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Sammendrag
norske avisjournalister kunne gjennom 1970-, 1980- og 1990-tallet glede seg over en mer posi-
tiv lønnsutvikling enn andre lønnstakere. Det førte til at journalistenes lønnsnivå ble gradvis 
høyere enn gjennomsnittet blant industriarbeidere og andre yrkesgrupper. På et tidspunkt 
synes denne utviklingen å ha stoppet opp. I denne oppgaven har jeg undersøkt lønnsutvikling-
en blant avisjournalister fra årtusenskiftet til 2010 samt journalistenes tilfredshet med lønn og 
lønnsutvikling. Gjennom en omfattende gjennomgang av norsk Journalistlags lønnsstatistikker 
og bakgrunnsmateriale for disse, har jeg dokumentert at journalistene i den aktuelle perioden 
har hatt en betydelig svakere lønnsutvikling enn sammenlignbare grupper. Jeg har også påvist 
store forskjeller mellom aviskonsernene både når det gjelder lønnsnivå og lønnsutvikling.  sam-
tidig har jeg studert forholdet mellom kvinners og menns lønn i avisene og dokumentert at det 
fortsatt er et stykke igjen før det kan sies å være likelønn. en spørreundersøkelse blant over 800 
journalister som jeg har gjennomført i forbindelse med oppgaven, viser at de fleste er tilfreds 
med jobben, men misnøyen med lønn og lønnsutvikling er stor. spesielt misfornøyd er kvinnene 
i to av de store konsernene. Mennenes misnøye er først og fremst knyttet til lønnsutviklingen.

Summary
norwegian newspaper journalists enjoyed through the 1970s, 80s and 90s a positive growth in 
wages compared to other employees. Gradually their wages grew higher than industrial work-
ers and other professions.   At one time or another, this positve trend seemed to have stopped.  
In this thesis I have examined how newspaper journalists’ wages have evolved from 2000 to 
2010. I have also tries to find out to which extent newspaper journalists are satisfied with their 
job, wages and the wage increases they have received through the last years. through a com-
prehensive review of material made available for me from the norwegian union of Journalists 
(norsk Journalistlag), I have documented thar newspaper journalists’ wages  have increased 
much less than the wages of comparable groups of employees over these ten years. Moreover 
I have also found larger differences between newpaper groups as far as wages and increase of 
wages are concerned. Furthermore I have compared the wages of male and female newspaper 
journalists, and found that there is still a way to go before they are equally paid. A questback 
among more than 800 journalists, which I conducted in connection with this thesis, shows 
that most of them are satisfied with their job. However they are much less satisfied when it 
comes to wages and the evolvement of wages through the last years. especially women in two 
of the large newspaper groups, express dissatisfaction with how they are paid. Men are more 
satisfied with their wages, but less satisfied as far as the increase of wages is concerned.
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Forord
Jeg visste nok ikke helt hva jeg ga meg i kast med da jeg begynte å grave i norsk Journalistlags 
lønnsdatabase. Her har det vært så mange tall å ta hensyn til at det har hendt at jeg har følt at 
utfordringen kanskje ble litt vel stor. samtidig har det for en mann på min alder vært spennende 
og utrolig lærerikt å fordype seg i et prsojekt som dette. Jeg hadde nok ikke kommet i mål om 
det ikke hadde vært for min veileder rune Ottosen (v-10/v-11), som bidro til at jeg etter hvert 
fant et tydelig fokus og ellers har hjulpet til med både nyttige råd og korrektiver. Han har også 
maktet å å gi meg påfyll av energi i situasjoner hvor jeg har følt at jeg begynte å gå tom. takk 
skal du ha, rune!

Jeg skylder også Ketil Heyerdahl i Norsk Journalistlag en stor takk. Han har ikke bare åpnet 
sin database, men har veiledet og støttet underveis og vært et nyttig korrektiv i gjennomgangen 
av det enorme materialet. vi har nok i tillegg hatt noe av den samme sansen for tall og statistik-
ker. Derfor en kjempestor takk til deg også, Ketil!

stipendet fra rådet for anvendt medieforskning har selvsagt kommet godt med. Jeg sier 
også en stor takk for det.

så lenge man ikke har en forståelsesfull arbeidgiver, er det ellers godt å ha en familie i 
bakhånd. Kona mi, Jorun, har aldri klaget, selv om jeg i mange måneder har sittet fordypet i tall 
foran macen til langt på kveld. Du har vært en utrolig støtte. vår datter tina Maria har nok også 
opplevd at jeg har vært i overkant mye fraværende, men jeg håper at jeg etter hvert skal få med 
meg flere av fotballkampene dine. Takk begge to fordi dere har gjort det mulig å gjennomføre 
dette prosjektet! 

roger Gjermundshaug
Fjellhamar september 2011
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1. Innledning og bakgrunn
våren 2010 brøt norsk Journalistlag (nJ) forhandlingene med Mediebedriftens landsforening 
(MBl). – Jeg er veldig skuffet over at vi ikke kom i land med forhandlingene. MBl ville ikke snu 
journalistenes dårlige lønnsutvikling. Vi har virkelig forsøkt å finne løsninger, men det var til 
slutt ikke noen annen mulighet enn å gå til riksmeklingsmannen, uttalte nJ-leder elin Floberg-
hagen til Journalisten.no i en kommentar (Journalisten.no 28.04.20101). Da meklingen startet, 
sto partene fortsatt langt fra hverandre, men to timer på overtid gikk landsstyret inn for en 
skisse fra riksmeklingsmannen. resultatet var et gjennomsnittlig lønnstillegg på 9827 kroner 
(Journalisten.no 21.05.20102).

I denne mastergradsoppgaven vil jeg se nærmere på i hvilken grad nJ-lederen kan sies å ha 
rett i sine påstander om at journalistene har hatt en dårlig lønnsutvikling sammenlignet med 
andre arbeidstakergrupper og hvordan denne lønnsutviklingen eventuelt påvirker deres trivsel 
i yrket. Dersom journalistene virkelig har sakket akterut sammenlignet med andre, vil det også 
være naturlig å se på noen mulige forklaringsmodeller til at det har skjedd.

1.1. Lokale kontra sentrale tillegg
De sentrale forhandlingene mellom nJ og MBl har bare i begrenset grad vært bestemmende for 
journalisters lønnsutvikling. I en betydelig del av MBl-avisