffe kildegrunnlag og tenke og reflektere (Hilde Haugsgjerd, 14.1.2014). 

 
I Aftenposten og VG – som i flere andre norske aviser - er de politiske redaktø-
rene mer synlige i den offentlige debatten enn sjefredaktørene. På mange måter 
kan vi si at de har overtatt sjefredaktørenes tradisjonelle offentlige rolle. Det 
fins unntak. Trine Eilertsen i Bergens Tidende som kom fra posisjonen som 
skrivende politisk redaktør. Ambisjonen var å skrive en kommentar i uken. Hun 
slet med å få tid nok, men skrev en kommentar hver fjortende dag om alt fra 
politikk til endringer i BT. Eilertsen opplevde at leserne fikk en lavere terskel 
for å ta kontakt og at hun fikk en tettere relasjon til dem. «Det tror jeg du får 
hvis du er synlig i spaltene som redaktør. De føler de eier deg litt, og det skal de 
føle også» (Trine Eilertsen, 13.1.2014).274 Lars Helle i Stavanger Aftenblad er 
også en svært aktiv publisist. Som sjefredaktørene i Aftenbladet før ham, går 
han fast på ledermøtene for å diskutere avisens profil, og skriver mange av le-
derne selv. Lederne er usignerte, kommentarene skrives med byline: 

Når jeg sammenligner med kolleger, så skriver jeg nok mer enn dem. Vi har 
tolv ledere i uka, en stor og en liten hver dag. Si at jeg gjennomsnittlig skriver 
fire av dem. Pluss at jeg skriver en stor kommentar annenhver uke og en del 
andre kommentarer (Lars Helle, 11.12.2013). 

 
Blant de norske sjefredaktørene i denne perioden er det altså representanter 
både for de som er bortimot tause og de som er aktive. Men flere gir uttrykk for 
at det er et mål å skrive mye og jevnlig. Når det ikke går, er det fordi tiden ikke 
strekker til. Sjefredaktører i hele perioden begrunner altså taushet i spaltene 
med tidsklemma.  

Når det gjelder tema så skriver de aktive norske informantene om et bredt 
spekter av temaer. Jens Barland (2014) mener at vi kan se en tendens til at da-
gens norske redaktører er mer opptatt av presseideologi og mediespørsmål enn 
tidligere. Denne studien kan til en viss grad bekrefte dette. Det handler da om 
den «tause» gruppen sjefredaktører. De skriver hovedsaklig om egne publise-
ringsvalg eller endringer i eget mediehus, men også om ulike trekk ved medie-
utviklingen. Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansens åpne «brev» til 
Facebook-direktør Mark Zuckerberg 8.9.2016 er et slikt nylig eksempel. «Bre-

274 I 2017 er Trine Eilertsen politisk redaktør i Aftenposten og en av de mest synlige kommenta-
torene i norsk presse. Hun fortsetter tradisjonen fra Harald Stanghelle som også var politisk 
redaktør og meget aktiv deltaker i den norske offentlige debatten. I tillegg lager hun sammen med 
to andre en ukentlig podcast.  
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vet» ble blant annet publisert på Aftenpostens forside. Facebook sensurerte 
Aftenpostens og andre aktørers publisering av det ikoniske napalm-bildet fra 
Vietnamkrigen, men gikk senere tilbake på avgjørelsen. Saken vakte stor opp-
merksomhet både i Norge og internasjonalt.275 
 

Blant de svenske sjefredaktørene i denne perioden er det et gjennomgående 
trekk at de er aktive og synlige både i egne spalter og i det offentlige rom. Ingen 
av dem kommer i kategorien «tause». Det er mediespørsmål og mediedebatt 
som er dominerende blant temaene sjefredaktørene skriver om, men er ikke 
begrenset til det. Heller ikke de to løssalgsredaktørene, Jan Helin i Aftonbladet 
og Thomas Mattsson i Expressen har fulgt den tause «håndverker-tradisjonen». 
Tvert om så skriver de faste kommentarer og eller blogger i egne spalter. Helin 
var opptatt av å bryte med tradisjonen av tause avismakere:  

Där tycker jag att den klassiska chefredaktören som tar plats i det offentliga 
rummet är intressantare. Så jag deltar i mycket debatter, numera framför allt 
om medieutveckling och försvarar olika publiceringsbeslut och deltar i etiska 
diskussioner och så där. Men jag hade också en bestämd ide om att vi måste få 
fram flera profiler på Aftonbladets plattform. Och om det är nåt annat jag är 
nöjd med så är det att Aftonbladet i dag har en väldigt tydlig röst (Jan Helin, 
19.11.2014). 

 
Helin bekrefter viktigheten av å bygge opp profiler innenfor meningsjournalis-
tikken. Redaktørene er særlig synlig i de digitale rommene. Arenaene for sjefre-
daktørenes deltakelse er utvidet. Helin og Mattsson hadde i flere år den felles 
ukentlig podcasten MattssonHelin om aktuelle mediespørsmål. MattssonHelin 
hadde også en egen Twitter-konto. Podcasten ble lagt ned da Jan Helin gikk fra 
Aftonbladet til SVT i slutten av 2015. Podcasting er blitt sammenlignet med 
blogging i en tidlig fase (von Krogh  & Svensson, 2016). Flere av dagens sjefre-
daktører blogger, og er tilstede på sosiale medier, særlig Twitter.276 Den digitale 
teknologien utfordrer meningsjournalistikken, både på grunn av publikums 
aktive tilstedeværelse og på grunn av tempoet og omfanget i debattene. Infor-
mantene bekrefter dette. De bruker sosiale medier og digitale plattformer til 
publisering og deling av blant annet kommentarer og blogginnlegg. I tillegg har 
flere redaksjoner en langt større åpenhet om interne forhold. Eksempler på 
dette er «Aftonbladet innifrån», en blogg om avisens indre liv. 277 Det kan ha 
sammenheng med økt krav om transparens. I tillegg kan det ses i en mer mar-
kedsorientert kontekst. Nord og Stúr (2009:37) uttrykker det slik: «I et mer 

275Hentet 2.1.2017 fra (Hansen, E.E, 2016): 
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Dear-Mark-I-am-writing-this-to-inform-you-
that-I-shall-not-comply-with-your-requirement-to-remove-this-picture-604156b.html 
276 Se vedlegg nr 6 for oversikt over sjefredaktørenes Twitter-bruk. 
277 http://inifran.aftonbladet.se/ 
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konkurrensutsatt medieutbud har det blivit viktigare för enskilda medier att 
profilera sig med ett innehåll som avviker från andra medier».  

Sydsvenskans tidligere sjefredaktør, Daniel Sandström, mener at det er en 
endring i retning av større vekt på redaktøren som utgiver i svensk presse, og at 
det innebærer en synligere sjefredaktørrolle. Et eksempel er Peter Wolodarski 
som kom fra stillingen som politisk redaktør i Dagens Nyheter. I posisjonen 
som sjefredaktør samme sted har han fortsatt sin rolle som aktiv skribent og 
tydelig stemme i den brede offentlige debatt i Sverige. Det viser at det er rom 
for individuelle forskjeller og personlig utforming av rollen. En god skribent 
med politiske kunnskaper og klare meninger vil kunne ta med seg de egenska-
pene inn i sjefredaktørrollen, slik Wolodarski har gjort. I Clas Barkmans 
(2014:271) intervjubok med sjefredaktørene i Dagens Nyheter kårer han nett-
opp sjefredaktør Wolodarski til avisens «mest produktive skribent».  

Lars Johansson i HD-Sydsvenskan skrev fast kommentar hver lørdag i hele 
sin sjefredaktør-periode. Han mener det er med på å styrke redaktørens forhold 
til leserne. Temaene varierte. I bransjespørsmål kunne han skrive opinionsbyg-
gende, men politikk overlot han til politisk redaktør :  

Det är svårt när man är chefredaktör för jag kan inte tycka för mycket. Jag 
försöker akte mig för att skriva om politik för att jag vill inte ta ställning. Det 
skulle hemma vårt nyhetsarbete (....) Jag skriver mer än branschfrågor och jag 
får ju mycket mer respons när jag skriver personligt. När jag till exempel skri-
ver om min klassresa så får jag jättemycket reaktion (Lars Johansson, 
9.6.2015).  

 
Det kan være et skille i valg av temaer, men synet på at sjefredaktørens skriving 
bygger et forhold til leserne, har fellestrekk med blant annet norske Trine Ei-
lertsens syn. Det skaper  en tydeligere profil av sjefredaktørene. Likevel er sjef-
redaktøren bare er en av mange kommentatorer i mediehusene. Og han eller 
hun er som oftest ikke den mest profilerte kommentator-stemmen. Både nors-
ke og svenske mediehus satser på kommentator-profiler. Det understrekes også 
av Bengt Braun, tidligere konsernsjef i Bonnier. Han mener imidlertid at det 
ikke er et krav at sjefredaktørene skal være skrivende:  

Nej, det är inget krav. Men sen kan man ju säja att det är väldigt roligt när en 
tidning har många olika profiler. Om du tittar på Dagens Nyheter och på 
Expressen och på Dagens Industri och även Sydsvenskan så finns det ju i var 
och en av de i dag anmärkningsvärt många profiler. Alltså namnkunniga 
personer. (…) Och det måste man ha. Sen om det är själva chefredaktören 
eller inte, eller det är en koncernchef-typ som inte skriver själv, men ser till att 
det kommer fram andra, det är lika bra det (Bengt Braun, 14.9.2015). 

 
 

På andre arenaer som for eksempel ulike bransjeorganisasjoner er imidlertid 
sjefredaktørene aktive. Både aktive og tause sjefredaktører er, og har vært, akti-
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ve i presseorganisasjoner som Tidningsutgivarna, Utgivarna, PFU, Norsk Re-
daktørforening og Mediebedriftenes Landsforening. Et annet trekk ved sjefre-
daktøren i det offentlige rom er tilstedeværelsen i lokalsamfunnet. Mange har 
dessuten deltatt mye i offentlige debatter i andre medier, og er, eller har vært, 
hyppige gjester i «tv-soffar» og «Dagsnytt18». Arenaene her er blitt flere og 
opptredenene hyppigere, blant annet har de fleste mediehusene egne web-tv 
sendinger.  Thomas Mattsson mener at han har et helt annet eksternt fokus enn 
for eksempel sin forgjenger Bo Strömstedt. Det er den nye forventningen til 
sjefredaktører: 

Den stora skillnaden i chefredaktörskapet är att det är mycket mer utåtriktat i 
dag. Bo gjorde intervjuer någon gång i bland. Jag förväntas vara synlig i 
mediedebatten varje dag. Och jag är också synlig i andra frågor. Det kan vara 
lagstiftningsfrågor eller så där. For det är mycket hårdare konkurrens, en viktig 
del av att vara chefredaktör i dag är att man jobbar mycket mer externt. Man 
bloggar, man twittrar, man är med i tv-debatter, man pratar på 
manifestationer. Jag gissar att jag gör cirka tre-fyra intervjuer varje dag om 
olika saker (Thomas Mattsson, 18.2.2015). 

 
Han mener at denne offentlige tilstedeværelsen er en nødvendighet i svensk 
presse, og ikke noe man kan velge. Grunnen er at konkurransen er så hard. 
Stockholms avismarked likner mer på Londons, hevder Mattsson. 

Nåværende norske sjefredaktører gir uttrykk for at de gjerne ville skrive mer, 
men at de sliter med å få tiden til å strekke til. For dagens svenske sjefredaktø-
rer ser det ikke ut til å være et alternativ å la være å skrive aktivt. Dette skiller 
norske og svenske sjefredaktører i denne siste perioden. Forventningene og 
ambisjonene om å skrive er klare hos norske redaktører og de fleste er aktive, 
men ikke med samme frekvens som deres svenske kolleger. Tom Hetland som 
var en aktiv samfunnsdebattant, mener at spagaten for redaktører blir stadig 
bredere, og han spør om vi får en todeling også innenfor redaktørrollen. «Ta 
for eksempel Aftenposten. Politisk redaktør Harald Stanghelle er den mest 
synlige utad, han er samfunnsredaktøren. Sjefredaktøren opererer mer innad» 
(Tom Hetland, 2.3.2012).   

Martin Eide (2000:296) argumenterte ved årtusenskiftet for at det menings-
bærende i tradisjonell politisk forstand fortsatt var viktig for redaktørrollen – 
«om det ikke er viktig for enhver redaktørs fortolkning av egen rolle». Han stilte 
spørsmålet om en slik historisk betinga side ved redaktørrollen ville bli mindre 
vesentlig ved redaktørrollen framover. Nyere forskning kan tyde på det motsat-
te, selv om det er usikkert om det er sjefredaktørene som blir de viktigste me-
ningsbærerne.  

Det er bred enighet om at pressen har fått en sterkere markedsstyring. Nord 
og Strömbäck (2012:26) skriver at selv om mediene alltid har vært avhengig av 
lønnsomhet, så har en hardere konkurranse om både publikums og annonsøre-
nes penger ført til at økonomiske målsettinger har fått større tyngde på bekost-
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ning av publisistiske ambisjoner. Informantene i denne studien argumenterer 
også for at deres synlighet i spaltene bygger relasjoner med publikum som er 
viktig i et konkurranseperspektiv. I begge mediekonsernene i studien poengte-
res det at kampen om publikum og inntektene fra brukerbetaling kanskje blir 
det viktigste framover. Det bekrefter også teorien fra DiMaggio og Powell 
(1991:66) om at organisasjoner ikke bare kjemper om ressurser og kunder, men 
også om politisk makt og institusjonell legitimitet. Kommentarjournalistikken 
plasserer seg midt i den konkurransen. 

8.3 Sammenfatning  
 
Dette kapitlet har behandlet og besvart forskningsspørsmålet: Har sjefredaktø-

renes publisistiske rolle – med særlig vekt på deres synlighet i egne spalter og offentlig debatt – 
endret seg, og i så fall hvordan? 

Historisk har det vært sterke meningsbærere blant sjefredaktørene (Eide, 
2000). I studien har jeg delt sjefredaktørene inn i tre kategorier etter hvor synli-
ge de er i spaltene: de tause, de aktive og de som skriver innimellom. Et funn er 
at mange av informantene har vært eller er tause sjefredaktører. De skriver 
svært lite i egne spalter. Når de skriver, er det gjerne for å begrunne en publise-
ring eller forklare en endring. Det gjelder i hele perioden, i både svensk og 
norsk presse og både i løssalgsavisene og abonnementsavisene. Det fins indivi-
duelle forskjeller. I alle tiårene har det vært sjefredaktører som også har vært 
aktive skribenter. De er imidlertid unntakene – fram til siste periode. Begrun-
nelsen for at de sjelden skriver, er først og fremst at tiden ikke strekker til. 

Det neste sentrale funnet er at sjefredaktørene har blitt mer synlige i egne 
spalter i det siste tiåret. Dette samsvarer med forskning som viser økt vekst i 
kommentarjournalistikk som sjanger (bl.a. Djerf-Pierre & Weibull, 2008; Nord 
& Stúr, 2009; Nossen, 2010; Mathisen  & Morlandstø, 2016). De svenske sjef-
redaktørene i siste periode er alle aktive. Blant de norske fins fortsatt tause sjef-
redaktører. Dette funnet viser kanskje den største forskjellen mellom nåværen-
de norske og svenske sjefredaktører.  

De fleste nåværende svenske sjefredaktørene har inntatt en meningsbærer-
rolle knyttet til presseetikk, mediepolitikk, medieutvikling og andre publisistiske 
spørsmål, som for eksempel ytringsfrihet. De kan også skrive om mer personli-
ge temaer for å bygge en sterkere relasjon til sine lesere. Unntaksvis finner vi en 
bred, politisk eller kulturpolitisk orientert meningsbærer. Det ser ut til å være 
stort rom for personlige valg og preferanser i utøvelsen av en meningsbærende 
rolle.  Det gjelder også for de norske sjefredaktørene. Enkelte av de norske 
redaktørene er aktive skribenter, et fåtall sågar svært aktive med flere lederartik-
ler og kommentarer i uken. Likevel er ambisjonene om å skrive, større enn den 
faktiske kommentarproduksjonen i spaltene. Årsaken er at tiden ikke strekker til 
for å kunne skrive reflektert og kunnskapsrikt om ulike temaer. Enkelte av de 
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norske sjefredaktørene overlater meningsbærer-rollen til de politiske redaktøre-
ne og til medlemmer av kommentaravdelingene. Det er en parallell til den ope-
rative redaksjonelle kontrollen som i stor grad er overlatt til nyhetsredaktører.  

De normative idealene eller forventningene om en tydelig og meningsbæ-
rende sjefredaktør er i høyeste grad tilstede. Mens nærheten til det operative 
redaksjonelle arbeidet er i ferd med å forsvinne, øker synligheten i det offentlige 
rom. Særlig gjelder dette de svenske sjefredaktørene. Materialet for hele perio-
den viser at det er et misforhold mellom ideal og praksis. Det er samtidig klart 
at det er rom for personlige og individuelle valg i utformingen av den offentlige 
rollen. Valget om å ta en synlig rolle kan ha sammenheng med bakgrunn, ikke 
minst om den er i den politiske journalistikken. I tillegg har det sammenheng 
med markedskrav. Å være synlig er å bygge merkevare som er nødvendig i et 
samfunn der selvpresentasjon er en så viktig del av den mediale hverdagen, og 
der konkurransen om publikums oppmerksomhet og penger har vokst.  
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9 Redaktører og direktører – i samme båt? 

Vi sitter i den samme båten. Og hvis den lekker så går begge to ned. Så jeg 
oppfatter utfordringene våre som de samme, men jeg opplever at redaktørene sin 
hverdag nok på mange måter er enklere enn direktørene sin akkurat nå (Gard 
Steiro, 7.3.2014). 

 
Sjefredaktørenes forhold til den merkantile delen av medieorganisasjonen er 

temaet for kapittel ni og ti. I dette kapitlet skal jeg se på utviklingen i forholdet 
mellom den redaksjonelle og den kommersielle topplederen i mediehuset, dvs. 
ledelsesteamet sjefredaktør/administrerende direktør. I kapittel ti er temaet 
sjefredaktørenes forhold til sine overordnede oppdragsgivere; styre, konsernle-
delse og eiere – av enkelte informanter kalt «foresatte». Det er relasjonene mel-
lom aktørene som drøftes, og forskningsspørsmålet som belyses i begge kapit-
lene er: Har det vært endringer av sjefredaktørenes maktposisjon innad i mediebedriftene i 
perioden?  Jeg skal i tillegg se på hvordan ledermodellene – toleder- versus enle-
dermodell – påvirker sjefredaktørenes rolle i perioden. Til slutt drøfter jeg 
hvorvidt det har skjedd en maktforskyvning mellom sjefredaktører og direktø-
rer. 

 

9.1 Sjefredaktøren og direktøren 
Sjefredaktørene samhandler mer eller mindre kontinuerlig med andre interne 

og eksterne aktører. Roppen (2003:263 ff) studerte trekantforholdet redaktør, 
eier og journalist i Orkla-systemet, og viste til at de ulike gruppene også har 
ulike forventninger til sjefredaktøren.  

Et sentralt utgangspunkt er at sjefredaktørene må forholde seg til både den 
journalistiske institusjonens og til markedets normer og forventninger. Dette 
kan skape spenninger og motsetninger som påvirker redaktørrollen og kan føre 
til rollekonflikter som må håndteres og løses. Den praktiske og formelle deling-
en av ansvar og kontroll innad i mediehus er vanligvis personifisert i forholdet 
mellom direktør og redaktør. Kartleggingen av bransjebladene (kapittel fem) 
viste at forholdet mellom de to rollene til dels har vært konfliktfylt. Tradisjonelt 
har sjefredaktøren styrt det redaksjonelle området og direktøren det økono-
misk-administrative. Begge ansettes og kan avsettes av styret – som dermed kan 
kontrollere utvelgelsen av de to toppstillingene i mediehuset.  
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Framstillingen av forholdet mellom mediehusenes to sjefer deles tidsmessig i 
tre perioder der jeg undersøker både norsk og svensk praksis under ett.  

9.1.1 1985-1994 Redaktøren var sjefen 
I 80-tallets norske aviser hadde sjefen på merkantil side ofte tittelen dispo-

nent – ikke direktør. «Det var jo ei uskyldig tid», som Stavanger Aftenblads 
Tom Hetland (2.3.2012) uttrykker det. Flere av intervjupersonene forteller om 
en tid der de merkantile lederne hadde preg av å være underordnede økonomi-
sjefer. Sjefredaktøren var den reelle topplederen, selv om makten som ble tillagt 
stillingen varierte i ulike bedrifter. Den var både avhengig av sjefredaktørens 
personlighet og styrke og av bedriftens kultur. Hans Erik Matre gir følgende 
eksempel fra avisen Vårt Land i slutten av 1980-årene: 

Direktørene gjorde det som redaksjonen bestemte. Og når man fikk 300 000 i 
overskudd så hadde man råd til å ansette en ny journalist. Så det var veldig re-
daktør- og redaksjonsstyrt. Det var nok ganske spesielt for Vårt Land. Jeg hør-
te historier fra andre mediehus at de var direktørstyrt på en helt annen måte 
(Hans Erik Matre, 26.11.2012).  

 
Informantene som var sjefredaktører i denne første perioden, tegner bilde av et 
lite motsetningsfylt forhold mellom dem og disponent/direktør. Det overord-
nede økonomiske perspektivet var å ha penger til å finansiere journalistikken og 
helst kunne øke de redaksjonelle ressursene. Det ser til en viss grad ut til å være 
legitimt å ikke bry seg særlig mye om penger i de avisene der opplags- og an-
nonseinntekter er solide. Flere av informantene er i disse årene likevel opptatt 
av at felles mål og godt samarbeid på tvers av skillet mellom redaksjon og for-
retningsavdeling var det som førte til utvikling for avisen. Andreas Norland var 
fra 1974 til 1993 sjefredaktør i flere aviser med økende opplag og solide regns-
kaper. Han overlot til andre å styre økonomien, sier han:   

I gamle dager var det en slags skillelinje mellom forretningsdelen og redak-
sjonsdelen. Åndslivet foregikk i redaksjonen. Dette mer sekundære at avisen 
også skulle tjene penger, det foregikk i forretningsdelen. Det var den alminne-
lige innstilling mange steder og skadet samarbeidsforholdene i mange aviser. 
Jeg led ikke av det der (…) VG var et show. Et samlet fellesskap. Det er jo 
noe av forklaringen på den berømte suksessen – at vi var en enhet (Andreas 
Norland, 26.11.2012). 

 
At sjefredaktørene i norsk presse framsto som direktørenes overordnede i den-
ne perioden, kan ses som et uttrykk for at den journalistiske institusjonens 
normer hadde stor innflytelse over prioriteringene. Profesjonalisering av journa-
listikken og framveksten av en mer selvbevisst journalist- og redaktørrolle 
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(Raaum, 1990; Eide, 2000; Ottosen, 2004; Nygren, 2008; Asp, 2012) er noe av 
bakgrunnen. Samtidig var alle de norske avisene i studien solide overskuddsfo-
retak, selv om de i løpet av det første tiåret også opplevde kortvarige økono-
miske nedgangstider. Ingen av informantene i norske mediehus i 1985-94 opp-
gir at de opplevde store konflikter med direktørene. Budsjettene ble det for-
handlet om, begge rapporterte til styret, men redaktøren styrte redaksjonen og 
innholdet – inkludert annonsene. Einar Hanseid uttrykker det slik: «Alt som sto 
på trykk i avisen, både i VG og Aftenposten, var mitt ansvar. Dette kom jo mye 
tydeligere til uttrykk i Aftenposten hvor det er så mye annonser, og alle mulige 
slags annonser. Var det diskusjon rundt innholdet i en annonse, så var det helt 
tindrende klart at annonseavdelingen kom til meg. Det var aldri noe diskusjon 
rundt det ansvaret» (Einar Hanseid, 27.11.2012). Til tross for at årene etter 
1985 var starten på en brytningstid der kommersielle prioriteringer fikk større 
rom, ser det ikke ut til å ha påvirket forholdet mellom redaktør og direktør i 
særlig grad.  

Den samme hovedtendensen ser ut til å gjelde de svenske mediehusene i 
studien. Flere av de svenske informantene trekker fram forholdet mellom Ex-
pressens mangeårige sjefredaktør Bo Strömstedt og administerende direktør 
(VD) Åke Ahrsjö som et eksempel på det gode redaktør/direktør-samarbeidet. 
Et «dream team» som Thomas Mattsson skrev da Ahrsjö døde.278 I sin selvbio-
grafi har Strömstedt (1994:453) et kapittel om sin direktørmakker med tittelen 
«Om en venn».  Han beskrev et forhold der begge parter kunne ha synspunkter 
på den andres ansvarsfelt, men begge visste hvem som bestemte over hva. 
Langs de samme linjene formulerer Christina Jutterström  ansvarsfordelingen i 
DN: «Jag bestämde över redaktionen. Och VD över resten. Men sen var det ju 
ändå så att budgeten den fick jag förhandla med honom. Och han hade ett VD-
ansvar för hela företaget när det gällde ekonomin enligt aktiebolagslagen. Men 
jag var aldrig underställd honom. Jag, liksom VD, var båda utsedda av styrel-
sen» (Christina Jutterström, 6.12.2013).  

Det entydige bildet blant de norske avisene av en sjefredaktør overordnet di-
rektøren, var ikke like framtredende i svensk presse i denne perioden. Sjefre-
daktøren var imidlertid også her den som var mest synlig utad, den som ble 
mest eksponert og i offentligheten oppfattet som den suverene sjefen. En slik 
utadrettet posisjon var en del av sjefredaktørenes rolle, noe også direktørene i 
svenske aviser ser ut til å ha vært innforstått med. Gunnar Strömblad var admi-
nistrerende direktør i Aftonbladet samtidig som Thorbjörn Larsson var sjefre-
daktør. Larsson framsto som sjefen med stor S: «Vi hade ett väldigt bra samar-
bete, vi kompletterade varandra väldigt bra tycker jag. Sen fick man acceptera 
då att ta en lite second role utåt. Men det var inget problem, jag hade ingen öns-
kan att ta den rollen. Utan den fick han gärna ta, att vara Mr Aftonbladet lik-
som» (Gunnar Strömblad, 18.11.2014). 

278 http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2012/09/journalisten-ake-ahrsjo-ar-dod/ 
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 Sjefredaktørenes posisjon som avisens øverste representant utad er historisk 
betinget, påpeker Eide (2000). En slik topposisjon er både knyttet til normer 
om hvordan rollen skal ivaretas og av rolleatferden, måten lederen spiller rollen 
(Martinussen, 1991). Et annet interessant poeng i samspillet mellom redaktør 
og direktør, var det tette samarbeidet, noe som bekreftes av Thorbjørn Larsson, 
hans etterfølger Anders Gerdin og av Gunnar Strömblad. Alle tre trekker fram 
dette som en av grunnene til Aftonbladets suksess på 90-tallet279. Forholdet var 
så bra, sier Thorbjörn Larsson280 (12.11.2012) fordi «vi fokuserade båda på att 
nu måste vi slåss för Aftonbladet. Inte bara vara till lags för att ägarna skulle bli 
glada. Det var ju därför att vi kunde jobba ihop».  Allerede på slutten av 80-
tallet og begynnelsen av 90-tallet var det altså eksempler på at redaksjonell og 
kommersiell ledelse gikk sammen i effektive ledergrupper. I Aftonbladet, som 
var løssalgspressens lillebror i denne perioden, ble det skapt en ny kultur der alt 
var lov bare man slo storebror Expressen: 

Det var nog en del av framgångskonceptet som kanske kan vara lite intressant. 
Vi hade något vi kallade för ”marknadsgruppen” där vi hade flera representan-
ter för redaktionen och affärsmanagement, och den var nästan viktigare än 
själva ledningsgruppen för det var där vi drev allt utvecklingsarbete. Och styr-
kan i det var ju att i utvecklingsarbetet fick man med både de  redaktionella 
synpunkterna och de affärsmässiga på ett sätt som inte har varit så vanligt på 
tidningar (Gunnar Strömblad, 18.11.2014). 

 
I Svenska Dagbladet var det ikke en tilsvarende «markedsgruppe», men både 
sjefredaktør og direktør samarbeidet aktivt for å redde avisen og snakket sam-
men flere ganger daglig. Mats Svegfors oppsummerte, som vist i kapittel sju, at 
han jobbet langt mer med økonomi enn med redaksjonelle innholdet.  

Hovedbildet er likevel at det i de fleste avishusene i studien i 1985-94 var et 
klart skille mellom den merkantile og redaksjonelle delen av mediebedriftene: 
direktør og redaktør styrte hver sine områder og hver sine staber. Intervjumate-
rialet indikerer at redaktørene har hatt stort gjennomslag for sine ønsker og 
strategier. Direktørene hadde ingen direkte innflytelse over redaksjonelt innhold 
og prioriteringer (jf. kapittel fem), men kunne si ja eller nei til store kostnads-
krevende journalistiske investeringer eller utviklingsprosjekter.  

Metaforen om skillet mellom «børs og katedral» er ofte brukt innen nyhets-
mediene, og det er et skille med sterke ideologiske føringer knyttet til normer 
og ideologi om pressens samfunnsrolle. Bengt Braun kom som direktør for 

279 Konkurransen om å bli større enn Expressen skildres blant annet i boka Sigfridsson, S. (1997): 
Chicken Race. Aftonbladet eller Expressen 
280 Larsson jobbet med flere direktører. En av dem fikk ifølge Larsson sparken «för det var ju 
lättare att ge en VD sparken än en publicist. Det blir inte samma buller ut av det» (12.11.12) Det 
kan og ses som et uttrykk for at redaktøren sto sterkere og var mer beskyttet enn direktøren. 
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Tidnings AB Marieberg fra det amerikanske multinasjonale konsernet Procter 
& Gamble i 1989. Han ble svært overraska over skillelinjene: 

Då var det ju nästan vattentäta skott ändå mellan det redaktionella och det 
kommersiella. Det fanns en förståelse för att vi måste tjäna pengar och inves-
tera i nya tryckerier och att saker och ting kostade och att någonstans måste 
pengarna komma från. Men lika fullt så var det väldigt liten förståelse för 
varför andra avdelningar fanns och vad de gjorde. Och man träffades nästan 
inte. Vilket jag upplevde då som lite märkligt, eftersom jag kom utifrån (Bengt 
Braun, 14.9.2015). 

 
Som konsernsjef var Braun opptatt av å skape større forståelse for helheten, 
sier han. Den økonomiske krisen på begynnelsen av 90-tallet og Brauns erfaring 
fra en annen bedriftskultur, ledet til en stor gjennomgang av hele selskapet der 
både redaktører og direktører deltok: «Det var ju något unikt för oss. Man bör-
jade inse att vi är ett företag, och den redaktionella och journalistiska sidan 
måste känna att man kan hantera det utan att den journalistiska integriteten 
hotas på något sätt. Den hotas inte av att man förstår hur helheten fungerar» 
(Bengt Braun, 14.9.2015). 

Utsagnet kan stå som eksempel på at en ny tid er i emning, en tid med ster-
kere tilnærming mellom marked og journalistikk. Det kan samtidig føre til end-
ringer i forholdet mellom direktør og redaktør.  

9.1.2 1995-2004: Direktørrollen blir viktigere 
 

Flere av informantene fra perioden 1985-94 fortsatte som sjefredaktører også i 
deler av tiåret 1995-2004. Tre av informantene ble enledere, en posisjon som 
blir diskutert mer i detalj under punkt 9.3.  

I Erik Wilbergs studie av lederskap i norske og svensk aviser i denne tidspe-
rioden konkluderer han med at «there are no differences in leadership practices 
between Norwegian and Swedish newspapers» (Wilberg, 2003:120), men han 
mener at det i svensk presse er en tydeligere «business orientation throughout 
the organization».  

Tilløpene til mer samarbeid på tvers fortsatte i denne perioden. I tillegg til 
sjefredaktørens redaktørkollegium, ble det vanlig med felles ledergrupper for 
hele bedriften. Disse ledergruppene var normalt formelt styrt av administreren-
de direktør. Sammensetningen varierte fra avis til avis, men i de fleste møtte 
lederne for annonse, distribusjon, opplag, marked, teknikk og økonomi sam-
men med sjefredaktør og eventuelt andre redaktører. De redaksjonelle lederne 
var i mindretall. Strukturene hadde likhetstrekk i alle mediehus gjennom perio-
den, men med variasjoner både med hensyn til oppstart, medlemmer og møter. 
Noen steder møttes hele redaktørkollegiet og hele direktørkollegiet en gang i 
uken eller annenhver uke, andre steder var det kun direktør og sjefredaktør som 
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møttes. Hans Erik Matre (26.11.2012) mener nettopp at «noe av det viktigste 
som har skjedd i denne perioden, er at veggene mellom redaksjonen og resten 
av huset systematisk er blitt bygget ned».  

Skillelinjene var imidlertid på langt nær blitt borte i perioden. I en studie av 
identitetsbygging i en svensk løssalgssavis midt på 90-tallet ble ledere observert 
på et månedlig opplagsmøte arrangert av distribusjonsavdelingen i avisen. 
Studien illustrerer samarbeidsformer mellom marked og redaksjon på et 
konkret mikronivå: «Since the editors rarely visit these parts of the premises, 
the meeting takes on a certain out of the ordinary quality. The participants 
themselves add to this impression – no other meeting in the company includes 
almost all managerial editors, and certainly not editors on their day off» 
(Kärreman & Alvesson, 2001:67). 

De fleste av mine informanter i Norge bekrefter et slikt samarbeid, men 
hevder at det fremdeles var en armlengdes avstand mellom avdelingene.  Dis-
ponent-titlene var borte, nå hadde den administrative topplederen fått tittelen 
administrerende direktør. Det kan tolkes som et uttrykk for at mer tradisjonelle 
næringslivsverdier og organisering fikk innpass i avisbedriftene, at avisene i 
større grad ble tilpasset markedets normer og forventinger.281 Direktørenes 
stilling og makt kan styrkes ved at markedslogikkens får større innflytelse i me-
diehusene. Kravet om fortjeneste ble tydeligere. Det er ikke dermed sagt at 
balansen mellom redaktør og direktør nødvendigvis forrykkes. En hovedten-
dens i intervjupersonenes svar om denne perioden er at de var sidestilt med 
direktørene, men at det fortsatt var sjefredaktørene som frontet avisen utad. 
Direktørenes posisjon var – i motsetning til i andre bedrifter – mer intern. Re-
daktørene var fortsatt suverene sjefer over den daglige redaksjonelle produksjo-
nen. De to lederne samarbeidet om budsjetter, opplag, trykkeri, distribusjon og 
om produktutvikling. Særlig i svensk presse var utviklingen av bilag og over-
gang til tabloidformat viktige i perioden.  

Det er få av informantene i 1995-2004 som vil karakterisere forholdet til 
administrerende direktør som direkte konfliktfylt. Uenighetene hadde mer preg 
av rituelle – men også reelle – kamper om budsjettfordeling, marginkrav og 
satsinger: «Alt fra mistenksomhet til svært godt samarbeid. Jeg tror at nøkkelor-
det der er åpenhet og inkludering», sier VGs mangeårige redaktør Bernt Oluf-
sen (26.8.2013). Men om forholdet til egen direktør i hovedsak framstilles som 
godt, sier flere av informantene at de kjenner historier i andre avishus som for-
teller om krigsliknende tilstander mellom redaktør og direktør.  

Som vist i kapittel seks har undersøkelser gjennomført av Norsk Redaktør-
forening avdekket flere konfliktsaker som norske redaktører er oppe i. At kon-

281 Ifølge Andreas Norland (26.11.12) ba disponenten om å få tittelen administrende direktør da 
VG i 1981 ble Norges største avis. Det kan illustrere poenget med at forretningsmessig suksess, 
øker lederens status.  
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fliktene ikke først og fremst er med direktørene, kan skyldes at det har blitt flere 
enledere, ifølge en undersøkelse av Norsk Redaktørforening (Finslo, 1999). 
Samme sted heter det : «Men det kan også skyldes at den ansvarsfordelingen 
som har utviklet seg, er så godt innarbeidet at det sjelden oppstår tvil om hvor 
grensene mellom det materielle og immaterielle ansvaret går» (Finslo, 1999:46). 
De konfliktene som fins, oppstår ifølge Finslo «i den gråsonen som omhandler 
redaktørens ansvar for det redaksjonelle budsjettet, i tilknytning til personalan-
svaret, fastlegging av stillingsrammen og i retten til å rapportere direkte til sty-
ret» (Finslo, 1999:47). 

For eierne og styret har det vært viktig å skape velfungerende lederpar: «Jag 
tycker att det är styrelsens uppgift att faktiskt förvissa sig om att de här 
personerna har åtminstone teoretiska möjligheter att kunna samarbeta», sier 
Hans Månson (22.11.2013). Etter å ha hatt et godt samarbeid med én direktør, 
fikk han nærmest et ikke-forhold med dennes etterfølger i Sydsvenskan, 
forteller Månson. Han leter etter en nøytral formulering for å beskrive det: «Vi 
var extremt olika som personligheter».  

Et godt samarbeid blir forklart med god personkjemi kombinert med respekt 
for hverandres jobb og kvalifikasjoner. I tillegg mener enkelte, som Einar 
Hålien (Bergens Tidende) at det er positivt at direktøren er opptatt av avisens 
samfunnsrolle: 

Det som var fint med Didrik (Munch) var at han var ikke bare drevet av bunn-
linja. Han var drevet av at Bergens Tidende skulle spille en rolle i byen og at vi 
skulle være en viktig og vel ansett aktør. Og så var han selvfølgelig opptatt av 
at vi skulle levere gode resultater til eierne. Men han var ikke den typen som 
synes det var stas å komme løpende til eierne med en mye høyere driftsmargin 
enn det som egentlig var forutsatt i årets budsjett for eksempel (Einar Hålien, 
27.8.2013). 

 
Uttalelsen bekrefter at avisene ikke ble sett på som rendyrkete markedsbedrif-
ter. Normer, verdier og tradisjoner som hører til den journalistiske institusjo-
nen, var fremdeles viktig for redaktørene. At direktørene bekjente seg til noen 
av de samme verdiene, ble sett som en styrke.  Enkelte mener imidlertid at det 
beste var at direktørene holdt seg helt unna redaktørens område.    

Achtenhagen og Raviola (2007:140) påpeker i sin studie av to europeiske 
medieorganisasjoner at spenninger mellom de to områdene dels var strukturelle, 
dels oppsto på grunn av ulike profesjoner og dels fra kamp om makt. Jeg  har 
ingen grunn til å tro at mine informanter bevisst underrapporter eventuelle 
konflikter, men i sine svar til meg legger de større vekt på en fortelling om sam-
arbeid og felles mål enn på kamper. Det gjelder i denne perioden både på norsk 
og svensk side. Bildet er imidlertid ikke entydig. Det er også spenninger mellom 
de kommersielle og redaksjonelle kreftene.  

Tom Hetland sier for eksempel at forholdet til direktøren i hans redaktørtid i 
Stavanger Aftenblad til dels var motsetningsfylt. «Jeg oppfatta nok at det var en 
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ganske tung kraft etablert på det økonomiske området. Styret, eierne, direktøren 
representerte en sterk akse i å dra oss i mer kapitalistisk retning», sier han. Sam-
tidig var redaktøren viktig både internt og eksternt. «Det er forventninger om å 
være mer enn bare pølsefabrikk, og de kan bare redaktøren oppfylle» mener 
Hetland (2.3.12). 

 Det skjer ellers viktige teknologiske, organisatoriske og publisistiske end-
ringer i denne tiårs-perioden. Nettpublisering starter for fullt i de fleste redak-
sjonene. Flere av mediehusene skiller den digitale delen ut i egne multimedia-
selskaper og særlig etter årtusenskiftet blir det en klar dreining mot sterkere 
fokus på økonomiske resultater og markedsspørsmål.  

9.1.3 2005-2015: Tett samarbeid 
De formelle, organiserte ledergruppene ble i perioden 2005-2015 enda vikti-

gere for lederskapet av mediehusene. Ledergruppen fikk dessuten medlemmer 
med nye titler som kommersiell direktør, HR-direktør, økonomidirektør, tekno-
logi- og utviklingsdirektør, innovasjonssjef, strategisjef, controllerchef, produkt-
eier for nyhetsprodukter, produkteier for nye medier-produkter, varemerkesjef 
og lesermarkedsdirektør.282  

Mye av kontakten mellom toppsjefene for den kommersielle delen og for 
den redaksjonelle kan også foregå mer uformelt. I Bergens Tidende ble Trine 
Eilertsen (sjefredaktør) og Sondre Gravir (administrerende direktør) ansatt 
samtidig i 2008, og bestemte seg for å ha daglig kontakt: «Vi skulle ikke komme 
i den redaksjonen mot administrasjonen-diskusjonen. Vi skulle unngå det. For 
det tar så mye krefter. Og vi begynte å ha felles allmøter på tvers og prøve å 
oppheve de skillene. Ikke for å begynne å sause sammen annonser og redaksjo-
nelt innhold, men for at alle skulle forstå mer av de andre sin verden», sier Tri-
ne Eilertsen (13.1.2014).  

En tilsvarende innstilling gir flere av informantene uttrykk for. «Vi har aldri 
hatt et fiendebilde. Vi er bevisste på hva som er skillet mellom det kommersielle 
og det redaksjonelle», sier Aftenpostens nåværende publisher, Espen Egil Han-
sen (21.1.2015). Man kan si at i den grad det har vært noen mur mellom redak-
sjon og markedsavdeling, så ble den nå erstattet av lettvegger i et åpent land-
skap. Et tilsvarende funn gjorde Jens Barland i sin avhandling om produktutvik-
ling i Aftonbladet og VG fra 1995 til 2010: «Nedbygging av veggene mellom 
redaksjon og administrasjon (...) er et tydelig tegn som viser endringer i relasjo-
nen mellom journalistikken og markedet. Dette viser hvordan de to institusjo-
nene har kommet mer i inngrep med hverandre» (Barland, 2012:282).  

En ytterligere pådriver i en slik endring er den digitale utviklingen i mediehu-
sene. Flere av informantene trekker fram teknologien som en viktig faktor i 

282 Se for eksempel Aftonbladets ledergruppe mai 2016: 
http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/05/23/har-ar-aftonbladets-nya-ledning/ 
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mediehusenes forsøk på sammensmelting av de to tidligere separate institusjo-
nelle miljøene. «I den digitale verden så må vi samarbeide tettere enn man måtte 
i en gammel papiravis. Om nye produkter. Men det har jo alltid vært, eller bur-
de vært, et relativt tett samarbeid mellom kommersiell side og redaksjonell 
side», sier Aftenpostens Hilde Haugsgjerd (14.1.2014).  

Endringen fra et tradisjonelt todelt lederskap til et tredelt samarbeid er et 
tema i Oscar Westlunds avhandling om Göteborgs-Postens mobilutvikling. 
Teknologene (techies) er en like viktig del av utviklingen som redaksjonen (creati-
ves) og forretningsavdelingen (suits). Den mobile medieutviklingen skjedde i en 
ny organisasjon, skilt fra den gamle «to facilitate the desire for rapid change and 
collaboration among creatives, suits and techies» (Westlund, 2011:304). Hans 
konklusjon er at «the old boundaries between creatives and suits have been 
rearranged, and with the increased reliance on technology the techies have be-
come increasingly involved in formalised sensemaking processes» (Westlund 
2011:312). Funnene i min avhandlingen bekrefter Westlunds studie i den for-
stand at teknologi, særlig det siste tiåret, har fått økt betydning for utviklingen 
av redaktørrollen i grenselandet mellom journalistikk og forretning.  

I tillegg til det utvidede samarbeidet og ny teknologi er to andre utviklings-
trekk viktige for forståelsen av forholdet mellom direktør og redaktør. For det 
første har flere av mediehusene i studien fått enledere.283 Særlig gjelder det 
Schibsted. Slike publishere er direktør og redaktør i en og samme person. For det 
andre har det skjedd en sentralisering av direktørfunksjonene både på svensk og 
norsk side. I Schibsted Norge fikk de to regionavisene Bergens Tidende og 
Stavanger Aftenblad felles direktør i august 2014. I desember 2015 tok Schib-
sted sentraliseringen et langt skritt videre (se kapittel tolv for utviklingen etter 
2015). All kommersiell virksomhet i de fire regionavisene ble samlet i en og 
samme enhet.  Det innebærer endringer i struktur og formell ansvarsoppdeling. 
Fram til omorganiseringen var de norske redaktørene fortsatt sidestilt med 
direktørene, og begge rapporterte til styret og konsernledelsen.  

I svensk presse har Bonnier-konsernet innført en organisering der sjefredak-
tørene rapporterer til og er underlagt administrerende direktør, VD. Dette gjel-
der i HD-Sydsvenskan, i Dagens Nyheter, Expressen og Dagens Industri. Fra 
2014 ble Gunilla Herlitz, selv tidligere sjefredaktør, forretningsområdesjef for 
Bonnier News. Det vil si at hun var administrerende direktør for Bonniers tre 
Stockholmsbaserte mediehus og sjef for blant andre Peter Wolodarski  (Dagens 
Nyheter) og Thomas Mattsson (Expressen). Hun var dessuten styreleder i HD-
Sydsvenskan. Ifølge Mattsson møttes de ikke daglig, men hadde jevnlig kontakt. 
Han sier at de ikke hadde hatt konflikter: «De frågor som hon jobbar med är ju 
övergripande affärsfrågor för Bonnier News. Hela affärsområdet. Och jag 

283 I disse mediehusene er eller har det vært publisher i den siste perioden: Aftonbladet fra 2012, 
VG fra 2011, Aftenposten fra 2015, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad 
fra 2016. Dagens Nyheter, 2009-2013, Sydsvenskan 2013-2014. 
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jobbar konkret med varumärket Expressen» (Mattsson, 18.2.2015). Ut fra et 
politisk-økonomisk begrepsapparat kan vi si at Mattsson har en operasjonell 
kontroll over den daglige, redaksjonelle driften av en av avisene, mens Bonnier 
News-sjefen har allokativ kontroll over samtlige aviser i konsernet. Ved utgang-
en av første halvår 2016 valgte Herlitz å slutte som Bonnier-direktør. Anders 
Eriksson overtok som affärsområdechef for Bonnier News.284  

Et nytt trekk ved dette tiåret er altså at redaktørene i Bonnier ble underordnet 
direktørene. Pia Rehnquist i Sydsvenskan rapporterte til administrerende 
direktør (VD), Lars Dahmén285: «Vi har jobbat väldigt nära varandra i två år och 
jag skulle säga att vår relation också bygger på att han har stor respekt för det 
jag kan..(…) Men det är ingen tvekan om att han är min chef» (11.12.2014).  

Et tidligere eksempel fra Sydsvenskan viser dilemmaer når redaktør og direk-
tør ikke lenger er sidestilt. Daniel Sandström var sjefredaktør i Sydsvenskan fra 
2008 til 2013. Direktøren var hans nærmeste sjef, og den som hadde kontakten 
til eierne i Stockholm – slik også dagens direktør har. Direktøren hadde vært 
med på rekrutteringen av Sandström som sier at han dermed følte at han hadde 
et sterkt mandat. I starten hadde de en god relasjon: «Och jag hade också 
ganska mycket svängrum i början att arbeta som jag ville göra. Sen skulle jag 
säga att efterhand så surnade relationen» (Daniel Sandström, 6.12.2013). Jour-
nalistisk hadde Sydsvenskan suksess, vant Det stora journalistpriset286 og ble årets 
dagsavis i årene 2008-2010. Men kommersielt gikk det dårligere, medarbeidere 
sluttet, og redaktørens forhold til direktøren ble vanskelig. Det hele endte med 
trusler om en rettslig strid mellom direktøren og Bonnier. Bonnier ville ikke 
betale ut avgangsvederlaget til direktøren fordi de mente han hadde vanskjøttet 
sitt VD-oppdrag. Tvisten ble avgjort ved voldgift287 der den avgåtte direktøren 
likevel fikk 75 prosent av vederlaget. Daniel Sandström beskriver sitt forhold til 
direktøren slik: 

Han slutade 2011 och då hade jag egentligen gett upp relationen. Då tyckte jag 
att han var en belastning. Men eftersom jag rapporterade till honom, så hade 
jag svårt att gå till Bonniers och säga att jag tycker inte det här fungerar. 
Därför att det skulle uppfattas som illojalt. Hade jag haft en starkare relation 
till ägaren så hade det varit lättare för mig att kanske kommunicera det. Jag 

284 http://www.dn.se/ekonomi/gunilla-herlitz-slutar-som-bonnier-vd-1/ 
285 Sommeren 2015 ble Lars Dahmén direktør for Bonnier Tidsskrifter og Pontus Bodelsson 
overtok som VD for Sydsvenskan.  
286 I 2008 vant Sydsvenskans journalister Jens Mikkelsen og Johan Wessman Stora Journalistpri-
set, mens Karen Söderberg vant Lukas Bonniers Stora journalistpris. I 2009 vant Kinga Sandén 
prisen for Årets fornyare. Kilde: storajournalistpriset.se. 
287 Skiljedom er betegnelsen  på svensk.  Hentet 1.2.2017 fra 
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2013/04/29/johan-stahls-triumf-far-8-miljoner-fran-
bonnier/ og https://www.medievarlden.se/2013/04/johan-stahls-miljontvist-med-bonniers-
over/ 
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hade inget av det politiska arbetet. Men när det politiska arbetet mot 
Stockholm havererade, vilket det gjorde för att vår VD inte klarade av det 
jobbet, så blev det ju svårare för mig att hävda tidningens journalistiska 
integritet (Daniel Sandström, 6.12.2013). 

 
Et slikt konfliktfylt forhold skaper stor frustrasjon og gjør ledelsen av arbeidet 
slitsomt og vanskelig, oppsummerer Sandström: «Jag visste inte hur jag skulle 
agera där, därför att han var min chef. Jag kände mig bakbunden i den 
situationen helt enkelt» (6.12.2013). 

Eksemplet viser hvilke problemer som kan oppstå når redaktøren er under-
lagt direktøren og heller ikke har formelle og uformelle relasjoner til personer 
lenger opp i hierarkiet. Redaktørens legitimitet og forankring ligger da uteluk-
kende i den redaksjonelle institusjonen, mens han ikke har noen innflytelse over 
den administrative og forretningsmessige delen. At redaktøren er formelt un-
derlagt direktøren får klare negative konsekvenser for redaktørens maktposi-
sjon. 

Hovedtrekket i denne perioden er den bevisste nedbyggingen av skillene 
mellom merkantile og redaksjonelle avdelinger i mediehusene samt sentralise-
ringen av økonomisk-administrative oppgaver og ansvar. I neste avsnitt skal jeg 
drøfte disse trekkene nærmere. 

  

9.2 «I samme båt» 
I hele undersøkelsesperioden er det eksempler på tette bånd mellom redak-

sjon og forretningsavdeling.  Grensene mellom marked og redaksjon har imid-
lertid gradvis blitt mer og mer åpne. Institusjonenes rutiner og praksis nærmer 
seg hverandre og skaper nye normer. Den digitale utviklingen, kombinert med 
papiravisenes opplagsnedgang og svekkete stilling på annonsemarkedet, øker 
behovet for samarbeid, og visker ut de tidligere skillelinjene. Jakten på nye for-
retningsmodeller og inntekter gjør det samme. Det kommer tydelig til uttrykk i 
hvordan informantene fra perioden 2005-2015 omtaler sitt forhold til direktør 
og marked.  «Vi er i samme båt»-tankegangen blir et typisk trekk. Flere bruker 
akkurat den metaforen. Det nytter ikke med «tunnelsyn» eller «silotenking» er 
andre billedlige uttrykk som brukes. Flere sier at de bevisst prøver å bryte ned 
de tradisjonelle skillelinjene og skape et fellesskap på tvers av avdelinger i me-
diehuset med felles allmøter, felles presentasjon av kampanjer osv.  
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Det er i tillegg etablert nye roller i ledergruppene som kan gå på tvers av re-
daksjonell og kommersiell side.288 Lesermarked er ett slikt fellespunkt, skapt 
ikke minst av brukerbetalingen på nett, understreker Aftenpostens publisher:  

Før abonnerte du på en avis, men når du går over i det digitale er det noe mer. 
Det er en innholdspakke. Den skal kanskje ikke vært lik for alle. Det er kan-
skje noe mer enn bare innholdet. Det har en bestanddel som er journalistikk, 
og hvordan den journalistikken pakketeres og utøves. Og en bestanddel som 
behandler mer om tradisjonelt lesermarked-arbeid. Det er helt umulig i dag å 
jobbe med det separat. Det er veldig tydelig nå at det henger sammen (Espen 
Egil Hansen, 21.1.2015). 

 
Produktutvikling er blitt fellesområde for blant annet direktør og redaktør (West-
lund, 2011; Barland, 2012). Enkelte mediehus både i Sverige og Norge har opp-
rettet stillinger som produktdirektør eller produkteiere. Et av dem er Bergens 
Tidende der redaktør og direktør begge ville ha kontroll over den nye stillingen. 
«Da produktdirektøren ble ansatt så var vi nøye på at den personen skulle rap-
portere til begge to. Det var viktig signal for oss. At denne enheten ikke ligger 
under markedsavdelingen eller under redaksjonen, eller bare handler om det 
merkantile», sier Gard Steiro (7.3.2014). I utlysningsteksten til denne produktdi-
rektøren ble viktige oppgaver beskrevet som «å øke utviklingstakt, innovasjons-
evne og produktutviklingsmetodikk, og frembringe nye produkter på papir, nett 
eller i andre former, tuftet på Bergens Tidendes posisjoner».289 Journalistikk og 
marked ses altså i sammenheng, men det er her rimelig å si at normer knyttet til 
den kommersielle siden er de dominerende. Forventningene til redaktørrollen 
er ikke bare knyttet til dens tidligere journalistiske legitimitet.  

De tradisjonelle normene og kulturen forankret i den journalistiske institu-
sjonen er imidlertid ikke blitt borte, selv om blir utfordret på flere områder. Ett 
uttrykk for det er de etiske og redaksjonelle diskusjonene rundt nye fellespro-
dukter i skjæringspunktet mellom journalistikk og kommers. Sponsing, content 
marketing, kommersielle samarbeid mellom etablerte nyhetsredaksjoner og 
andre aktører som VGs Partnerstudio,290 er eksempler på nydannelser som 
mange kritikere kaller reklamejournalistikk.291 Denne nye formen for annonser 

288 Etableringen av felles HR-avdeling har også vært gjenstand for diskusjon, blant annet i Aften-
posten. Sjefredaktør Hilde Haugsgjerd protesterte mot HR-ideologien som et fag med blant 
annet felles medarbeiderundersøkelser og der «.. det er veldig viktig å bygge systemer og der 
systemene må være helt like. Og det er jeg 50 prosent enig i og så er jeg 50 prosent uenig. Det er 
mye viktigere å ha en god kultur der du jobber enn å ha mange litt sånn påtvungne halvvellykka 
tiltak som skal forene selgere og journalister». 
289 http://karrierestart.no/ledig-stilling/224799 - Hentet 27.8.15 
290Hentet 27.1.2017 fra: 
http://www.vg.no/annonsorinnhold/native/?skey=6f3fce30&preview=true  
291 En av dem er Klassekampens sjefredaktør, Bjørgulv Braanen, som i en leder 28.10.2015 mente 
at «Den nye reklamejournalistikken er også et angrep på selve grunnforutsetningen for en uav-
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er i sterk vekst, og innholdsmarkedsføringen utfordrer de etiske og journalis-
tiske rammene (Barland, 2016). 

Poenget her er at samarbeidet i mediehusene endres blant annet som følge 
av nye digitale produkter og arbeidsformer, og at det også fører til at forholdet 
mellom redaktør og direktør endrer seg. «Den nye virkeligheten har tvunget 
fram tettere samarbeid og mer nærhet mellom de to rollene. Jeg skulle ønske 
det ikke var sånn, men sånn er det» (Hilde Haugsgjerd 13.1.2014). 

Forankringen i den journalistiske institusjonene har preget sjefredaktørrollen 
og forventningene til den. Økonomi og digitalisering endrer disse forvent-
ningene. Veien til suksess går gjennom samarbeid og tillit på tvers, hevder in-
formantene som er sjefredaktører i Schibsted og Bonnier i denne siste perioden. 
Det samme gjør Erik Wilberg (2003:154) i sin studie av ledermodeller i norsk 
og svensk presse: «To identify the important values, balanced between editorial 
and non-editorial, stick to them and communicate them effectively is the acid 
test of newspaper leadership».  Børs versus katedral tolkes av blant annet Lena 
K. Samuelsson som en forslitt og avleggs metafor: 

Det finns en naivitet i det där med börs och katedral som är lite skrämmande 
faktiskt. För vi har sett ett antal tidningar som går under för att man inte kan 
förstå att journalistik är faktiskt en business som allt annat. Det finns ett annat, 
högre värde med journalistiken. Det är absolut sant och det är ett fundament i 
ett demokratiskt samhälle, men om man inte lyckas få det att gå runt, så finns 
det ju inte kvar (Lena K. Samuelsson 2.6.2014). 

 
Hennes synspunkt kan ses som typisk for oppfatningene til de informantene 
som er sjefredaktører i dag. Avlivingen av den gamle metaforen er nødvendig 
for at den nye metaforen om «alle i samme båt» skal få plass. Achtenhagen og 
Raviola (2007:132) argumenterer også for en sameksistens, duality, mellom 
redaksjonelle og kommersielle avdelinger, ikke for å oppheve særegenheter, 
men for å skape en mer enhetlig organisasjon: «…disintegration is killing the 
industry from inside. The daily struggle between editors and marketers, online 
and offline, soft and hard news, is deeply affecting company survival in the 
industry». 

9.3. Enledere 
Flertallet av informantene i denne studien har styrt i en toleder-modell. Men 

enkelte har som vist, innehatt begge posisjoner; både redaktør og direktør. Det 
er et økende antall enledere eller publishere mot slutten av studien, særlig i 

hengig presse, nemlig at «redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper 
som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle inn-
holdet». Nå brister en presseetisk demning det har tatt 100 år å bygge opp i Norge».  
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Norge. Det fins imidlertid ingen statistikk over utviklingen av ledermodell i 
svensk og norsk dagspresse fra 1985 og framover. Totalt er 58 av Norsk Redak-
tørforenings 714 medlemmer enledere i 2015.292 Det har ikke lykkes å finne 
tilsvarende statistikk for Sverige.293  

Ledelsemodellene i svensk presse har variert, og ifølge Djerf-Pierre og Wei-
bull (2009:490) ble toleder-systemet innført på 1970- og 80-tallet, mens det på 
1990- og 2000-tallet har vært en tilbakevending til enlederskap og publisher-
modeller. Hun skriver videre at spørsmålet om forholdet mellom direktør og 
redaktør «fick en stark ideologisk laddning, där polariserade föreställningar om 
tidningsproduktion som ekonomisk och/eller publicistisk praktik, är kopplade 
till just dessa två ledningsroller. Det är tydligt att det var under 1960- och 1970-
talet som denna föreställning etablerades på fältet och att denn även kom till 
uttryck i ökade krav på ett tudelat ledarskap där det ekonomiska och publicis-
tiska ansvaret skiljs åt» (Djerf-Pierre & Weibull, 2009: 490)   

Målt etter resultat er det ingen forskjell mellom enleder- og toleder-modell i 
avishus, var konklusjonen i Wilbergs avhandling om lederskap i norske og 
svenske aviser. Heller ikke mellom de to landene er det signifikante forskjeller. 
Blant respondentene i undersøkelsen var det stemmer for begge modellene, 
men en viss enighet om at enleder-modellen ga et mer holistisk syn på organisa-
sjonen (Wilberg, 2003:142, 158). 

Ingen av mediehusene i denne studien hadde en enleder-modell i 1985. Av 
informantene er det sju som har eller har hatt rollen som publisher. En av disse 
ble enleder i tiåret 1985-1994,294 to startet i perioden 1995-2004 og fire i den 
siste og nåværende perioden. Tre av de sju er økonomiudanna. Alle har redak-
sjonell erfaring, seks av dem fra dagspresse, en fra fagpresse.  Fire av de sju 
startet som sjefredaktører i et toledersystem, og ble så enledere etter noen år.  

Ser vi på oversikten over samtlige sjefredaktører i de ti mediehusene i perio-
den var/er det 5 enledere på norsk side. Av svenske redaktørene var/er 4 enle-
dere. Tabell 9.1 viser fordelingen på tiår. Det er med andre ord kun 15 prosent 
av det totale antall sjefredaktører i studiens mediehus som har vært enledere 
fram til 2015.  

 
 
 

292 I følge Norsk Redaktørforening har 10 medlemmer tittelen redaktør/daglig leder og 48 med-
lemmer tittelen ansvarlig redaktør/daglig leder. Tilsvarende tall for 2010 var 5 og 49. Det totale 
antall medlemmer var hhv 714 medlemmer og 751. Totalt var antall med tittel sjefredaktør eller 
ansvarlig redaktør hhv 209 og 200. Mer konkrete tall har ikke NR, ifølge ass. generalsekretær 
Reidun Kjelling Nybø, på forespørsel fra meg høsten 2015.  
293 I følge TU/Utgivarnas Jeanette Gustavsson fins ikke en slik oversikt. Oppgitt i mail 
25.08.2015. 
294 Enlederposisjonene varte også inn i neste tiårs-periode. Det samme gjelder en av publisherne i 
neste periode. De sju enlederne er Thor Bjarne Bore, Hans Erik Matre, Torry Pedersen, Espen 
Egil Hansen, Joachim Berner, Jan Helin, Lars Dahmén. 
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Tabell 9.1 Antall enledere blant sjefredaktørene i studien fordelt på tiår 
 
 1985-1994 1995-2004 2005-2015 Totalt  

Norske       1        2         2295  5 (24) 
Svenske -         1         3  4 (34) 
Totalt           1         3         5  9 (58) 
 
Blant informantene i studien var Thor Bjarne Bore i Stavanger Aftenblad 

den første enlederen. Han mener at det var en bekreftelse på at avisen skulle 
være redaktørstyrt. En viseadministrerende direktør tok seg av det økonomiske 
og administrative. Ledergruppen drøftet viktige spørsmål, og var det uenighet – 
noe som ifølge Bore hendte sjelden - hadde det redaksjonelle førsteprioritet. 
Tilsvarende ordning hadde Hans Erik Matre da han ble enleder i Bergens Ti-
dende i 1994. Begge var først og fremst opptatt av å være redaksjonelle ledere: 
«Selv om jeg da var publisher eller enleder i utgangspunktet, så var jeg 90 pro-
sent redaktør og 10 prosent direktør. Så jeg ansatte en viseadministrerende 
direktør som tok seg av økonomien. Men poenget var at det skulle være én 
person som hadde siste ordet» (Hans Erik Matre, 26.11.2012). 

I 2000 kom den første svenske enlederen blant informantene. Joachim Ber-
ner ble publisher i Dagens Nyheter etter knappe to år som sjefredaktør. Han 
omtaler seg selv som krevende for en VD fordi «jag körde chefredaktörsjobbet 
som om jag var VD». Publisher-rollen ønsket han seg for å «få kraft i förändring-
en av tidningen» (Joachim Berner, 8.1.2014) . 

Ved utgangen av 2015 er tre av de ti mediehusene i Schibsted og Bonnier 
News styrt av en enleder. Den siste tiårs-perioden er, eller har det vært, publis-
her i disse mediehusene: Aftonbladet fra 2012, VG fra 2011, Aftenposten fra 
2015. I tillegg ble det enledermobell i Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og 
Stavanger Aftenblad fra 2016. To av  Bonniers mediehus i studien har hatt 
publisher en periode, men er nå tilbake til toleder-modellen. De to mediehusene 
er Dagens Nyheter med publisher i perioden 2009-2013, og Sydsvenskan 2013-
2014. I Sydsvenskan overtok direktøren som publisher da Daniel Sandström 
sluttet i 2013. Da Helsingborgs Dagblad ble kjøpt opp av Bonnier og slått 
sammen med Sydsvenskan, var Lars Dahmén både administrerende direktør og 
sjefredaktør/ansvarlig utgiver for Sydsvenskan. Etter oppkjøpet fortsatte han 
som administrerende direktør og ansvarlig utgiver. Begrunnelsen var å sikre 
felles publiseringsplattform, men ordningen ble sterkt kritisert, særlig av journa-
listene.296 De to sjefredaktørene for HD-Sydsvenskan, Pia Rehnquist og Lars 
Johansson, var redaktører uten utgiverskap. Det skapte debatt. «Kritiken som 
har kommit upp är att chefredaktörer på något sätt skulle desavoueras eller ha 

295 Fra 2016 ble som nevnt ytterligere tre norske Schibsted-redaktører enledere. 
296 Se Per Svensson i kapittel 1 i avhandlingen. 
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mindre makt. I min värld är det inte så», sier Lars Dahmén (11.12.2014). Heller 
ikke sjefredaktør for Sydsvenskan, Pia Rehnquist, var bekymra over at hun ikke 
hadde formelt utgiveransvar: «Jag vet att det finns en upprördhet internt. Man 
tycker att det beskär min makt. Man tycker att det har alltid varit på ett visst 
sätt, varför kan man inte fortsätta så. Men uppriktigt kan jag säga att jag känner 
inte alls att min makt är särskilt beskuren» (Pia Rehnquist, 11.12.2014). 297 

Hennes sjefredaktørkollega i Helsingborg sier derimot at han aksepterte 
ordningen noe motvillig: «Jag tycker det är ett bra system med ansvarig 
utgivarskap som vi har i Sverige. Att en person faktiskt är ansvarig. Och det är 
klart att jag var emot egentligen att vi skulle lägga det på VD, men jag förstår 
hans argument för det just då» (Lars Johansson, 9.6.2015). Da Dahmén gikk 
videre til nye oppgaver i Bonnier, ble Pontus Bodelsson ansatt som direktør. 
Han hadde ingen tidligere redaksjonelle erfaring slik Dahmén hadde, og HD-
Sydsvenskan gikk da tilbake til en modell der sjefredaktørene igjen har utgiver-
ansvar. Da HD ved årsskiftet 2015/2016 fikk ny sjefredaktør, ble Pia Rehnquist 
eneste utgiver. 

Argumentasjonen om at en enleder-modell er gunstigere for å få til hurtige 
endringer, samsvarer med vurderingene dagens publishere gir. Endringstakten er 
så høy at konsentrasjon av avgjørelsesmyndighet forenkler beslutningsprosess-
ene. Espen Egil Hansen i Aftenposten omtaler det som en modell som er «god 
for å få økt tempo på transformasjonen» (Espen Egil Hansen, 21.1.2015). Det 
er tilnærmet identisk med Berners begrunnelse femten år tidligere. I tillegg til 
endringstakten, er også digitaliseringen et argument for å samle lederskapet i en 
og samme person slik blant andre Aftonbladet har gjort: «I en onlinevärld så 
menar jag att produktutveckling och affärsutveckling och redaktionell kompe-
tens ligger så otroligt nära varann och båda lederfunktionerna har utmaningar så 
att det är inte rationellt att ha dom här uppdelat längre, i en governance på två» 
(Jan Helin, 19.11.2014). 

Dagens begrunnelser for enleder-modell handler om å få en samlet ledelse 
for et mediehus der de enkelte områdene flettes stadig tettere inn i hverandre. 
Like fullt ser rekrutteringen av publishere fortsatt ut til å være forankret i det 
journalistiske. Kartleggingen av bransjebladene i kapittel fem viste at det har 
vært en viktig makt- og profesjonskamp at publisher-rollen skulle fylles av re-
daktører. Særlig gjelder det den norske redaktørforeningen. 

Alle enlederne i denne studiene har redaksjonell bakgrunn. Samtlige infor-
manter mener at publishere må rekrutteres fra redaksjonell side. Uten journalis-
tisk ballast, nytter det ikke. «Nei, i hvertfall ikke i VG. Du hadde blitt spist til 
frokost. (…) Mine redaktørforgjengere har vært journalistisk usedvanlig dyktige, 
og du må være journalistisk helt på topp skal du klare deg i dette» (Torry Peder-

297 Lars Johansson gikk av som sjefredaktør for Helsingborgs Dagblad ved årsskiftet 2015/16. 
Jonas Kanje, tidligere nyhetssjef for HD/Sydsvenskan overtok som sjefredaktør. Men Pia Rehn-
quist ble ansvarlig utgiver for hele HD/Sydsvenskan. 
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sen, 16.5.2014). Også konsernsjefene mener at «det mest realistiske» er å hente 
enlederen fra redaktørene, sier Schibsted Norges konsernsjef: «I hvert fall sånn 
som det ser ut nå fordi de vil være så tett på det daglige produktet og det redak-
sjonelle innholdet. Og så må de også ha nok sans for det kommersielle og 
skjønne det, altså ha evner på det som går på produktutvikling» (Didrik Munch, 
20.6.2014).  

Å ansette publishere uten denne redaksjonelle erfaringen ville trolig vært 
kontroversielt, mener den tidligere konsernsjefen for Schibsted Sverige. Det 
ville blitt mye diskusjon (Gunnar Strömblad, 18.11.2014) Legitimiteten for en 
sjefredaktør er altså fortsatt sterkt forankret i den redaksjonelle kompetansen – 
når sjefredaktøren også er direktør. Men når sjefredaktøren blir direktør, så blir 
han eller hun også fjernere fra redaksjonen og det redaksjonelle arbeidet. Mens 
Matre på 90-tallet oppfattet seg som 90 prosent redaktør og 10 prosent direk-
tør, snakker Torry Pedersen om en todeling. Jan Helin sier at han i Aftonbladet 
brukte 70-80 prosent av tiden på tradisjonelle direktøroppgaver. Helin fikk 
større avstand til det daglige redaksjonelle arbeidet og ansvaret da han ble enle-
der. Han måtte lære seg å delegere og til dels redefinere sin rolle: 

Man måste verkligen mogna i sitt ledarskap därför att redaktionellt ledarskap 
traditionellt är väldig dels hierarkiskt och ganska gammaldags. Det har att göra 
med utgivarrollen som är såpass stark i en kvällstidning (..) Om du är uppväxt 
så som jag är, att det som präglar ditt syn på ledarskap, om man ska uttrycka 
det lite bildligt, så kan man säga att förväntan från en redaktion det är att che-
fen kan kasta av sig kavajen, och göra jobbet lika bra som alla andra. Det är 
förväntan på ledarskapet du har. Och en orimlig förväntan på närvaro (Jan 
Helin, 19.11.2014). 

 
 Hans Arne Odde i avisen Drammens Tidende ble i 2003, etter 12 år i redaktør-
stolen også administrerende direktør. Han flyttet som enleder to etasjer opp i 
bygget, både av praktiske og symbolske hensyn:  

Det var fra min side viktig å markere at jeg gikk fra å være sjefredaktør til å 
være sjefredaktør/administrerende direktør. Da skulle jeg være leder for alle og 
for hele virksomheten. Og da ble utgangspunktet og forankringen annerledes. 
Den ble mye nærmere administrasjonen, mye nærmere økonomi og salg.(…) 
Og nyhetsredaktøren i avisen ble etter hvert en mer tydelig redaktør. Jeg slut-
tet helt å delta på internmøter i redaksjonen (Hans Arne Odde, 29.11.2012).  

 
Håndverker-utgaven av en redaktør er altså i praksis vanskelig, for ikke å si 
umulig å opprettholde i en publisher-rolle. Det bryter med forventningene til 
redaktørene om tilstedeværelse i det redaksjonelle, slik andre informanter tok 
opp i kapittel sju. Det kan samtidig være en løsning for å unngå rollekonflikter 
– dels ved å spille ulike deler av rollen for forskjellige grupper i mediehuset, og 
dels kan det ses som en spesialisering av rollen (Aubert, 1979). Ikke minst 
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handler det om at andre deler av rollesettet får forrang. Samtidig kan publisher-
funksjonen bidra til rolle-akkumulasjon (Sieber, 1974), dvs en positiv rollefor-
sterkning, som vist i kapittel 3. Det gir blant annet rolleprivilegier og tilgang til 
ressurser som både kan styrke statusen og rolle-utøvelsen. På den måten kan de 
positive forsterkningene redusere opplevelsen av rollekonflikt. Det er prestisje 
knyttet til å være både redaktør og direktør, og slik sett er det en del av å være «i 
karriären» som Joachim Berner uttrykte det i kapittel seks.   

Konsernsjefene i Schibsted tror det vil bli flere publishere framover. Årsaken 
er dels at dette gjør det tydeligere hvem som er sjef. «Det blir ju mer effektivt. 
Det är ingen tvekan om det. Det blir mer som ett normalt företag» (Gunnar 
Strömblad, 18.11.2014). Og dels fordi det administrative blir mer digitalisert og 
sentralisert: «Jeg tror det vil bli mer i retning av enleder med sterke redaktører 
lokalt, og at mye av det som skjer administrativt skjer sentralt» (Didrik Munch, 
20.6.2014). Dette var Munchs svar i 2014. I 2016 er det som vist, blitt en realitet 
i Schibsteds regionaviser.  

Bonniers tidligere konsernsjef, Bengt Braun, er ikke like overbevist. Ett sted 
i hierarkiet blir det én sjef, men kanskje først på konsernsjef-nivå, mener han. 
Mediehuset trenger en annen type sjef: «Det viktiga är ju att det finns en person 
som även i botten tycker jag, har en förståelse för att det är trots allt det 
redaktionella som är det viktiga. Det måste vara en person som brinner för det 
redaktionella och har passion för det» (Bengt Braun, 14.9.15)  

Blant redaktør-informantene er det flere som er skeptiske til en trend med 
flere publishere. Bernt Olufsen var sjefredaktør i VG i 17 år. Da han gikk av, 
ble ansvaret samlet hos en publisher for blant annet å skape en felles organisa-
sjon av VG og VG Multimedia. Olufsen mener det var naturlig, men håper at 
ansvaret blir delt igjen: 

I prinsippet så er jeg tilhenger av toleder-modellen. Fordi den sørger for den 
nødvendige distanse mellom de kommersielle og de redaksjonelle hensynene i 
et mediehus. Det er komplisert når samme person skal ha øverste ansvaret bå-
de for de kommersielle inntektene og den redaksjonelle uavhengigheten. 
Kommersielt så er de redaksjonelle hensynene hele tiden under press (Bernt 
Olufsen, 26.8.2013). 

 
Blant enkelte av de svenske informantene finner vi en tilsvarende skepsis til 
enleder-modellen. «Det är något viktigt som får vika då. Och eftersom pengar 
alltid är pengar så blir det ju i regel redaktörsrollen som blir den svagare», sier 
Staffan Thorsell (22.4.2014). Både Olufsen og Thorsell begrunner altså sin stra-
tegiske skepsis mot enleder-modellen med det svekker en redaktørrolle som er 
forankret i den journalistiske institusjonen. 
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9.4 Endringer i maktposisjon? 
Et av forskningsspørsmålene i avhandlingen er om redaktørenes maktposi-

sjon innad i mediebedriften er svekket, blant annet i forhold til direktørene. I 
dette delkapitlet skal jeg først kort gjøre greie for informantenes holdning til 
maktspørsmålet. Deretter skal jeg gjøre en foreløpig analyse av maktforholdet.  
Maktspørsmålet blir drøftet videre i sin helhet i neste kapittel. 

9.4.1 Ulikt syn blant informantene 
  Holdningene til hvorvidt det har skjedd en maktforskyvning mellom redak-

tør og direktør kan deles i tre hovedkategorier.   
I den første kategorien er de som mener at det ikke har skjedd en maktfor-

skyvning. Argumentasjonen er at pressen alltid har måttet bry seg om lønnsom-
het. Sjefredaktører har alltid måttet ta hensyn til den kommersielle siden, og har 
derfor heller ikke miste makt til denne. Joachim Berner sier det slik: 

Nej. Det där är liksom en lek med ord. Den chefredaktören som gör tidning 
som inte har kommersiell framgång, den överlever aldrig och har aldrig gjort 
det heller. Sen var det lättare att vara chefredaktör när DN hade jättemark-
nadsandel och tidningarna var en pengamaskin (Joachim Berner, 8.1.2014). 

 
Den andre gruppa informanter er i en mellomposisjon. Redaktøren kan ha tapt 
innflytelse på noen områder, men ikke på det publisistiske. Lena K. Samuelsson 
mener at sjefredaktøren ikke har mistet makt til direktøren fordi hun fortsatt 
har kontrollen over innholdet: 

Jag tycker att det är fel formulerat; «Mistet makt». Chefredaktören och ansva-
riga utgivaren har makten över innehållet. Så är det, både i realiteten och juri-
diskt och på alla sätt. Och man har makten att företräda tidningen utåt på ett 
helt annat sätt. Sen har ju vår bransch ändrat sig så pass mycket att produktut-
veckling och andra saker har blivit mycket, mycket mer komplicerat. Det finns 
ju ingen som till exempel skulle göra en jättesatsning på webb-tv om man inte 
kände sig ganska säker på det fanns ett business-case i det (Lena K. Samuels-
son, 2.6.2014). 

 
Et tilsvarende argument har Hilde Haugsgjerd. Hun mener at det i et histo-

risk perspektiv er opplagt at maktbalansen er endret, selv om redaktørens makt 
over innholdet er uendret. «Hvis du går tilbake til disponent-tida, så er det ikke 
noe tvil om at direktørens rolle har styrket seg. Men den har ikke styrket seg inn 
på redaktørenes enemerker. Jeg har følt meg suveren til å styre innhold og jour-
nalistikk» (Hilde Haugsgjerd, 14.1.2014). 
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Siden redaktørenes makt over innholdet er suveren, er det heller direktørene 
som sitter løst i stolene, hevder andre. Blant dem er Gard Steiro, sjefredaktør i 
Bergens Tidende på tidspunktet for intervjuet, nå publisher i VG: 

Det er spørsmål hvordan du definerer makt her da. Jeg opplever at redaktøre-
ne har en mye mer beskyttet rolle. Hvis du skal gå til enleder-modell i disse 
husene, så er jeg overbevist om at det er redaktørene som blir enledere. Re-
daktørrollen kommer fortsatt til å være den mest sentrale og viktigste for disse 
husene i perioden vi går inn i nå (Gard Steiro, 7.3.2014). 

 
Tom Hetland representerer et tredje syn. I et sentrum-periferi perspektiv er 
makten flytta ut av mediehuset og inn i sentrale konsernkontorer. Med det 
svekkes både redaktøren og direktøren, mener han: 

På en måte er vi begge tapere for vi blir begge mer utførere av sentrale direkti-
ver. Direktøren har muligens noe mer drahjelp av det merkantile fokuset. 
Samtidig har han kanskje mindre å ha innflytelse over. Redaktøren er fremde-
les herre i det redaksjonelle huset med minimal innblanding. Så relativt sett er 
ikke redaktørens makt svekka i mediehuset, men begge har mindre makt i det 
store bildet (Tom Hetland, 2.3.2012). 

 

9.4.2 Direktørene styrket 
Makt mellom aktører innad i organisasjoner handler i stor grad om symboler, 

eller kultur, og økonomi. Gjennom formelle og uformelle strukturer i organisa-
sjonen formes relasjoner, men også oppfatninger. I spørsmålet om maktforde-
lingen mellom direktører og redaktører er det særlig de symbolske og økono-
miske maktformene som er interessante (Thompson, 1995). Den som har sym-
bolsk makt evner å påvirke og forme forestillinger (Alvesson, 2007).  

Analysen av utviklingen av forholdet mellom de to lederne i mediehusene vi-
ser at det har skjedd en klar endring i forestillingene. I starten av perioden er 
det sjefredaktørenes tolkningsrammer som styrer. Det er de redaksjonelle dele-
ne av organisasjonen som har størst symbolsk verdi. Midtveis i perioden er det 
informanter både på norsk og svensk side som bekymrer seg for at økonomien 
og direktørenes ansvarsområder, skal ta for stor plass. Det er økonomenes 
språk som dominerer. Fra 2008 og framover endrer fortellingene seg. Det er 
fellesskaps-metaforene som overtar.  De symbolske murene mellom forretning 
og redaksjon rives, alle er avhengige av hverandre for å overleve. Thompson 
(1995:25) så symbolsk makt som evnen til å påvirke andres handlinger og skape 
handling ved hjelp av produksjon og overføring av symbolske former. Endring-
en i fortolkningen av redaktørenes og direktørenes forhold, kan ses som at 
direktørene har fått større symbolsk makt.  
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I de økonomiske eller materielle sidene har det også skjedd endringer i pe-
rioden. I Bonnier er sjefredaktøren underlagt direktøren, og svarer til denne. I 
Sydsvenskan er direktøren i den lokale organisasjonen. For de andre Bonnier-
mediehusene er direktør-funksjonen sentralisert i konsernet. En tilsvarende 
sentralisering har skjedd i Schibsted Norge. Det er vanskelig å tolke det på an-
nen måte enn at sjefredaktørene har mistet mye av den økonomiske eller mate-
rielle makten. At redaktøren er formelt underlagt direktøren betyr både formelt 
og reelt at redaktørens maktposisjon er svekket. 

Med unntak av Sydsvenskan og Svenska Dagbladet er det ikke lenger direk-
tører i de enkelte mediehusene. På den måten kan det argumenteres at direktø-
rene har mistet makt – de er rett og slett forsvunnet. For flere av direktørene i 
de norske abonnementsavisene har det imidlertid betydd en forfremmelse til 
den nye sentrale enheten. Siv Juvik Tveitnes har for eksempel gått fra direktør-
stillingen i Stavanger Aftenblad til COO, Chief Operation Officer, med ansvar for 
organisasjonsutvikling, prosessforbedringer og for endringsprogrammet i abon-
nementsmediehusene. Hun er også medlem av konsernledelsen i Schibsted 
Norge, og styremedlem i alle abonnementshusene. 

Flere sjefredaktører har blitt enledere eller publishere i den siste perioden. 
Særlig gjelder dette de norske mediehusene. I utgangspunktet vil en publisher 
ha makten over hele bedriften. Publisherne er også hentet fra redaktørene. Det 
kan med andre ord ses som en styrking av sjefredaktørenes makt. Når den 
kommersielle enheten er sentralisert, så vil det imidlertid være langt mindre 
ressurser å ha makt over. Sentraliseringen av forretningsdelen gjør dermed pub-
lisher-rollen mindre verdt i et maktperspektiv. 

En tilsvarende sentralisering av redaktør-funksjonen er ikke-eksisterende. 
Redaktørene er mer involvert i de økonomiske og kommersielle prosessene enn 
før, mens direktørene ikke har flytta posisjonene inn på området for redaksjo-
nelle avgjørelser. Der bestemmer redaktøren. Men de økonomiske og teknolo-
giske forutsetningene for innholdsproduksjonen er i endring. Det kan igjen 
påvirke den redaksjonelle kontrollen. Konsernledelsen har i stor grad tatt med 
seg forretningsdelen av bedriftene og dermed også den allokative kontrollen. 
Det betyr igjen at redaktørenes rolle og makt på flere områder er klart svekket, 
mens den er intakt når det gjelder daglige redaksjonelle avgjørelser.  

9.5 Sammenfatning 
 
Forskningsspørsmålet som er behandlet i dette kapitlet er: Har det vært end-

ringer i sjefredaktørenes maktposisjon innad i mediehusene? Det er maktposisjonen i 
forhold til direktører som er temaet. 

Forholdet mellom sjefredaktør og direktør er på mange måter personifise-
ringen av medienes doble rolle og skillet mellom journalistikk og marked. Ho-
vedtrekkene i forholdet mellom sjefredaktører og direktører kan oppsummeres 
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på følgende måte: I starten av perioden var direktøren reelt sett underlagt sjef-
redaktøren, selv om de formelt hadde lik status. I slutten av perioden er direk-
tørposisjoner og funksjoner sentralisert i både Bonnier og Schibsted. Kun 
Sydsvenskan og Svenska Dagbladet har en egen administrende direktør i me-
diehuset, og i Sydsvenskan er sjefredaktøren formelt underlagt direktøren. Sett i 
et historisk perspektiv over tretti år har sjefredaktøren utvilsomt fått en svekket 
maktposisjon. Men det er flere nyanser i dette bildet.  

Forholdet mellom redaktør og direktør var i den første perioden preget av 
klar ansvarsdeling. Redaktøren ledet redaksjonen og alt det redaksjonelle, direk-
tøren økonomi og markedsavdelinger. Flere av informantene ledet aviser med 
økonomisk suksess, og overskudd ble brukt til investeringer og nyansettelser i 
egen avis. Sjefredaktørene representerte avisen utad, direktøren hadde ikke en 
like offentlig rolle. Det normative skillet mellom de to rollene og posisjonene, 
ser også ut til å ha vært et praktisk og pragmatisk skille. Det er imidlertid sam-
arbeid mellom de to, og i aviser med trang økonomi var det utstrakt grad av 
samarbeid. Det samarbeidet var også på tvers av de etablerte skillene, med blant 
annet felles produktutviklingsgrupper. Informantene i for eksempel Aftonbla-
det framhever dette som mye av årsaken til avisens suksess på 90-tallet. 

Dette samarbeidet er en tidlig versjon av det som i siste perioden betegnes 
som at direktør og redaktør er «i samme båt». Inntektssvikt og utfordringene 
digital teknologi skaper for tradisjonell pressevirksomhet har gjort produktut-
vikling, datatolkning, trafikk og brukermønstre osv til fellesområder for de to 
lederne. I tillegg er det en klar tolkningsramme at skal mediehuset klare seg i 
konkurransen så må alle trekke i samme retning. Det understrekes også av nye-
re forskning som blant annet Achtenhagen og Raviola (2007, 2009). Det er en 
bevisst nedbygging av ideologiske og praktiske skiller mellom administrasjon og 
redaksjon. Redaktør og direktør arrangerer felles allmøter, og integreres stadig 
tettere. Dette funnet samsvarer med flere nyere studier (blant annet Gade, 2004, 
2008; Raviola, 2012; Barland, 2012). De kommersielle vurderingene får større 
betydning. Den økte innflytelsen ses også i språket. Det er imidlertid redaktøren 
som beveger seg inn på direktørens tidligere eiermark. I de journalistiske priori-
teringene og vurderingene er det fortsatt sjefredaktøren som er enerådende. 
Men store redaksjonelle enkeltsatsinger blir ikke satt i gang uten at det også er 
en kommersiell plan for salg og promotering. 

Toleder-modellen der sjefredaktør og direktør er formelt ansvarlig for hver 
sine avdelinger og med utgangspunkt i ulike lovverk, er den dominerende orga-
niseringen i perioden. Enlederne er unntakene. De som blir enledere, er alle 
rekruttert fra den redaksjonelle siden. Det er sjefredaktøren som blir publisher, 
mens de ledende direktørene går inn i konsernledelsen.  
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 10 Redaktøren, styret og eierne 

Det var selvstendighetsfasen fram til 2007. Vi merka jo i denne perioden en 
dragkamp og for så vidt en mer offensiv merkantil side. Men det var i hovedsak 
innafor Aftenblad-huset og vi hadde ingen dominerende eier. Så kom Media 
Norge. Vi ble del av et konsern. Vi fikk en helt ny styringsstruktur, og det 
lokale styret ble i stor grad et sandpåstrøingsorgan med lite reell makt (Tom 
Hetland, 2.3.2012). 

 
Temaet for dette kapitlet er redaktørenes forhold til eierne, styrene og kon-

sernledelsen. Det er et vertikalt forhold i den forstand at eierne og deres valgte 
representanter i styret, er det organet som både ansetter og kan avsette sjefre-
daktører og direktører og er deres overordnet. Styret har også et hovedansvar 
for budsjetter og investeringsbeslutninger. Dette kapitlet vil sammen med det 
foregående, besvare forskningsspørsmålet: Har det vært endringer av sjefredaktørenes 
maktposisjon innad i mediebedriftene i perioden?  

Jeg presenterer det empiriske materialet tiår for tiår. Deretter drøfter jeg spe-
sifikt forholdet mellom lokale styrer og sentral ledelse i mediebedriftene. I siste 
del av kapitlet analyserer jeg spørsmålet om endringer i maktforholdet mellom 
sjefredaktører og styret/eiere. 

 

10.1 Eierskapets betydning 
 
I kritisk politisk-økonomisk teori legges det stor vekt på eierskapets betyd-

ning for makten over mediene og journalistikken. Lindén (2011:326) oppsum-
merer at eiere hovedsakelig har tre styringsinstrumenter på medieinnholdet. De 
kan for det første styre gjennom å legge seg direkte opp i produksjonen. De kan 
for det andre styre indirekte gjennom å ansette ledere og personale som er lojale 
mot målene de har satt opp, og for det tredje gjennom å tildele ressurser til 
virksomheten. Den operasjonelle kontrollen foregår lenger nede i organisasjo-
nen, gjerne på redaktør- og direktørnivå, og dreier seg mer om dag-til-dag prio-
ritering og satsinger innad i enkeltorganisasjonene. Men disse vil igjen kunne 
være preget av beslutninger tatt i konsernledelse og styre. Mediehusene i studien 
har gjennom de tretti årene fra 1985-2015 hatt ulike eiere, fra lokale familiesel-
skap til børsnoterte konsern før alle ble del av enten Bonnier eller Schibsted (se 
kapittel to). Mens Bonnier fortsatt har ulike familiemedlemmer representert i 
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konsern- og mediehusstyrer,298 er Schibsteds siste aktive familieeier, avdøde 
Einar «Tinius» Nagell-Erichsen, representert via sin arv, Tinius-stiftelsen.299 
Begge konsernene i studien skal drive lønnsomme virksomheter. Ett av skillene 
mellom konsernene er at Schibsted er børsnotert mens Bonnier er et familieeid 
aksjeselskap. Hvem som eier et selskap har betydning, men det er ikke nødven-
digvis et skarpt skille mellom børsnoterte selskaper og andre. Sigurd Allern 
(2015:239ff) hevder at det at Schibsted er børsnotert «….betyr at de hele tiden, 
fra konsernledelsens side, blir minnet om aksjemarkedets forventninger om 
avkastning på investert kapital. Blir utbyttet for lite, eller forventningene om 
framtidige inntekter for små, vil aksjekursen gå ned og verdien på selskapet 
synke. Veien er da kort til nedskjæring av redaksjonelle utgifter for å beholde 
profittnivået». Samtidig argumenterer han for at det samme kan gjelde medie-
konsern som ikke er børsnotert hvis det har stor gjeld og bankene stiller harde 
krav. Dette gjelder ifølge Allern også familieeide Bonnier. 

 

10.2 Eiere og redaktører gjennom tre tiår 
Jeg skal i det følgende se nærmere på hva som har karakterisert forholdet 

mellom sjefredaktørene og de ulike eierne i perioden, og hvordan dette har 
utviklet seg. 

10.2.1 Perioden 1985-1994: Styremøter tilpasset hjortejakten  
Mediekonsernene Schibsted og Bonnier eide i 1985 fire av de ti mediehusene 

som er med i studien: VG og Aftenposten, Dagens Nyheter og Expressen. 
Bonnier eide i denne perioden de svenske avisene gjennom Tidnings AB Ma-
rieberg. Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og 
Sydsvenskan hadde i hovedsak lokale familieeiere. I løpet av tiåret kjøpte Schib-
sted seg inn i de tre norske regionavisene, Bonnier overtok Sydsvenskan og 
kjøpte seg også inn i Bergens Tidende. Aftonbladet var heleid av svensk LO, 
Svenska Dagbladet hadde flere eiere, men ble etter hvert styrt av Wallenberg-
sfæren.  

Som vist i kapittel seks ble sjefredaktørene jeg har intervjuet i denne perio-
den ansatt av eierne, formelt gjennom vedtak av styret i avisen. Et viktig ledd i 
eiernes operative makt er slike ansettelser (Allern, 1998b). I kapittel fem og seks 

298 I Bonniers konsernstyre sitter tre representanter for familien Bonnier, fire eksterne og tre 
representanter for de ansatte. Ved utgangen av 2015 var Carl-Johan Bonnier styreleder. Se for 
øvrig vedlegg nr. 7 for en oversikt over styresammensetningen i alle mediehusene i studien. 
299 Einar Fredrik Åke «Tinius» Nagell-Erichsen døde i november 2007, 73 år gammel. Den såkal-
te Tinius-stiftelsen eier 26.1 prosent av aksjene i Schibsted. Motivet var å sikre e langsiktig eier-
skap videre. Se kapittel 2.2.1. 
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viste jeg i tillegg at eierne også benytta sin makt til å avsette redaktører. Det var 
stor grad av personlig involvering og styring fra eierne i disse prosessene.  

Styrene i de norske avisene var ikke det vi i dag oppfatter som profesjonelle. 
Utover ansettelsene og formelle budsjettvedtak ser styrene ut til å ha hatt liten 
innflytelse. I Schibsted var det mange innbyrdes uenige familiemedlemmer re-
presentert. «Direksjonen møttes ca 1 gang pr måned. Om høsten måtte de finne 
møtetider som passet med hjortejakten, rypejakten osv. Fordelen var at ledelsen 
ga oss stor grad av selvstendighet. Vi drev avisen», sier Andreas Norland 
(26.11.2012), med sjefredaktørperioder både i VG og Aftenposten. På spørsmål 
om hva eierne blandet seg opp i, svarer han at «bottomline var de opptatt av. 
Og av og til rene snurrepipperier. Den som hadde greie på avis, var Tinius». 

 At avisene reelt sett var veldig redaktør- og administrasjonsdrevet, bekrefter 
også andre informanter. Så lenge resultatene var gode, sto alltid sjefredaktøren 
og administrasjonen sterkt. Den vanlige strukturen i perioden var at både sjef-
redaktør og direktør møtte i alle styremøter.300 Direktøren spilte ofte størst rolle 
som økonomisk og forretningsmessig ansvarlig overfor styret. Redaktørene ga 
gjerne orientering om spesielle temaer, redaksjonelle satsinger osv. selv om 
innholdet i og omfanget av disse redegjørelsene ser ut til å ha variert. Sjefredak-
tørene i studien har selvsagt forholdt seg til styrene som formelle organer, men i 
hovedsak ledet og fattet beslutninger uavhengig av disse. Redaktørene visste 
mer om å drifte avis enn det styremedlemmene gjorde. Det var ikke til styrene 
de gikk for å få råd, sier Einar Hanseid: «Jeg var av den oppfatning at jo mindre 
jeg plaget styret eller brukte styrets tid, jo bedre. Blant annet er det vanlig at 
redaktøren gir en redegjørelse over arbeidet. Det hadde ikke jeg noe særlig sans 
for. Så det ble en setning eller to. Minst mulig fram for styret, tenkte jeg» (Einar 
Hanseid, 27.11.2012).  

Aksjeselskapet Schibsted gikk på børs i 1992, med Tinius Nagell-Erichsen 
som den dominerende av familieeierne. Bernt Olufsen opplevde at den redak-
sjonelle uavhengigheten ble tydeligere etter at familiekampen var  avklart:  

Noen av disse familierepresentantene hadde et litt amatørmessig forhold til 
begrepet «redaksjonell uavhengighet». Men de utøvde ikke noe press, det var 
mer ting man kunne le av som ble uttalt i styremøter. Og Tinius opplevde jeg 
vel aldri noe press fra. Selv om han kunne gi uttrykk for synspunkter på deler 
av innholdet. Det var sikkert alvorlig ment, men det var som regel en liten 
porsjon humor i det også. Han var spesielt oppgitt over å lese om alle som var 
syke, som fremsto i spaltene med forskjellige slags skavanker (Bernt Olufsen, 
26.8.2013).  

 

300 Thor Bjarne Bore ble fast styremedlem da han ble redaktør i Stavanger Aftenblad – fordi 
direktøren var styrerepresentant. «Men samtidig sa jeg at ingen av oss burde sitte der. Det var 
bare sånn den gangen» (2.3.12). Da direktøren gikk av, og Bore ble enleder, falt ordningen bort. 
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Det personlige forholdet til utvalgte eiere gjenspeiles i mange av informantenes 
historier. De kunne også dyrke sine relasjoner til eier-representanter for å skaffe 
seg innflytelse og posisjonere seg i maktkamper – for eksempel i forhold til 
egne kolleger. Arne Ruth var som kulturredaktør en av tre sjefredaktører i Da-
gens Nyheter. 301 Kulturredaktøren var i utgangspunktet ansett som den minst 
innflytelsesrike av de tre:  

Man lärde sig ju att odla enskilda medlemmar av eiergruppen – av taktiska 
skäl, men också på grund av sympatier man kente. Av rent maktstrategiska 
skäl så var det ju viktigt att man gick under den rent formella relationen och 
försökte hitta också en personlig relation till åtminstone några styrelse-
ledamöter. För mig var det väl då några familjemedlemmar som jag tyckte att 
jag hade bättre relationer med. Gerard Bonnier och Jeanette Bonnier upp-
fattade jag som stödfaktorer så att säga (Arne Ruth, 26.4.2014). 

 
Det var med andre ord mulig for sjefredaktørene å påvirke eierne. Både i Bon-
nier og Schibsted fantes enkelte eiere med genuin interesse for pressen. Det kan 
ses som en parallell til det Chalaby (1997:628) kaller «presse-baroner», dvs. en 
eiertype med en blanding av økonomisk kapital, entreprenørskaps-evner, lede-
regenskaper og journalistiske ferdigheter. Noen av eierne forente, slik jeg tolker 
informantenes beskrivelser, den journalistiske institusjonens normer med mar-
kedets på en slik måte at de journalistiske fikk forrang.  

Ingen av informantene i min studie i denne perioden sier at de har følt seg 
presset av styrene, og de har heller ikke hatt tydelige konflikter med disse. Det 
ser ut til å gjelde både på det økonomiske og redaksjonelle området, og både i 
de norske og svenske avisene. I LO-eide Aftonbladet la Thorbjörn Larsson 
strategiene sammen med blant annet direktøren og det var kort vei mellom 
beslutning og gjennomføring.  «När vi var överens la vi det fram för styrelsen 
och så körde vi. (..) Men vi tog inga egna beslut utan vi var noga med 
formaliteterna» (Thorbjörn Larsson, 12.11.2012).  

Et annet trekk ved eiernes styringsmakt er å kunne ta sentrale, strategiske 
beslutninger, der økonomiske forhold er spesielt viktig. I en avis i økonomiske 
vansker eller i nedgangstider kan administrasjonens frihet til å styre bli mindre 
og styrets engasjement større. «Det är klart att det blir rätt speciellt i en tidning 
som går med underskott. Och det gjorde ju vi under nästan hela min tid som 
chefredaktör. Då blir man mycket mer beroende av både företagsledningen och 
av styrelsen», sier Mats Svegfors i Svenska Dagbladet (5.9.2013). I Dagens 
Nyheter merket sjefredaktøren et sterkere styre da den såkalte 90-talls-krisen 
kom: «Då hade Bengt Braun kommit in och det var ju ändå något som Bonnier-
styrelsen gjorde. De började väl märka att här var det en ny medietid» (Christina 

301 Bo Strömstedt omtaler for øvrig troikaen i Dagens Nyheter slik i sin memoarbok: «I stället 
fick nu DN tre chefredaktörer som aldrig förstod varann, aldrig tyckte om varann och till sist 
bara med självövervinnelse respekterade varann» (Strömstedt, 1994:382). 
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Jutterström, 6.12.2013). I Pressens Tidning omtales styrets press for økonomis-
ke innstramminger i en nyhetsartikkel: «Mariebergs styrelse är irriterad över att 
ingenting händer med tjänsterna på redaktionen» (PT 6/91:7).  

Styret kan gi føringer som redaktør og direktør må forholde seg til og finne 
måter å gjennomføre. Krav om å nedbemanne er en beslutning som flere av 
informantene må forholde seg til i de to neste periodene.  

 

10.2.2 Perioden 1995-2004: Profesjonalisering og konsernbygging 
I denne perioden kjøpte Bonnier Tidnings AB Marieberg ut fra børsen og 

slo selskapene sammen til Bonnier AB. Dagens Nyheter, Expressen og 
Sydsvenskan var heleid av Bonnier. Via Expressen kjøpte konsernet Göte-
borgs-Tidningen (GT) og Kvällsposten i 1998. Schibsted kjøpte seg opp i de 
norske regionavisene og investerte i Aftonbladet og Svenska Dagbladet. De 
norske regionavisene i Kristiansand, Stavanger og Bergen hadde alle fortsatt et 
bredt eierskap, men med Schibsted som stadig mer sentral aksjonær.  

Som vi så i forrige tiårs-periode, kunne spredt eierskap gi betydelig frihet til 
redaktør og direktør lokalt. I løpet av dette tiåret kom mer markedsprofesjonel-
le eiere inn i norske regionaviser, men fremdeles var det mer enn én eier og 
ingen hadde all makt i styrene. Einar Hålien var sjefredaktør i Bergens Tidende 
med Schibsted, Orkla, Bonnier og forsikringsselskapet Vital som største eiere, 
og det var ingen tett tilknytning til ett enkeltkonsern: «Jeg var veldig glad i den 
modellen den gangen rett og slett fordi vi fikk det beste fra flere leire. Vi hadde 
stor grad av uavhengighet. Det er vel riktig å si at vi var mye mer administra-
sjonsstyrt da enn det man er i dag fordi at det var ingen sterk eier som hadde 
kontroll » (Einar Hålien, 27.8.2013). 
 Flere av de norske informantene snakker om at det gradvis blir en klarere 
eierstyring i denne perioden. Det handler særlig om økonomi. Det er tydelig at 
konflikter og konfrontasjoner informantene har hatt med styrene, i hovedsak 
har dreid seg om krav om økonomiske besparinger: 

Styret ønska en økonomisk innstramming og nedbemanning. Jeg fornemma en 
viss irritasjon over at det var gjort for lite. Stig Fredriksson302 var veldig tydelig 
på at her burde det drives mer rasjonelt. Det var kollisjoner. Men det var som 
regel et mindretall i styret som ønska en strammere økonomisk styring og etter 
hvert krav om mer avkastning (Tom Hetland, 2.3.2012). 

 

302 Stig Fredriksson var eierrepresentant for Herenco i Jönköping som hadde eierinteresser i 
Stavanger Aftenblad – før de solgte sin aksjeandel på 20.6 prosent til Schibsted i 2007. 
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I tillegg akselererte konsernbyggingen. Mot slutten av 90-tallet ønsket konsern-
ledelsen i Schibsted å stramme inn representasjonen i konsernstyret. Både re-
daktørene og direktørene i Aftenposten og VG møtte i styret – med tale- og 
ikke stemmerett. Det ble for mange i styret, mente konsernsjef Kjell Aamot. 
Først ble direktørene fjerna. Så sto redaktørene for tur, noe som ergret Einar 
Hanseid: 

Men jeg argumenterte kraftig for at redaktørene måtte fortsette å sitte der. I et 
publisistisk selskap så var det viktig at redaktørene var tilstede i debatten. Og 
redaksjonsklubben i Aftenposten engasjerte seg veldig kraftig i det. Jeg husker 
det var løpesedler om at Einar skulle sitte i konsernstyret. Det var en kjempe-
debatt. Og det hørte Kjell og Tinius på, så derfor fortsatte redaktørene (Einar 
Hanseid, 27.11.2012). 

 
En tilsvarende debatt var det innen de svenske avisene i Tidnings AB Marie-
berg. Skulle redaktørene få sitte i styret? I følge Anders Mellbourn ble det løst 
ved at en av sjefredaktørene hadde fast plass i styret, de andre hadde møterett, 
og så roterte det: «Kompromissen var väl då att där fanns den här roterande 
platsen. Det var mycket den typen av interna organisationsfrågor, ekonomiska 
företagsorganisatoriska frågor som ältades på DN, chefredaktörernas ställning, 
hur många bolag, vilka frågor skulle chefredaktörerna kunna påverka och inte» 
(Anders Mellbourn, 22.11.2013).   

I Sydsvenskan vekslet sjefredaktør Hans Månson og politisk sjefredaktør Per 
T Olsson om å møte som ordinært styremedlem og varamedlem annethvert 
år.303 Ingen av informantene sier at de opplevde publisistiske konflikter med sty-
ret eller eierne. Da Månson møtte i sitt første styremøte som sjefredaktør, fikk 
han et spørsmål om avisens innhold fra et av styremedlemmene og reagerte 
umiddelbart: 

Och jag tänker; detta är nu mitt första styrelsemöte. Jag måste markera att det 
där har inte du med att göra. Hur gör jag det nu på ett tydligt, men ändå 
civiliserat sätt? Så att jag kommer ihåg att jag drar in lite luft och ska säga 
någonting. Då går Bengt Braun304 in och säger; ”det där är en fråga för 
chefredaktören och ingen styrelsefråga. Är den någon som har någon annan 
fråga?”. Poff. Fimpade direkt alltså. Och för detta har jag sådan respekt för 
den mannen (Hans Månson, 22.11.2013). 

 
Enkelte av informantene synes derimot at styret var for forsiktig med å kritise-
re. Jan Wifstrand (7.1.2014) mener at de kunne vært langt tøffere. Samtidig 

303 Månson oppgir å ha vekslet på den faste plassen med politisk sjefredakør Per T Ohlsson.  
304 Braun var da konserndirektør i Bonnier/Marieberg og styreleder for Sydsvenskan.  
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understreker han at dette var Bonnier, et selskap med lange publisistiske tradi-
sjoner: «Alltså nu talar jag om Bonnier-världen specifikt. Jag talar inte om 
MTG. Jag talar inte om hur det kan vara i de iskalla korridorerna. Helt 
annorlunda inom till exempel Stenbeck-sfären». Flere svenske redaktører legger 
vekt på de publisistiske tradisjonene til Bonnier som medieeier, og tradisjonene 
om full redaksjonell frihet og uavhengighet til redaktørene. Det samme gjør 
informantene innenfor Schibsted. Begge konsernene er langsiktige eiere i me-
diebransjen. Bernt Olufsen sier det slik:  

Jeg er vokst opp i kulturer hvor eierne har holdt seg langt unna å påvirke det 
redaksjonelle innholdet i den ene eller andre retning, enten det gjelder me-
ningsdannelse eller hvilke saker og spørsmål vi har vært opptatt av. Så jeg 
opplever at redaktørens stilling, uavhengige stilling, til dels har vært beskyttet 
av eierne og respektert av eierne (Bernt Olufsen, 26.8.2013). 

 
Selv om redaktørene i liten grad har opplevd redaksjonell innblanding, så har 
informanter også på svensk side opplevd konfliktfylte omganger med styret i 
nedbemanningstider:  

I nedskärningstider så blir det ju väldigt tydliga tillfällen när man är oeniga om 
en del saker, inte om allt naturligtvis, och så får man förhandla färdigt och så 
blir det mycket spänt och man tvingas till kompromisser som egentligen ingen 
av oss var helt nöjda med. (...) Jag försökte ju försvara redaktionens budget så 
mycket jag kunde och ändå försöka ta ansvaret för helheten på nåt vis (Hans 
Månson, 22.11.2013). 

 
Månson og styreleder (Thomas Axen) i Sydsvenskan var ikke alltid enige. De 
traff hverandre stort sett bare på styremøtene og de møtene handlet mye om 
innsparinger. Dette stemmer med erfaringene som en del av de norske infor-
mantene gjorde seg, om enn med ulik styrke i konfliktene. Innholdet blander de 
seg ikke direkte inn i, men kravene til avkastning er klare – slik flere av infor-
mantene forteller. Erik Wilberg skriver i sin norsk-svenske studie fra 2003:  

These days, with total news update and transparency, as well as new owners, 
the demand for profits has entered the management model. We can see that 
the newspaper owners and publishers have changed from a reactive and some-
times complacent component of the local community, to a proactive and par-
ticipating factor in the long and short term running of the newspaper. This 
again leads to a new model of newspaper management and leadership (Wil-
berg, 2003:13). 

Den nye modellen blir tydeligere i neste og siste tiårs-periode.  
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10.2.3 Perioden 2005-2015: Konsernstyrene tar over 
Eierkonsentrasjonen i mediehusene og konsernene i denne studien øker i 

dette siste tiåret, slik det har gjort i det totale mediemarkedet i Europa (se bl.a 
Ohlsson, 2016b). De norske regionavisene ble heleid av Schibsted fra 2007, 
gikk sammen i Media Norge i 2009, og ble i 2012 slått sammen med VG og 
finn.no til Schibsted Norge. I Sverige ble Schibsted en tydeligere konsernaktør 
ved opprettelsen av Schibsted Sverige i 2006. Konsernet eier fortsatt Aftonbla-
det og Svenska Dagbladet, men det er stadig spekulasjoner om et mulig salg av 
Svenska Dagbladet. Bonnier kjøpte Helsingborgs Dagblad (HD) i 2014, og HD 
ble slått sammen med Sydsvenskan. Bonniers eneste mediehus utenfor Stock-
holm opplever også rykter om at eierne er interesserte i å selge dem.305  

En klarere konsernstruktur hadde vokst fram under to tiår fra tidlig 90-tall. 
Slik som vist i kapittel sju opplevde mange av informantene at deres arbeidsdag 
ble endret, blant annet gjennom flere møter i konsernregi. Endringen ble også 
tydelig i forhold til det lokale styre. Tom Hetland beskriver det som to ulike 
faser – selvstendighetsfasen og konsernfasen, slik vi så i åpningssitatet for dette 
kapitlet. I det Hetland kaller «konsernfasen» har det skjedd flere endringer i 
Schibsted Norge-konsernstyret og i ledelsen. I 2015 hadde norske Schibsted-
redaktører møte- og talerett i konsernstyret i Schibsted Norge. I Schibsted 
Norge-styret satt Aftenpostens publisher, VGs publisher samt en redaktør fra 
regionavisene. Jobben gikk i utgangspunktet på omgang ved at den som ledet 
det såkalte Redaktørforum også møtte i styret. I hovedselskapet Schibsted ASA 
hadde redaktørene én representant som observatør. Tradisjonelt har det vært 
den redaktøren med lengst fartstid som sitter her. Høsten 2015 var det Torry 
Pedersen (VG). Han etterfulgte Lena K. Samuelsson. Hvem som eventuelt blir 
redaktørenes observatør i styret etter Pedersen, er ennå ikke klart. Jan Helin satt 
i Schibsted Sveriges konsernledelse, det samme gjør hans etterfølger, Sofia Ols-
son Olsén.  

Et annet aspekt ved eierskapet og redaktørenes forhold til styre og konsern-
ledelse i denne perioden er avstanden til den sentrale ledelsen. I Bonnier er for 
eksempel HD-Sydsvenskans sjefredaktør Pia Rehnquist med på de lokale sty-
remøtene, men ellers har hun liten kontakt med konsernledelsen og eierne. På 
mange måter kan vi her se konturene av en sentrum-periferi dimensjon som 
kan ha betydning:  

Den jag träffar mest är ju Gunilla Herlitz som är vår styrelseordförande, men 
jag träffar inte henne heller särskilt ofta. Några gånger per år. Jag skulle säga 
att det är typiskt Bonniers, det här sättet att sköta sin tidning och sitt företag. 
De lägger stort ansvar på den operativa ledningen och lägger sig väldig lite i 
detaljer (Pia Rehnquist, 11.12.2014). 

305 http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/01/06/livet-som-till-salu/ 
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Flere av intervjupersonene fra Sydsvenskan betoner at det kan være langt fra 
Malmø til Stockholm. En av dem er Daniel Sandström: 

Hade ägarna varit lokala och inte suttit i Stockholm så hade de kanske varit 
närmare verksamheten. Sydsvenskan är en lite udda fågel i Bonniers 
tidningsbestånd. Och det ligger i sakens natur. Det finns en spänning mellan 
Skåne och Stockholm som alltid har funnits där sen Bonniers tog över. Men 
personligen hade jag aldrig något problem med ägarna. Däremot så uppfattade 
jag att min VD fick mer och mer problem med dem och det är klart att det 
påverkade relationen till hela tidningen (Daniel Sandström, 6.12.2013). 

 
Djerf-Pierre (2009b:423) hevder at konsernstrukturene gjør at «chefredaktörens 
roll ofta blivit att vara länken mellan koncernledning och redaktion, inte minst 
då det gäller att förklara och förankra de ekonomiska besluten som fattas på en 
annan, högre nivå». Det bekreftes av Hans Arne Odde i Drammens Tidende. 
Han beskriver de kryssende forventningene til publisher-rollen da en ny, uten-
landsk eier, Mecom, kom inn i hans mediehus: 

Barkebillefølelsen ble sterkere etter hvert. Det å skulle matche stabens for-
ventninger, å skulle matche det jeg oppfatta som lesernes forventninger til 
produktet, det å skulle håndtere egne ambisjoner opp mot en eier som hadde 
stadig strengere krav til økonomisk resultat og til å ta ut samordningsgevinste-
ne, det tror jeg er en veldig tydelig utvikling. At etter hvert så ble det tydeligere 
og tydeligere at som daglig leder, som sjefredaktør så er du på en måte eierens 
representant (Hans Arne Odde, 29.11.2012). 

 
Det er altså forventningene fra eierne som veier tyngst. Det samsvarer med 
annen lederforskning (bl.a Yukl, 2012).  Det er imidlertid en entydig oppfatning 
hos informantene i denne perioden at de ikke opplever at eierne er detaljstyren-
de i hverdagen. De overordede strategiene eller satsingene legges gjerne sentralt 
– med sjefredaktørene som deltakere i prosessen -  men det er opp til de enkel-
te mediehusene hvordan disse skal settes ut i livet lokalt. Den operasjonelle 
kontrollen består, men ikke uendret.  

Når det gjelder holdningen til styret og spesielt hva angår styrets involvering 
i mediehuset og i redaktørens jobb, så varierer den hos informantene. Einar 
Hanseid gir som nevnt tidligere uttrykk for at det var greiest å si minst mulig til 
styret. Nåværende publisher i VG, Torry Pedersen har motsatt holdning. Flere 
av dagens sjefredaktører oppfordrer til engasjement. ”Styret er min oppdragsgi-
ver, så da er jeg bevisst på å ha et formelt forhold. Og så er jeg opptatt av at de 
skal både være involvert og føle seg involvert», sier Espen Egil Hansen i Aften-
posten. Han har ikke opplevd verken konflikt eller innblanding fra styret eller 
eierne:   
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Nei, jeg får altså aldri en telefon fra dem. En slik Murdoch-måte å lede på ek-
sisterer ikke i Schibsted. Så jeg har egentlig signalisert at de ikke må være så 
redde for innblanding, at vi med jevne mellomrom kan ha møtepunkter der vi 
sier hva vi mener. Ellers ender vi opp med at det eneste styringsverktøyet de 
har, er kravet om margin (Espen Egil Hansen, 21.1.2015).  

 
Lars Helle har vært sjefredaktør i Rogalands Avis (A-pressen), i Dagbladet 
(Berner/Aller) og nå i Stavanger Aftenblad. Han oppfatter forholdet til styret – 
og styrets forventninger til ham som redaktør - som uproblematisk: «Jeg har et 
godt forhold til styret. Ting har gått greit, til og med her i de tøffe årene. Og så 
passer jeg på å levere det jeg vet at styret venter seg, og prøver å være grundig i 
våre orienteringer om driften og i presentasjoner og saksframlegg» (Lars Helle, 
11.12.2013).  
 Å avkode forventningene og tilpasse seg dem, handler også om å ha kunn-
skap på styrets område, særlig økonomi. Trine Eilertsen mener det er viktig for 
redaktører å kunne økonomi for å være i stand til å argumentere med styret og 
eiere – særlig i dårlige tider: «Da blir agendaen til ledelsen og til styret ekstremt 
økonomisk og finansiell. Og du må kjempe for å få journalistikk og innhold 
opp på den agendaen» (13.1.2014). Hun opplevde at budsjettdiskusjonene ble 
tøffere og tøffere når budsjettrammene hele tiden måtte barberes:  

Og da mister du plutselig mye penger, og så må du evne å argumentere for de 
evinnelige marginene. Det er klart at om styret i gode tider krever en margin 
på 10 eller 12 eller 8 prosent spiller egentlig ingen rolle. Helt fram til 2008 så 
slo vi budsjettene på en positiv måte uansett. Jeg tror ikke det var noen i re-
daksjonen som visste hva marginene var. Mens i nedgangsperioder så har alle 
veldig, veldig tett forhold til det, og ett prosentpoeng margin er mange millio-
ner kroner. Og da må du må kunne diskutere med styret på deres premisser så 
de forstår at du forstår utfordringen (Trine Eilertsen, 13.1.2014).  

 
De dominerende trekkene i dette tiåret er altså større fokus på marked, tøffere 
diskusjoner om økonomi og budsjetter i styrene og mer profesjonelle lokalsty-
rer som i all hovedsak har styreledere og medlemmer fra konsernledelsen. Den 
publisistiske uavhengighet er etter informantenes rapporterte selvoppfatning, 
intakt. Sjefredaktørene som er intervjuet gir uttrykk for at det er de som ønsker 
å ta opp journalistikk, mens styret er mer fokusert på økonomi. Det er en end-
ring fra tidligere der flere informanter sier at de fortalte minst mulig publisistisk 
til styret. En annen endring er at ingen av informantene fra denne siste perio-
den mener at bedriftene er mer administrasjonsstyrt enn eierstyrt. Den auto-
nomien som fantes i starten av undersøkelsesperioden er erstattet av sterkere 
sentral oppfølging og krav til levering av bestemte resultater. Sjefredaktørene 
må i større grad forholde seg til nye rutiner og praksis etablert med utgangs-
punkt i det kommersielle, men med betydning også for den redaksjonelle. Jour-
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nalistikk kan ikke ses uavhengig av helheten. Det har også skjedd en klar sentra-
lisering i konsernene.  

10.3 Sjefredaktører som de nye mellomlederne? 
Et konkret eksempel på forholdet mellom sjefredaktørene i et konsern og 

mellom sjefredaktørene og konsernledelsen, er et endringsprosjekt i Schibsteds 
norske abonnementsaviser i 2012.306I en eller annen form vil eiere alltid ha inn-
flytelse gjennom strukturer og verdier i organisasjonen, hevdet Curran 
(1990:133) i en studie av journalistisk autonomi. «However», fortsetter han, «it 
is the way in which these structures and values are shaped by internal processes 
of control within news organizations which require more critical attention». 
Dette kan ses som et eksempel på en slik intern prosess. 

Den redaksjonelle og økonomiske bakgrunnen for prosjektet var en rekke 
nedskjæringer i Schibsteds avishus etter finanskrisen i 2008. Sjefredaktørene 
skjønte at det ville komme en ny runde innstramminger, sier Aftenpostens 
daværende sjefredaktør, Hilde Haugsgjerd (14.1.14): «Og det vi opplevde da 
finanskrisen kom, var at den kom kasta over oss. At vi ikke var forberedt. Vi 
måtte bare i stor grad handle der og da. Så tanken var å være forberedt foran 
neste runde». Sjefredaktørene hadde et samarbeidsorgan kalt Redaktørforum 
der de kunne drøfte felles strategier, samordning før konsernledermøter osv.307 
Med utgangspunkt i Redaktørforum satte sjefredaktørene ned en prosjektgrup-
pe som skulle skaffe dem en «verktøykasse» til bruk når de redaksjonelle bud-
sjettene skulle kuttes. Aftenpostens nyhetsredaktør, Ole Erik Almlid, ledet 
gruppen. Han sier: «Jeg tror det var viktig for redaktørene å få styring på pro-
sessen selv, ikke komme under hælen på direktørene. For dem var det et viktig 
poeng å se på samarbeid uten at det gikk på bekostning av produktet» (Ole Erik 
Almlid, 7.2.14). Prosjektgruppens mandat var åpent, den skulle se på redaksjo-
nelt samarbeid og kostnadsbesparelser. «De fikk helt frie hender. Ingen hellige 
kyr. Alt kan diskuteres. Ting som vi aldri har turt å snakke om før. Ta det opp, 
så kan vi se på det», sier Trine Eilertsen fra Bergens Tidende (13.1.2014).  Kon-
sernledelsen var orientert om prosjektet fra starten av, og stilte med en av sine 
ansatte som prosjektmedlem, en arbeidsmetode som ikke er uvanlig i konsernet. 
Prosjektet ble imidlertid drevet med sjefredaktørene som oppdragsgivere.  

Det var ikke første gang sjefredaktørene i abonnementshusene samarbeidet. 
Det hadde foregått mellom redaktører i enkelte av avisene siden 1990-tallet. 
Det nye nå var omfanget og et tydeligere innsparingsperspektiv, sier Tom Het-
land i Stavanger Aftenblad. I løpet av prosjektperioden ble det imidlertid klart 
at den økonomiske utviklingen gikk langt raskere i negativ retning enn redaktø-

306 Se vedlegg nr. 8 for en utfyllende drøfting av dette eksemplet i en caseanalyse. 
307 Jeg har ikke funnet eksempler på tilsvarende samarbeid blant de svenske redaktørene. 
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rene hadde antatt. Mens perspektivet i utgangspunktet var posisjonering fram 
mot 2015, gikk det i stedet mot ny nedbemanning allerede i 2012. Informantene 
sier at de forsto at nye kutt ville komme raskere enn de hadde forventet, ned-
gangen gikk kjappere enn prosjektgruppa kunne jobbe. «Allerede da vi la fram 
så vi at noen av forslagene våre var utdaterte» (Ole Erik Almlid, 7.2.2014).  

I sluttdokumentasjonen for prosjektet foreslo prosjektgruppen en rekke til-
tak organisert i fire nivåer: nivå 1-tiltak skulle gjennomføres umiddelbart, nivå 2 
var tiltak som skulle utredes umiddelbart, for tiltakene på nivå 3 var det opp til 
sjefredaktørene å vurdere om de skal utredes og nivå 4-tiltak «er ikke aktuelle 
før ved en eventuell betydelig krise. Dette er worst case» (Sluttdokumentasjon, 
2012:93). Flere av forslagene på nivå 3 skapte debatt. Det gjaldt blant annet 
forslaget om å danne eget nyhetsbyrå, vurdere felles anmelderi av filmer, bøker, 
tegneserier, spill osv, felles utenriksdekning og økt samarbeid om helge- og 
featurestoff, der et felles helgemagasin var et mulig tiltak. Det var sterk mot-
stand både innad i mediehusene og i opinionen.  Ingen av disse forslaget ble 
gjennomført i prosjektet. Derimot er flere av tiltakene gjennomført i ettertid. 
Det bekrefter Eivind Ljøstads (23.5.2014) kommentar: «Jeg tror det er peanuts i 
forhold til hva som vil komme de neste årene. Vi kommer bare til å le av hva vi 
var opptatt av i 2012». 

Eksemplet tydeliggjør sjefredaktørenes mellomposisjon mellom konsernet 
sentralt og egen organisasjon. Slik bekrefter det også Djerf-Pierres (2009b) funn 
om sjefredaktørenes rolle i konsernstrukturer. Oppsummert viser eksemplet for 
det første at sjefredaktørene så seg som en gruppe med felles interesse og som 
maktgruppe i konsernet med ønske om å påvirke. For det andre viser prosjektet 
at konserntilhørigheten gjør samarbeidet tettere. Den økonomiske situasjonen 
forsterker samarbeidet, endrer arbeidsoppgavene og utvider rollen til å ha større 
økonomisk fokus, særlig knyttet til bemanningsreduksjoner og andre sparetiltak. 
Prosjektet var også diskutert med konsernledelsen på forhånd, og konsernledel-
sen bidro med folk og penger. For det tredje viser den at økonomiske rammer 
og strukturer lett kan overstyre publisistiske planer og ønsker. For det fjerde 
utløste innholdet i rapporten stor mediedebatt der sjefredaktørene ble sterkt 
kritisert for å være mellommenn for eierne, noe som viser at det i opinionen 
fins en forventning til sjefredaktørene om å være en motkraft mot økonomiske 
krav.  

10.4 Lokale styrer i konsernenes tidsalder 
Det er gjennom styret at eierne formelt utøver sin eiermakt. Jeg vil derfor gå 

nærmere inn på dette organet. Samtlige aviser i studien har lokale styrer som 
formelt har hatt ansvaret for å ansette redaktørene. Redaktørene har hatt rett til 
å delta uten stemmerett, som regel sammen med administrerende direktør. En-
kelte har også vært vanlige styremedlemmer. Alle mediehusene har sine lokale 
styrer intakt ved slutten av avhandlingens periode i 2015. Informantene i den 
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siste perioden møtte alle med unntak av Jan Helin i Aftonbladet i de lokale 
styrene. Men hvilken betydning har styrene i det enkelte mediehus i konserne-
nes tid? Som vist i kapittel seks ansettes redaktørene av styret for det enkelte 
mediehus, men rekrutteringsprosessene er sentralstyrt. Det var de også i stor grad i 
de tidlige periodene. Styret skal i tillegg vedta budsjetter, gjøre strategiske valg 
som også kan være føringer for mediehusets kommersielle og redaksjonelle 
satsinger.  

To aspekter ved de lokale styrene kan være med på å belyse hvilken rolle de 
spiller - for det første hvem som sitter i styrene og for det andre hva de avgjør.  
Jeg har i denne avhandlingen ikke studert sammensetning av styrene i hele pe-
rioden, men ifølge informantenes opplysninger i intervjuene har styrene i ho-
vedsak bestått av personer uten journalistisk kompetanse. Tidligere redaktører 
har imidlertid hatt og har flere styreverv, særlig gjelder dette i Schibsted308. I 
regionavisene i Norge var styrene blant annet sammensatt for å sikre lokal for-
ankring. Ett eksempel er Stavanger Aftenblad der det var vedtektsfestet at tre av 
styremedlemmene skulle være lokale. I 2014 ble det endret til to lokale represen-
tanter. Begrunnelsen var at det heller bør være et mål å få inn styremedlemmer 
med nyttig kompetanse og ikke nødvendigvis lokal tilknytning.309   

Spørsmålet blir da hva en slik påvirkning innebærer for styrenes mulighet til 
å fatte uavhengigene beslutninger i mediehusene? Hilde Haugsgjerd (Aftenpos-
ten) mener at mulighetene er svært begrenset: 

Alle store ting knyttet til økonomi er avgjort på forhånd, på grunn av kon-
sernstrukturen. Det er derfor Aftenposten-styret, og antakeligvis tilsvarende i 
de andre mediehusene, betyr lite. Og i Aftenpostens styre sitter finansdirektø-
ren i Schibsted, og han får jo alle rapporter hele tida. Begynner det å bli pro-
blematisk eller gå litt på skeive så har Sondre Gravir310 vært i møte med ham 
lenge før det er styremøte. Sånn at når det gjelder å kontrollere hvordan øko-
nomien utvikler seg, så betyr jo konsernets rapportering og kontroll mye mer 
enn styrets kontroll  (Hilde Haugsgjerd, 14.1.2014). 

  
Flere av de norske informantene er av samme oppfatning. «Det var nesten 

litt trist hvor symbolsk styret ble», sier Trine Eilertsen (13.1.2014) om styret i 
Bergens Tidende etter innlemmelsen i Media Norge. 

308 Praksisen er imidlertid ikke begrenset til Schibsted. Blant annet var Thorbjörn Larsson styre-
medlem både i Expressen og Sydsvenskan mens han var VD for TV4/sjefredaktør Dagens Ny-
heter. Hans Månson omtaler det som en lettelse og styrke å få journalistisk kompetanse inn i 
styret, selv om ikke alle oppfattet det slik: «En del betraktade honom som att de hade satt en 
överrock på mig, men i själva verket så var han en seger för mig. För att jag visste ju då också att i 
den mån som jag inte kunde övertyga Thomas Axen, så om jag hade Thorbjörn, och Thorbjörn sa 
«nej, men Månson har rätt här» - ja men då blev det ju så» (22.11.13).  
309 Det nye styremedlemmet var Tor Jacobsen, tidligere direktør i VG Mobil, I 2016 nyutnevnt 
kommersiell direktør for Schibsted Norge Abonnementsmediehus. For endringer etter 2015, se 
sluttkapitlet.  
310 Sondre Gravir var Aftenpostens administrerende direktør på det tidspunktet. 
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Tidligere direktør for Schibsted Sverige, Gunnar Strömblad, mener at det ble 
en forskjell på styrets makt før og etter etableringen av Media Norge: 

Det är givetvis så att de lokala styrelserna fick mycket mindre makt efter bild-
andet av Media Norge. Skälet är att den pågående strukturförändringen kräver 
en betydligt hårdare central styrning, t ex när det gäller samarbeten av olika 
slag. Personligen tycker jag att man kunde tagit bort dom helt och hållet, men 
det har inte varit aktuellt än så länge (Gunnar Strömblad, 18.11.2014). 

 
Det er samtidig politisk vrient å droppe lokale styrer og sentralisere alt i kon-
sernet. Både Norge og Sverige har en avisstruktur og historie preget av sterke 
lokale og regionale aviser. De har en posisjon og tillit i lokalsamfunnet. Medie-
politikken i begge land er også i stor grad bygd på ønsket om et spredt, levende 
og mangfoldig mediemønster. Det vil kunne koste konsernene for mye å bryte 
en slik lokal tilknytning og tilstedeværelse. Direktør for Schibsted Norge, Didrik 
Munch, er enig i at styrenes rolle er en annen i et konsern og kaller det en kre-
vende balansegang: 

Vi lever i et stort konsern. Jeg må jo forholde meg til et Schibsted ASA-styre, 
som på mange måter legger prioriteringene mellom hvor mye skal vi satse på 
det som er classified, altså Finn-tjenestene ute i verden, og hvor mye skal vi 
bruke ressurser på mediehusene. Og det er et børsnotert system med det det 
bringer med seg. Så vil styret i Schibsted Norge innenfor de rammene legge 
hovedstrategien for det vi gjør i Norge. Og så skal jo det igjen da passe inn for 
hva dette betyr for hvert enkelt selskap og de styrene som jobber i hvert enkelt 
mediehus (Didrik Munch, 20.6.2014). 

 
Styrende organer innenfor et konsern kan ses som en russisk babuskadokke, det 
alltid et lag til utenpå den andre. Det er markedets normer som tydeliggjøres 
her. Lokale styrer er formelle organer og gir på mange måter en legitimitet til 
bedriftene og til avgjørelsene som fattes – selv om de reelt er tatt andre steder. 
Lars Dahmén, tidligere publisher i Sydsvenskan, mener at alle heleide selskap har 
samme diskusjon.  Det er opp til eierne å bestemme hvordan styremøtene skal 
være, og det er klart at de fortsatt har en viktig funksjon, sier han. 

Du måste ju ha avstämningspunkter. Där vi klubbar en budget till exempel. 
Men det är ju inte där som budgeten diskuteras och jobbas fram. Jag skulle se 
det som ett misslyckande om jag hade en budget som jag lade fram för 
styrelsen och de sade nej till den. Men likväl måste det ju finnas ett tillfälle där 
de säger ja eller nej (...) Men den grundläggande poängen här också tror jag är 
att många har en överdriven bild av vad styrelsen är för något (...) Om vi ska 
klara den här omställningen som vi håller på med så tror jag inte vi gör det 
genom fyra bra styrelsemöten. Vi behöver ändå fyra bra styrelsemöten, men så 
behöver vi 150 andra bra möten också (Lars Dahmén 11.12.2014) 
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Hovedoppfatningen blant informantene i min studie er altså at de lokale styrene 
innen konsernstrukturen i dag har minimal betydning. Det er tydeligst uttrykt 
blant Schibsted-informantene. Blant de nåværende informantene i Bonnier-eide 
mediehus er det ikke samme klare avvisningen av lokalstyrenes makt, selv om 
det også blant disse konstateres at for eksempel budsjettene utformes andre 
steder. Schibsted er børsnotert og har med denne eierformen potensielt høyere 
krav til avkastning og aksjeutbytte. En privat familiebasert eierform - som Bon-
nier - ses noen ganger som en motvekt mot det børsnoterte selskapet (Ohlsson, 
2016c:15, Picard & van Weezel, 2008). Svensk forskning gir imidlertid, ifølge 
Ohlsson (2016c:15) ikke noe tydelig svar på en slik antakelse. Det er i mitt ma-
teriale ikke grunnlag for å si at det er noen større forskjeller på Bonnier og 
Schibsted hva angår styrenes rolle i mediehusene. Det er få eller ingen med 
journalistisk bakgrunn i Bonniers ulike avisstyrer. At styrene er blitt mer kom-
mersielt sammensatt og innrettet, bekreftes av en av Bonniers egne familiemed-
lemmer. I et intervju i Dagens Nyheter 20.12.2014, kom nå avdøde Jeanette 
Bonnier med en analyse og et hjertesukk:  

Det som har hänt är att yrkesmänniskor försvunnit från styrelserna. Nu är det 
ekonomer. Och det är ungefär som att det i Volvos styrelse inte skulle sitta 
några människor som vet hur en motor ser ut. Journalistik kan man inte riktigt 
lära sig. Du måste ha en fallenhet, en känsla för vad som händer i samhället, 
du måste kunna känna för människor, du måste kunna bli förbannad … 
Samtidigt som du naturligtvis måste hålla en viss distans till vad du gör. Men 
ekonomer tänker inte så. Ekonomer ser på sista raden: jaha, kostnader, 
omsättning, vinst, förlust och så vidare. Men det är ju inte det som skapar 
inkomsterna. Det är vad du säljer som skapar inkomsterna311. 

 
Paradoksalt nok er det altså en av eierne som kommer med den skarpeste 

kritikken mot kommersialisering av styrene.  
Ikke alle informantene vil avskrive de lokale styrene. Både VGs, Aftenpos-

tens og Expressens redaktører mener for eksempel at styret for mediehusene er 
en viktig arena. Pedersen begrunner det i at de lokale styrene er tettere på. «Sa-
kene blir sikkert diskutert i konsernledelsen, men det er ikke millimeterstyring. 
Det er en myte. Man har handlingsrom» (Torry Pedersen, 16.5.2014). For 
Thomas Mattsson i Expressen er det nærheten til eierne som er avgjørende:  

Expressen är ju den enda tidningen som Bonnier har grundat själv. Så det är 
klart att det finns ett nära förhållande. Och de tunga Bonnier-ägarna har alltid 
suttit med i Expressens styrelse. Så de har ju en lång historia av att vara 
committed to varumärket. Det är jätteviktigt särskilt för Expressen. Inte för 
ledningen av tidningen för den gör naturligtvis vi hela tiden. Men vi bedriver 
en kontroversiell journalistik. För att man ska kunna bedriva en så 

311 http://www.dn.se/arkiv/lordag/jeanette-bonnier/ 
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kontroversiell journalistik, då måste ägarna vara synliga och stå bakom det 
(Thomas Mattsson, 18.2.2015). 

 
Jeg tolker Mattsson slik at legitimitet og støtte til en redaksjonell strategi fra 
styrets, dvs. eiernes, side er viktig for sjefredaktøren. I et selskap som Bonnier 
får deltakelse av familiemedlemmene i tillegg en symbolsk betydning, slik 
Mattsson gir uttrykk for. Det kan også tolkes slik at det lokale styret betyr mer 
for en tabloid løssalgsavis. Mot en slik fortolkning står Jan Helins holdning til 
styret i Aftonbladet. Da Schibsted Sverige i 2013 omorganiserte selskapet i tre 
forretningsområder, ble Helin områdesjef for Publishing – i tillegg til å være 
publisher for Aftonbladet. Da var det behov for å delegere: 

Vi gjorde om styrelseordningen så att nu förhåller jag mig till egentligen 
koncernledningen, där jag ingår. Och sedan har vi business reviews for 
affärsområdena. Men jag deltar inte i styrelsemötena längre, även om de 
formellt äger rum. Eftersom jag är vd for Aftonbladet och Aftonbladet är ett 
bolag så förhåller jag mig inte till en styrelse (Jan Helin, 9.11.2014). 

 
Empirien i studien, både opplysninger om styrenes sammensetning og infor-
mantenes beretninger, viser uansett at de lokale styrenes innflytelse er svekket i 
forhold til de to tidligere periodene. Konsernledelsen avgjør hvem som blir 
styremedlemmer og ikke minst styreledere. Det er færre lokale representanter i 
styrene. Svært mange av sakene er gjennomdiskutert i konsernledelsen før de 
kommer til styret, det samme er strategiene. Hovedtrekkene i budsjettrammer 
er også gitt. Den allokative kontrollen er i konsernledelsene, ikke lokalstyrene.  
Det er derfor rimelig å anta at de lokale styrene i dag har langt mindre makt enn 
tidligere og at dette også har betydning for sjefredaktørene. Dette samsvarer 
dessuten med Ohlssons funn i studier av svenske avisstyrer: «The analysis of 
the corporate decision-making in and around the three boardrooms has shown 
that much of the allocative power gradually gravitated to the group CEO, mar-
ginalizing in some important aspects the previous influence enjoyed by either 
the board of directors or the controlling shareholder(s)» (Ohlsson, 2012:344). 

Forholdet mellom den allokative og den operasjonelle makten er tydelig i ut-
viklingen av de lokale styrenes innflytelse. 

 

10.5 Endringer i maktposisjon? 
Forskningsspørsmålet som dette kapitlet skal besvare er hvorvidt sjefredak-

tørenes maktposisjon innenfor mediebedriften er endret, og i så fall hvordan.  
I en studie av journalisters oppfatning av hvilke grupper som har økt sin inn-

flytelse på medieinnholdet, er det fem aktører utenfor redaksjonen som blir 
vurdert: politikere, interessegrupper, annonsører, publikum og eiere. Respon-
dentene oppfatter at medieeierne er den gruppen som har økt sin innflytelse 
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mest de siste ti årene (Strömbäck & Karlsson, 2011:650). I kapittel tre trakk jeg 
fram Gudmund Hernes’ (1975) punkter om makt: en aktørs makt vil bli redu-
sert hvis han/hun kontrollerer lite av interesse for andre, hvis andre aktører 
kontrollerer saker av stor interesse for ham/henne, hvis han/hun har liten kon-
troll over de saker det skal treffes avgjørelse om, hvis han/hun har liten kon-
troll over hvilke aktører som skal være med på å treffe beslutningene eller hvis 
han/hun er forhindra fra å delta i beslutningsprosessen. 

I det følgende skal jeg bruke disse dimensjonene til å forsøke å analysere 
eventuelle endringer i sjefredaktørenes symbolske og materielle kontroll.  

 
1 Redaktørens makt reduseres hvis det han/hun kontrollerer er av liten interesse for 

andre  
Sjefredaktøren har i hele den lange perioden (1985-2015) hatt hovedansvaret 

for og kontrollert innholdet, journalistikken, og vært leder av redaksjonene. 
Redaktøren er en del av, og henter legitimiteten i, den journalistiske institusjo-
nen (Eide, 2000). I skandinavisk presse – og i publisistiske eierselskap som 
Bonnier og Schibsted – er det tradisjon for å respektere sjefredaktørens publi-
sistiske frihet og relative autonomi. Både i Norge og Sverige er utgiveransvaret 
også lovfestet. Sjefredaktørene i studien gir nesten entydig uttrykk for at de ikke 
har opplevd direkte redaksjonell innblanding fra styre eller eiere. Enkelte, særlig 
blant de tidlige redaktørene, sier at de har gitt styremedlemmer beskjed om at 
de ikke skal blande seg eller at de har kjempet for en politisk uavhengighet fra 
eiere. Det har skjedd en profesjonalisering av styremedlemmer og eiere der 
fravær av en slik innholdsmessig innblanding er blitt institusjonalisert. Heller 
ikke direktørene har beveget seg lenger inn på redaktørens redaksjonelle an-
svarsområde, i hvert fall ikke hva utgiveransvaret angår. 

Sjefredaktørene som rekrutteres har redaksjonell erfaring. Det samme har 
enlederne i denne undersøkelsen, selv om flere også har økonomisk utdannelse. 
Samtlige redaktørinformanter og konsernledere mener at enledere/publishere 
må rekrutteres fra redaksjonell side. Dette er også en indikasjon på at redaktø-
rene har makt over et område som fortsatt har stor interesse for de andre aktø-
rene i studien – og for myndigheter og offentlighet. Journalistisk innhold har 
stor symbolverdi. Konsernenes vektlegging av journalistikk ved blant annet 
kåringer av Schibsted Journalism Award og Bonniers sponsing av Stora journa-
listpriset er uttrykk for dette. I redaksjonelle regnskap og årsrapporter legges det 
også stor vekt på journalistiske satsinger. Journalistiske priser har stor symbol-
verdi. Andersson & Wiik (2013:713) viser at en vanlig oppfatning hos sjefredak-
tører er at økt markedsorientering og sterke fokus på økonomi og effektivitet 
har ført til at også den journalistiske integriteten er styrket og kvaliteten har økt. 
Både blant informantene og i konsernenes offisielle bilder av seg selv, fins en 
tilsvarende tolkning og retorikk.  

Det fins imidlertid noen utviklingstrekk som peker i retning av at det journa-
listiske innholdet ikke har samme betydning som tidligere. Journalistikk og bu-
tikk ses i sammenheng i langt større grad enn før. Som Anders Gerdin 
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(5.12.2013) formulerer det: «Om inte journalistiken är så jäkla viktig, så blir ju 
inte chefredaktören heller så viktig längre».  

For det første legger konsernene stor vekt på andre forretningsområder enn 
tradisjonelle nyhetsmedier. Særlig gjelder det nye digitale områder. Online ru-
brikkannonser har lenge vært satsingsområde i Schibsted. Både Schibsted og 
Bonnier satser på såkalt growth som forretningsområde, dvs. utvikling av nye 
digitale konsumentselskaper. For det andre har opplag og annonseinntekter falt 
i papiravisene, mens økte digitale inntekter ikke er nok til å kompensere dette 
bortfallet (Høst, 2016; Ohlsson, 2016d).  Det kan på den ene siden gjøre ny-
hetsmedier mindre økonomisk interessante på sikt for eierne, på den andre øke 
kravene til kostnadskutt og nye inntektsmetoder for å beholde driftsmarginene. 
Det gjør også produksjon av journalistisk innhold vanskeligere, både fordi det 
blir færre journalister og fordi gravende, egenproduserte nyheter koster. For det 
tredje er det en økning i kommersielt journalistikk-liknende innhold i de tradi-
sjonelle mediene. Sponsing, linking direkte til selger, opprettelse av egne pro-
duktselskaper for kommersiell produksjon av innhold, content marketing, kan 
gjøre at det redaksjonelle innholdet får mindre vekt og verdi. De norske me-
diehusene vurderer også å tilby politisk reklame. Kampen for å opprettholde 
inntektene og finne nye forretningsmodeller, blir stadig mer omfattende, i følge 
Picard (2008) : «Today the newspaper industry is a mature industry with little 
growth potential and facing the potential for decline so managers are becoming 
increasingly vigorous in marketing and sales efforts as they try to maintain cir-
culation to maintain their current income» (Picard, 2008:706). Innholdsmar-
kedsføring utfordrer og svekker medienes troverdighet og det etiske regelverket 
som er mye av grunnlaget for den journalistiske institusjonen.  

For det fjerde har konkurransen fra sosiale medier og digitale innholdsplatt-
former gjort nyhetsmedienes innhold og distribusjon langt mindre eksklusivt. 
Aktører kan selv produsere og spre sitt innhold uten å måtte gå veien om etab-
lerte nyhetsredaksjoner. Fortunati & Deuze (2010) fant at en signifikant faktor 
som kan hindre redaksjoner i å bruke sin makt er «the contemporary shift in 
resources away from journalists to their audiences». Strömbäck og Karlssons 
(2011:651) undersøkelse av journalisters oppfatninger om hvilke grupper som 
hadde økt sin makt over medieinnholdet, viste at journalistene oppfattet eierne 
som den gruppen som hadde økt sin makt mest, fulgt av publikum.  

For det femte er det et utstrakt innholds-samarbeid innad i konsernene, sær-
lig i Schibsted. Dermed blir mindre av innholdet eksklusivt for den enkelte 
redaksjonen. En undersøkelse av gjenbruk og stoffutveksling i Schibsteds re-
gionaviser i 2013, viste imidlertid en nærmest insignifikant grad av innholds-
overlapping i papir og en noe større grad av overlapping digitalt, «however, not 
enough to conclude that there is a high degree of homogenisation taking place 
among Schibsted’s regiona news ventures» (Sjøvaag, 2014:518). 

Mitt utgangspunkt her er at en aktørs makt vil bli redusert hvis han/hun 
kontrollerer lite av interesse for andre. Analysen har vist at sjefredaktørene 
fortsatt kontrollerer det redaksjonelle og publisistiske innholdet i sine mediehus. 
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Dette har samtidig stor interesse for eierne. Den journalistiske institusjonen er 
verdifull for markedet. Samtidig fører nedbemanning og konsernenes satsing på 
andre områder enn dagspressen, til at det redaksjonelle området får mindre 
betydning og færre ressurser. Redaktørenes makt og innflytelse avhenger av den 
journalistiske institusjonens betydning. Konklusjonen er likevel at redaktørens 
makt over det som til sjuende og sist publiseres foreløpig ikke er redusert, i 
hvert fall ikke så lenge vi ser redaksjonelt innhold isolert.  

 
2 Redaktørens makt reduseres hvis andre aktører kontrollerer saker av stor interesse for 
ham/henne 

En digital utvikling krever verktøy, utviklingsressurser, fagpersoner, kompe-
tanse, økonomi og strategi. Konsern- eller kjedeeierskap muliggjør deling av 
infrastruktur og investeringer som både kan bidra til kostnadskutt, men også til 
utvikling. Det gjelder ikke minst digitalt. Såkalt «digital spisskompetanse» og 
ressurser er plassert i konsernene, i sentraliserte utviklingsmiljøer. Redaktørene 
og direktørene er like avhengige av disse ressursene og tilgangen er trolig lik for 
begge.  Jeg har vist i kapittel ni at enkelte lederroller som produktdirektør og 
lesemarkedsdirektør er blitt fellesansvar for redaktører og direktører. I stedet 
for at redaktøren har mistet makt til direktøren, mener Jan Helin at begge heller 
har mistet makt til teknologene:  

Det är sant att redaktörerna inte har samma makt och inflytande längre över 
produkterna, men det har inte med ekonomerna att göra. Det har att göra 
med att redaktörerna har varit för långsamma att förstå teknikutvecklingen 
och förstå metoder för produktutveckling inom det digitala. Så om det har 
skett en maktförskjutning så har den på goda grunder skett mot teknik och 
datautveckling, inte från ekonomernas sida (Jan Helin, 9.11.14). 

 
Økonomiske forhold er selvsagt viktig for redaktørens reelle maktgrunnlag. 
Investeringer i bygg og trykkeri ble tidligere sett på som «penger i banken». I 
Schibsted Norge var bygningene der avisene holdt til, tidligere eid lokalt. Det 
samme var trykkeriene. De seinere årene er eiendom og trykkerier solgt ut av de 
lokale selskapene og samlet i sentrale selskaper i konsernet. Seinere ble trykke-
rier lagt ned, først i Kristiansand fra 1.1.15, deretter i Stavanger året etter. 
Trykkefunksjonene er sentralisert til Oslo og Bergen. Administrative funksjoner 
er som vi har sett, også sentralisert. Økonomistyringen er blitt mer sentralstyrt. 
Teknologi- og produktutvikling det samme. Ingen i disse divisjonene er lenger 
ansatt i de lokale mediehusene. I hele perioden har det foregått en kommersiali-
sering og industrialisering av medieselskapene og konsernene. Flere av infor-
mantene – særlig de tidlige – hevder at direktørene er blitt viktigere enn redak-
tørene fordi økonomien er viktigere. Noen direktører har også større kontroll 
over den kommersielle siden fordi de har et overordnet ansvar for mange me-
diehus, slik som i Bonnier og etter hvert også i Schibsted. Det ser også ut til å 
være en tendens til at direktørene i større grad enn redaktørene beveger seg 
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rundt i ulike posisjoner i konsernene og dermed kan få en tettere tilknytning til 
en sentral ledelse.  

Flere av informantene peker også på at språket er blitt merkantilt. Både på 
redaksjonell og kommersiell side er det snakk om «produkt».  

Det er klart at andre – og da særlig konsernledelsen – i dag kontrollerer res-
surser som er av stor interesse for redaktøren. Det samme kan vi til en viss grad 
si om publikum. Dermed kan redaktørenes makt her ses som svekket. 

 
 
3 Redaktørens makt reduseres hvis han/hun har liten kontroll over de saker det skal 

treffes avgjørelse om  
Sjefredaktørene møter i de lokale styrene der mange formelle beslutninger 

tas. Studien viser imidlertid at de reelle beslutningene tas høyere opp i hierar-
kiet, i konsernledelsen. Representanter for sjefredaktørene har møterett i enkel-
te av konsernstyrene, og er i så måte med på diskusjonene i de formelle foraene 
der strategi og økonomi diskuteres. Informantene forteller om deltakelse i hyp-
pige møter i konsernregi der grunnlaget for vedtak og strategier blir lagt. De 
fleste norske Schibsted-redaktørene møttes i periodens siste del jevnlig i det 
som kalles Redaktørforum og hadde hyppig bilateral kontakt (se kapittel 10.3).   

Flere av informantene sier at de opplever å bli hørt for eksempel i diskusjo-
ner om driftsmargin. De er også aktive i prosessene. Det er i tillegg forskjeller 
mellom formelle fora og uformelle.  Det er flere former for nettverk og samar-
beidsfora utenfor de formelle organene, for eksempel i Schibsted. Hilde Haugs-
gjerd (14.1.14) sier at «det foregår så mye i konsernet hvor konsernet både ut-
fordrer og kontrollerer og inspirerer og sørger for kompetanseutveksling, sånn 
at styret betyr lite». Uformell kontakt og innflytelse er vanskelig å måle. Her 
spiller personlige relasjoner og deltakelse i viktige nettverk inn, og har trolig stor 
betydning for maktforhold: «En ting er de formelle maktstrukturene. I et kon-
sern er de uformelle maktstrukturene viktigere. Det er ganske sofistikerte orga-
nisasjonsprosesser og hersketeknikker», sier Tom Hetland (2.3.12). 

Sentrum-periferi-dimensjonen kan også ha betydning. Konsernledelsen og 
hovedeiere holder i stor grad til i Stockholm og Oslo. VG og Aftenposten har 
lokaler et steinkast fra Schibsteds hovedbygg. Avstanden mellom Stockholm og 
Malmø er lengre enn geografien skulle tilsi, HD-Sydsvenskan ligger ikke på 
eiernes frokostbord slik for eksempel Dagens Nyheter gjør det.  

Redaktørene har adgang til formelle og uformelle beslutningsorganer i kon-
sernene. Hvorvidt det innebærer at de har stor eller liten kontroll over saker det 
skal treffes beslutning om, er vanskelig å avgjøre. Trolig er det store individuelle 
forskjeller her også. Det er imidlertid grunnlag for å hevde at dagens redaktører 
har mindre kontroll over viktige strategiske valg enn tidligere. Makten her er 
med andre ord redusert. 

 
4 Redaktørenes makt reduseres hvis han/hun har liten kontroll over hvilke aktører som 

skal være med på å treffe beslutninger 
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Aktørene som tar de formelle beslutningene er representert i formelle orga-

ner der redaktørene til en viss grad også har sine representanter. Det betyr ikke 
nødvendigvis at det er der de reelle beslutningene fattes. Konsernlederne er 
også sjefredaktørenes personalmessige sjef i Schibsted.  Flere av informantene 
kaller dem for sine «foresatte». Tilsvarende rapporterer Bonnier-redaktørene til 
administrerende direktør og styreledere. I hele perioden har redaktørene vært 
ansatt av og underlagt eiere, men det er neppe noen tvil om at flere av sjefre-
daktørene i de to første periodene (1985-1994 og 1995-204) hadde en friere 
stilling enn dagens redaktører og ikke så seg underlagt noen.  

Ett poeng flere informanter bringer opp er at det ikke er eieren som er den 
mest uforutsigbare og mektige aktøren:  

Om man vill vara lite drastisk så kan man säga att redaktören har tappat makt 
till medborgaren. Medborgaren själv väljer. Du läser i dag det som dina 
kompisar delar med sig till dig på Facebook. Du läser inte det som ettan-
redigeraren har lyft fram eller nyhetsredaktören har valt att skriva om (Lars 
Dahmén, 11.12.14). 

 
I en markedsmodell har publikum gjerne blitt sett på som den gruppen med 
minst makt. Veksten i nye og interaktive teknologier, økt konkurranse og medi-
as økte publikumsorientering kan ha økt publikums innflytelse, sier Strömbäck 
og Karlsson (2011:645ff). Det tradisjonelle bildet av publikum som en avmektig 
gruppe, er i ferd med å endres. Forskerne oppsummerer sin studie likevel som 
at påvirkning på journalistikk skyldes «an intricate web of forces where eco-
nomic factors appear to be more in the center than other factors, and where 
journalistic professionalism is under intense pressure and may be moving to-
wards the periphery» (Strömbäck & Karlsson, 2011:653). 

Sjefredaktøren har en viss kontroll med hvilke aktører som skal fatte beslut-
ninger. Men også denne kontrollen er utsatt for press og er i spill på en måte 
som vi ennå ikke ser de langsiktige virkningene av.  

 
5 Redaktørens makt reduseres hvis han/hun er forhindra fra å delta i beslutningsproses-

sen 
Som drøfta under punkt en har sjefredaktørene kontrollen over de direkte 

redaksjonelle beslutningene lokalt. Redaktørene er i tillegg juridisk ansvarlige 
for alt som publiseres. I punkt tre konkluderte jeg med at sjefredaktørene både 
formelt og uformelt er med i de sentrale beslutningsprosessene, men at det er 
vanskelig å si hvor stor grad av påvirkning de har i disse. I Schibsted Norge er 
det to nivåer av ledermøter – den lille og den utvidede konsernledelsen.  

I den utvidede konsernledelsen sitter alle sjefredaktørene, i den lille konsern-
ledelsen sitter sjefredaktørene i Aftenposten og VG, og så en representant for 
de regionale mediehusene. De som sitter i den tette, treffer jeg hver annen uke 
regelmessig. Og de andre treffer jeg når vi har styremøter og når vi har den 
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utvidede gruppen sånn hver sjette uke. Så snakker vi jo sammen hvis det er 
ting de lurer på, men jeg har ikke veldig ofte kontakt med sjefredaktørene 
(Didrik Munch, 20.6.14). 

 
Munch har ikke daglig kontakt verken med redaktørene eller direktørene, men 
jobber mest med den staben han har rundt seg. Kontakten kan også variere 
etter hvilke temaer som er oppe og hvor utfordringene er størst, sier han. Re-
daktør-informantene mener også at de deltar i beslutningsprosessene og at de-
res meninger blir vektlagt.  

Sentrum-periferi dimensjonen spiller som tidligere vist en viss rolle i kontak-
ten med konsernledelse og beslutningstagere. De som sitter fysisk nær ledelsen, 
har også tettere kontakt. At både Aftenpostens og VGs redaktører er represen-
tert i den innerste konsernledelsen, mens regionavisene bare har én represen-
tant, kan og tolkes i et slikt perspektiv. Det er samtidig klart at viktige beslut-
ninger tas uten at sjefredaktørene har formell stemmerett, for eksempel i kon-
sernstyrene. Sjefredaktørene skal likevel forklare og forankre beslutningene i 
egen organisasjon.   

10.6 Sammenfatning 
Utforskningen av forskningsspørsmålet om det har vært endringer av sjefre-

daktørenes maktposisjon innad i mediebedriftene i perioden, handler i dette 
kapitlet om sjefredaktørenes forhold til eiere, styre og konsernledere.  

Konklusjonen på forskningsspørsmålet er samlet sett et klart ja. Analysen av 
sjefredaktørenes posisjon gjennom Hernes’ (1975) fem dimensjoner for makt 
og maktforskyvning, viser en forskyvning av makt fra redaksjonell til kommer-
siell side og fra lokalt til sentralt beslutningsnivå.  En markant endring i løpet av 
denne perioden er at eierkonsentrasjonen har økt og eierkonsernene er styrket. 
De strukturelle rammene sjefredaktørene arbeider innenfor er dramatisk endret 
på mange områder. I forhold til konsernene er mange av funksjonene og opp-
gavene som tidligere lå lokalt, nå løftet ut av det enkelte mediehus og samlet i 
egne selskaper eller sentralisert i egne enheter direkte under konsernledelsen.  
Det gjelder administrative funksjoner, støttefunksjoner blant annet knyttet til 
IT, trykkerier, eiendommer osv. Denne sentraliseringen og strukturelle endring-
en har funnet sted i begge konsernene. Det ser ut til å være liten forskjell mel-
lom børs og familieselskap her. Fra et politisk-økonomisk perspektiv ser vi at 
eierne har styrket sin posisjon og at det er en økt kommersialisering (bl.a. 
McManus, 1994, 2009). I tillegg har samarbeidet om redaksjonelle satsinger økt, 
slik eksemplet med endringsprosjektet i norske Schibsted viser. Mitt materiale 
tyder på at en redaksjonell samordning i mindre grad har funnet sted i Bonnier. 
Sjefredaktørenes kontroll i særdeleshet over de strategiske ressursene, men også 
de operasjonelle, er imidlertid svekket. Det betyr ikke at de ikke bestemmer i 
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eget hus. Men ressursene de rår over, er langt mindre enn tidligere. Samtlige 
mediehus har redusert staben gjennom flere nedbemanningsprosesser.  

Endringene i maktposisjonen er ikke entydige. Den journalistiske institusjo-
nen har fortsatt vekt og styres av sjefredaktørene. Kraftige nedbemanninger av 
redaksjonen, mindre økonomisk frihet, sosiale mediers innflytelse og uklare 
skillelinjer mellom annonser og redaksjonelt materiale, er trekk som bidrar til å 
svekke redaktørenes handlingsrom og kontroll også over det redaksjonelle.  

De intervjuede sjefredaktørenes holdninger til maktspørsmålet er delt, som 
vist i kapittel ni. Flere poengterer også at det ikke er direktørene og økonomi-
siden som har styrket sin stilling, men at det er teknologene og publikum som 
er de nye makt-vinnerne.  

I starten av perioden var styrene i hovedsak mer bredt sammensatt av lokale 
representanter eller ulike familiemedlemmer. Det var liten grad av profesjona-
lisme. I avishus med spredt eierskap var det stort rom for administrasjonen til å 
fatte beslutninger (Ohlsson, 2012). Det har endret seg dramatisk. Et sentralt 
funn er at de lokale styrene har mistet svært mye av sin innflytelse og betydning. 
Med sterkere konsern har styrene blitt bemannet med konsernledelsens repre-
sentanter. De lokale, uavhengige styrerepresentantene er blitt færre og til dels 
helt borte. De store sakene er avgjort før de kommer til behandling i de lokale 
styrene. Det gjelder både i Bonnier og Schibsted.  
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11 Sjefredaktørenes rolleforståelse  

Omständigheterna gjorde att jag hade väldigt begränsat svängrum egentligen. 
Man blev mycket mer nedskärningsgeneral. Och det är en annan typ av person. 
Jag är inte en sån person (Daniel Sandström, 6.12.2013). 

 
I dette kapitlet skal jeg undersøke sjefredaktørenes oppfatning av egen rolle. 

Det er avhandlingens hovedmateriale som analyseres, og det er avhandlingens 
sentrale problemstilling som skal behandles: Hva kjennetegner sjefredaktørenes rolle i 
sentrale mediehus i norsk og svensk dagspresse fra 1985 til 2015? På hvilke områder har 
det skjedd endringer?  

Problemstillingen belyses i forhold til sjefredaktørenes egne oppfatninger av 
rollens kjennetegn og endringer. Det vil altså si at det er perceived changes som 
analyseres. Denne studien har som utgangspunkt at digitalisering, økonomi og 
konserneierskap er viktige forklaringer til endring. Sjefredaktørenes holdninger 
drøftes derfor særlig i relasjon til disse tre forklaringsfaktorene.  

I første del av kapitlet tar jeg opp, ut fra informantenes svar, fire kjennetegn 
ved sjefredaktørrollen. Deretter går jeg nærmere inn på noen sentrale spørsmål 
knyttet til takten i endringene, i form av økt tempo og kompleksitet, videre 
teknologiens betydning og til slutt konsernenes innflytelse.   

11.1 Sjefredaktørrollens kjennetegn 
I intervjuene er sjefredaktørene spurt om hva de tenker om egen rolle som 

sjefredaktør og hva som er og var det viktigste i posisjonen.312 Mitt utgangs-
punkt (se kapittel tre) har vært forståelsen av rollen i et sosiologisk perspektiv. 
Det vil si som summen av de normer som knytter seg til en bestemt oppgave 
eller stilling (Aubert, 1979), og de forventningene som knytter seg til en bestemt 
posisjon (Martinussen, 1991:87). Forventningene kan være formelle og uformel-
le.  

Informantene kan selvsagt ha andre tolkninger av rollebegrepet enn den so-
siologiske definisjonen jeg benytter i analysen. Andreas Norland, tidligere sjef-
redaktør i VG og Aftenposten uttrykker det slik: «Jeg har aldri brukt uttrykket 
redaktørrollen. Jeg snakker om redaktørfaget og redaktørjobben. Redaktørrol-
len blir en fjern utenfra-beskrivelse. Alle redaktører er forskjellige på to måter. 

312 Se vedlegg nr 4: Intervjuguide. 
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Den ene er som personligheter, og den andre er et spørsmål jeg mener at du må 
stille: i hvilken avis og til hvilken tid?» (Andreas Norland, 26.11.2012). Begrepet 
redaktørrolle er imidlertid velkjent og hyppig brukt innen mediebransjen, slik 
jeg blant annet har vist i analysen av bransjebladene i kapittel fem. Noen av 
sjefredaktørene peker på at det er vanskelig å definere bare én sjefredaktørrolle. 
Fædrelandsvennens nåværende sjefredaktør nevner tre: «Jeg synes det er vans-
kelig å peke på én viktig rolle for vi betyr mye for i hvert fall tre grupper. Den 
ene er selvfølgelig leserne våre og markedet vårt. Og så er det internt, for de 
ansatte. Og så er det for eiere og styre» (Eivind Ljøstad, 23.5.2014).  

På denne måten deler sjefredaktøren opp sin egen rolle i segmenter med ak-
tører som alle retter forventninger mot sjefredaktørene, slik vi også har sett i 
tidligere kapitler i avhandlingen. Rollens kjennetegn defineres blant annet gjen-
nom disse forventningene og normsettet. Å være journalistisk ledende er tydelig 
uttrykt gjennom informantens selvoppfatninger av rollen. Det er rimelig å anta 
at den er rotfestet i egen erfaringsbakgrunn i journalistikken. 
    Informantenes holdninger til sjefredaktørrollen, deres egne rolleoppfat-
ninger, kan deles i fire kategorier; (1) journalistikk og troverdighet (2) organisa-
sjons- og personalutvikling (3) endringsledelse, særlig digitalt, og (4) økonomi. 
Disse kan også ses som en parallell til redaktørtypene i kapittel sju.  

11.1.1 Kjennetegn 1: Journalistisk ansvar 
Den første kategorien – journalistikk og troverdighet – understrekes i svarene 

fra representanter for redaktører fra samtlige tiår, fra både løssalgs- og abon-
nementsaviser, fra begge land og begge konserner. Det er utbredt oppfatning 
blant informantene om at det publisistiske ansvaret for journalistikken er det 
viktigste med rollen som sjefredaktør. Det er en oppfatning som også er stabil i 
hele perioden, og den gjelder både for de svenske og norske sjefredaktørene. 

 Christina Jutterström var sjefredaktør i Dagens Nyheter ved studiens start-
punkt i 1985. Hun summerer sin rolleoppfatning slik: «Om jag tittar på mig 
själv så tycker jag ändå att jag inte har släppt journalistiken. Jag har haft det som 
verkligen nummer ett hela tiden» (Christina Jutterström, 6.12.2013). Eivind 
Ljøstad er sjefredaktør i Fædrelandsvennen i Kristiansand ved studiens tidsmes-
sige sluttpunkt, og gir et nesten likelydende svar: «I bunn er det selvfølgelig 
journalistikken som er det viktigste oppdraget. Ellers får du finne noe annet å 
gjøre. Det er ikke festtale for meg, det er min driver» (Eivind Ljøstad, 
23.5.2014). Informantene i denne studien bekrefter et funn i Andersson og 
Wiiks (2013:711) survey-undersøkelse: «in the study, the editors-in-chief con-
stantly uphold journalistic quality as the main goal».  

I denne kategorien er det også flere svar som betoner samfunnsoppdraget og 
pressens rolle i, og betydning for, den offentlige samtalen. Med Yrsa 
Stenius´ord: «Är man chefredaktör för allmänna redaktionen då leder man ju 
publicistiken och hela dess inriktning och etik. I den chefredaktörsroll som jag 
var, så tror jag det viktiga är att ge komplexiteten och den intellektuella 
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hederligheten en framträdande plats i det offentliga samtalet. Att man inte gör 
det för lätt för sig eller läsaren» (9.1.2014).  Stenius var politisk sjefredaktør, og 
dermed i en særstilling blant informantene i denne studien. Men også sjefredak-
tører for allmennredaksjonene trekker fram rollen som opinionsskaper og leve-
randør av viktig informasjon. Flere av informantene knytter sin sjefredaktørrol-
le spesifikt til avisene de er redaktør for. Det er avisens rolle i medielandskapet 
som former rollen og oppdraget. Thomas Mattsson (18.2.2015) mener rollen 
handler om å forsvare Expressens grunnstandpunkt som liberal meningsbygger, 
mens Sydsvenskans nåværende sjefredaktør knytter den til mediehusets regionale 
forankring: 

Det är ju en väldigt viktig fråga. Jag är ju helt övertygad om att Skåne skulle 
varit ett sämre ställe om inte vi fanns. Och mitt viktigaste uppdrag just nu är 
att värna, att försöka prioritera så att vi kan fortsätta göra det som vi gjort i 
nästan 170 år. Att granska, skildra, beskriva Skåne, Sverige, världen ur så att 
säga ett skånskt perspektiv (Pia Rehnquist, 11.12.2014). 

 
Betydningen av den regionale tilknytningen er sentral i skandinavisk presse. 
Både den norske og svenske dagspressen består av små og store lokal- og re-
gionalaviser. De fleste aviser og mediehus er bundet til et sted eller en region, 
og er det lokale samfunnets lim og lupe (Mathisen, 2013). Dimensjonen sen-
trum-periferi er fortsatt i høyeste grad tilstede, slik Rehnquist gir uttrykk for.  

Et annet aspekt knyttet til den journalistiske delen av sjefredaktørrollen, er 
utgiveransvaret. Et kjennetegn ved de norske sjefredaktørene er at de har det 
formelle utgiveransvaret. Det er en institusjonalisert del av rollesettet. Til mitt 
spørsmål om det viktigste i rollen som sjefredaktør, spurte flere av de svenske 
informantene: «menar du utgivare eller chefredaktör?». Det kan tolkes som at 
det i svensk presse oppfattes som to roller, mer som skillet mellom lederskap 
og management. Tradisjonelt er utgiverskapet knyttet til sjefredaktøren, men 
blant annet i min gjennomgang av Pressens Tidning (kapittel fem) har jeg fun-
net flere eksempler på at redaksjonssjefer, direktører eller eiere er ansvarlig 
utgiver. I de mediehusene der det har vært flere sjefredaktører – som for ek-
sempel i Dagens Nyheter som på det meste hadde tre – er utgiverskapet nor-
malt tillagt lederen for den allmenne redaksjonen. Blant redaktør-informantene 
til denne studien er det fire som ikke var eller er ansvarlig utgiver.313  

313 De fire er Arne Ruth som var sjefredaktør for kultur på DN og Yrsa Stenius som var politisk 
sjefredaktør på Aftonbladet. De to sjefredaktørene for HD-Sydsvenskan, Pia Rehnquist og Lars 
Johansson, var en periode uten formelt utgiveransvar. Heller ikke Thorbjørn Larsson var formelt 
ansvarlig utgiver i starten av sitt sjefredaktørskap i Aftonbladet. Det samme gjelder Joachim 
Berner i Dagens Nyheter. En av informantene, Thomas Mattsson, er ansvarlig utgiver ikke bare 
for Expressen, men også for Kvällsposten og Göteborgstidningen. Begge disse har egne sjefre-
daktører. 
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En endring for både norske og svenske sjefredaktører er hurtigheten i publi-
seringer som utfordrer det reelle redaktøransvaret og kanskje også det formelle. 
Aftonbladets publisher i 2015, Jan Helin,314 mener at det er tid for å diskutere 
om utgiverskapet skal ligge hos andre enn sjefredaktøren: 

Det är en viktig publicistisk princip. För vad den nu är värd. Den tycker jag är 
viktig att värna i ett sådant här medielandskap. Frågan är dock om jag är så att 
säga ett arv från det förgångna som kombinerar de här rollerna, om 
utgivarskapet måste sitta närmare verksamheten. Om det faktiskt är en roll att 
leda det publicistiska och bara utgivarfrågor (Jan Helin, 19.11.2014). 

 
Høsten 2015 gjorde Jan Helin alvor av det han i dette intervjuet karakteriserte 
som en interessant tanke. Han delegerte utgiveransvaret til redaksjonssjefene i 
Aftonbladet for å frigjøre tid til å jobbe med et prosjekt i Schibsted. Hans etter-
følger, Sofia Olsson Olsén, ser ut til å følge samme tankegangen. Til bransje-
bladet Resume315 sier hun at i hennes hode er alle publisister: «Medarbetare som 
vet och får fatta beslut får självförtroende. I ett ledarskap på Aftonbladet, i dag 
med 24/7-utgivning 365 dagar om året, kan man inte ha chefer som måste ha 
koll på allt. Vi publicerar över 400 artiklar och tv-klipp varje dag». Begge disse 
uttalelsene viser at det er mengden av distribusjonsplattformer, fragmentering 
av medietilbudet og en kontinuerlig publisering gjør det umulig for en person å 
ha kontroll. I tillegg er hurtighet, ifølge Örnebring (2010:65), blitt det primære 
kriteriet som journalister vurderes etter: «This discourse of speed has only 
become stronger and more all-encompassing over time». Det får også betyd-
ning for utgiveransvaret. 

Utgiveransvaret må derfor omdefineres fra hvordan informantene i de 
første periodene kunne utøve det. Det vil i så fall innebære en klar endring i 
sjefredaktørrollen.   

 

11.1.2 Kjennetegn 2: Ansvar for organisasjonsutvikling 
Den andre hovedgruppen av svar på hva informantene oppfatter er viktigst 

med sjefredaktørrollen, dreier seg om evnen til utvikling av organisasjonen og 
de ansatte. Dette er ikke et kjennetegn ved rollen som har vært tilstede hele 
tiden, men heller et uttrykk for verdsetting av lederegenskaper som ikke ble lagt 
vekt på tidligere. Enkelte understreker samtidig at vektlegging av ledelse og 
organisasjonsbygging fortsatt er en kontrast til den etablerte eller normative 
oppfatningen av hva som er viktigst for en redaktør. Blant de norske informan-

314 Jan Helin forlot jobben i Aftonbladet for å bli programdirektør i SVT desember 2015. 
315Hentet 7.2.2017 fra https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/11/26/sa-vill-sofia-olsson-
olsen-forandra-aftonbladet/ 
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tene trekker Einar Hålien, tidligere sjefredaktør i Bergens Tidende, en slik paral-
lell: 

Mange vil jo nevne det journalistiske fyrtårn, men det er egentlig ingenting av 
dette som hjelper hvis du ikke klarer å få organisasjonen med deg. Og klarer 
du å få folk til å ville prestere godt, ville strekke seg litt lenger, gjøre så godt de 
kan, være stolt av det de får til – der ligger hele magien. Det er kanskje et kje-
delig svar fordi at det gjør ikke sjefredaktørrollen så innmari forskjellig fra 
andre typer lederroller (Einar Hålien, 27.8.2013). 

 
Hålien bruker metaforen «journalistisk fyrtårn». Blant de svenske intervjuperso-
nene i studiene gir Jan Wifstrand, tidligere sjefredaktør i både Sydsvenskan og 
Dagens Nyheter, uttrykk for den samme kontrasten mellom idealer og realiteter 
– med referanse til Bonnier. Hans metafor for det normative idealet er en «ly-
sande skribent»:   

Det viktigaste för mig det kan man säga är tvärt emot det gamla Bonnier-
idealet. För det gamla Bonnier-idealet är att det ska vara en lysande profilerad 
skribent som helst skriver om säkerhetspolitiska frågor eller andra stora ämnen 
på högsta nivå, som är the Guru. Alltså nutidens Herbert Tingsten. Det är vad 
man drömmer om. Den drömmen är helt förfelad, den är förlegad. (....) För att 
svara på din fråga så var min koncentration att det enda som gällde var att 
ägna så mycket kraft som någonsin var möjligt åt att sätta rätt man på rätt 
plats. Och det innebar naturligtvis en hög grad av förnyelse (Jan Wifstrand, 
7.1.2014). 

 
Å ta vare på medarbeiderne dine og skape team, er blitt en viktigere del av re-
daktørrollen og gjør den likere en tradisjonell bedriftslederrolle. De ansatte har 
større forventninger om å bli sett, få tilbakemeldinger og utviklingsmuligheter. 
Samtidig stilles det krav fra sjefredaktørenes overordnede. Organisering og 
utvikling av medarbeidere ses også som en rolle knyttet til det journalistiske 
arbeidet, til å drive fram et lag. Et annet aspekt ved denne kategorien er målet i 
det siste tiåret om å smelte sammen ulike kulturer, særlig mediehusenes nett- og 
papiravisredaksjoner.  

Organisasjonsutvikling som kategori er knyttet til profesjonalisering av både 
arbeidsliv og lederskap, og til forventninger om å fylle lederaspektet ved sjefre-
daktørrollen. Blant informantene i studien er ikke forventningene i denne kate-
gorien oppfattet som konfliktfylt. De som trekker fram denne delen av rollen, 
gjør det med positivt fortegn, selv om for eksempel forhandlinger og møter 
med fagforeninger kan ta mye tid og energi.  

11.1.3 Kjennetegn 3: Ansvar for (digital) endringsledelse 
Den tredje kategorien av kjennetegn ved sjefredaktørrollen, som informantene 

i studien selv framhever, handler om betydningen av å være endringsleder. End-
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ringene er etter årtusenskiftet først og fremst knyttet til digitalisering, men ikke 
begrenset til det. Å endre og utvikle journalistikken, redaksjonen og produktene 
er et trekk ved sjefredaktørenes rolle også i den før-digitale perioden. Christina 
Jutterströms kamp for å skille «news» og «views» i Dagens Nyheter  er ett ek-
sempel, seksjoneringen av avisen et annet.  Thorbjörn Larsson (12.11.2012) 
karakteriserer det i mer allmenne ordelag, og sier at sjefredaktørens rolle er 
«framför allt att man ser framåt, vart ska vi gå, vad ser vi runt nästa hörn, hur 
tar man sig vidare så man står stark i framtiden».  

Samtidig er rollen som endringsleder blitt et mer eksplisitt kjennetegn ved 
den nåværende sjefredaktørrollen. Det dreier seg ikke først og fremst om en 
digital transformasjon av sjefredaktørrollen, men om sjefredaktøren som 
fasilitator for denne transformasjonen. Slik uttrykker Jan Helin det viktigste ved 
rollen: «Att driva transformationen och utvecklingen av Aftonbladet till en 
primär digital nyhetskälla. Och förmå att sätta ihop team på ett sätt som tar 
hand om det här viktiga giftemålet mellan redaktörskompetens och teknisk 
kompetens» (Jan Helin, 19.11.2014). Fordi digitaliseringen krever konvergens i 
teknologi, arbeidsprosesser og tidligere atskilte kulturer, så henger endringene 
her sammen med organisasjonsutviklingen, hevder flere av informantene. Ulike 
redaksjonskulturer, for eksempel papiravis-redaksjoner og online-redaksjoner, 
skal smeltes sammen. Det gjelder også tidligere mer atskilte kulturer som admi-
nistrasjon og redaksjon. Organisasjonene må endres i takt med hvordan om-
verdenen endres.  Dette bekreftes også av andre studier, blant annet Westlund 
(2011) og Barland (2012). 

11.1.4 Kjennetegn 4: Ansvar for mediebedriftens økonomi 
Den fjerde kategorien kjennetegn ved sjefredaktørrollen handler, ifølge infor-

mantenes svar, om ansvaret for mediebedriftens økonomi. Til tross for at samt-
lige informanter gir uttrykk for at spørsmål knyttet til økonomi er en svært 
sentral del av jobben, og har fått økt betydning, så trekkes det bare unntaksvis 
fram når de selv skal beskrive redaktørrollen. De som nevner økonomi ekspli-
sitt, gjør det i kombinasjon med andre dimensjoner – særlig redaksjonelt inn-
hold og teknologi.  Christina Jutterström var sjefredaktør fra 1982 til 1996. Hun 
mener journalistikken var det viktigste i rollen, men at andre faktorer etter hvert 
fikk betydning:  

Först kom ekonomin. Det är ingen tvekan om att ekonomin har tagit sig in i 
allra högsta grad på ett sätt som inte fanns när jag började att vara chef och 
ledare. (…) Sen fick du på det teknikförändringarna. De första teknik-
förändringarna på tidningarna handlade inte så väldigt mycket om chefre-
daktörens roll. Men teknikförändringen mellan analogt och digitalt det har 
verkligen förändrat chefredaktörens roll. (…) Så för mig finns det nog journa-
listik, journalistik och ekonomi, och journalistik och ekonomi och teknik 
(Christina Jutterström, 6.12.2013). 
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Når det gjelder økonomiens betydning, er det samstemmighet blant intervju-
personene om at den er stor og har vært det i varierende grad i hele perioden. 
Svarene strekker seg fra «ekstremt dominerende» via «100 prosent betydelse» til 
«betyr mye». Det er nesten like stor enighet om at økonomien i den siste del av 
perioden 1985-2015 er blitt viktigere for sjefredaktørene, og tar mer av deres 
tid:  

Självklart har det blivit en ändring. Ekonomins primat har blivit mycket 
tydligare, mycket starkare. Nittiotalet var väldig tufft for SvD. Nu är det tufft 
för alla tidningar. (…) Sedan är det den föreställningen att kollar man bara rätt 
med tidningen så blir den framgångsrik. Det är ju ingen som tror så längre. 
Och därmed så blir det mycket tuffare (Mats Svegfors. 5.9.2013). 

 
I løpet av 90-tallet begynte de økonomiske nedgangstidene hos mange av me-
diehusene i denne studien, skjønt i ulik styrke og ikke hos alle. Sjefredaktører 
som tidligere hadde hatt stor økonomisk frihet, opplevde endringer både i prio-
riteringer og i disponering av sin arbeidstid. Dagens redaktører mener at de 
bruker langt mer tid på økonomi enn det forgjengerne gjorde. At eierne stiller 
tydelige krav om utbytte er også en endring fra hvordan sjefredaktørene i pe-
rioden 1985-94 beskriver vilkårene. Marginkravene omtales imidlertid med 
større bekymring av noen av den første periodens informanter enn de som er 
sjefredaktører innen dagens mediekonserner. Hovedholdningen nå er nærmest 
at forventninger om å levere økonomiske resultater, bidra til selskapenes bunn-
linje og møte krav om driftsmarginer, er uproblematiske. Eivind Ljøstad i Fæ-
drelandsvennen gir utrykk for denne pragmatiske holdningen til økonomiske 
krav fra eierne:

Du kan alltid diskutere marginkravene med eierne, og der har jo redaktørene 
en rolle å stå opp for og si «hallo, mener du virkelig at vi skal ha den marginen 
nå når vi holder på med omstilling og sånn». Men der opplever jeg Schibsted 
veldig ryddig da. Ja, vi har tøffe marginkrav, men samtidig så mener jeg at ei-
erne signaliserer at de kan leve med lavere marginer når man omstiller. Så for 
meg er det lite konflikt på det (Eivind Ljøstad, 23.5.2014). 

 
Aftonbladets Jan Helin (19.11.2014) mener at et eierkrav om utbytte er positivt 
i den forstand at mediehuset blir tatt på alvor som bedrift. «Man kan alltid 
diskutera hur rimligt ett marginalkrav är på en affärsrörelse – och det gör vi, tro 
mig, i budgetförhandlingar och så där».  

Generelt er imidlertid både nåværende og tidligere redaktører enige om at 
«god økonomi» er den beste garantien for redaksjonelt handlingsrom og selv-
stendighet. Dårlig økonomi reduserer redaktørens handlingsrom og får også 
negativ innvirkning på selvfølelse og identitet. «På 90-tallet hadde vi alltid kake 
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for opplagsvekst. Nå feirer vi med kake at vi bare gikk tilbake 0,1 prosent. Det 
gjør noe med psykologien. Det påvirker arbeidet ditt å være del av en solned-
gangsindustri» (Tom Hetland, 2.3.12). Et annet moment når det gjelder øko-
nomi er at redaktørene stadig oftere må inn i nedbemannings- og omstillings-
prosesser. Disse prosessene har det siste tiåret nærmest vært kontinuerlige. 
Sitatet fra Daniel Sandström i starten av kapitlet viste at det utfordret hans 
identitet – han var ikke nedskjærings-typen. Han legger dermed det Hylland 
Eriksen (1993) har karakterisert som distanse til en side av den forventede rollen. 

 

11.2 Økt tempo og kompleksitet  
Det en klar tendens i intervjumaterialet at informantene som har vært sjefre-

daktører etter årtusenskiftet opplever det de karakteriserer som en økning i 
tempoet. Det blir kortere mellom endringsprosessene og endringene ser særlig 
ut til å være knyttet til nettopp teknologi og digitalisering, til konserneierskap og 
til økonomi. Det økte tempoet handler med andre ord om endringstakten. Det 
fins ingen hvileskjær lenger. 

Tom Hetland (2.13.2012) som var redaktør fra 2002 til 2011, hevder for ek-
sempel at «det har skjedd større endringer i Stavanger Aftenblad i de ni årene 
jeg var sjefredaktør enn i de femti foregående årene. Det handler om teknologi 
selvsagt. Men også om at omstillingstakten i samfunnet går mye raskere». Ei-
vind Ljøstad (23.5.2014) beskriver farten i endringstakten som høy : «Det skjer 
nesten mer hver dag enn det skjedde på de første femten åra jeg jobba i medie-
bransjen». Tilsvarende resonnement gjør Sydsvenskans Pia Rehnquist. Interv-
juet med henne skjer mens hun står midt i en sammenslåing med Helsingborgs 
Dagblad og nedbemanning i begge redaksjonene: 

Det finns ju stunder där jag faktiskt på allvar tänker; vad gjorde en chefre-
daktör för tio år sen? Tänk när inte resurserna hela tiden var en fråga att 
förhålla sig till utan man hade sina resurser och man behövde bara fördela 
dem. Vi har ju minskat redaktionen på Sydsvenskan med 70 personer på drygt 
ett år. Det innebär stora utmaningar (Pia Rehnquist, 11.12.2014). 

 
Det er blitt færre ansatte å være sjef for, samtidig som kravet til oppdatering av 
nyheter og innhold øker. Tempoet gjør også at redaktøren blir fjernere fra re-
daksjonen. Tidligere sjefredaktør i Bergens Tidende, Trine Eilertsen mener 
tempoet skaper et brudd mellom forventningene til redaktøren og det redaktø-
ren faktisk kan gjøre: 

I en redaksjon er det alltid er et sug etter sjefen, etter en synlig og tydelig leder. 
Det er litt som i teateret, sjefredaktøren er en slags kunstnerisk leder i et me-
diehus. Og skal være det journalistiske fyrtårnet, setter kurs og sier fra når det 
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er noe og forsvarer redaksjonen. Og gjerne skriver litt og i hvert fall lederartik-
ler. Så den forventningen fra redaksjonen til hva en sjefredaktør skal være, og 
til dels forventningen fra leserne, er veldig forskjellig fra det sjefredaktøren er i 
dag. Det speiler det som sjefredaktøren var før. Det har alltid vært mange ut-
fordringer, det har alltid vært omstillinger, men ikke i det vanvittige tempoet 
og ikke hvor du mister inntekter så fort og du ser hvordan verden rundt deg 
endrer seg så fort (Trine Eilertsen, 13.1.2014). 

 
Igjen ser vi, som drøftet i kapittel tre, et skille mellom de normative forvent-
ningene og den reelle rolleutførelsen. Gjennom mediebedriften de leder, er 
sjefredaktørene med på å forvalte den journalistiske institusjonen. Samtidig er 
redaktørene knyttet til et annet institusjonelt felt, nemlig mediemarkedene.  

Flere andre informanter har trukket fram de forventningene som tradisjonelt 
fins til redaktørene om forankring i den journalistiske institusjonen. De sier 
som Eilertsen at disse forventningene ikke er realistiske i dagens mediesitua-
sjon. Nettopp de kryssende rolleforventningene er et nøkkelpunkt i studiet av 
redaktørrollen.  

Det andre endringsaspektet som informantene trekker fram er kompleksitet. 
De to trekkene henger sammen. At det går så fort, er en av årsakene til at rollen 
blir mer kompleks: 

For å lykkes så krever det at du kan utvikle medarbeidere og endre organisa-
sjonen i takt med sånn som omverdenen endrer seg så du ikke sitter og holder 
på med ting som ikke er relevante lenge etter at leserne har reist et annet sted. 
Og det krever at du forstår de endringene rundt deg. Det er utrolig sammensatt 
for å greie å gjøre en god jobb (Trine Eilertsen, 13.1.2014). 

 
Å ha forståelse for endringene både teknologisk, redaksjonelt, kulturelt og øko-
nomisk er grunnleggende for å kunne være redaktør nå, mener informantene. 
Særlig trekkes den teknologiske kompetansen fram som nødvendig fordi den 
griper inn i alle delene av mediehusene. Ifølge Andersson & Wiik (2013:715) 
oppfatter redaktører sin rolle som mer profesjonalisert, men «it is the economic 
and managerial skills that are being professionalized, not the typical journalistic 
skills, thereby strengthening the influence of managerialism in the journalistic 
sphere». Det bekreftes i min studie. Kravene og forventningene til sjefredaktø-
rene som bedriftsledere er blitt sterkere.  

11.3 Teknologien påvirker rollen 
Det første tiåret av denne studien var papiravisen enerådende. I den grad 

dagspressens redaksjoner publiserte noe annet enn papiravis, var det radio og 
fjernsyn. Det var teknologiske endringer i arbeidsverktøy, fargetrykk, presser, 
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datamaskiner og andre områder, men ingenting som grunnleggende utfordret 
den trykte avisen som medium. 

For de fleste av informantene som var redaktører i internetts første tiår, fra 
midten av 90-årene, var papiravisen mer sentral enn nettet. Samtlige aviser i 
undersøkelsen var tidlig ute med nettavis og former for digital satsing, men 
ifølge informantene var dette en produksjon i periferien for deres oppmerk-
somhet som sjefredaktør. Flere trekker retrospektivt fram at det de er minst 
fornøyd med fra redaktørtiden, er deres manglende satsing og engasjement i 
den digitale utviklingen og publiseringen. Ved den såkalte dot.com-krisen ved 
årtusenskiftet valgte noen mediehus å bremse den digitale utviklingen, andre å 
satse. Blant de sistnevnte var Aftonbladet og VG som skilte ut de digitale dele-
ne i separate selskaper med egne sjefredaktører, og fortsatte investeringene i 
journalistikk og nisjetilbud.316 Utover på 2000-tallet ble digital satsing viktigere 
og viktigere for alle redaktørene. Digital omstilling ble del av medieselskapers 
hovedstrategi, slik det også ble for kommunikasjonsindustri verden over.  

Informantenes svar på spørsmålet om hvilken betydning digitaliseringen har 
for endring i redaktørrollen varierer fra «alt» via «dramatisk» til «ganske mye»: 
«Det är ungefär som när Gutenberg införde tryckkonsten. Vem som helst kan 
bli sin egen redaktör», sier Arne Ruth (26.4.2014). Mange har brukt muligheten 
til å bli sin egen «redaktør» via blogger, sosiale medier og nye nisjenettsteder. På 
ulike måter utfordrer disse de etablerte mediene. Innholdsproduksjonen er ikke 
begrenset til redaksjoner i mediehusene, den offentlige samtalen foregår like 
gjerne på Twitter og Facebook som i spaltene til for eksempel Aftenposten og 
Dagens Nyheter. Politikere og maktutøvere kan gå utenom de etablerte medie-
kanalene for å få ut sine budskap. I tillegg utfordres mediene økonomisk, sam-
tidig som konkurransen øker.  Det får flere konsekvenser for sjefredaktørene. 

Kontinuerlig publisering gjør at de publisistiske og ikke minst etiske beslut-
ningene må tas kjapt og langt oftere enn før: «Beslutninger må tas hurtigere, du 
må beherske et videre spekter av både fortellerteknikk og presentasjon. Du må 
forstå hvor viktig utviklingsressurser er for å kunne lykkes digitalt. Ting skjer 
dramatisk fort», sier VGs Torry Pedersen (16.5.2014). Strategi- og produktut-
vikling er blitt en mer en kontinuerlig prosess. Det er ikke mulig å ha fem års-
planer, til og med ett år fram er for langt tidsrom. Nye plattformer og digitale 
verktøy utvikles hele tiden. Ett eksempel er bruken av programmer for å stenge 
ute annonser på nettsider, såkalte adblockers, som for alvor tok av høsten 2014. 
Samtidig finner mediene måter å hindre lesere som har blokkert annonser, å 
komme inn på deres saker. Betalingsløsninger for digitalt innhold øker også 

316Aftonbladets sjefredaktør fra 1997 til 2007 sier det slik om nettsatsingen: «Vi fortsatte. Vi 
trodde på att det är framtiden och vi hade ett försprång att vi startade tidigare än alla andra. Så vi 
fortsatte att investera. Och det var ju det som byggde den framgång och dominans som 
Aftonbladet och VG har» (Anders Gerdin, 5.12.13). 
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kraftig. Utviklingen digitalt skjer så raskt at redaktøren ikke kan ha hele oversik-
ten, mener Thomas Mattsson, Expressen:  

Redaktion, annons, analys måste jobba ihop på ett helt annat sätt och man 
måste vara mycket, mycket snabbare. Om vi förr lanserade tre bilagor om året, 
så var det mycket. Nu lanserar vi en sajt varje månad och det är hela tiden 
appar och grejer. Och inte ens jag kan ha överblick över det. Försöker jag ha 
det, så stoppar jag processerna (Thomas Mattsson, 18.2.2015). 

 
Digital kompetanse henger sammen med forståelse for publikums- og annon-
semarkedet. Jakten på en ny forretningsmodell handler nå ikke minst om leser-
markedet, der kunnskapen om leserne, big data, ses på som avgjørende for suk-
sess. Det vil også kunne få stor betydning også for medielederskap. Du kom-
mer tettere på verdikjeden, hevder Lars Helle (11.12.2013), og det får igjen 
betydning for redaktørrollen eller forestillingen om sjefredaktøren som et «mo-
nolittiske ikon». Jan Helin mener at endringene for journalistikken og redaktø-
ren først og fremst er teknologidrevne: «Digitalisering är by far den största på-
verkan. Av det följer allt det andra. Det kommer sig inte av att några ondsinta 
direktörer har fått för sig att man nu ska styra publicistisk verksamhet. Det är 
en förenklad, felaktig bild» (19.11.2014).  

Begge sitatene er karakteristiske for de nyere sjefredaktørenes holdninger til 
endring og til sin egen rolle: den nye virkeligheten er teknologiskapt, den smel-
ter sammen innhold og salg, og som sjefredaktør må du selvsagt forholde deg 
til denne virkeligheten. Den rollen er en annen enn før, men det er sjefredaktø-
rene som styrer den, ikke direktørene. Igjen ironiserer informantene over det de 
framstiller som en feilaktig oppfatning om profittstyrte direktører som drivkraft 
bak endringene. Jeg tolker det slik at dette er uttrykk for opplevde forvent-
ninger om hvordan de skal utøve sin redaktørrolle. Samtidig kan det ses som en 
avvæpning av kritikk for å ha blitt for markedsorientert. På den måten gir de 
også uttrykk for en teknologisk determinisme. I en artikkel om journalistikk og 
teknologi i et arbeidsperspektiv, poengterer Örnebring (2010:68) en tilsvarende 
deterministisk holdning hos journalister: «Among journalists, it is a rarely re-
flected-upon truth that technology drives journalism and that changes to jour-
nalistic content and journalism as a profession are inevitable adaptions to a 
technological development that goes on largely ‘outside’ journalism».  Den 
samme oppfatningen om teknologi som driver av utviklingen ses tydelig blant 
sjefredaktørene i denne studien. Det tredje poenget er selvsagt at de gir uttrykk 
for en overbevisning om en situasjonsbeskrivelse av hverdagen de står midt 
oppe i. Denne hverdagen er de selv med på å forme i kraft av sin lederposisjon. 
Men de er også del av en institusjonell ramme. Rolle er formet etter «the main 
activities, needs, and values of the institutions», som Glasser et al (2009:119) 
påpeker. Ekecrantz og Olsson (1994:12) sier i sitt resonnement om journalistik-
ken som institusjon at «institutioner reser inga frågor om sig själva, eftersom 
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deras uppgift tvärtom är att åstadkomma ett disciplinerat tänkande såväl bland de 
direkta utövarna som hos publikum».  

Når endringer knyttes til teknologi så sidestilles på mange måter digital utvik-
ling med mulighetene til suksess. Fra konsernets side er det ingen tvil om for-
ventinger til redaktørene om at de skal ha denne kompetansen:  

Vi må ha redaktører som skjønner mer hvor viktig den teknologiske utvikling-
en er.  Nå snakker vi om felles medieplattformer og hvordan det skal spille 
inn på måten du produktutvikler og måten du samarbeider . Og det er klart at 
det har jo endret redaktørrollen kraftig (…) Raskere produktutvikling gjør det 
nok mer krevende å være sjefredaktør i dag. Og selvfølgelig det at du er på fle-
re plattformer i seg selv gjøre ting mer komplekst (Didrik Munch, 20.6.2014). 

 
For redaktører uten en solid digital forståelse og spisskunnskap kan det bli en 
identitets- eller rollekonflikt.  Som vi så i kapittel seks, trekker flere av redaktø-
rene fram nettopp manglende digital kompetanse som en av årsakene til at de 
valgte å slutte. Hilde Haugsgjerd er en av dem: «Vi skulle lansere betalingsløs-
ningen seinhøstes. Det er på en måte et veiskille på et trinn til den digitale ver-
den.  Og det er jo det området der jeg ikke har hatt den fremste kompetansen. 
Så orket jeg meg på det? Burde jeg stå i spissen for Aftenposten videre inn i en 
digital verden? » (Hilde Haugsgjerd, 14.1.2014). Hun valgte altså å svare nei. 
 

11.4 Konsernenes innflytelse 
Innen medieforskning med et kritisk, politisk-økonomisk perspektiv legges 

det stor vekt på eierskapets betydning for medieproduksjon og innhold. I den 
analyserte perioden har en sentral endring vært tendensen til sentralisering av 
eierskap gjennom utbygging av konserner. Hvordan oppfatter sjefredaktørene 
selv konserneierskapets betydning har for utviklingen av redaktørrollen?. Mange 
av informantene legger vekt på at de to konsernene som er med i denne studien 
har en langvarig, publisistisk tradisjon. Hans Erik Matre, en tidligere sjefredak-
tør som nå arbeider i konsernledelsen i Schibsted, poengterer betydningen av 
det personlige, av hvem som sitter i ledelsen for selskapene og utøver eierskapet: 

Eierskap er viktig. Profesjonelt eierskap er enda viktigere. (…) Jeg er mye mer 
opptatt av hva eieren gjør, enn hvem han er. Så de store konsernenes eierskap 
nå, de har like store muligheter til å gjøre det geniale som det håpløse, som det 
familieeide eller det kristelige eierskap kan gjøre. Det ligger ikke så mye struk-
turelt tror jeg, men det ligger utrolig mye personlig; hvem er det som utøver 
eierskapet, hvem sitter på toppen, hvem utnevner sjefredaktører. Hvem tar 
disse nøkkelbeslutningene? (Hans Erik Matre, 26.11.2012). 
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Et stort flertall av sjefredaktørene fra den siste perioden framhever det som 
positivt å være del av et konsern. Det begrunnes hovedsakelig med tilgangen til 
kompetanse og ressurser, særlig på det digitale området. Ved å være del av et 
konsern får det enkelte mediehus tilgang til sentrale utviklingsressurser og til 
kunnskapsdeling, felles publiseringsplattformer, digitale verktøy osv. Dette er 
kostbart for redaksjoner som står alene og det vil være vanskelig både å finne 
og finansiere den spisskompetansen som trengs på utviklingsområdet. Og ikke 
minst slipper du som sjefredaktør å stå uten støttespillere: «Hvis jeg skulle vel-
ge, så er jeg ikke et sekund i tvil om at jeg ville velge et konsern framfor å stå 
aleine», sier Hilde Haugsgjerd (14.1.2014). Hun har også vært redaktør i Dags-
avisen, en avis der det ikke var noen som kunne hjelpe med kompetanse og 
investeringer. Hun legger til: 

Dagsavisen var en selveid stiftelse. Og det var jo på godt, men mest på vondt. 
Det var ingen som hjalp deg med kompetanse og erfaringsutveksling. Det var 
ingen som hjalp deg med investeringer hvis du ikke hadde spart opp penger på 
bok, og det var nesten umulig. Du sto helt aleine (Hilde Haugsgjerd, 
14.1.2014). 

 
Redaktøren i Svenska Dagbladet poengterer fordelene en konserntilknytning 
innebærer, både fordi det gir mulighet for menneskelige møter og erfaringsut-
veksling, og fordi et konsern har langt flere ressurser enn det enkelte mediehus 
kan stille opp med: «Dels så behöver du hjälp med IT och teknik på ett sätt 
som du inte har behövt tidigare. Och där har ju Schibsted ordentliga muskler. 
Och det skulle Svenskan aldrig klarat av själva. Hade vi inte varit med i Schib-
sted så hade vi inte funnits i dag» (Fredric Karén, 17.11.2014). 

Noen få av mine informanter gir uttrykk for en mer ambivalent og kritisk 
holdning. Tilgangen til sentral kompetanse og ressurser, samt deling av både 
nytte og byrder framheves som positivt. På minussiden framheves først og 
fremst møter og tidsbruk i konsernregi som gjør at du er mindre i redaksjonen. 
En mindretall er også kritiske til økt samordning. Samordning av avtaler, jour-
nalistikk, trykkerier osv får betydning for sjefredaktørens handlingsrom og fri-
het til å ta selvstendige avgjørelser. Det trengs stor grad av autonomi innenfor 
konsernet, mener Staffan Thorsell:  

Jag tror att det som fanns förr i Bonnier-koncernen, som var väldigt levande 
för oss på Expressen i alla fall, det här med att tidningen skulle fatta sina egna 
beslut, göra sina egna konster och inte tänka på hur det påverkade andra delar 
av den stora Bonniersfären. Intern konkurrens och total självständighet är ett 
livsvillkor om man ska klara att vara en bra koncern (Staffan Thorsell, 
22.4.2014). 

 
Utsagnet fra Thorsell gjenspeiler også det som har vært synet i offentlig medie-
politikk i Norge og Sverige i store deler av perioden. Eierkonsentrasjon ble 
lenge vurdert som en trussel mot mangfoldet. Denne studien har vist at det har 
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skjedd en sentralisering og samordning mellom mediehusene i konsernene. 
Eksemplet i forrige kapittel viste at det innenfor Schibsteds norske mediehus 
også har skjedd en redaksjonell samordning, blant annet ved felles magasin.317 
En tilsvarende samordning har min studie ikke påvist mellom Bonniers medie-
hus. 

Bare enkelte av de intervjuede sjefredaktørene mener at konserneierskap har 
negativ betydning for redaktørrollen. En av dem er Christina Jutterström 
(6.12.2013): «Om allt flera tidningar ingår i en koncern, så inskränks 
chefredaktörsmakten. Inte utgivarskapet riktigt, för det ansvaret har du ändå. 
Men makten över produkten. Om man nu får använda det ordet». Hun legger 
imidlertid til:  

Sen tror jag att personligheten spelar en roll naturligtvis. Har du en riktigt stark 
chefredaktör, så kan du nog nå längre. Men du kan också oftare i de här 
koncernledningarnas tid, riskera att inte få vara kvar. Om du är för stark. Och 
om du kör ditt eget race (Christina Jutterström, 6.12.2013).  

 
Stavanger Aftenblads tidligere sjefredaktør, Tom Hetland, mener at konsernei-
erskap har stor betydning for utformingen av redaktørrollen: 

Jeg mener definitivt at det har endra redaktørrollen. For det første bruker vi 
mer tid på konsernet. For det andre blir vi mer iverksettere av sentralt fastlag-
te strategier. For det tredje tar det vekk fokus fra din primæroppgave; relasjo-
nen til leserne og medarbeiderne. Sånn sett er jeg ambivalent. Du kan argu-
mentere for at du får større muskler ved å være del av konsern. Men samtidig 
er prosessene mer tungvinte, og du mister litt av fotfestet i det grunnleggende, 
den regionale og lokale forankringen (Tom Hetland, 2.3.2012). 

 
Blant de nåværende eller nyere redaktørene er det mange som mener at eierska-
pet er uvesentlig for redaktørrollen: «For redaktørrollen har jeg ikke opplevd 
noe problem med det. What so ever. Det er ingenting i forhold til min redak-
tørutøvelse som er problematisk i forhold til at jeg er del av et konsern», sier for 
eksempel Torry Pedersen (16.5.2014). Thomas Mattsson i Bonnier-eide Expres-
sen uttrykker samme oppfatning: «Det är inga förändringar. Vi är fortfarande en 
familjeägd koncern och vi är inte börsnoterade. Och Jeanette Bonnier och Carl-
Johan Bonnier satt väl i styrelsen i 1985 och sitter fortfarande kvar»318 (Thomas 
Mattsson, 18.2.2015).  

317 Se vedlegg 8. I februar 2017 gikk for øvrig Schibsteds to svenske mediehus, Aftonbladet og 
Svenska Dagbladet, sammen om felles bil- og motormagasin.  Hentet 24.2.2017 fra 
https://www.medievarlden.se/2017/02/schibstedtidningar-i-motorsamarbete/ I tillegg samar-
beidet de om en journalistisk gransking av seksuelle overgrep mot barn – med utgangspunkt i 
datamateriale fra norske VG. Hentet 28.2.2017 fra:  http://anvandarna.story.aftonbladet.se/   
318 Jeanette Bonnier døde 16. april 2016. 
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Konserneierskap ses altså av mange sjefredaktører som en forutsetning for å 
kunne makte de utfordringene mediehuset og bransjen står overfor. Det er 
heller ingen overraskelse at informantene som innehar sjefredaktørrollen i siste 
del av perioden, i stor grad har internalisert de holdningene og verdiene som 
bransjen og konsernet står for. Slik sett er den positive holdningen til konsern-
eierskap ikke overraskende. Konsernifiseringen har som tidligere omtalt, blitt 
møtt av kritiske røster både blant forskere og politikere. De kritiske stemmene 
blant sjefredaktørene er i hovedsak informanter som tidligere har vært redaktører 
– både i og utenfor konsern. De nåværende sjefredaktørene er entydig positive, 
og mener i tillegg at det ikke påvirker deres redaktørrolle. Det er ingen grunn til 
å betvile deres oppriktighet.  Det kan likevel påpekes at sjefredaktørene ved å 
påta seg jobben, også har akseptert de premissene som konsernene legger. Ja, 
endog at de neppe ville blitt ansatt hvis de ikke hadde akseptert disse.  

Samtidig har enkelte redaktører opplevd en rollekonflikt. Det er for eksem-
pel grenser for hvor mye du kan fatte egne avgjørelser på tvers av konsernets 
strategi: «Det er som med EØS», sier Tom Hetland (2.3.2012). «Du kan ikke 
bruke vetoretten for mange ganger. Du skal ha en vekt og troverdighet innad i 
systemet som gjør at du blir lytta til».    

Journalistene, ikke minst i Norge, har tradisjonelt vært svært kritiske til 
økende redaksjonell samordning innenfor konsernet. Det har på mange måter 
vært en forventning til at redaktøren på dette området skal stå opp mot kon-
sernledelsen, en forventning flere av informantene har kjent. På den annen side 
har de møtt forventningene fra ledelsen om å lykkes i digital utvikling og bidra 
økt lønnsomhet. Organisasjons- og ledelsesforskere (se bl.a. Kahn 1964 og 
Yukl 2012) hevder at en leder som opplever motstridende forventninger tende-
rer til å ta størst hensyn til forventningene fra deres overordnede. Intervjuene 
med de nåværende redaktørene gir et tydelig bilde av at de deler konsernledel-
sens virkelighetsoppfatning om situasjonen i mediebransjen generelt og konkret 
i deres mediehus. Konsernsjefen i Schibsted er klar: «Vi kan like det eller ei, 
men vi lever jo i en kapitalistisk verden med eiere som ønsker avkastning. Og 
hvis ikke vi har eiere som får avkastning, så får vi dårlige eiere antakelig. Også 
redaktørene må forholde seg til at de skal drive virksomheter som er lønnsom-
me» (Didrik Munch, 20.6.2014). 

11.5 Sammenfatning 
  I sjefredaktørenes formidling av egen rolleoppfatning ligger det et klart ele-
ment av «bør» versus «gjør», det er i stor grad normene som preger framstillingen. 
Rolleoppfatningene kan ses som en konstruksjon av selv-identitet (bl.a Alves-
son & Wenglén, 2010; Kärreman & Alvesson, 2001; Sveningsson & Alvesson, 
2003); hvem er jeg som redaktør, hvilke forventninger vil jeg innfri?    

 Det fins klare forventninger om å vise evne til endringsledelse, særlig knyttet 
til den digitale utviklingen. Disse forventningene kommer fra eiere og styre slik 
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jeg har vist både i kapittel sju og ti. Det er i tillegg en forventning fra publikum 
og også fra annonsører, samt fra egne ansatte. Først og fremst er forventninge-
ne uttrykt og internalisert av informantene selv. En tredje gruppe forventninger 
handler om å utvikle organisasjonen og personalet. Disse forventningene kom-
mer både fra de ansatte og eierne. Det har sammenheng med profesjonalisering 
av lederrollen og en større vektlegging og formalisering av personalbehandling 
og utvikling. Overgangen fra papirproduksjon til digital flermedial produksjon 
stiller også krav om utvikling av medarbeiderne og endring av organisasjonskul-
turen. Dette blir ikke minst viktig etter bemanningsreduksjoner.  

I svært liten grad gir de nåværende informantene uttrykk for at de opplever 
de ulike forventningene som rollepress eller rollekonflikt. Et utgangspunkt, sier 
Parsons et al (1988:95) er at en rolleinnehaver vil forsøke i større eller mindre 
grad, å tilfredsstille rolleforventningene fra alle ulike kilder. Først når disse er 
motstridende, må aktøren gjøre et valg. Behovet for å gjøre et slikt valg, er ikke 
uttalt hos informantene som fortsatt er i posisjon. Den bredt forankrede mana-
gement-kulturen som Wiik og Andersson (2016:287) har påvist i lederskap i 
svenske nyhetsbedrifter, har klare fellestrekk med mitt materiale. Det gjelder for 
begge land. Det er i informantenes oppfatning av egen rolle ikke forskjeller 
mellom de svenske og de norske.  Enkelte av de informantene som har forlatt 
posisjonen som sjefredaktør, gir likevel uttrykk for at det nettopp var vektleg-
gingen av management-kulturen som var medvirkende til at de ga seg. Motstri-
dende forventninger har dermed gjort at sjefredaktørene har tatt valget om å 
slutte. Den publisistiske siden veier tyngst ideologisk sett når sjefredaktørene 
skal beskrive de ulike elementene i sin egen sjefsrolle. Det viser seg også i in-
formantenes svar på hva de er mest fornøyd med i utøvelsen av sjefredaktørrol-
len. Et stort flertall nevner da en journalistisk eller publisistisk avgjørelse eller 
en enkeltsak som kan ha omfattet en avsløring av maktovergrep eller skjulte 
grupper i samfunnet. 

Digitaliseringen blir sett på som den avgjørende endringsfaktoren for sjefre-
daktørrollen. Slik bekrefter informantene Lucy Küngs (2011:44) analyse av 
teknologiens innflytelse på mediebransjens strategier, og ikke minst studier som 
fastslår at teknologisk determinisme er vanlig blant journalister. Men som 
Örnebring (2010:68) poengterer så er ikke teknologien uavhengig av andre 
strukturelle forhold: «However, technology is not a force ’in itself’. It is adapted 
and implemented according to already existing value system, and these systems 
have cultural, social and economic roots».  

Størst variasjon er det i oppfatningene om konserneierskapets betydning for 
endringer i rollen. De informantene som mener at konserneierskap endrer re-
daktørrollen, er ikke lenger i stillingene. Flere av disse er bekymret for tenden-
sene til sentralisering, manglende lokal kontroll og mangel på mangfold. De 
nåværende sjefredaktørene ser konserneierskap som en styrke, og vil heller være 
del av et konsern enn å stå aleine. Det er ikke uventet. Den som innehar rollen, 
må identifisere seg med den. Rolleforventningene fra den forretningsdrevne 
siden balanseres samtidig mot rolleforventningene i den publisistiske delen.  
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12 Konklusjon og avsluttende diskusjon 

 
Denne avhandlingen er en reise gjennom drøyt tretti års pressehistorie med 

fokus på sjefredaktørenes rolleutvikling. Sjefredaktørrollen har i hele perioden 
vært et gjennomgående tema innad i bransjeorganisasjonene og pressen. En 
viktig del av diskusjonene har handlet om hvorvidt endringene fører til at re-
daktørrollen svekkes.  

Jeg har i avhandlingen valgt å studere sjefredaktørrollen, og spenningsfeltet 
mellom marked og journalistikk, ut fra et institusjonsperspektiv. Ettersom insti-
tusjoner er varige og stabile og strekker seg over tid og rom, må framveksten av 
institusjoner forstås i en historisk kontekst (Berger & Luckmann, 1966). Institu-
sjoner kan vokse fram gjennom en kamp om dominans og være resultatet av 
langvarige og pågående konflikter (Cook, 1998:66). De er altså også foranderli-
ge. Dobbeltheten – den «normative polariseringen» (Westlund, 2012) -  har på 
mange måter vært spesiell for pressen og skilt redaktører fra andre toppledere. 
En institusjonsteoretisk tilnærming, som er hyppig brukt i nordisk medieforsk-
ning,  inkluderer både normative forventninger knyttet til pressens samfunns-
rolle og kommersielle forventninger knyttet til pressen som økonomiske enhe-
ter (Eide, 2000:14; Ohlsson, 2012:344). Jeg mener dette har vist seg å være 
fruktbart, ikke minst fordi institusjonell teori har et historisk perspektiv som 
fanger opp både kontinuitet, stabilitet og forandring i sjefredaktørrollen.  

Avhandlingen er her et bidrag til en mer helhetlig teoretisk forståelse av 
(sjef)redaktørrollen og de kontekstene som virker på den. Den understreker i 
tillegg viktigheten av forholdet mellom sjefredaktørene som aktive, selvstendige 
aktører og strukturene de virker innenfor. Hovedmaterialet i studien bygger på 
sjefredaktørenes svar på spørsmål om utøvelse av rollen og interaksjonen med 
andre, særlig direktørene og eiere/konsernledelse. I tillegg analyseres holdning-
ene til medieutviklingens påvirkning på egen posisjon og rolle. Et slikt helhetlig 
rammeverk bidrar til å forstå både de muligheter og begrensninger som struktu-
rene gir, og hvordan institusjonelle rammer gir mening for de som er innenfor 
dem. 

Studien bygger på omfattende, kvalitative intervjuer med personer som har 
innehatt sjefredaktørrollen i mediehusene i denne trettiårs-perioden. Svarene 
har brakt fram nye og unike data. Sjefredaktørene som er intervjuet er første-
håndskilder til informasjon om det som har skjedd i perioden.  

Slike intervjudata fra profesjonelle elitekilder må samtidig, slik jeg tok opp i 
kapittel fire om metodiske problemstillinger, vurderes og analyseres med et 
kildekritisk blikk. En del handler om informative, sosiale fakta som kan kryss-
jekkes mot andre kilder. Her har delstudien av bransjebladene gitt en verdifull 
kontekst, og muligheter til vurdering av informasjonen fra intervjuene i forhold 
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til andre samtidskilder. Andre deler av intervjuene dreier seg om informantenes 
vurderinger og analyser, som selvsagt er påvirket av ståsted, interesser og verdi-
standpunkter. En viktig konklusjon her er at sjefredaktørenes oppfatninger og 
selvpresentasjon er sterkt preget av journalistikkens normative føringer om 
hvordan redaktørrollen bør fortolkes. Svarene må derfor vurderes i forhold til 
dette. Jeg mener likevel at intervjuene har vist seg som en valid metode for å 
bringe fram ny kunnskap om hvordan sjefredaktørrollen har blitt utformet 
under skiftende økonomiske, teknologiske og organisatoriske forhold. 

I dette sluttkapitlet vil jeg først minne om de store strukturelle endringene 
som har preget perioden 1985-2015, og deretter vende tilbake til de de fire spe-
sifikke forskningsspørsmålene som ble lansert i introduksjonskapitlet og kort 
skissere de viktigste svarene. Jeg gir her også en kortfattet en vurdering av de 
komparative aspektene: likheter og ulikheter mellom norske og svenske sjefre-
daktører – samt mellom de to konsernene. Mot denne bakgrunnen drøfter jeg 
den overordnete problemstillingen i avhandlingen: Hva kjennetegner sjefredaktøre-
nes rolle i sentrale mediehus i norsk og svensk dagspresse fra 1985 til 2015? På hvilke 
områder har det skjedd endringer?  

 

12.1 De strukturelle endringene 
 
Hovedaktørene i studien er sjefredaktører i ti ledende norske og svenske 

mediehus som i 2015 var samlet i to konserner, Schibsted og Bonnier. Formålet 
har vært å analysere endringene i sjefredaktørrollen i en lang periode som også 
har vært en brytningstid for mediebransjen. Fra 1985 til 2015 skjedde det til dels 
dramatiske endringer i de strukturelle rammene sjefredaktørene arbeider innen-
for. Disse rammene har utfordret sjefredaktørrollen på mange områder – slik 
empirien i denne studien har vist. Derfor må rollen analyseres på bakgrunn av 
de store forandringer som har funnet sted i bransjen og i samfunnet de seneste 
tre tiårene. 

Den første og mest grunnleggende og avgjørende endringen i denne perio-
den har vært en pågående teknologisk revolusjon, en omveltning fra et analogt 
til et digitalt samfunn. Det har endret forutsetningene for hvordan mediene og 
publikum produserer og konsumerer medieinnhold, og for hvordan kommuni-
kasjonsmønstrene foregår. De profesjonelle mediene har fått mindre makt over 
dagsordensetting og informasjonsproduksjon.  

For det andre har konkurransen i mediebransjen økt. Dereguleringen på 80-
tallet åpnet etermediemarkedet for konkurranse. Nye forretningskonsepter med 
blant annet gratisaviser og kommersielle allmenkringkastere preget 90-tallet. I 
det nye årtusenet har smarttelefoner, sosiale medier og internettplattformer 
gjort konkurransen global på en fundamentalt ny måte. Mediehusene og kon-
sernene i denne studien konkurrerer ikke bare med hverandre, men med inter-
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nasjonale plattformteknologiske gigantselskaper, ikke minst om reklameinntek-
tene.  I tillegg kommer informasjons- og debattkonkurransen fra sosiale medier, 
bloggere, tenketanker osv.  

For det tredje har eierkonsentrasjon og sentralisering satt sitt preg på perio-
den. I tillegg til at selskapene i studien har fått full eierkontroll i de enkelte avis-
husene, har de investert i andre markeder. For Bonnier har tv-markedet vært 
sentralt, for Schibsted har digitale rubrikkannonser utgjort en hovedsatsing det 
siste tiåret. Det meste av avkastningen i konsernet kommer i dag fra dette om-
rådet, ikke fra nyhetsmediene.  

For det fjerde har dagspressen i løpet av den lange trettiårs-perioden gått fra 
å være en historisk enestående kommersiell suksess til å bli en «solnedgangsin-
dustri» på jakt etter nye forretningsmodeller. I denne jakten på ny økonomisk 
bærekraft har særlig publikum fått en mer framtredende rolle.  

Disse utfordringene har også ført til at mediepolitikken er i endring både i 
Norge og Sverige, med nye mediemeldinger på høring i begge land. Målet om 
mangfold ser ut til å bestå, samtidig som økonomiske incitamenter som del av 
mediepolitikken blir enda viktigere for alle mediebedrifter.  

Mange av endringene er velkjente og mye omtalt både innad i bransjen, i 
medieforskningen og i den løpende politiske debatten. I denne studien er det 
ikke endringene i seg selv som er fokuset, men betydningen disse har hatt for 
utformingen av sjefredaktørrollen. Studien tar opp forholdet mellom de struk-
turelle realitetene og de profesjonelle idealene som journalistikken og sjefredak-
tørene har hentet sin legitimitet fra. Det er i dette spenningsfeltet mellom jour-
nalistikk og markedskrav sjefredaktørene har operert.  

12.2 De fire forskningsspørsmålene 
Formålet med de fire spesifikke forskningsspørsmålene har vært å undersøke 

ulike sentrale aspekter ved sjefredaktørrollen gjennom tretti år. Disse spørsmå-
lene er undersøkt både gjennom intervjuer som kartlegger framtredende aktø-
rers selvoppfatning om endringene i perioden, men har også inkludert en del-
studie av bransjebladenes journalistikk og debatter om sjefredaktørrollen. 

 
Forskningsspørsmål 1: Hvordan har rekrutteringen av sjefredaktørene foregått og har det 
vært endringer i rekrutteringsprosessen i perioden?  
 
Studien viser at oppgaven med å ansette sjefredaktører gjennom hele perio-

den er ansett som svært viktig av eiere og konsernledelse, som har brukt sin 
styringsrett aktivt i rekrutteringen. I mediehus med én hovedeier har utvelgelsen 
oftest skjedd etter direkte initiativ fra denne. I mediehus med spredt eierskap 
har valget av sjefredaktør vært noe mer åpent, og avtroppende sjefredaktør har 
ofte hatt stort spillerom for å foreslå eller utpeke sin etterfølger. Dette gjelder 
særlig i starten av perioden. Det siste tiåret har alle mediehusene blitt del av 
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konsernene, og rekrutteringsprosessene er blitt mer sentralstyrt og profesjonali-
sert. Intern rekruttering er det normale. For konsernene er det viktig å bygge 
opp egne kandidater til toppstillingene, og det har i hele perioden vært en ut-
veksling av ledere mellom de ulike mediehusene i studien. Svært få av sjefredak-
tørene er kvinner. Rekrutteringsprosessene ledes av menn som rekrutterer 
menn. Et skille mellom de to konsernene er at administrerende direktør i siste 
del av perioden har vært en aktiv aktør i rekrutteringen av sjefredaktører innen 
Bonniers mediebedrifter. Det gjelder særlig det siste tiåret.   

 
Forskningsspørsmål 2: Har kravene til sjefredaktørenes kompetanse, oppdrag og arbeids-
oppgaver endret seg – og i så fall hvordan? 
 
Det første elementet i spørsmålet dreier seg om kompetansekravet.  Det 

overordnede svaret er at det her fins både kontinuitet og endring. Endringene 
er særlig knyttet til digitaliseringen av mediene og samfunnet. De fleste sjefre-
daktørene i studien kommer fra nyhetsredaksjonen og særlig posisjonen som 
nyhetsredaktør/redaksjonssjef. I tråd med det er avismakeren eller håndverke-
ren den dominerende redaktørtypen. Det fins også enkelte meningsbærere og 
organisasjonsbyggere. De seinere årene er digitaliserings- eller endrings-
redaktørene den klart mest etterspurte. 

For det andre kan vi som svar på om hvorvidt sjefredaktørenes oppdrag har 
endret seg, slå fast at det har skjedd endringer i perioden. Slike oppdrag fra eiere 
og styre ser i den første perioden ut til å ha vært mer implisitt enn eksplisitt 
uttalt. Det kan innebære at redaktørene har hatt større rom til å forme sine egne 
roller og oppdrag. I stor grad har de imidlertid definert dem innenfor rammene 
av hva som var forventet. For sjefredaktører i et moderne konsern er strategie-
ne og målene klarere definert. Samlet for hele perioden mener informantene at 
journalistisk utvikling er det mest sentrale oppdraget. 

Det tredje delpunktet i forskningsspørsmålet dreier seg om sjefredaktørenes 
arbeidsoppgaver. Svaret på spørsmålet om endring er et klart ja, men ikke på 
alle punkter. Forankring i det redaksjonelle arbeidet er tydelig i hele perioden. I 
årene etter 2005 er det imidlertid tendenser til at redaktørene er mindre tilstede 
på redaksjonelle møter, mer overlates til redaksjonssjef/nyhetsredaktør. Møter 
har i hele perioden strukturert store deler av sjefredaktørenes arbeidstid. Ut fra 
en institusjonell forståelse kan en si at møtene har hatt en normgivende og ri-
tualisert funksjon. De har bekreftet og utfordret rutinene og kulturen som «sit-
ter i veggene».  En av måtene denne er blitt utfordret på er at møtene ikke leng-
er er begrenset til redaksjonelle spørsmål og ansatte. Nå samler møtene hele 
bedriften. Dessuten er det mange møter på tvers av redaksjon og marked. Sjef-
redaktører tilbringer ikke like mye tid i redaksjonslokalene, men er oppkoblet på 
nettet og tilgjengelig store deler av døgnet. Totalt sett er økt tempo og 
kompleksitet det sjefredaktørene selv oppfatter som de største endringene i 
arbeidsoppgavene og rollen. 
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Den praktiske utførelsen av rollen påvirkes av de kryssende forventningene. 
En av effektene er at sjefredaktørene deltar mer i forretnings- og utviklingsde-
len av hele bedriften, mens flere har overlatt den redaksjonelle ledelsen til ny-
hetsredaktør/redaksjonssjef, og til en viss grad overlatt den offentlige stemmen 
til politisk redaktør og andre kommentatorer. 

 
 
Forskningsspørsmål 3: Har sjefredaktørenes publisistiske rolle – med særlig vekt på deres 
synlighet i egne spalter og offentlig debatt – endret seg og i så fall hvordan?  
  
     I studien har jeg delt sjefredaktørene inn i tre kategorier etter hvor synlige 

de er i spaltene: de tause, de aktive og de som skriver innimellom. Et funn er at 
mange av informantene er, eller har vært, tause sjefredaktører. De skriver svært 
lite i egne spalter. Når de skriver, er det gjerne for å begrunne en publisering 
eller forklare en endring. Det gjelder i hele perioden, i både svensk og norsk 
presse og i løssalgsavisene og abonnementsavisene. Det fins individuelle for-
skjeller. I alle tiårene har det vært sjefredaktører som også har vært aktive skri-
benter. De er imidlertid unntakene – fram til siste periode. Begrunnelsen for at 
de sjelden skriver, er først og fremst at tiden ikke strekker til. Det neste sentrale 
funnet er at sjefredaktørene har blitt mer synlige i egne spalter i det siste tiåret. 
Dette samsvarer med forskning som viser økt vekst i kommentarjournalistikk 
som sjanger. De svenske sjefredaktørene i siste periode er alle aktive. Blant de 
norske fins fortsatt tause sjefredaktører. Dette funnet viser kanskje den største 
forskjellen mellom nåværende norske og svenske sjefredaktører.  

 
Forskningspørsmål 4: Har det vært endringer av sjefredaktørenes maktposisjon innad i me-
diebedriftene i perioden – og i så fall hvordan? 

 
Det er sjefredaktørenes forhold til sin kollega i mediehuset, den administre-

rende direktøren, og til eierne og konsernledelsen som har vært i fokus i denne 
delen av studien. Konklusjonen på spørsmålet er todelt. Makten over det redak-
sjonelle og over journalistikken ligger fortsatt hos sjefredaktørene, men den 
kommersielle ledelsen har styrket sin stilling i løpet av perioden. I starten var 
sjefredaktøren reelt den viktigste sjefen i avishuset. Ansvarsfordelingen var 
formelt oppdelt mellom den redaksjonelle og den kommersielle avdelingen, 
men sjefredaktørenes overordnede redaksjonelle ansvar for alt som ble publi-
sert (også annonsene) ser ut til å vært dominerende. I slutten av perioden er 
Bonniers sjefredaktører underlagt en sentralisert direktørfunksjon. Schibsteds 
redaktører rapporterer ikke til direktørene, men også her har det skjedd en 
sentralisering innen konsernet, en prosess som er ytterligere styrket etter at min 
intervjuundersøkelse ble avsluttet. I løpet av perioden har veggene i mediehuset 
blitt revet ned. Metaforen om skillet mellom «børs og katedral» er avløst av 
metaforen om at «alle sitter i samme båt».  

298



De nåværende sjefredaktørene er typisk nok ganske samstemte i oppfat-
ningene om at de ser sin rolle som leder for en helhet der produksjon, utvikling 
og salg må ses sammen – uten at det går på bekostning av journalistikken. De 
legger større vekt på behovet for å se journalistikken i sammenheng med mar-
kedet. Det bekreftes også av andre studier (bl.a. Gade, 2008; Raviola, 2012). 

En annen markant endring i løpet av denne perioden er at eierkonsernene er 
styrket, og at det har påvirket sjefredaktørrollen. Mange av funksjonene og 
oppgavene som tidligere lå lokalt, er nå løftet ut av det enkelte mediehus og 
sentralisert. Det gjelder administrative funksjoner, støttefunksjoner blant annet 
knyttet til IT, trykkerier, eiendommer osv. I tillegg har samarbeidet om redak-
sjonelle satsinger økt, særlig i Schibsted. Et sentralt funn er at sjefredaktørenes 
kontroll, spesielt når det gjelder de strategiske avgjørelsene og ressursene er 
svekket i forhold til konsernledelsen sentralt. Endringene i maktposisjonen er 
imidlertid ikke like stor på alle områder. De journalistiske avgjørelsene styres 
fortsatt av sjefredaktørene. Samtidig er denne institusjonen i endring. Kraftige 
nedbemanninger av redaksjonen, mindre økonomisk frihet, sosiale mediers 
innflytelse og uklare skillelinjer mellom annonser og redaksjonelt materiale, er 
trekk som bidrar til å svekke redaktørenes handlingsrom og kontroll også over 
det redaksjonelle.  

Studiens analysen av to bransjetidsskrifter, Dagspressen og Pressens Tid-
ning, viser at det har vært makt- og profesjonskamper både i avis- og mediehu-
sene og innad i bransjeorganisasjonene i perioden. Mellom redaktører og direk-
tører har det blant annet vært kamp om posisjoner og definisjonsmakt. I for-
holdet mellom redaktører og eiere viser kartleggingen at eierne har utøvd sin 
styringsrett, ikke bare til å ansette, men i høyeste grad også til å avsette redaktø-
rer. En økt markedsinnflytelse ses også i tidsskriftene selv, blant annet med en 
innholdsomlegging i det svenske bladet med større vekt på «affärsmässiga 
frågor». De mange krav og forventninger til redaktørrollen er dessuten et tilba-
kevendende tema.  Både det norske og det svenske bladet ble lagt ned i 2008 og 
2009 for å spare penger. Det kan også være en indikasjon på at de ledende med-
lemmene og konsernene i bransjeorganisasjonene er sterke nok i seg selv, og 
derfor velger å ikke prioritere en felles bransjearena.   

 
Det har i samband med de fire forskningsspørsmålene vært et delmål å se på 

likheter og mulige ulikheter mellom utviklingen av norske og svenske sjefredak-
tørers rolle, respektivt mellom sjefredaktørene i de to mediekonsernene. Det 
norske og svenske pressesystemet har som tidligere nevnt, mange likhetspunk-
ter. Det gjelder både de kommersielle forholdene pressen opererer i og vektleg-
gingen av pressens demokratiske oppgaver. De normative idealene om at pres-
sen skal informere, granske og være arena for debatt (Nord & Strömbäck, 2012) 
er like. Disse preger også sjefredaktørenes oppfatninger om egen rolle og idea-
ler. Materialet viser at det er flere fellestrekk i sjefredaktørrollen. De strukturelle 
likhetene påvirker. I de ulike periodene har de for eksempel samme bakgrunn, 
arbeidsdagene er strukturert på parallelle måter, arbeidsoppgavene likeså. Opp-

299



fatningene om endring og om egen rolle har også klare likhetstrekk. Hoved-
trekket i perioden er også at de har hatt likeartede roller i offentligheten, selv 
om de svenske sjefredaktørene i det siste tiåret har en tydeligere offentlig 
stemme. Det er selvsagt også individuelle forskjeller, sjefredaktørene er ulike 
personligheter.  

De første kvinnelige sjefredaktørene i studiens svenske mediehus var Chris-
tina Jutterström i Dagens Nyheter, samt Yrsa Stenius, politisk sjefredaktør i 
Aftonbladet, begge fra 1982. I de norske mediehusene er det totale fraværet av 
kvinnelige sjefredaktører slående de første to tiårene. Kvinner i toppen er imid-
lertid unntakene også i de svenske mediehusene.  

Det juridisk-økonomiske hovedskillet mellom de to konsernene i studien er 
selve eierformen. I løpet av perioden går Schibsted fra familieselskap til interna-
sjonalt, børsnotert mediekonsern. Bonnier er familieeid aksjeselskap i hele pe-
rioden, men kontrollerer fram til 1998 avisene gjennom et børsnotert selskap. 
Til tross for ulikhetene i eierformene er det store likheter mellom sjefredaktø-
renes roller. Vi finner i begge selskaper flere av de samme trekkene i perioden, 
både når det gjelder deltakelsen i sentrale styreorganer, sentralisering av felles-
funksjoner og kommersielle avdelinger, samt respekt for at eierne ikke blander 
seg inn i daglige redaksjonelle avgjørelser.  

Det kan imidlertid se ut til at samarbeid om redaksjonelt innhold mellom 
mediehus innen konsernet er mindre utbredt innen Bonnier. Samarbeidet mel-
lom sjefredaktørene er heller ikke like tett. Mangfolds-argumentet har større 
tyngde, i hvert fall formelt, innen Bonnier. Mens familiemedlemmene i Schib-
sted – og da særlig Tinius Nagell-Erichsen – hadde et tett og personlig forhold 
til sjefredaktørene, er det nå konsernledelsen Schibsteds sjefredaktører forhol-
der seg til. I Bonnier har ulike familiemedlemmer i hele perioden hatt et forhold 
til sjefredaktørene gjennom at de har sittet i avisenes styrer, men også gjennom 
personlig kontakt og engasjement. Det gjelder særlig de Stockholm-baserte 
avisene, og har holdt seg gjennom hele perioden.  

 

12.3 Tiden etter 2015 
Denne avhandlingen har studert utviklingen i sjefredaktørrollen og struktu-

relle endringer som har påvirket denne fram til 2015. Etter at jeg avsluttet min 
studie i 2015, har det skjedd flere endringer i organisasjonsstrukturene som har 
direkte berøringspunkter for analysen av sjefredaktørenes rolle. Det gjelder i 
særdeleshet for Schibsted Norge. Jeg skal derfor kort redegjøre for hovedtrek-
kene i endringene.  
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I april 2016 ble de kommersielle avdelingene i fire av Schibsteds norske me-
diehus319 flyttet ut av de enkelte mediehusene, og samlet i en sentral enhet, kalt 
Schibsted Norge Abonnementsmedia. Løssalgsavisen VG ble altså ikke inklu-
dert. Denne enheten ble lagt direkte underlagt konsernledelsen i Schibsted 
Norge, og er organisert i en såkalt matrisemodell. Sjefredaktøren i Aftenposten 
hadde allerede en publisherrolle, i den nye modellen fikk også sjefredaktørene i 
de andre mediehusene en slik rolle. Det er imidlertid kun de redaksjonelt ansat-
te som nå hører inn under sjefredaktørene. Fellesenheten er delt i fire områder: 
annonse, digitale brukerinntekter, brukermarked og strategi- og prosjekt. I for-
bindelse med omorganiseringen fikk 55 tilbud om sluttpakker, og enheten har 
nå cirka 330 ansatte. De fleste har sin fysiske arbeidsplass i Oslo, resten rundt 
om på de andre mediehusene. I spissen for enheten er en kommersiell direkter, 
mens sjefredaktørene har delegert beslutningsmyndighet lokalt (Johansen & 
Axe, 2016:76). Publisherne lokalt har det daglige ansvaret. Ifølge Lars Helle, 
sjefredaktør og direktør i Stavanger Aftenblad320 er sjefredaktørene ikke under-
lagt kommersiell direktør i den nye enheten, men har fortsatt konsernsjef i 
Schibsted Norge som sin overordnede.  

Tidligere møttes sjefredaktørene i Schibsteds norske mediehus i et såkalt Re-
daktørforum (se kapittel 10.3 og vedlegg 8). Nå er dette erstattet av en nyopp-
rettet ledergruppe i enheten, som kan ses som et kombinert direktør- og redak-
tørforum. Her sitter de fire sjefredaktørene, HR-direktør, kommersiell direktør 
og økonomidirektøren i Schibsted Norge. I tillegg er Einar Hålien, Schibsted 
Norge, sekretær for ledergruppen. Den møtes fysisk en gang i måneden, og har 
også et månedlig videomøte.  

Fra 2017 er det ytterligere en endring i strukturene rundt sjefredaktørene i de 
norske mediehusene. VGs Torry Pedersen gikk av som publisher for å gå inn i 
en nyopprettet stilling som direktør for publisistisk virksomhet i Schibsted 
Norge. 321 Han blir underlagt konsernsjefen, og inngår i konsernledelsen i 
Schibsted Norge. Der er også to andre med redaksjonell erfaring representert: 
Gard Steiro, VG og Espen Egil Hansen, Aftenposten – begge sjefredaktør og 
administrerende direktør i sine mediehus. I intervjuene jeg har gjort, ble det 
understreket at en av sjefredaktørene fra abonnementsavisene skulle være re-
presentert som observatør i styret i Schibsted Norge. Dette skulle i utgangs-
punktet gå på omgang mellom publisherne i de fire abonnementsavisene. I 

319 De fire mediehusene var Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger 
Aftenblad 
320 Informasjonen om den nye ledergruppen og styreordningene er gitt av Lars Helle, sjefredaktør 
og direktør i Stavanger Aftenblad, i telefonsamtale til denne studien 24.2.2.2017. Se også: Johan-
sen, A.B. og Axe, M 2016: Opprettelse av fellesfunksjoner i en distribuert organisasjon: En kvali-
tativ casestudie av implementeringen av matrisestruktur i Schibsted Norge. (Masteroppgave). 
Bergen: Norges Handelshøyskole), samt schibsted.com.  
321 http://www.schibsted.com/no/Pressesenter/Nyheter/20171/Redaktorskifte-i-VG-og-ny-
sjef-for-Schibsted-Norges-mediehus/ 
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konsernstyret til Schibsted ASA har Torry Pedersen vært representant for sjef-
redaktørene fram til nå. Det er uklart om det kommer en ny redaktør som ob-
servatør, men foreløpig ser det ut til at Pedersen fortsetter i ASA-styret. I tillegg 
blir Torry Pedersen styreleder for samtlige av Schibsteds norske mediehus.  

 Det har i tillegg skjedd store endringer i organisering av styrene i flere av me-
diehusene i Schibsted.  

 Allerede i 2015 begynte styrene i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad å 
ha felles styremøter. Direktøren var som nevnt felles for disse to avisene, og 
konserndirektør i Schibsted Norge, Didrik Munch, var styreleder i alle de fem 
norske Schibsted-avisene. Konserndirektør i Schibsted Sverige, Raoul Grünthal 
var styreleder i Aftonbladet og Svenska Dagbladet. For alle styrene i studiens 
mediehus var Schibsteds eller Bonniers egne konsernrepresentanter styrelede-
re.322 I 2015 – som i 2017 – var konserndirektør i Bonnier, Thomas Franzén, 
styreleder i både Expressen og Dagens Nyheter. Anders Eriksson, affärsområ-
deschef, Bonnier News og VD for Bonniers mediehus i Stockholm, hadde i 
2017 overtatt også styreledervervet i HD-Sydsvenskan fra Gunilla Herlitz. Med 
hensyn til styremedlemmene er det med andre ord utvilsomt en sterk konsern-
påvirkning i de lokale mediehusene.  

Utviklingen i Schibsted Norge i 2017 kan ses som et langt skritt i retning av 
å ta bort de lokale styrene. Styrene i de fire abonnementsavisene har felles styre-
leder - den nyutnevnte direktøren for publisistisk virksomhet, Torry Pedersen. 
Han er for øvrig også styreleder i VG. De aksjonærvalgte representantene er de 
samme i alle fire abonnementsavis-styrene. Disse representantene er alle ansatt i 
Schibsted Norge.323 I  tillegg kommer to ansatterepresentanter fra hvert medie-
hus. Styremøtene vil være felles, bortsett fra i spesifikke saker som angår kun ett 
mediehus.  

Den nye organiseringen innebærer en forsterking av de sentraliserings-
trekkene jeg har drøftet i min studie, særlig i kapittel ni og ti. De lokale styrene 
har i realiteten opphørt å eksistere. Hvordan den kombinerte direktør/redaktør-
rollen i de enkelte mediehusene vil fungere når det kun er redaksjonen som 
reelt er underlagt denne posisjonen, og hvilken betydning dette får for blant 
annet sjefredaktørrollen, bør bli gjenstand for videre forskning. 

 

322 Gjelder august 2015. Se vedlegg nr 7 for oversikt over styremedlemmer i de ulike mediehuse-
ne i 2015/16. 
323 De fire er Torry Pedersen, direktør for Schibsteds publisistiske virksomhet i Norge og styrele-
der, Siv Juvik Tveitnes, COO Schibsted Norge, Hanne B. Finstad, Strategi- og prosjektdirektør 
Schibsted Norge og Einar Hålien, samarbeidsredaktør for de abonnementsbaserte mediehusene i 
Schibsted Norge. 

302

                                                      
 



12.4 Sammenfattende konklusjon 
 
Sjefredaktørrollen er sammensatt, og i løpet av de siste tretti årene har den 

blitt enda mer mangefasettert. Et særtrekk ved institusjoner er at de utvikler seg 
i et «path-dependent pattern» (Ryfe, 2006:137). Fordi de opprinnelige mønstre-
ne eller normene har positiv feedback knyttet til seg, har aktørene et incitament 
til å holde fast ved disse framfor å forsøke å endre dem. Den journalistiske 
forankringen gir et slikt incitament. For som sosialantropologen Thomas Hyl-
land Eriksen (1993:55) uttrykker det: «Alle som lever seg inn i sin rolle, omfav-
ner den i Goffmans terminologi. Når man derimot i større eller mindre grad 
viser at man tar avstand fra visse aspekter ved rollen, er dette et tegn på rolle-
distanse». Forventingene om redaktøren som journalistisk fyrtårn er ikke bare 
vanlig ideologisk tankegods innen redaktørenes rekker, men kommer også fra 
publikum og fra journalistene. Wiik (2014) viste at svenske journalisters yrkes-
ideal særlig er knyttet til oppgavene som granskere av samfunnets makthavere 
og å forklare kompliserte hendelser for publikum. Deler av de samme idealene 
gir informantene i min studie uttrykk for når det gjelder redaktører. 

De strukturelle rammene sjefredaktørene virker innenfor, har preget rollen 
på ulike måter. Med utgangspunkt i en politisk-økonomisk teorimodell er mar-
kedet i vid forstand en tydelig påvirkningskraft på sjefredaktørrollen, en kraft 
som har økt i styrke i perioden. Konsentrasjon av eierskap og sentralisering av 
kontroll og ressurser preger utviklingen. Eierskap er viktig i en markedsmodell 
fordi eierne gjennom ulike styringsmekanismer direkte eller indirekte kan påvir-
ke medieproduksjon og medieinnhold. Medieeierne som omfattes av denne 
studien er innforstått med og respekterer prinsippet om sjefredaktørens redak-
sjonelle uavhengighet. Derimot viser empirien at det er uhyre viktig for eierne å 
finne de riktige personene til å forvalte denne uavhengigheten – innenfor de 
rammene som eierne har trukket opp gjennom policydokumenter (for eksempel 
om politisk-ideologisk orientering) og styring av investeringer og budsjettering. 
I tillegg til den redaksjonelle kompetansen, må den som rekrutteres som sjefre-
daktør ha en forståelse for mediebedriftens strategier og mål. Det innebærer 
ikke at det kun er kommersielle krav som gjøres gjeldende.  Det er i eieres og 
investorers interesse at den som styrer det redaksjonelle også evner å sørge for 
at mediehuset gjør en god journalistisk jobb. Medienes forretningsmodell hand-
ler nettopp om å produsere og selge journalistikk både som vare og som demo-
kratibidrag. Det er journalistikkens dualitet som gir grunnlaget for inntjeningen, 
det er enhver mediebedrifts forretningsidé.  

Å se sjefredaktørrollen i lys av eiermakt kan i ulike tidsperioder ha nokså for-
skjellige implikasjoner. Sjefredaktørene har vært ansatt av eiere i hele perioden. 
Det er imidlertid forskjell på en sjefredaktør anno 1985 med bortimot full kon-
troll i en rik avis, ofte uten én dominerende eier, og en sjefredaktør i et medie-
hus heleid av et konsern der det har vært opplags- og annonsenedgang og sterkt 
redusert bemanning. I denne studien er det empirisk belegg for å konkludere 
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med at det særlig er gjennom rekruttering og gjennom tildeling av ressurser og 
krav om resultater at eierne påvirker sjefredaktørrollen.  

De nye hierarkiske organisasjonsstrukturene påvirker dessuten rollens auto-
nomi. De plasserer sjefredaktørene i en mellomposisjon mellom sentral kon-
sernledelse og lokalt ansatte. Det er imidlertid etter min mening en for drastisk 
konklusjon at dette har endret sjefredaktørrollen til en mellomleder-rolle. Like-
vel er det sterke strukturelle endringer som påvirker rollen, nesten uavhengig av 
hvem som innehar den. Det betyr derimot ikke at det ikke er rom for individu-
elle forskjeller og et profesjonelt og personlig handlingsrom i rollen. 

Markedets innflytelse på sjefredaktørrollen kommer også de siste 10 til 15 
årene fra en økonomisk modell som forvitrer. En hovedgrunn er det teknolo-
giske skiftet. Digitaliseringen har mange ulike påvirkningsmekanismer. På me-
sonivå - for sjefredaktørene - utgjør teknologiutviklingen en spesiell utfordring 
for de publisistiske delene av rollen. Sjefredaktørrollen utfordres på flere måter: 
En av dem er at 24-timers kontinuerlig publisering på en rekke ulike plattfor-
mer gjør at det faktiske utgiveransvaret må delegeres på en langt mer omfatten-
de måte enn før. Det er ikke mulig å ha oversikt over sakene, og kontrollen 
med papiravisens førsteside blir nærmest et rituale, en del av en institusjonell 
historisk praksis. En annen er at algoritmestyring og big data muliggjør en til-
pasning og distribusjon av ulikt medieinnhold til hver enkelt bruker i stedet for 
én til mange-distribusjon.  

På tross av de store teknologiske og økonomiske skiftene i bransjen, fins det 
en likevel en viss stabilitet i sjefredaktørrollen i perioden. Det institusjonelle 
perspektivet kan gi forklaringer på at det er mange gjenkjennbare trekk gjen-
nom tretti år. Fordi institusjoner strekker seg over tid, er flere av verdiene og 
normene som former sjefredaktørrollen, tilstede gjennom hele den historiske 
perioden studien strekker seg over. Institusjoner har en robusthet som gjenspei-
les i sjefredaktørrollen i perioden (March & Olsen, 2006). Praksiser og rutiner 
har varige trekk, slik blant annet empirien i studien viser. Den tause kunnskapen 
og den internaliserte praksisen er med på å skape denne kontinuiteten i sjefre-
daktørrollen.  

Sjefredaktørene er aktører innenfor medieinstitusjonen, og er selv med på å 
opprettholde dens normer, rutiner og myter. Institusjonene bygger sin legitimi-
tet på å naturalisere en bestemt tenkemåte, som Ekecrantz og Olsson (1994:12) 
uttrykte det. På den samme måten formes rollen av institusjonens verdier, be-
hov og aktiviteter (Glasser et al, 2009:119).  Empirien i studien viser at den 
redaksjonelle forankringen holder seg overraskende stabil til tross for at rollen 
får mer karakter av en management-preget bedriftslederrolle. Sjefredaktørenes 
trosbekjennelse til den journalistiske institusjonen består. Samtidig er sjefredak-
tørene alle barn av sin tid. Det gjenspeiles blant annet i holdningene de gir ut-
trykk for, språket de velger og retorikken de benytter. I posisjonen som sjefre-
daktør vil de dominerende tolkningsrammene og verdiene i organisasjonen du 
skal lede, forme oppfatningene. Ikke fordi du er presset til det eller fordi du 
passivt aksepterer det dominerende tankesettet, men fordi homogeniseringen av 
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organisasjoner og organisasjonskulturer også former aktørene og formes av 
dem. Institusjoner er selvopprettholdende (Giddens, 1984).  Slik kan vi også si 
at et kjennetegn ved sjefredaktørrollen på mange måter er dens tilpasningsdyk-
tighet. Sjefredaktørrollens elitestatus kan være med på å forsterke tilpasningen.  

Hvordan strukturene, spenningsfeltene og sjefredaktørrollen utvikler seg vi-
dere, vil også være et spennende felt for ny forskning. Ikke minst bør innholdet i 
sjefredaktørenes publisistiske og offentlige meningsrolle studeres nærmere.

Et mål ved denne studien om sjefredaktørrollen i ti av de største mediehuse-
ne i Skandinavia, har vært å gi en mer konkret, spesifikk historisk forståelse av 
hvordan sjefredaktørene har fortolket og utøvd sin rolle, hvordan eiere utøver 
sin makt og hvordan det påvirker rollen på ulike nivåer. De som var sjefredak-
tører i starten hadde utvilsomt andre og friere strukturelle rammer å utøve sitt 
redaktørskap i enn dagens sjefredaktører. I hvilken grad kan funnene om end-
ringer i sjefredaktørrollen i de store mediehusene si oss noe om resten av me-
diebransjen, ha analytisk generaliserbarhet? Det er vanskelig å avgjøre, skjønt en 
rimelig hypotese vil være at mange trekk fra Schibsteds og Bonniers mediehus 
vil gå igjen, spesielt i andre regionaviser og i store lokalaviser. Jeg håper uansett 
at studien kan gi grunnlag for ny forskning om aktører og prosesser i andre 
mediehus i Norden.  

De journalistiske idealene, journalistinstitusjonens normer og forventninger, 
har vært, og ser fortsatt ut til å være, grunnleggende for hvordan sjefredaktør-
rollen oppfattes og tolkes. Noen av normene har imidlertid endret seg gjennom 
den trettiårige historien i denne studien. Flere nåværende sjefredaktører legger 
vekt på en «transformatør»-rolle, en som rommer kombinasjonen av journalis-
tikk, teknologi og business. Betydningen av et slikt rollebegrep avhenger av 
hvilke normer og innhold det fylles med. Hvis sjefredaktørrollen vil beholde sin 
tilknytning til journalistikken og utvikle den for en ny tid, må aktørene ta per-
sonlige og klare valg. De valgene kan imidlertid innebære en langt større grad av 
kritisk distanse til den utbredte oppfatningen om de økonomiske og teknolo-
giske drivkreftene nærmest som naturlover. 

Samlet kan det være grunn til å spørre om i særdeleshet teknologiens mulig-
heter i framtiden vil innebære så grunnleggende endringer av alle deler i bran-
sjen, inkludert den redaksjonelle lederposisjonen, at den fører til et «system-
sjokk» (Ryfe, 2006). Om sjefredaktøren ikke lenger skal være ansvarlig utgiver, 
vil det kunne åpne opp både for at rollen etter hvert får mer preg av bedriftsle-
der, men også at det publisistiske ansvaret – det mest tydelige elementet i sjef-
redaktøransvaret – ville smuldre opp.  

I stedet for å reprodusere de institusjonelle strukturene som redaktørrollen i 
Norge og Sverige er en del av, vil redaktørrollen i tilfelle ta en ny retning. Den 
retningen vil kunne innebære at redaktørrollen henter sin legitimitet fra en an-
nen institusjonell orden, der den klassiske journalistikkens normsett spiller en 
mindre sentral rolle. Men slike prognoser er svært usikre. Historien tar noen 
ganger helt andre retninger enn de man i nåtiden forventer.  
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Summary   

Between societal mission and market demands  
This thesis looks into the development of the role of the editor-in-chief at 

the leading media houses of the Swedish and Norwegian daily press during the 
30-year period from 1985 to 2015. As of 2015, the media houses included in 
this study were owned by Schibsted and Bonnier, two leading media groups in 
the Scandinavian market today. 

Over the last 30 years, the press has experienced revolutionary changes, par-
ticularly due to new technology and digitalization, and this evolution from a 
paper-based news industry, showing strong financial results and increasing cir-
culation, to digitalised media houses, i.e., editorial businesses producing and 
distributing content on several media platforms, such as newspapers, TV, mo-
bile phones and the internet, continues. Instead of having to meet a deadline 
once every 24 hours, the news cycle is now continuous. Editors-in-chief have 
always been at the forefront of the editorial management of newspapers and 
media houses, and in several instances, they have had the overall responsibility 
for the entire company.  

The most common way to organise management in the press has been to di-
vide it between the role of an editorial leader and a managing director with 
overarching financial responsibility for the company. This model is known as 
the dual leadership model, in contrast to a single leadership model, in which 
one person – a publisher – is responsible for both editorial content and finan-
cial results.  

 
In the past, the dual leadership model has been of great symbolic signifi-

cance (Eide, 2000; Andersson & Wiik, 2014). The tension between social duty 
and market forces, also known as a ‘normative polarisation’ (Westlund, 2012:8), 
has been shown to have a great impact on how the press is perceived in both 
Sweden and Norway. The way in which the role of the editor-in-chief has been 
designed in the Norwegian and Swedish press reflects tradition, identity con-
struction, external structures and professionalisation. The journalistic ideals and 
norms and the expectations for journalistic institutions have influenced how the 
editorial leadership role has been interpreted and described. The changing 
structural conditions of the media business have also increased the need for 
managerial skills and competence among editorial leaders (Achtenhagen & Ra-
viola, 2007, 2009; Gade, 2008; Bartosova, 2011, Andersson & Wiik, 2014). In 
many ways, chief editors may be seen as a temperature gauge for the press. 
Despite this, there has been little research conducted with respects to their 
distinctive role. This thesis contributes to a more in-depth understanding of the 
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various role expectations editors-in-chief have faced during the last thirty years, 
as can be seen in the tension between journalistic norms and business demands.  

Aim of the study 
The aim of this study is to identify and analyse the continuity of and changes 

in the role of editors-in-chief over the last 30 years. This thesis aims to answer 
the following research question: “What characterizes the role of an editor-in-
chief in key media houses in the Norwegian and Swedish daily press from 1985 
to 2015? In which areas can changes be observed?” The research question will 
be explored through several more specific sub-questions:  

 
1. How has the recruitment of editors-in-chief been carried out, and have 

there been changes to the recruitment processes throughout the peri-
od?   

2. Have the needed competences, assignments and tasks of the editors-in-
chief changed, and if so, how?  

3. Has the editorial role of editors-in-chief changed, specifically their visi-
bility in editorial columns and public debate, and if so, how?  

4. Have there been any changes in the position of power held by editors-
in-chief inside the media houses within the period, and if so, how?  

In answering these questions, I aim to adopt a comparative perspective and 
examine the evolution of the role in the Norwegian and Swedish press and for 
editors-in-chief inside two media groups.  

Background and field survey 
The second chapter of the thesis provides a background of the Scandinavian 

media landscape during the timeframe of the study. There are many similarities 
between the Norwegian and Swedish press. They both belong to what Hallin 
and Mancini (2004) describe as the democratic corporatist media model, which 
is typical of Nordic countries and some other countries in Northern Europe. 

There are, however, differences between the two countries concerning trade 
organisations, ownership structures and media legislation. These differences are 
accounted for in the chapter, which also considers  the economic and techno-
logical developments in these two countries throughout the period. One of the 
most dominant trends is a more centralised and consolidated form of owner-
ship. This applies to both countries. In addition, this chapter presents previous 
research that is of relevance for the study. 

307



Theoretical perspectives 
The role of the editor-in-chief is theoretically examined in the light of jour-

nalism as an institution on  one hand and the structures and demands repre-
sented by the commercial market on the other hand. It is within this field of 
tensions that the chief editors find themselves (Cook, 1998/2006; Sparrow, 
1999; Allern, 1996, 2001; Allern & Blach, Ørsten, 2011; Lowrey, 2011). The 
dual role of the media is mirrored in the role of the editor (Andersson & Wiik, 
2013, 2014). As a part of the institutional perspective, I connect normative 
theory (Christians et al., 2009; McQuail, 2005; Nord, 2012) and political eco-
nomic theory (Murdock, 1982; McManus, 1994, 2009; Mosco, 2009; Golding & 
Murdock, 1991, 2005; Allern, 1998; Hultén, 1999; Cottle, 2003; Hardy, 2014). 
The dual position of editors is what makes this connection rewarding. Because 
this thesis provides an analysis of the role of editors-in-chief, the concept of a 
role is therefore key. From a sociological perspective, an editor-in-chief’s role 
can be understood as the sum of the norms and expectations that are tied to 
the position of an editor. Discrepancies or inconsistencies in expectations can 
create a conflict in terms of roles. Because the editors featured in this study 
work in different media groups, the institutional analysis is also applicable to 
the organisational framework in which the editors operate. In this regard, the 
theories of DiMaggio and Powell (1983, 1991), centring on isomorphism and 
homogeneity, are of particular value.   

‘Power’ is also a term that is associated with leaders and management. Re-
garding the relationships within the media organisations, issues of economic, 
political, cultural and symbolic power will be important (Thompson, 1995). In 
the analysis of the power of an editor-in-chief, I will employ Hernes’s (1975) 
five situations in which the power of an actor diminishes.   

Materials and method 
The fourth chapter deals with the study’s research design and the chosen 

methodology.  The main dataset used in this study is based on qualitative inter-
views with 33 former and present editors-in-chief during the period from 1985 
to 2015. I have also conducted several additional interviews, including inter-
views with three CEOs and certain other editors (Appendix 2 provides a full list 
of respondents). Nonetheless, the primary focus of this thesis is the role of the 
editor-in-chief.  

Through the interviews, I have gained access to the experiences, stories and 
assessments of those who inhabit or have inhabited the role of editor-in-chief. 
They are primary sources, and all of them have unique experiences, competences 
and insights into various parts of the main topic of this study. No respondents 
are anonymous. For ethical reasons, all respondents were allowed to approve 
the quotes used in this thesis. Verification is always a challenge regarding per-
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sonal, historical interviews. My respondents are elite sources who are trained in 
facing interview situations, and their answers will necessarily be influenced by 
their experiences, positions and interests. Transparency and critical reflection 
with regard to the interpretation of their answers is therefore important. 

To complement the interview material, I have also conducted a sub-study: a 
review and analysis of the coverage and debates concerning the role of editors-
in-chief in the Norwegian trade publication Dagspressen/Dagens Medier and 
the Swedish equivalent Pressens Tidning/Medievärlden. This study provides a 
context for the interviews, but it is also an independent study of how the edito-
rial leadership role and the relationships between editorial leadership and man-
agement leadership were discussed in these publications.  

 

Results and Analysis 
Chapters Five through Eleven present and discuss the empirical material of 

this study. These chapters begin by analysing the two trade magazines, followed 
by the presentation of the main study – the in-depth interviews. Chapters Five 
through Ten each address a separate sub-question, culminating with Chapter 
Eleven, which contains a final look at the overarching research question pre-
sented above and an analysis of the respondents’ perceived role changes. In 
Chapter Twelve, I present my conclusions.  

 
Chapter Five investigates the role of an editor-in-chief as seen from the 

perspective of trade magazines. This chapter addresses the following research 
question: Have there been any changes in the position of power held by editors-in-chief inside 
the media houses within the period, and if so, how? 

The debate in this chapter shows that the role of editors-in-chief has been a 
key issue for trade publications throughout the period, albeit one of varying 
importance. In the first decade, the term itself was used far more often in the 
Norwegian publication. The Swedish coverage of the role of an editor was pre-
dominantly tied to the editorial or published content. In both countries, the 
editors-in-chief fought for a more dominant position in the trade organisations, 
which were historically centred on discussions about financial and managerial 
problems. Editors-in-chief struggled for the acceptance of norms and values 
linked to journalism as an institution. 

Metaphors regarding the distinction between journalism and business, such 
as ‘marketplace and cathedral’ and  ‘money or words’, are a regular phenome-
non throughout the period. There are several front pages dedicated to the own-
ers’ power to hire and fire editors, as well as CEOs, as this study shows. One 
can conclude that the owners have exercised their power throughout this peri-
od.  
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Chapter Six addresses the following research question: How has the re-
cruitment of editors-in-chief been carried out, and have there been changes to 
the recruitment processes throughout the period?   

The answer to this question can be summed up in five key points. Firstly, 
both corporate managers and owners see the recruitment of editors as a highly 
important task. The power over the recruitment of a new editor allows the 
owners to exert a strategic influence over the editorial and structural develop-
ment of the publishing house. This prioritization on the part of the owners 
remains constant throughout the period examined. Secondly, owners are seen 
to have the greatest amount of influence in newspapers with one dominant 
owner. In newspapers at which ownership is more fragmented, there is room 
for a larger influence on the part of the outgoing editor-in-chief concerning 
their successors. Thirdly, most editors are handpicked. In other words, editors 
are encouraged to apply or offered a job directly. Fourthly, most editors are 
recruited internally; this holds for the entire period. Lastly, it is possible to argue 
that the editors-in-chief has been viewed as a member of the publishing elite, 
for whom it is normal to transition from one key position to another.  

Female editors are an exception throughout the period. In Sweden, the first 
female editor-in-chief was appointed in 1982. In Norway, the first female editor 
was appointed in 2008. The material in this study shows that men typically re-
cruit other men. The analysis also shows that although most editors choose to 
leave their positions voluntarily, there are examples in which owners have exer-
cised their right as the top management to force an editor-in-chief to resign.   

 
Chapter Seven addresses the following research question: Have the needed 

competences, assignments and tasks of the editors-in-chief changed, and if so, how?  
Firstly, as to the issue of the competence requirements of an editor, the 

overarching answer is that there are both continuity and change. Most respond-
ents in this study have a historical background in news departments, particularly 
in the role of news editor. This suggests that the craftsman is the most dominant 
type of editor profile. There are, however, also editors-in-chief who have active 
public roles as opinion leaders, and others who act as organisation leaders and 
organisation builders. In recent years, digital competence has become the most 
sought-after type of competence. 

Secondly, when assessing whether the editor-in-chief’s assignments have 
changed, it is possible to see noticeable changes during the period. These as-
signments, given by owners and the board of management, have seemingly 
been put forward in implicit, rather than explicit, terms during the initial stages 
of the period. This may suggest that the editors have been able to carve out 
their own roles and assignments. To a large extent, they still acted within the 
perimeters of what was expected of them. For editors-in-chief in a modern 
media group, strategies and goals are clearly defined and communicated. The 
common thread throughout the period is that the respondents feel that secur-
ing journalistic development is the most fundamental assignment.   
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The third part of the question pertains to the respondents’ daily tasks. The 
answer to the question of whether the tasks of an editor have changed is ‘yes’ 
but not on all accounts. The segmentation of editorial work is evident through-
out the period. In the years following 2005, one can see a trend in that editors-
in-chief are less frequently present in editorial meetings and more of the daily 
tasks are left to the news editors. Throughout the period, meetings have been 
the structural backbone of a chief-editor’s workday. The analysis of the re-
spondents’ narratives shows that such daily meetings have played a normative 
and ritual role in the workplace. The meetings have contributed to building a 
clear culture and a common understanding within the organisation. The struc-
tures of the meetings may be viewed as a permanent element. They have, how-
ever, undergone changes in several ways. They are no longer restricted to edito-
rial evaluations; rather, they now cover all aspects of the media house, from the 
newspapers front page to sales efforts, administrative responsibilities and tasks. 
There has also been fragmentation in that many smaller meetings across de-
partments are covering issues such as digital traffic and user patterns. Lastly, the 
frequency and pace of meetings has increased. Today’s editors do not spend as 
much time at the office as they used to; however, they are online and available 
during large parts of the day.  

 
Chapter Eight goes on to discuss the following research question: Has the 

editorial role of editors-in-chief changed, specifically their visibility in editorial columns and 
public debate, and if so, how?  

In this study, I have divided editors into three categories based on how visi-
ble they are in the editorial columns of their own newspapers or websites: the 
silent, the active, and those who write now and then. 

One finding is that many of the respondents, especially in the two decades 
before 2005, must be characterized as ‘silent editors’ in that they write very little 
in their editorial columns. When they do write, this is done is mostly to justify 
the publishing of a controversial story or explain new initiatives, for instance, a 
new magazine or a format change. This trend is evident in both the Norwegian 
and Swedish press, as well as in subscription and single copy newspapers. There 
are, however, individual differences. Some editors-in-chief were active writers. 
The justification for editor’ failure to write consistently is that they seemingly 
could not find the time for it.  

Another key finding is that editors-in-chief have become increasingly visible 
in their own columns during the last decade. This concurs with other research 
showing that there has been an increase in the use and exposure of commen-
tary, or opinion journalism, as a genre. During the last period, the Swedish edi-
tors were all active. Among the Norwegian editors, some silent editors still 
remain. This finding may represent the largest difference between the current 
editors-in-chief in Norway and Sweden. 
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Chapters Nine and Ten both address the following research question: Have 
there been any changes in the position of power held by editors-in-chief inside the media houses 
within the period, and if so, how?  

 
 
Chapter Nine examines the power question with respect to the CEOs of 

the media groups. The relationship between an editor-in-chief and a CEO is, in 
many ways, indicative of the dual role of media and the distinction between 
journalism and commercial markets. The main findings can be summed up as 
the follows: at the beginning of the period, the CEO was, for all practical pur-
poses, a second in command in relation to the editor-in-chief, even if they were 
formally equals on the organisational chart. A few of the editors-in-chief, acting 
as publishers, also combined the two roles. Towards the end of the period, 
management roles and functions became centralised in both Bonnier and 
Schibsted. A loss of revenue and the challenges that rapid digitalisation has 
created for traditional media have made product development and the analysis 
of data traffic and user patterns communal grounds for the two types of man-
agement. In addition, there is a common frame of interpretation suggesting that 
if media houses are to survive the current competition, everyone in leadership 
must pull in the same direction. The end of the period is often described with 
the metaphor ‘we are all in the same boat’. There is a deliberate deconstruction 
of ideological and practical distinctions between administrative management 
and editorial roles. Editors and CEOs hold joint meetings and are becoming 
increasingly integrated.  

 
Chapter Ten deals with the power question concerning editors-in-chief in 

relation to owners and their corporate management and boards of manage-
ment. Arguably, the answer to the question is that on an aggregate level, there 
has been a change: the position of the editors-in-chief has been weakened. The 
analysis of the position of the editor, as seen through Hernes’s (1975) five di-
mensions of power and power shifts, shows that power has shifted from the 
editorial to the commercial and administrative side and from a local to a cen-
tralised decision platform. One significant change during the period in question 
is that the concentration of ownership has increased and company ownership 
has been strengthened.  The structural framework within which the editor op-
erates has drastically changed in many respects. In relation to corporate groups, 
several of the functions and tasks that were previously part of local manage-
ment have now been moved out of a local publishing house and grouped in 
separate companies or centralised departments reporting to corporate manage-
ment.   The editor’s control, particularly over strategic but also over operational 
resources, has been diminished. This translates into editors no longer being the 
manor of the house. Locally, the journalistic resources at their disposal are far 
fewer than before. All of the publishing houses have reduced their staff via 
several downsizing processes.  The changes in the position of power are still 
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ambiguous because the intuition of journalism still carries weight and is con-
trolled by the editors-in-chief.  

Another key finding is that the local boards of management have lost a great 
deal of their influence and significance. As the corporate groups become 
stronger, representatives of corporate management come to hold positions in 
most local boards. The major, decisive issues are all decided upon before they 
are set to be handled by local boards.  

 
Chapter eleven returns to the overarching research question: What character-

izes the role of an editor-in-chief in key media houses in the Norwegian and Swedish daily 
press from 1985 to 2015? In which areas can changes be observed? This is examined in 
light of the respondents’ perceived role changes.  

The most characteristic aspect of the role of editors-in-chief, according to 
the respondents, is its foundation in editorial and journalistic norms. Questions 
related to publishing are given the most emphasis when the respondents are 
asked to describe the key elements of their own editorial roles. This aspect of 
their work was also the one the respondents themselves reported being most 
pleased with when they were asked to characterise the way in which they had 
played their role as an editor-in-chief. Many mentioned a decision related to a 
story concerning the abuse of power or other revelations of misdeeds in socie-
ty.  

The broadly endorsed management culture revealed in the findings of Wiik 
and Andersson (2016:287) has shown that leadership in Swedish news compa-
nies exhibits a clear correlation with the findings of this study. In fact, this goes 
for both countries. In the respondents’ perceptions of their own roles, there is 
no distinction between Norwegian and Swedish editors-in-chief. Among the 
respondents from the two first periods, we find examples of editors-in-chief 
who were just as involved in the commercial side of the business as in the edi-
torial side and were so due to an active choice regarding role performance. 
Nonetheless, this has become particularly evident in the last decade, from 2005-
2015. However, some of the respondents who have left their positions as edi-
tors maintain that the amount of emphasis place on management culture was a 
contributing factor to them leaving their previous positions. At the same time, 
it is evident that the managerial aspect of being an editor also is a key character-
istic of the role.  

Digitalisation is seen as the decisive factor in the changing role of the editor-
in-chief. In this, the respondents verify Lucy Küng’s (2011:44) analysis of tech-
nology and its influence on the strategies of the media industry. The greatest 
divergence lies in the perception of corporate ownership’s influence on the 
evolution of the role of editor. The respondents who feel that corporate owner-
ship alters the role of an editor no longer hold such positions. Several of these 
respondents expressed concern over the current trends toward centralisation, a 
lack of local control and a lack of diversity. The respondents who still hold 
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positions as editors see corporate ownership as an asset and would rather be 
part of a corporate group than operate alone.  

Concluding remarks 
 
 
This thesis represents a journey of over 30 years of press history, as repre-

sented by the transformation of the role of editor-in-chief. The thesis examines 
the role of editors-in-chief and the tension created between journalism and 
business within an institutional perspective. I argue that my theoretical depar-
ture has shown to be fruitful, especially because institutional theory has a his-
torical perspective that captures continuity, stability and evolution in the role of 
editor-in-chief. This contributes to a more holistic theoretical understanding of 
the role of editors-in-chief and the contextual frameworks that influences it. 
The thesis underlines the importance of the relationship between editors as 
active, independent actors and the structures in which they operate. As a result, 
the study has placed the most emphasis on the chief editors’ own stories of 
how they have played the role and the manner in which they have interacted 
with others, particularly CEOs and owners/corporate management. In addi-
tion, the study provides an analysis of how the media’s perception of its own 
position and role has affected its development.  

In this chapter, I provide a summary of the four specific research questions 
and the comparative aspect of the analysis. The role of an editor-in-chief is 
complex and has become even more multifaceted during the last thirty years. 
One key feature of institutions is that they develop what is known as a ‘path-
dependent pattern’ (Ryfe, 2006:137). Because the original patterns or norms are 
rooted in positive feedback, various stakeholders have an incentive to remain 
true to these patterns rather than seek to alter them. Journalistic mooring pro-
vides such an incentive.  

Overall, there may be grounds for asking whether the seemingly infinite pos-
sibilities of new digital technology will cause such a fundamental change in all 
parts of the industry, including the editorial management role, so as to be con-
sidered a ‘system shock’ (Ryfe, 2006). If the editor-in-chief will no longer be the 
responsible publisher, this may open up the role to exhibiting more corporate 
management traits, but it may also cause editorial responsibility, the cornerstone 
of a chief editor’s relationship to the institution of journalism, to crumble.  

The new hierarchical organisational structure in a large media group also in-
fluences the autonomy of the role of editor-in-chief. The structure places the 
editor-in-chief in an intermediate position, halfway between corporate man-
agement and local staff. Nonetheless, it would, in my opinion, be too drastic to 
conclude that this has changed the role of the editor-in-chief to one similar to 
that of middle management.  It is clear that strong structural changes have im-
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pacted and altered the role, almost irrespective of the person who inhabits it. 
However, this does not mean that there is no longer room for individual differ-
ences, creating both professional and personal leeway in the role of an editor-
in-chief. 

The journalistic institution editors-in-chief were a part of in 1985 is not the 
same as the one the editors-in-chief of 2015 are managing. The journalistic 
institution of today is very much under pressure. Instead of reinforcing the 
institutional structures that have governed the role of editors in Norway and 
Sweden, the role of editors-in-chief will venture outside of its traditional path-
ways. This direction may entail that the role of editors-in-chief will be reduced 
in terms of legitimacy, representing another institutional order where the norms 
defining journalism as an institution will play less of a role. Such projections 
are, however, always plagued by uncertainty, and history is known to develop in 
unexpected directions.  
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http://www.dn.se/arkiv/ledare/peter-wolodarski-bitter-eftersmak-nar-det-skalas-for-svensk-
tryckfrihet/ 
(ingen byline) (2011, 15.juni): Sist på banan – nu börjar den digitala resan. Medievärlden. 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/06/sist-pa-banan-nu-borjar-den-digitala-resan 
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DP  9/1989: (Ingen byline): Ansvarsdeling gir overlapping, ikke konflikter.s 16 
DP 10/1989: (Ingen byline): NAL-årsmøtet: Livlig debatt om fremtiden. s 6 
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DP 2/1993: Olsen, E: Konsernenes tiår (Kronikk). s 2 
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insidan”) s 13 
PT 16/1994: (Ingen byline): Expressens VD avgår. (Notis) s 4 
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PT  3/1998: Åhlström, P.: Klok redaktör har koll på pengarna. (Debatt) s 10 
PT 4/1998: Kleberg, O.: Lesare är mer än kunder. (Debatt/fast krönika) s 8 
PT 4/1998: Jutterström, C.: Ser ni inte faran med kommersialiseringen? (Debatt) s10-11 
PT 8/1998: Arnborg, L.: Mäktigast i Tidnings-Sverige. s 31-32 
PT 9/1999: Estmer, P.: Prestapågen hos Pers. s 25-27 
PT 14/1999: von Krogh, T.: Presset öker mot redaktörerna. (Leder) s 2 
PT 17/1999: von Krogh, T.: När räven biter tuppen. (Leder) s 2 
PT 18/1999: von Krogh, T.: Publicisternas intåg (Leder) s 2 
PT  8/2000: von Krogh, T.: Den vassa eggen. (Leder) s 2 
PT 4/2003: Carlsson, Y.: Sofia Olsson Olsén. Mogen rebell i Dalom. s 32-35 
PT 10/2003: Lindell, K.: Kartell går före analys. s 5 
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PT 11/2005: Carlsson, Y, Estmer, P., Lindell, K., Marklund, M.: Spekulanter i kö. s 4 
PT 17/2005: Lindell, K.: Sveriges medielandskap har ritats om. Centertidningarna. s 6 
PT 17/2005: von Krogh, T.: Den stora affären. (Leder) s 2 
PT 2/2005: Carlsson, Y, Estmer, P, Lindell, K, Marklund, M: (Strid om G.Strömblad) En kvinna 
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PT 9/2005: Lindell, K.: ”Öppet och sunt”. Intervju med Per Fagerström. s 4 
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MV  4/2009: Ahlberg, A.: Redaktörernas stora uttåg. (Leder). s 2 
MV  9/2009: Carlsson, Y.: Åtta miljoner måste bort. s 8 
 
 
 

Vedlegg nr. 1: Oversikt over personer som er intervjuet i studien      

Navn Posisjon Redaksjon Inter- 

vjuet 

Redaktør- 

periode 

Nå-
værende  

                                                  Sjefredaktører 

Berner,  
Joachim 

Sjefredaktør, 
publisher, 
ansvarig 
utgivare 

Dagens Nyheter 
Expressen 

8.1.14 DN1998-2001 
E: 2001-2002 

Christian 
Berner 
Invest + div 
styreoppdrag 

Bore, 
Thor 
Bjarne  

Sjefredaktør (Vårt Land) 
Stavanger Aften-
blad  

2.3.12 1983-2000 Pensjonist 

Dahmén, 
Lars  

Publisher, 
ansvarig 
utgivare 

(Computer 
Sweden) 
Sydsvenskan 

11.12.14 2011-2015 Affärs-
områdechef 
Bonnier 
Magazines 

Eilertsen, 
Trine 

Sjefredaktør Bergens      
Tidende  

13.1.14 2008-2012 Politisk 
redaktør 
Aftenposten 

Gerdin, 
Anders  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Aftonbladet 5.12.13 1997-2007 Pensjonist 

Hanseid, 
Einar 

Sjefredaktør VG, Aftenposten 27.11.12 VG:1987-93 
AP:1994-2003 

Pensjonist 
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Hansen, 
Espen 
Egil  

Sjefredak-
tør/publisher 

(VG Multimedia) 
Aftenposten 

21.1.15 2013- Publisher 
Aftenposten 

Haugs-
gjerd, 
Hilde  

Sjefredaktør (Dagsavisen) 
Aftenposten 

 14.1.14 2008/9-13 Selvstendig 
næringsdri-
vende 

Helin,  
Jan  

Publisher, 
ansvarig 
utgivare 

Aftonbladet 9.11.14 2008-2015 Programdir 
SVT 

Helle, 
Lars  

Sjefredaktør (Rogalands avis, 
Dagbladet) 
Stavanger   
Aftenblad  

11.12.13 2011- Publisher 
Aftenbladet 

Hetland, 
Tom  

 

Sjefredaktør Stavanger   
Aftenblad  

2.13.12 

11.11.13 

 

2002/3-11 Redaktør 
Aftenbladet 
(pensjonist 
fra 2016) 

Hålien, 
Einar  

Sjefredaktør (NRK Horda-
land)           
Bergens Tidende  

27.8.13 1997-2008 Samarbeids 
redaktør 
Schibsted 

Johans-
son,  Lars  

Sjefredaktør  Helsingborgs 
Dagblad 

9.6.2015 2007-2016 Pensjonist 

Jutter-
ström, 
Christina  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Dagens Nyheter, 
Expressen 

6.12.13 DN1982-95 

E: 1995-96 

Pensjonist 

Karén, 
Fredric  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Svenska      
Dagbladet 

17.11.14 2013- Sjefredaktør 
ansv.utg. 
SvD 

Larsson, 
Thorbjörn 

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Aftonbladet 
Dagens Nyheter 

12.11.12 AB: 1987- 97     
DN: 2006-09 

Pensjonist 

Ljøstad, 
Eivind  

Sjefredaktør (Agderposten) 
Fædrelands-
vennen  

23.5.14 2010- Publisher 
Fvn 

Matre, 
Hans Erik  

Sjefredaktør (Vårt Land,NTB)  
Bergens Tidende,   
Aftenposten 

26.11.12 BT:1994-97 

AP: 2004-09 

Redaktør-
Schibsted-
Norge 

Mattsson, 
Thomas  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Expressen 18.2.15 2009- Sjefredaktør 
Expressen 

Mell-
bourn, 
Anders  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Dagens Nyheter 10.6.14 1995-1997 Pensjonist 
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Månson, 
Hans  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Sydsvenskan 22.11.13 1999-2004 Pensjonist 

Norland, 
Andreas  

Sjefredaktør (Adresseavisen) 
VG, Aftenposten 

26.11.12 

29.11.12 

VG: 1977-87 

AP: 1989-93 

Pensjonist 

Olufsen, 
Bernt  

Sjefredaktør VG 26.8.13 1994-2011 Pensjonist 

Pedersen, 
Torry  

 

Publisher VG 16.5.14 2011-2017 Direktør for 
publisistisk 
virksomhet, 
Schibsted 
Norge 

Rehnquist   
Pia 

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare  

Sydsvenskan 11.12.14 2014- Sjefred, 
Sydsvenskan 

Ruth, 

Arne 

Sjefredaktør 
for kulturre-
daksjonen 

Dagens Nyheter 26.4.14 1982-1998 Pensjonist 

Samuels-
son,    
Lena K.  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Svenska      
Dagbladet 

2.6.14 2001-2013 Konsern-
direktør-
Schibsted 

Sand-
strøm, 
Daniel  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Sydsvenskan 6.12.13 2008-2013 Forlegger og 
litterær sjef A 
Bonniers 
förlag 

Steiro, 
Gard  

Sjefredaktør Bergens  

Tidende  

7.3.14 2012/13-15 Publisher 
VG 

Stenius, 
Yrsa 

Politisk 
sjefredaktør 

Aftonbladet 9.1.14 1982-1987 Pensjonist 

Svegfors, 
Mats  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Svenska      
Dagbladet 

5.9.13 1991-2000 Pensjonist 

Thorsell, 
Staffan  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Expressen 22.4.14 1997-2001 Pensjonst  

Wifstrand, 
Jan  

Sjefredaktør, 
ansvarig 
utgivare 

Sydsvenskan 
Dagens Nyheter 

 

7.1.14 

11.12.14 

S:1992-98  
DN:2003-06 

Eget firma 
(Rapidus) 

                                                  Intervju til casestudien, vedlegg 8 

Almlid, 
Ole Erik  

Nyhetsred/ 
Prosjektleder  

Aftenposten 7.2.2014  Direktør 
NHO 
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                                                  Konsernsjefer 

Braun, 
Bengt  

Konserndir. Tidnings AB 
Marieberg/ 
Bonniers AB 

14.9.2015 VD Marieberg 
1989-1998 
VD Bonnier: 
1998-2008 

Pensjonist 
(div. styre-
verv) 

Munch, 
Didrik  

Konserndir.  Schibsted Norge 20.6.14 Adm dir BT: 
1997-2008 
Konserndir 
2008- 

Konserndir-
Schibsted 
Norge 

Ström-
blad, 
Gunnar  

Konserndir Schibsted Sverige 18.11.14 VD AB:  
1991-1999         
VD SvD: 
1999-2006 
Konserndir 
2006-2012 

Konsulent, 
styreleder 
Mediaplanet 
mm 

                                                  Kontekts-intervjuer  

Jensen, 
Arne  

Ass gen.sekr Norsk Redaktør-
forening 

  Gen.sekr NR 

Odde, 
Hans 
Arne  

Sjefredaktør/ 
Publisher 

Drammens 
Tidende 

29.11.12 1992-2007 Daglig leder 
Godt sagt 
kommunika-
sjon 

Øy,     
Nils  

Gen.sekr.  Norsk Redaktør-
forening 

  Pensjonist 
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Vedlegg nr. 2: Oversikt sjefredaktører for allmennredaksjonen i 
studiens ti aviser/mediehus 1985-2015 

Mediehus Navn Periode Tidl. stilling Neste stilling 

Bonnier 

Dagens 

Nyheter 

Christina   
Jutterström 

1982-1995 Red.sjef  DN  
(SR Ekot) 

Expressen 

 Anders     
Mellbourn 

1995-1997 Red.sjef DN Utrikespolitiska  
instituten 

 Joachim Berner 1998-2001 Red.sjef DN 
(GP) 

Expressen 

 Hans Bergström 2001-2003 Politisk sjefred. 
DN (forsknings-
år) 

Kolumnist  -
bosatt USA, 
am.statsborger 

 Jan Wifstrand 2003-2006 Eget firma (sjef-
red. Sydsvenskan) 

Eget firma  
(Rapidus) 

 Thorbjörn 
Larsson 

2006-2009 TV4 (VD) Frilans/       
Pensjonist 

 Gunilla Herlitz 2009-2013 Dagens Industri  
(sjefred.) 

VD DN + VD 
Bonnier News 

 Peter         
Wolodarski 

2013- DN (pol. sjefred.)  

Expressen Bo Strömstedt 1977-1991 Expressen (kul-
turred.) 

Pensjonist (død) 

 Erik Månsson 1991-1993 Expressen   (bl. a. 
red.sjef & perso-
naldir.) 

Marieberg/ 
Bonnier  (info-
sjef) 

 Olle Wästberg 1994-1995 Statssekr. Finans-
dept (lederskribent 
Expressen) 

Bl.a.styreleder 
Sveriges Radio 
(SR) 

 Christina   
Jutterström 

1995-1996 Sjefred. DN JMG (så VD, 
SVT) 

 Staffan Thorsell 1997-2001 USA-
korrespondent 
Expressen 

Kolumnist,  
Expressen 

 Joachim Berner 2001-2002 Publisher DN VD reklame-byrå 
(styreverv) 

 Otto Sjöberg 2002-2008 Sjefred. TV4 
interaktiv 

Eget firma (Så 
VD Norstedts f.) 

338



 Thomas   
Mattsson 

2009- Sjefred.        
Expressen.se 

 

Syd-
svenskan 

Olof Wahlgren 1967-1987 Vice VD 
Sydsvenskan 

Pensjonist (Død) 

 Kurt Karlsson 1987-1990 Red.sjef Sydsv Død 

 Per Gunnar 
Holmgren324 

1990-1992 Red.sekr. 
Sydsv/redsjef 
Östgöta Corr. 

Sjefred.        
Dagens Medicin 

 Jan Wifstrand 1992-1998 Biträdande 
red.chef DN 

Eget firma   
(Rapidus) 

 Hans Månson 1999-2004 Red.sjef Norrkö-
pings  Tidningar 

Frilanser 

 Peter Melin 2005-2008 Sjefred. Kristian-
stadsbladet 

Død 

 Daniel      
Sandstrøm 

2008-2013 Kultursjef 
Sydsvenskan 

Kultursjef SvD 

 Lars Dahmén  2013-2014 VD Internat. 
Data Group 

VD Bonnier 
Tidsskrifter 

 Pia Rehnquist 2014- Red.sjef 
Sydsvenskan 

 

 Lars Johansson 2007-2016 Sjefred. HD Pensjonist 

Schibsted Sverige 

Afton-
bladet 

Rolf Alsing 1985-1987   Red.sjef Värm-
lands folkblad 

Pol. sjefred. 
Aftonbladet 
(1987-2001) 

 Thorbjörn 
Larsson 

1987-1997 Red. sjef Afton-
bladet 

Schibsted (seinere 
TV4, DN) 

 Anders Gerdin 1997-2007 Red.sjef  Afton-
bladet 

Selvstendig/ 
pensjonist 

 Jan Helin 2008-2015 Red.sjef Afton-
bladet 

Programdir SVT 

Svenska 
Dagbladet 

Ola  

Gummesson 

1982-1987 Andrered. SvD 
1978-82,      tidl 
sjefred. Kvälls-
posten 

SvD (død) 

324 I januar 1990 ble det besluttet at Sydsvenskan skulle ha to sjefredaktörer. Per Gunnar Holmgren for den 
allmenne redaksjonen og Per T Ohlsson for den politiske (kilde: Lundström, 1998:364) 
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 Hans L.   
Zetterberg  

1987-1988   Direktør Sifo  (død) 

 Lennart Persson 1989 Red.sjef mm Svd Pensjonist/ 
spaltist 

 Bertil Torekull 1989-1991 Chefred Östgöta-
corren 

Forfatter/spaltist 

 Mats Svegfors 1991-2000 Politisk sjefred.  
SvD 

Pensjonist 

 Hannu      
Olkinuora 

2000-2001 Sjefred.  Aamu-
lehti 

VD Alpress  
(død) 

 Lena K.         
Samuelsson 

2001-2013 Red.sjef SvD Direktør Schib-
sted 

 Fredric Karén 2013- Digitalred SvD  

 

Mediehus Navn Periode Tidl. stilling Neste stilling 

Schibsted Norge 

Aften-
posten 

Egil Sundar  1984-1990 Leder, pol avd 
Aftenposten 

NRK (død) 

 Andreas    
Norland 

1989-1993 Sjefred. VG og 
Osloavisen 

Schibsted    
konsern 

 Einar Hanseid 1994-2003 Sjefred .VG Pensjonist 

 Hans Erik 
Matre 

2004-2009 Sjefred. 
BT/Schibsted  

Schibsted    
konsern 

 Hilde Haugs-
gjerd 

2008/9-2013  Administrativ red. 
Aftenposten 

Eget firma/ 
pensjonist 

 Espen Egil 
Hansen 

2013- Digitalred. VG  

Bergens 

Tidende 

Kjartan     
Rödland 

1977-1986 Infosjef Bergen 
kommune (tidl 
journ BT) 

Sjefredaktør 
Vestkysten,   så 
red. BT 

 Einar Eriksen 1986-1991 Nyhetsred. BT Pensjonist 

 Magne Gaase-
myr 

1991-1994 Red. Økonomisk 
rapport 

Deskjourn BT 

 Hans Erik 
Matre 

1994-1997 Red/dir NTB Schibsted     
konsern 

 Einar Hålien 1997-2008 Red. NRK Hor-
daland 

Schibsted    
konsern 
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 Trine Eilertsen 2008-2012 Politisk red. BT Kommentator 
NRK/så pol.red. 
Aftenposten 

 Gard Steiro 2012-2015 Nyhetsred. BT Nyhetsred.VG  
(så publisher VG) 

 Øyulf Hjertenes 2015- Nyhetsred. BT  

Fædre-
lands-
vennen 

Egil Remi 
Jensen 

1979-1995 Red.sjef Fvn Pensjonist 

 Finn Holmer 
Hoven 

1995 - 2007 Pol red Fvn Pensjonist 

 Hans Christian 
Vadseth 

2007- 2010 Publisher E24 First House 

 Eivind Ljöstad 2010- Sjefred,        
Agderposten 

 

Stavanger 
Aftenblad 

Thor Bjarne 
Bore 

1983-2000 Sjefred.          
Vårt Land 

Pensjonist 

 Jens Barland 2000-2002 Prosjektdir. 
Dagbladet 

Schibsted     
konsern 

 Tom Hetland 2002-2011 Politisk red. SA Pol komm/ 
redaktør SA 

 Lars Helle 2012- Sjefred.        
Dagbladet 

 

VG Andreas    
Norland 

1978-1987 Sjefred.        
Adresseavisen 

Sjefred.    Oslo-
avisen/ Aften-
posten 

 Tim Greve  1978-1986 Dir. Nobelinst. Død 

 Einar Hanseid 1987-1993 Nyhetsred VG Sjefred. AP 

 Bernt Olufsen 1994-2011 Nyhetsred VG Schibsted kon-
sern 

 Torry Pedersen 2011 - (2017) Adm. dir. VG 
(tidl publisher 
vg.no) 

(fra januar 17: 
Publisistisk dir. 
Schibsted) 
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Vedlegg nr. 3: Nøkkelinformasjon om mediehusene i studien 
Aftonbladet, løssalgsavis/kvällspress grunnlagt 1830 
Eier 1985: LO 
Eier 2015: Schibsted (91%) og LO (9%). 
Opplag 1985: 343.000325 
Opplag 2015: ikke del av TS’ opplagsstatistikk 
Utgivelsessted: Stockholm.  
Styreleder 2015: Raoul Grünthal (2017:ingen endring) 
Publisher og ansvarig utgivare 2015: Jan Helin (sluttet desember 2015 for å bli pro-

gramdirektør i SVT. Konstituert sjefredaktør: Sofia Olsson Olsén) (2017: Publis-
her/ansv. Utg: Sofia Olsson Olsén) 

 
Dagens Nyheter, morgenavis grunnlagt 1864.  
Eier 1985: Tidnings AB Marieberg 
Eier 2015: Bonnier 
Opplag 1985: 400.000 
Opplag 2015: ikke del av TS’ opplagsstatistikk 
Utgivelsessted: Stockholm.  
Styreleder 2015: Carl-Johan Bonnier. (2017: Tomas Franzén) 
Administrerende direktør 2015: Gunilla Herlitz. (2017: Anders Eriksson) 
Chefredaktør 2015: Peter Wolodarski. (2017: ingen endring) 

 
Expressen – løssalgsavis/kvällspress grunnlagt 1944 
Eier 1985: Tidnings AB Marierberg 
Eier 2015: Bonnier 
Opplag 1985: 552.000 
Opplag 2015: ikke del av TS’ opplagsstatistikk 
Utgivelsessted: Stockholm.  
Styreleder 2015: Tomas Franzén (2017: ingen endring)  
Administrerende direktør 2015: Gunilla Herlitz. (2017: Anders Eriksson) 
Chefredaktør 2015: Thomas Mattsson. (2017: ingen endring) 

 
Svenska Dagbladet – morgenavis grunnlagt 1884.  
Eier 1985: Andelsselskap (Handelsbolaget Svenska Dagbladet AB & co). 188 andelseie-
re, hovedsakelig foretak eller organisasjoner, deriblant Wallenberg326  
Eier 2015: Schibsted 327 
Opplag 1985: 225.000 

325 Kilde: MedieSverige 1991:77. Opplag hverdager 
326 http://www.zetterberg.org/Press/SvD/sd880411.htm 
327 Et forslag til avtale der MittMedia skulle kjøpe 70 prosent av SvD og Schibsted beholde 30 
prosent, ble skrinlagt i desember 2015 Hentet 2.4 fra: 
http://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/affaren-mellan-schibsted-och-mittmedia-
spricker-6234822 
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Opplag 2015: 153.300 
Utgivelsessted: Stockholm.  
Styreleder 2015: Raoul Grünthal (2017: ingen endring) 
Administrerende direktør 2015: Gunilla Asker. (2017: ingen endring) 
Chefredaktør 2015: Fredric Karén. (2017: ingen endring) 
 
Sydsvenska Dagbladet – morgenavis grunnlagt 1848.  
Eier 1985: familjerna Wahlgren (hovedeier), Hammarskjöld och Jacobsson (I 1986 gikk 

avisen på börs) 
Eier 2015: Bonnier  
Opplag 1985: 114.000 
Opplag 2015: ikke del av TS’ opplagsstatistikk 
Utgivelsessted: Malmø.  
Styreleder 2015 : Gunilla Herlitz. (2017: Anders Eriksson) 
VD og ansvarig utgivare HD/Sydsvenskan 2015: Lars Dahmén (Pontus Bodelsson fra 

august 2015) (2017: Pontus Bodelsson) 
Chefredaktør 2015: Pia Rehnquist (fra august 2015 også ansvarlig utgiver) (2017: ingen 

endring 
Chefredaktör HD 2015: Lars Johansson (2017: Jonas Kanje)  

 
Aftenposten – abonnementsavis grunnlagt 1860.  
Eier 1985: Schibsted (familieselskap) 
Eier 2015: Schibsted  (børsnotert aksjeselskap) 
Opplag 1986: 250.549 (morgen) 
Opplag 2015: 172.029 
Utgivelsessted Oslo.  
Styreleder 2015: Didrik Munch (2017: Torry Pedersen)  
Sjefred/adm.dir. 2015: Espen Egil Hansen. (2017: ingen endring) 

 
 

Bergens Tidende – abonnementsavis grunnlagt 1868.  
Eier 1985: Aksjeselskap heleid av familien Eide, men i 1985 kjøpte selskapet VIP Scan-
dinavia 10 prosent. 
Eier 2015: Schibsted 
Opplag 1985: 98.557 
Opplag 2015: 58.752 
Utgivelsessted Bergen  
Styreleder 2015: Didrik Munch (2017: Torry Pedersen) 
Administrerende direktør 2015: Siv Juvik Tveitnes  
Sjefredaktør 2015: Øyulf Hjertnes (overtok for Gard Steiro sept. 2015) (2017: Sjef-

red/adm.dir.: Øyulf Hjertnes) 
 
Fædrelandsvennen – abonnementsavis grunnlagt 1875 
Eier 1985: Fire lokale familier eide ¾ og ¼ ble i 1985 kjøpt av Schibsted/Aftenposten 
Eier 2015: Schibsted 
Opplag 1985: 44.740 
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Opplag 2015: 30.499 
Utgivelsessted: Kristiansand 
Styreleder 2015: Hans Erik Matre (2017: Torry Pedersen) 
Administrerende direktør 2015: Harald Jacobsen  
Sjefredaktør 2015: Eivind Ljøstad (2017: Sjefred/adm.dir.: Eivind Ljøstad) 

 
Stavanger Aftenblad – abonnementsavis grunnlagt 1893.  
Eier 1985: Lokalt aksjeselskap, bl.a.familien Thomsen 
Eier 2015: Schibsted 
Opplag 1985: 65.965 
Opplag 2015: 50.001 
Utgivelsessted: Stavanger  
Styreleder 2015: Bernt Olufsen (2017: Torry Pedersen) 
Administrerende direktør 2015: Siv Juvik Tveitnes  
Sjefredaktør 2015: Lars Helle (2017: Sjefred/adm.dir.: Lars Helle) 
 
 
VG – løssalgsavis grunnlagt 1945 
Eier 1985: Schibsted  
Eier 2015: Schibsted  
Opplag 1985: 317.049 
Opplag 2015: 112.716 
Utgivelsessted Oslo 
Styreleder 2015: Didrik Munch (2017: Torry Pedersen) 
Sjefred/adm.dir. 2015: Torry Pedersen  (2017: Gard Steiro) 
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Vedlegg nr. 4: Intervjuguide sjefredaktører 
I Bakgrunn og rekruttering 
Søkte du sjefredaktørjobben og i så fall hvorfor? Hvilken stilling kom du fra (bak-

grunn) 
Hvem ansatte deg og hvordan foregikk ansettelsen?  
Hva var ditt oppdrag, hva leita styret/eierne etter (uttalt og slik du oppfattet det)? 
Hvilken kompetanse ble etterspurt/var viktigst for en redaktør da du startet? Er det 

samme kompetanse som er viktigst i dag? 
Var du eneleder (både sjefredaktør og vd)? Hva mener du om enleder vs toleder-

modell? 
II Jobben som sjefredaktør 
Kan du fortelle om arbeidsoppgavene dine. Hvordan så/ser en gjennomsnittlig ar-

beidsdag ut? Og hvordan var den tidligere? Kan du beskrive eventuelle endringer?  
De endringene du beskriver – hvem initierte dem? Hvorfor skjedde de? 
Skrev du i avisen/deltok i offentlig debatt? I så fall hvor ofte og om hvilke temaer? 

Hvis ikke, hvorfor ikke? 
Hva tenker du om din sjefredaktørrolle? Kjerne? Forventninger? Rollekonflikt? Hva 

er og hva var det viktigste i jobben som sjefredaktør? 
III Forholdet til andre grupper 
Har/hadde du ledergruppe(r) og hvordan er/var denne/disse sammensatt? 
Hvilket forhold hadde du til disponent/direktør i avisen? Hvem bestemte over hva? 

Hva samarbeidet dere om og hva var det eventuell drakamp om? Har dette forholdet 
forandra seg? 

Hvilket forhold hadde du til styret og eierne? Hvem var de og hvem bestemte over 
hva? Har dette forholdet forandra seg?  

Hvilket forhold hadde du til redaksjonen/journalistene? Har dette forholdet endret 
seg og i tilfelle hvordan? 

(Hva karakteriserte journalistikken? Hvordan vil du beskrive den innholdsmessige 
profilen under din tid som sjefredaktør?) 

IV Lederstil/personlighet 
Hvordan vil du beskrive din lederstil/deg selv som leder?  
Det fins ulike idealtyper av redaktører. Hvilken av disse fire vil du definere deg som: 

Avismaker, meningsbærer, organisasjonsbygger, digitalredaktør? 
Kan du nevne en enkeltsituasjon/eksempel på avgjørelser el.l som du er mest for-

nøyd med som leder?  
Kan du nevne en enkeltsituasjon/eksempel på avgjørelser el.l som du er minst for-

nøyd med som leder?  
V Endring 
Hvilken betydning har digitalisering/innføringen av konvergens/ flermedialitet/  
mediehus for redaktørrollen? 
Hva betyr konserneierskap for redaktørrollen? 
Hva betyr økonomi – både som struktur og som krise - for redaktørrollen? 
Du sluttet som sjefredaktør i…… Hvorfor? Hvor gikk du etterpå? 
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Vedlegg nr. 5: Opplagsutvikling for papiravisene i studien 
 
Opplagsutvikling aviser (hverdagsutgave) i Schibsted Sverige og Bonnier328 

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Afton-
bladet329 

343302  371294 35300 381600 429000 310900 178500
330 

174400 

Expressn  552200  566600 418300 279500
331 

339400
332 

270900  183900
333 

157300 

Dagens 
Nyheter
334 

400323 407126 381800 361100 363100 292300 

 

282800 226500 

Svenska 
Dag-
bladet335 

225167 230939 200300 176300 187100 192100 159700 158500 

Syd-
svenskan 

 

113700 115002 126300 128400 129300 115600 

 

99800336 95000 

 
Opplagsutvikling aviser i Schibsted og Schibsted Norge 337 338 
 1986 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 

Aften-
posten 
morgen 

250549 265558 282018 276429 252716 105012 214026 187694 

Bergens 
Tidende 

 
98557 

 
98033 

 
95378 

 
91956 

 
88054 

 
82432 

 
73470 

 
70209 

Fædre-
lands-
vennen 

 
44740 

 
46340 

 
47528 

 
46185 

 
43263 

 
37934 

 
34845 

 
33774 

Stavanger 
Aftenblad 

 
65965 

 
68129 

 
72102 

 
73221 

 
68186 

 
63988 

 
59262 

 
56220 

VG 
 

317049 367036 371238 375983 343703 233295 164430 138188 

328 Kilde ts.se/tu.se 
329 Opplagstall fra KBs digitalisering http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-
Lundstedt-tidningar/ 
330 Opplagstallene for 2013 og 2014 fra KBs digitalisering med merknad: Totalupplaga enl. PwCs medieintyg  
331 Expressen riks + Expressen Stockholm 
332 I Expressens tall er medregnet GP og Kvällsposten 
333 http://ts.se/mediefakta-upplagor/dagspress 
334 http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/ 
335 http://www.kb.se/samlingarna/tidningar-tidskrifter/soka/Nya-Lundstedt-tidningar/ 
336 http://ts.se/mediefakta-upplagor/dagspress/ Opplagstall for 2013 og 2014. Ikke tilgjengelige i KBs 
digitale oversikt 
337 Kilde:Medienorge.uib.no 
338 Schibsted var ved startpunktet kun eier av VG og Aftenposten. 
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Vedlegg nr. 6: Sjefredaktørenes bruk av sosiale medier (Twitter)339  
 
 Følgere Tweets 
Peter Wolodarski 160.398 19.018 
Thomas Mattsson  54.637 14.657  
Jan Helin  54.218  1.727 
Daniel Sandstrøm   7.057  5.830 
Pia Rehnquist   1.774  5.115 
Sofia Olsson Olsén   1.904  2.149 
Lena K. Samuelsson      850     283 
Trine Eilertsen 27.672  1.481 
Torry Pedersen 15.504  2.314 
Hilde Haugsgjerd 14.392     335 
Espen Egil Hansen  8.445  1.885 
Bernt Olufsen  7.841  1.079 
Lars Helle  5.397  1.786 
Gard Steiro  4.909  1.161 
Eivind Ljøstad  2.141     300 
Tom Hetland  2.016     314 
Øyulf Hjertnes     899     432 

Vedlegg nr. 7: Styresammensetning 2015/2016340 
 Bonnier AB 
Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande 
Peder Bonnier 
Gustav Christian Günther Caspar 
Arne Karlsson 
Jens Müffelmann 
Kerstin Elisabeth Mogull 
Maria Curman 
Martin Harris (arbetstagarrepr.) 
Mikael Falk (arbetstagarrepr.) 
Sara Ann Stenman (arbetstagarrepr.) 

 
Dagens Nyheter 
Tomas Franzén, styrelseordförande (konserndirektør Bonnier AB) 
Carl-Johan Bonnier 

339 Registrert pr 16.7.2016 
340 Kilder: Bonnier.com, schibsted.com, hitta.se, proff.se, proff.no, Brønnøysundregisteret 
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Gerhard Åke Pontus Bonnier 
Sara Öhrvall (tidligere sjef for Bonniers utviklingsavd) 
Anders Forsström (arbetstagarrepr.) 
Anna Kristina Vinberg Pollack (arbetstagarrepr.) 
Johan Schück (suppleant) 
Peter Öhrn (suppleant) 

 
Expressen 
Tomas Franzén, styrelseordförande (konserndirektør Bonnier AB) 
Albert Bonnier 
Carl-Johan Bonnier 
Sara Öhrvall (tidligere sjef for Bonniers utviklingsavd) 
Gunilla Herlitz 
Jan Spångberg (arbetstagarrepr.) 
Lena Pehrsson (arbetstagarrepr.) 
Christina Lindström (suppleant) 
Stefan Björgen  (suppleant) 

 
Sydsvenskan 
Gunilla Herlitz, styrelseordförande (Affärsområdechef, Bonnier News) 
Carl-Johan Bonnier 
Fredrik Jacobsson 
Mats Karl-Evert Johansson 
Martin Jonas Svensson (arbetstagarrepr) 
Mikael Anjou (arbetstagarrepr) 
Daniel Trulsson (suppleant) 
Göran Öhrn       (suppleant) 
Magnus Jerneck   (suppleant) 
Truls Nilsson       (suppleant) 

 
Schibsted ASA 
Ole Jacob Sunde, styreleder 
Tanya Cordrey 
Birger Steen 
Marianne Budnik 
Christian Ringnes 
Arnaud de Puyfontaine 
Eugénie van Wiechen 
Ingunn Saltbones (ansatterepr) 
Torbjørn Ek (ansatterepr) 
Finn E Våga (ansatterepr) 

 
Schibsted Norge 
Rolv Erik Ryssdal, styreleder (Konserndirektør Schibsted ASA) 
Ådne Kverneland 
Lena K. Samuelsson (Direktør kommunikasjon, Schibsted ASA, tidligere sjefred. SvD) 
Lena Victoria Svanberg  
Karine Mortvedt Mørland 
Anders Landgraff Nilsen (ansatterepr.) 
Rune Berge (ansatterepr.) 
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Tone  Rekaa (ansatterepr.) 
Julie Teresa Rege Olsen (ansatterepr) 

 
Aftenposten 
Didrik Munch, styreleder (konserndirektør Schibsted Norge) 
Karl Christian Agerup 
Trond Berger (Direktør økonomi/finans, Schibsted ASA) 
Einar Hålien  (tidligere sjefredaktør BT, nå konsernredaktør Schibsted) 
Gunilla Asker (adm.dir Svenska Dagbladet) 
Tove Heggum Elshøy (ansatterepr.) 
Frank Lynum (ansatterepr.) 
Marita Elena Valvik  (ansatterepr.) 

 
Bergens Tidende 
Didrik Munch, styreleder (konserndirektør Schibsted Norge) 
Bernt Olufsen  (tidligere sjefredaktør VG og redaktør Schibsted, nå pensjonist) 
Tina V. Stiegler (Direktør People and Strategy, Schibsted ASA) 
Hans Erik Matre (tidligere sjefredaktør BT, AP, nå konsernredaktør Schibsted) 
John Georg Kulvik (ansatterepr.) 
Arthur Knudsen (ansatterepr.) 
Hans Kristian Mjelva (ansatterepr.) 

 
Fædrelandsvennen 
Didrik Munch, styreleder (konserndirektør Schibsted Norge) 
Hans Erik Matre (tidligere sjefredaktør BT, AP, nå konsernredaktør Schibsted) 
Tina V Stiegler (Direktør People and Strategy, Schibsted ASA) 
Thomas Iversen (ansatterepr.) 
Sven Arthur Ljorsland (ansatterepr.) 
Janne Birgitte Prestvold (ansatterepr.) 

 
Stavanger Aftenblad 
Didrik Munch, styreleder (konserndirektør Schibsted Norge) 
Tina V Stiegler (Direktør People and Strategy, Schibsted ASA) 
Hans Erik Matre (tidligere sjefredaktør BT, AP, nå konsernredaktør Schibsted) 
Bernt Olufsen (tidligere sjefredaktør VG og redaktør Schibsted, nå pensjonist) 
Birte Helgø 
Tor Dagfinn D Dommersnes (ansatterepr.) 
Mads Magneson Edland (ansatterepr.) 
Jone Laursen (ansatterepr.) 

 
Fra februar 2017 er styremøtene i Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og 
Stavanger Aftenblad felles. De fire aksjonærrepresentantene er de samme for alle me-
diehusene:  
Torry Pedersen (styreleder) (Direktør for publisistisk virksomhet, Schibsted Norge) 
Siv Juvik Tveitnes (COO, Schibsted Norge) 
Hanne Bryntesen Finstad (Strategi- og prosjektdirektør, Schibsted Norge) 
Einar Hålien (Redaktør, Schibsted Norge) 
I tillegg er det to ansatterepresentanter for hvert mediehus. 
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VG 
Didrik Munch, styreleder (konserndirektør Schibsted Norge) 
Vibeke Hammer Madsen 
Trond Berger (Direktør økonomi/finans, Schibsted ASA) 
Raoul Grüntal (konserndirektør Schibsted Sverige) 
Kristin Danielsen 
Øystein R M Simensen (ansatterepr.) 
Christian Dennis L. Ravndal (ansatterepr.) 
Karin Elise Kirkenes (ansatterepr.) 

 
Schibsted Sverige 
Rolv Erik Ryssdal, styreleder (konsernsjef Schibsted ASA) 
Lena K. Samuelsson (Direktør kommunikasjon, Schibsted ASA, tidl.sjefred. SvD) 
Trond Berger (Direktør økonomi/finans, Schibsted ASA) 
Louise Elisabeth Andrén Meiton (arbetstagarrepr.) 
Susanna Martina Vidlund (arbetstagarrepr.) 

 
Aftonbladet 
Raoul Grünthal, styreleder (konserndirektør Schibsted Sverige) 
Kjell Ahlberg 
Lena K. Samuelsson (Direktør kommunikasjon, Schibsted ASA, tidl.sjefred. SvD) 
Anna My Goland 
Jonas Daniel Pettersson 
Hans Wolfgang Michael Hansson (arbetstagarrepr.) 
Sandra Ramberg (arbetstagarrepr.) 

 
Svenska Dagbladet 
Raoul Grünthal, styreleder (konserndirektør Schibsted Sverige) 
Einar Gunnar Hjelmstedt 
Karl Jungkvist (tidl. Sjefred. aftonbladet.se) 
Odd Eiken 
My Goland 
Tine Austvoll Jensen 
Björn Jonas Fröberg (arbetstagarrepr.) 
Bo Christer Sandberg (arbetstagarrepr.) 
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Vedlegg nr. 8: Sjefredaktørene - de nye mellomlederne?  
 

I dette vedlegget presenteres en caseanalyse av et prosjekt gjennomført av 
sjefredaktører i Schibsted Norge i 2012341. Prosjektet ble kalt «Redaksjonell 
posisjonering (20)15).  Hovedaktørene i prosjektet er sjefredaktørene i fire av 
Schibsteds mediehus.342 Analysen var opprinnelig tenkt som en delstudie i av-
handlingen for å bidra til å besvare problemstillingen og det spesifikke forsk-
ningsspørsmålet om hvorvidt det har vært endringer av sjefredaktørenes makt-
posisjon innad i mediebedriftene i perioden. Etter hvert kom jeg til den konklu-
sjonen at den tematisk lå noe utenfor avhandlingens hovedspørsmål, men at en 
forkortet versjon burde være med som vedlegg. Den viser hvordan redaktørene 
innenfor et konsern samarbeidet for å ta kontroll over framtidige kuttrunder, 
men at kuttrunden innhentet prosjektet.  

I tillegg analyseres mediedekningen av prosjektet. Tittelen på vedlegget refe-
rer til denne. «Er dagens redaktører redusert til håndlangere for avisens eiere?», 
spurte den norske ukeavisen Morgenbladet på reportasjeplass 31.8.2012. Repor-
tasjens tittel var nettopp «De nye mellomlederne».  

Redaktørsamarbeid  
Prosjektet som analyseres i dette kapitlet ble initiert av sjefredaktørene i 

Schibsted Norges fire abonnements-mediehus gjennom det såkalte Redaktørfo-
rum, en samarbeidsgruppe for sjefredaktørene. Et slikt samarbeid var ikke av ny 
dato for flere av avisene. På 1990-tallet startet de daværende redaktørene i Stav-
anger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisen343 et samarbeid om stoff-
utveksling og felles Europa-korrespondent basert i Brüssel. Da regionavisene 

 
 
 
 
341 Metodisk bygger studien på tre typer data: (1) intervjuer med de sentrale aktørene i prosjektet. 
Det vil si de seks sjefredaktørene i Schibsted Norge-samarbeidet som var involvert, prosjektleder 
Ole Erik Almlid og konsernsjef Didrik Munch. (2 )dokumentanalyse av prosjektgruppas rapport 
og konklusjoner slik det ble presentert i to sluttdokumenter kalt oppsummering og sluttrapport. 
Begge hadde tittelen «Bloody fantastic content. That’s our paywall strategy». (3) en kvantitativ 
analyse av 145 avisartikler som utgjør mediedekningen av RP15 og nedbemanningsprosessen i 
etterkant341. Artiklene er funnet i det norske søkesystemet A-tekst med søkeord «RP15», «Redak-
sjonell posisjonering 15» og «Schibsted» i perioden 1.6.2012 til 31.12.2012. De er i hovedsak 
artikler fra dagspressen, men i tillegg enkelte artikler fra to ulike bransjeblader. Artiklene er koda i 
excel med særlig vekt på sjanger, kildebruk og vinkling. I dette vedleggskapitlet inngår kun 
spørsmålet om vinkling. 
342 Aftenposten (utgis i Oslo), Fædrelandsvennen (Kristiansand), Stavanger Aftenblad (Stavanger) og Bergens 
Tidende (Bergen). 
343 Redaktørene var Hans Erik Matre, BT, Gunnar Flikke, Adresseavisen og Thor Bjarne Bore, Stavanger 
Aftenblad.  
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ble del av mediekonsernet Media Norge ASA sommeren 2009, kom også Fæ-
drelandsvennens og Aftenpostens sjefredaktører med i redaktørforumet.  

Det ble brukt som en arena for diskusjon og erfaringsutveksling. Dessuten 
samlet de seg ofte i dette forumet før viktige konsernledermøter: «Vi fikk sam-
ordnet oss litt, blitt enige om det var noe som var viktig at vi sto hardt på eller 
argumenterte godt for. Er det noen slag vi skal ta? Er det noe de ikke skjønner 
som vi må overbevise dem om?», sier Hilde Haugsgjerd (14.1.14). Disse beskri-
velsene av Redaktørforumet viser at sjefredaktørene innad i konsernet så på seg 
selv som en gruppe med felles interesser, interesser som innimellom kunne gå 
på tvers av direktørenes og konsernledelsens. Det kan også ses som et forsøk 
på å øke evnen til å påvirke eller sagt på en annen måte; skaffe seg større makt 
over beslutningsprosesser og egen posisjon.  

Blant de svenske informantene har jeg ikke funnet et tilsvarende samarbeid 
som det Redaktørforum utgjør, verken i Schibsted eller Bonnier.  
 

Prosjektet «Redaksjonell posisjonering 15» 
Den redaksjonelle og økonomiske bakgrunnen for prosjektet var en rekke 

nedskjæringer i Schibsteds avishus. I årene etter finanskrisen i 2008 fulgte en av 
de til da største nedbemanningene i norsk presse. I løpet av 2009 og 2010 
iverksatte Schibsted kutt på totalt 1,7 milliarder kroner. I alle mediehusene i 
Media Norge, dvs. regionavisene, var det sluttpakker og andre innstramminger. 
TV-satsingen ble lagt ned. I løpet av 2010 normaliserte den økonomiske situa-
sjonen seg noe, «men fremtiden var fremdeles usikker. Med fortsatt nedgang i 
opplag og antall lesere, og med stadig sterkere konkurranse på annonsemarke-
det, ville reduserte inntekter bli normaltilstanden i årene fremover» oppsum-
merte medieforskeren Sigurd Høst (2011:36). Dette var økonomiske realiteter 
redaktørene måtte forholde seg til, og det utgjorde bakteppet for redaktørene 
da prosjeketet startet.344 «Vi visste at det kom til å komme minst en ny runde. 
Og det vi opplevde da finanskrisen kom, var at den kom kasta over oss. At vi 
ikke var forberedt. Vi måtte bare i stor grad handle der og da. Så tanken var at 
vi skulle være forberedt foran neste runde», sier Hilde Haugsgjerd (14.1.2014).  
En måte å være forberedt på var å samarbeide mer, og for å samarbeide var det 
viktig å kartlegge de enkelte husenes posisjoner i sine markeder.  

I ulike varianter hadde regionavisene som nevnt hatt felles prosjekter siden 
tidlig 90-tall. «100% sport»345 var ett digitalt samarbeidsprosjekt som inkluderte 

344 Prosjektet ble kalt RP15, en forkortelse for «Redaksjonell Posisjonering 15». Perspektivet var i 
utgangspunktet en posisjonering fram mot 2015. I stedet gikk det mot nedbemanning allerede i 
2012. 
345 100 % Sport består av Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tiden-
de, Adresseavisen, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og iTromsø. Samarbeidet startet som 
100% Fotball av Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende i 
2001 og ble utvidet i 2012. Eiere er nå Schibsted Norge og Polaris Media. 
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alle mediehusene. Samarbeid, ønske om å ha kontroll og være i forkant, hadde 
altså lenge stått på agendaen til redaktørene (bl.a. Fosse, 2008). Det nye nå var 
omfanget og et tydeligere innsparingsperspektiv enn tidligere, sier Tom Hetland 
i Stavanger Aftenblad. Gard Steiro i Bergens Tidende hevder derimot at innspa-
ring ikke var et drivende motiv i startfasen. I løpet av prosjektperioden ble det 
imidlertid klart at den økonomiske utviklingen gikk langt raskere i negativ ret-
ning enn redaktørene hadde antatt.  

Med prosjektet skulle redaktørene få en verktøykasse til bruk når de redak-
sjonelle budsjettene måtte reduseres. Oppdraget ga sjefredaktørene i de fire 
mediehusene til en prosjektgruppe bestående av redaktører på nivået under 
seg.346 I tillegg til medlemmer fra hvert mediehus ble Aftenpostens nyhetsredak-
tør, Ole Erik Almlid, prosjektleder. Han ble frikjøpt fra sin ordinære stilling. 
Det syvende medlemmet i gruppen kom fra Schibsted sentralt. 

Prosjektgruppens mandat var åpent: «De fikk helt frie hender. Ingen hellige 
kyr. Alt kan diskuteres. Ting som vi aldri har turt å snakke om før. Ta det opp, 
så kan vi se på det», sier Trine Eilertsen fra Bergens Tidende (13.1.2014).  Pro-
sjektleder Almlid understreker at det var et bredt mandat der de både skulle se 
på redaksjonelt samarbeid og kostnadsbesparelser ved samarbeidet. Han sier 
samtidig: «Jeg tror det var viktig for redaktørene å få styring på prosessen selv, 
ikke komme under hælen på direktørene. For dem var det et viktig poeng å se 
på samarbeid uten at det gikk på bekostning av produktet» (Ole Erik Almlid, 
7.2.14). 

Målsettingen med prosjektet var å «Foreslå mulige samarbeidstiltak og andre 
tiltak som vil spare ressurser og frigjøre ressurser i Media Norge (forkortet 
MNO), som samtidig vil støtte opp under og utvikle mediehusenes fremtidige 
posisjonering» 347. Både styringsgruppen, dvs. sjefredaktørene, og prosjektgrup-
pens leder legger vekt på at det var viktig å analysere hvilken posisjon de ulike 
mediehusene hadde i sitt marked. I tillegg handlet deler av mandatet om kort- 
og langsiktige tiltak i «en situasjon med dramatisk fall i inntektene».  

Prosjekteier var sjefredaktørene i de fire mediehusene. Konsernledelsen var 
orientert om planene, med på å diskutere mandatet og bidro med penger og 
personer. I en eller annen form vil eiere alltid ha innflytelse gjennom strukturer 
og verdier i organisasjonen, hevdet Curran (1990:133) i en studie av journalis-
tisk autonomi. «However», fortsetter han, «it is the way in which these struc-
tures and values are shaped by internal processes of control within news organ-
izations which require more critical attention». Mitt materiale gir ikke grunnlag 
for å hevde at eierne direkte brukte sin innflytelse til å legge føringer eller styre 
prosjektarbeidet, selv om de bidro med ressurser. 

346 I prosjektgruppen satt følgende medlemmer fra mediehusene: Ole Erik Almlid, Aftenposten, 
Tarald Aano, Aftenbladet, Gard Steiro, BT, Vidar Udjus, Fvn, Kristina Stamnes, Aftenposten og 
Lars Erik Torjussen, Aftenposten. I tillegg var Jon Kåre Stene fra Schibsted Norge med. 
347 Fra Prosjektdokumentasjon RP15: «Bloody fantastic content. That’s our paywall strategy» 
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I slutten av mars 2012 la gruppa fram prosjektdokumentasjon for sjefredak-
tørene, men endelig rapport ble først levert på forsommeren. Underveis i arbei-
det forteller informantene at de forsto at nye kutt ville komme raskere enn de 
hadde forventet, nedgangen gikk kjappere enn prosjektgruppen kunne jobbe: 
«Allerede da vi la fram så vi at noen av forslagene våre var utdatert» (Ole Erik 
Almlid, 7.2.2014).  Gard Steiro mener også at det ble en dreining: «Det økono-
miske taktskiftet kom veldig raskt. Og da ble vi nok vridd mer i retning av spa-
ring» (Gard Steiro, 7.3.2014).  

Sluttrapporten 
I sluttrapporten foreslo prosjektgruppa en rekke tiltak organisert i fire nivåer, 

slik figur 1 viser.  
 
Figur 1 Oversikt over samarbeids- og kostnadsreduserende tiltak 

 
(Kilde: Intern rapport Sluttdokumentasjon RP 15) 

 

Nivå 1-tiltak skulle gjennomføres umiddelbart, nivå 2 var tiltak som skulle 
utredes umiddelbart, for tiltakene på nivå 3 var videre utredning opp til sjefre-
daktørene å vurdere, og nivå 4-tiltak «er ikke aktuelle før ved en eventuell bety-
delig krise. Dette er worst case» (Sluttdokumentasjon RP15:93). «Worst Case» 
var det minst konkrete nivået, der gruppa gjennomførte en tenkt øvelse med 
halvering av staben i mediehusene fra 728 til 364 medarbeidere og et kutt på 
350 millioner i inntekter. Tiltakene på nivå 4 er ikke konkretisert. 
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På nivå 1 var det som figur 1 viser, få kontroversielle forslag, men heller ikke 
særlig mye å spare. Nivå 2-tiltakene var om ikke ukontroversielle, så mindre 
omstridte. På nivå 2 finner vi forslag om felles arkiv og felles forbrukerjourna-
listikk innen bil, reise, jobb, bolig, elektronikk osv. Begge disse forslagene ble 
gjennomført. Det felles arkivet ble lagt til Stavanger Aftenblad. Forbrukerjour-
nalistikken ble samlet i selskapet Riks, og lokalisert i Aftenposten.348 Argumen-
tasjonen for en felles nytte- og forbrukerjournalistikk var at dette ikke berørte 
kjernevirksomheten. På nivå 3 var forslagene til tiltak flere, og de skapte debatt. 
Fire av disse ble hyppig diskutert i mediene. For det første mente gruppen at 
sjefredaktørene burde vurdere å si opp avtalen med Norsk Telegrambyrå (NTB) 
og danne et eget nyhetsbyrå. For det andre var det forslag om å «utrede mulig-
heten for felles anmelderi av filmer, bøker, tegneserier, TV-programmer, TV-
serier, musikk og dataspill, samt produksjon av tilhørende nyttestoff». For det 
tredje foreslo gruppen felles utenriksdekning. Det fjerde forslaget var økt sam-
arbeid om helge- og featurestoff, der et felles helgemagasin var et mulig tiltak. 

Forslaget om felles anmeldere var en brannfakkel. Dette er ofte blitt sett på 
som del av meningsstoffet som igjen tradisjonelt vurderes som viktig for demo-
krati og mangfold. Prosjektgruppa poengterte selv at dette var kontroversielt. I 
rapporten står det blant annet: «Tiltaket vil være svært omstridt både internt og 
eksternt, i ulik grad fra hus til hus. Det vil imidlertid være rom for mer samar-
beid enn i dag uten at dette fremstår som en trussel mot mediehusenes egenart» 
(Sluttdokumentasjon RP12:109). Tiltaket ble ikke utredet videre.  

Forslaget om felles utenriksdekning ble også møtt med skepsis. Her er sen-
trum-periferi dimensjonen tydelig hos informantene. Verden skulle ikke bare 
ses gjennom Aftenpostens Oslo-øyne: «Det har vært ganske viktige symbolsa-
ker. På utenriks så har det fra vår side vært argumentert ganske sterkt for at det 
må være flere kanaler inn. Altså utlandet skal ikke formidles til resten av landet 
via Oslo» (Tom Hetland, 11.11.2013).349 Det ble ikke enighet om et utenriks-
samarbeid der Aftenposten leverte utenriksjournalistikk til alle. I stedet inngikk 
to av regionavisene et samarbeid med danske Politiken. Oslo-baserte Hilde 
Haugsgjerd (14.1.2014) mener det var en feil beslutning: «Jeg er ikke i stand 
intellektuelt til å forstå det. Det er ingenting i deres analyser som tilsier at leser-
ne deres heller vil ha utenriksstoff fra Danmark».   

Det siste punktet; et felles helgemagasin ble også diskutert langs en sentrum-
periferi akse. Samtlige mediehus hadde sine egne magasiner. Mest kjente var 
Aftenpostens A-magasin.350 Økt samarbeid ville ha «stort kostnadspotensial». 

348 Riks ble opprettet i januar 2013 med Hilde Haugsgjerd som styreleder 
349 Verken BT eller Stavanger Aftenblad har lenger egne utenriksredaksjoner. Ifølge Anne Hov-
den/Atle Andersson, BT var siste fellesmøte mellom utenriksjournalistene i regionavisene i 
januar 2016 
350 I Stavanger het helgemagasinet Pluss, i Bergen BTMagasinet og i Kristiansand God Helg. 
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inngår derfor ikke inngår ikke i analysematerialet. Men til tross for at sjefredak-
tørenes lokale introduksjonshilsen på forsiden av A-magasinet352 er det klart at 
det store kostnadskutt-potensialet ligger bak.353  

Når det gjelder de reelle resultatene av prosjektet, så er oppsummeringene 
delt. I tillegg mikses de til dels sammen med mediedebatten og nedskjæringspe-
rioden i kjølvannet av prosjektet. I styringsgruppa mener sjefredaktørene Eilert-
sen og Haugsgjerd at med unntak av nyttejournalistikken ble det få konkrete 
resultater av prosjektet. «Hvis noen hadde orket å skrive om RP15 etter høsten 
2012, så hadde de sett at det ble noe av mindre enn 10 prosent, tror jeg» (Trine 
Eilertsen, 13.1.2014). Redaktørene i mediehusene på sør- og vestlandet er mer 
positive: «Arbeidet i seg selv hadde stor verdi. Det har gjort at vi samarbeider 
bedre på forbrukerstoffområdet. Det var forløperen til magasinsamarbeidet 
som vi nå har, og mange andre små og store ting», sier Eivind Ljøstad 
(23.5.2014). Våren 2014 ble det også satt ned et nytt liknende prosjekt – uten 
Aftenposten, men inkludert med den gamle samarbeidspartneren Adresseavi-
sen. Prosjektet ble kalt «Kysten rundt», og inngår ikke i mitt materiale. Ljøstad 
beskrev imidlertid det nye prosjektet slik: «Det vi gjør nå er å prøve å ta det et 
hakk videre, og se på hva vi kan samarbeide om. Jeg mener – og der er det nok 
litt uenighet – at den eneste hellige kua vi har igjen er lokal og regional nyhets-, 
menings- og debattjournalistikk. Det må vi aldri slippe tak i. Men samarbeid på 
andre ting, tror jeg bare er lurt» (Eivind Ljøstad, 23.5.2014). Konsernleder Did-
rik Munch oppsummerte prosjektet på denne måten i 2014: 

Ettertiden har vel vist at vi kunne gjort mer. Da hadde vi sikkert fått enda 
sterkere kritikk. Det var uheldig at den rapporten lakk ut før vi hadde fått in-
formert ordentlig internt. Og det gjorde at det ble litt mer temperatur en peri-
ode. Men realiteten i den mener jeg var helt riktig. Og vi jobber jo med relater-
te ting hele tiden egentlig i den omstillingen vi er inne i. (20.6.2014) 

 

Det kan nevnes at prosjektgruppa tok opp det de kalte «sponsorater» knyttet til 
journalistikk og redaksjonelle produkter som en mulig framtidig inntektskilde 
som burde utredes. «Ingen bør naturligvis kunne tolke oss dithen at vi skal la 
sponsorer forme eller påvirke vår journalistikk, men for the rekord: Vi mener 
det er fullt mulig å gjøre dette uten å komme i konflikt med Tekstreklameplaka-

352 Bergens Tidende varslet for eksempel samme uke om at mediehuset skal bli 30 færre ansatte 
og halvere fotoavdelingen for å kutte 50 millioner  http://journalisten.no/2016/01/bt-halverer-
fotoavdelingen  
353 I et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 18.7.16 skriver sjefredaktør Lars Helle: «Det er ikke 
alltid jeg er enig med Schibsted. For eksempel hadde eierne foretrukket at vi hadde kjørt videre 
med vårt fredagsmagasin Pluss lenger enn det vi faktisk gjorde. Jeg ville legge det ned, fordi det 
var dyrt å produsere, hadde lang trykketid og det viste seg også at annonsørene ikke var så ivrige 
etter et glanset helgemagasin som de hadde sagt på forhånd». 
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ten» (Sluttdokumentasjon RP15:120). I dag er dette innført i flere nettsteder og 
kalles for content marketing. 

Rapporten i media 
Da rapporten ble levert, var det altså klart at det ville bli økonomiske ned-

skjæringer i mediebransjen og konsernet. Kvartalsrapporten til Schibsted første 
kvartal viste en nedgang i annonseinntekter og opplag for de fire mediehusene i 
prosjektet.354 Da Schibsted presenterte sin neste rapport, kvartal 2/ halvårsrap-
port 10.august355, viste tallene at den digitale annonseveksten nå bare sunket til 
10 prosent. Nedgangen for annonser på papir var hele 9 prosent. Opplaget falt 
3 prosent. Og inntektene fortsatte å falle utover høsten. I sin årsrapport opp-
summerer Schibsted: «I andre halvår 2012 ble det utarbeidet et kostnadspro-
gram som vil få en effekt på NOK 400 mill. i 2013-2014. Blant tiltakene er 
nedbemanning, sentralisert annonseproduksjon og kundeservice, samarbeid om 
støttetjenester og salg, redaksjonelt samarbeid og større bruk av designmaler og 
bedre produksjonsplanlegging» (Schibsteds årsrapport 2012:16). 

Annonse- og opplagsnedgangen fikk konsekvenser for prosjektet på flere 
måter. Først og fremst ble sjefredaktørenes verktøy-jakt kun oppfattet som 
planer for kutt, slik vi skal se i medieanalysen. Dessuten stoppet diskusjonen 
om de foreslåtte tiltakene som krevde videre utredning, fordi det var behov for 
akutte tiltak etter at Schibsted-konsernet lanserte sine nedskjæringsplaner.  

Uroen omkring prosjektet startet i mediene – fordi rapporten allerede i juni 
ble lekket til avisen Dagens Næringsliv. Mange ansatte hørte om prosjektet for 
første gang gjennom avisoppslagene. Jeg har gjort en større innholdsanalyse av 
mediedekningen, men skal her kun presentere variabelen om artiklenes vinkling.  

Artiklene er kategorisert som positiv, negativ eller nøytral til sjefredaktørene 
og prosjektet.356 Informantene mener at oppfatningen av prosjektet uvegerlig 
ble blandet sammen med den nedskjæringspakken Schibsted presenterte med 
kvartalsresultatet i august. Redaktørenes tenketank-prosjekt ble da framstilt som 
et spareprosjekt, knyttet til et børsnotert selskap med krav om høy driftsmargin 
og utbytte. Oversikten i tabellen viser at over halvparten av artiklene er negativt 
vinklet i forhold til prosjektet og redaktørene. 

 

  

354 Kvartalsrapport Schibsted ASA 1.kvartal 2012¨http://hugin.info/131/R/1611242/512418.pdf 
355 Schibsted-rapport Q 2, delårsrapport første halvår 2012 http://hugin.info/131/R/1633173/524020.pdf 
356 Med positiv forstår jeg artikler som er vinklet til fordel for RP15 og/eller sjefredaktørenes forståelse av 
prosjektet.  Med negativ forstår jeg artikler der hovedviklingen i tittel, ingress og meningsinnhold er kritiske til 
prosjektet og redaktørene. Med nøytral forstår jeg artikler som er beskriver prosjektet uten ladinger eller 
vinklinger som tar stilling for eller imot. 
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Tabell 1 - Artiklenes vinkling til redaktørene og/eller prosjektet (hele tall) 

Medieorganisasjon Positiv Negativ Nøytral Totalt 

Dagens Næringsliv                 2                   8                   5                 15 

Klassekampen                   2                 10                   0                 12 

Stavanger Aftenblad                   1                   4                   1                   6 

Bergens Tidende                   2                   3                   1                   6 

Aftenposten                   0                   1                   2                   3 

Journalisten                   0                   4                   2                   6 

Kampanje                   1                   1                   6                   8 

Andre                   0                   7                   3                 10 

Totalt                   8                 39                 19                 66 

 

Det er tre hovedtemaer som går igjen i kritikken. For det første at redaktørene 
er konsernledelsens «håndlangere», jf. starten av kapitlet. Det er dette temaet 
tittelen på kapitlet referer til; sjefredaktørene som de nye mellomlederne. For det 
andre at økonomi eller nedbemanning må forstås i perspektivet «børslogikk», 
dvs. at det hele handler om mer utbytte til grådige eiere enn om samfunnsopp-
drag. For det tredje fins det en kritikk av selve innholdet i RP15-rapporten – sær-
lig tanken om stoff- og magasinsamarbeid og sponsing som mulig inntektskilde. 
Terje Angelshaug, tidligere leserombud Bergens Tidende sier det slik: «Jeg tror 
redaktørene har godtatt premisset til Ryssdal om at man må stramme inn og 
bruke mindre penger på journalistikk for å sikre økonomien. Så glemmer de at 
det gjør journalistikken dårligere, mer standardisert».357 I tillegg er, som nevnt, 
kritikk av redaktørenes manglende informasjon til tillitsvalgte og ansatte et tema 
som går igjen i flere av artiklene.  

Sjefredaktørenes versjon 
Det er tre hovedaktører i mediediskusjonen om prosjektet; redaktørene, 

konsernledelsen og de tillitsvalgte. I denne studien har jeg med to unntak – 
konsernsjef Didrik Munch og prosjektleder Ole Erik Almlid - valgt å kun in-
tervjue sjefredaktørene.  

De tillitsvalgte ble informert på forsommeren da prosjektet var ferdig og re-
daktørene oppfattet at det var enighet om å ikke orientere de ansatte rett før 
ferien. Nærmest umiddelbart etter at rapporten ble levert til de tillitsvalgte og 
andre i mediehusene, fulgte imidlertid oppslaget i media. Hvem som lekket til 

357 Lillebø, S (29.6.2012): Kan like gjerne legge ned og Sjefredaktører svarer avisenes klubbledere, 
Klassekampen  

359

                                                      
 



avisene, vil ingen av informantene ha noen offisiell formening om, men de 
mener det var uheldig for prosjektet og redaktørene. Dessuten kom oppslagene 
overraskende: «Vi kom veldig bakpå så det ble en utrolig kjip historie for alle 
redaksjonene», sier Eilertsen. «De fikk vite det via DN, en helt klassisk infoka-
tastrofe egentlig. Og det gjør noe med tilliten til oss redaktører når de får vite så 
viktige nyheter fra andre enn oss». Hun var den som først kommenterte saken 
fra redaktørenes side. Prosjektleder Ole Erik Almlid mener også at fremstilling-
en i mediene var feil og urettferdig mot sjefredaktørene: «Det var helt latterlige 
reaksjoner. Fullstendig misforstått. Vi ble tillagt motiver. Det var «Oslo mot 
resten». Reaksjonene tyda på at en ikke var realitetsorientert i redaksjonene» 
(Almlid, 7.2.2014). Gard Steiro mener det var en «eksplosiv» miks: 

 Jeg tror ingen var forberedt på hvor hardt dette ville slå. Men det er klart når 
du ser de ingrediensene du putter i gryten: Et RP15-prosjekt som virkelig går 
helt inn i kjernen av journalistikken. Et konsern som skal kutte. Noen ledere 
som har høye lønninger. Da blir det eksplosivt. Hvis RP15 ikke hadde kom-
met sammen med en kuttrunde, så tror jeg den debatten kunne blitt mye bedre 
(Gard Steiro, 7.3.2014).  

 

Midt i mediedekningen kom også Morgenbladet med oppslaget som inspirerte 
tittelen til dette kapitlet. Sjefredaktørene ble beskrevet som håndlangere og kalt 
«de nye mellomlederne». Det ble skissert en sjefredaktørrolle som ikke var fri 
og uavhengig. Et billig retorisk poeng, mener Lars Helle (11.12.2013): «Jeg me-
ner det er redaktørenes opplagte og selvsagte plikt å blande seg inn i dette. Hvis 
vi ikke hadde tatt et grep for å analysere vår posisjon, så ville vi ikke gjort job-
ben. Og hvis det blir sett på som at vi er lakeier for eiere eller styrer eller admi-
nistrerende direktører, så javel». Sjefredaktørene får støtte fra konsernsjefen i 
Schibsted Norge:  

Det er jo bare tull. Produktene våre blir dårligere hvis vi ikke har gode, selv-
stendige og oppegående sjefredaktører. Hvis de opplever at de har tvangstrøye 
på seg og nærmest bare skal gjennomføre ting som en mer eller mindre kom-
petent konsernleder skal bestemme, så er det jo døden. Men det er jo viktig at 
vi er enige om hva som er utfordringene (Didrik Munch, 20.6.2014).  

 

Den eneste som reflekterer litt selvkritisk over mellomleder-begrepet, er Tom 
Hetland (1.11.2013): 

Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i. Ikke på den måten at du står der og 
utfører direktiv. Det handler om at du nok har fått en redaktørrolle der det er 
større grad av fellesforståelse mellom redaktører og direktører og konsernle-
delse om den overordna situasjonen. Og at redaktørene på en måte har aksep-
tert at deres rolle også består i å administrere mediehuset på en sånn måte at 
en skal komme økonomisk godt ut av det.  
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Sammenfatning 
Analysen av prosjektet har belyst problemstillingen i denne avhandlingen, og 

i særdeleshet forskningsspørsmålet om hvorvidt det har vært endringer av sjef-
redaktørenes maktposisjon innad i mediebedriftene i perioden – og i så fall hvordan? 
Spørsmålet om kjennetegn ved sjefredaktørrollen kan oppsummeres i fire 
punkter. 

For det første viser prosjektet at sjefredaktørene i abonnementsavisene så 
seg som en maktgruppe i konsernet med ønske om og mulighet til både å på-
virke og ta styring. Samtidig måtte de erkjenne at økonomiske krav overstyrte 
deres planer og beslutninger. For det andre viser den at de så seg som en grup-
pe med felles interesser, selv om særlig sentrum-periferi dimensjonen skapte 
spenninger. Det var med andre ord et profesjonelt redaktør-nettverk med en 
intern lojalitet, men som også innebar et normativt press for større homogenitet 
(DiMaggio & Powell, 1991). For det tredje viser prosjektet at konserntilhørighe-
ten gjør samarbeidet tettere. Den økonomiske situasjonen forsterker samarbei-
det, endrer arbeidsoppgavene og utvider rollen til å ha større økonomisk fokus. 
Prosjektet var også diskutert med konsernledelsen på forhånd, og konsernledel-
sen bidro med folk og penger. For det fjerde utløste innholdet i rapporten stor 
mediedebatt der sjefredaktørene ble sterkt kritisert for å være mellommenn for 
eierne. Debatten handlet også om at økonomiske krav førte til et svekket me-
dieinnhold. 

Det var få kortsiktige resultater av prosjektet. I ettertid har det imidlertid vist 
seg at flere av tiltakene er gjennomført, og at det har kommet andre tiltak som 
går lenger enn forslagene i prosjektet. Det bekrefter Eivind Ljøstads (23.5.2014) 
kommentar: «Jeg tror det er peanuts i forhold til hva som vil komme de neste 
årene. Vi kommer bare til å le av hva vi var opptatt av i 2012». 

Det er ikke grunnlag i denne casestudien for å fastslå at redaktørenes formelle 
makt i forhold til konsernledelsen er svekket. Den økonomiske utviklingen og 
konsernets styring setter imidlertid klare begrensninger for redaktørens mulig-
het til kontroll og handlingsrom. Sjefredaktørenes reelle makt må sies å være 
svekket. Dette var et endringsprosjekt. Det ble drevet fram av en ny økonomisk 
situasjon, og konsernledelsens tidligere krav om innstramming og nedbeman-
ning. Selve grunntanken bak prosjektet var å forsøke å få en større kontroll og 
styring slik at journalistikken ble minst mulig skadelidende i en ny nedskjærings-
runde. Prosjektet kan ses som forsøk på å ta vare på kjerneverdiene i den jour-
nalistiske institusjonen, men der kjerneverdiene i markedsinstitusjonens logikk 
var sterkere. Samtidig blir sjefredaktørenes mellomposisjon mellom konsernet 
sentralt og egen organisasjon tydeliggjort. Det bekrefter Djerf-Pierres 
(2009:423) funn om at sjefredaktørenes rolle i konsernstrukturer ofte har blitt å 
være lenken mellom ledelsen og redaksjonen.  Den korte registreringen av hva 
som har skjedd med Redaktørforum og med magasinsamarbeidet etter at pro-
sjektet var over, forsterker konklusjonen om at sjefredaktørenes reelle makt er 
svekket. Redaktørforum er også erstattet av en ledergruppe med både redaktø-
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rer og direktører. Det viser at det er grunn til å forske videre på samarbeidsfor-
mer og beslutningsprosesser innenfor konsernene. 

 
Vedlegg 8 a: Kodeskjema til casestudien  
 
Variabel 1: Publiseringsdato  
Variabel 2: Avis 
1 Dagens Næringsliv 
2 Klassekampen 
3 Stavanger Aftenblad 
4 Bergens Tidende 
5 Aftenposten 
6 Fædrelandsvennen 
7 Bransjebladet Journalisten 
8 Bransjebladet Kampanje 
9 Andre (Bergensavisen, Adresseavisen, NTB, Trønder-Avisa, NRK Hordaland, 
Kristiansands Avis og Rogalands avis) 
 
Variabel 3: Vinkling til prosjektet eller redaktørene 
1 Positiv 
2 Negativ 
3 Nøytral 
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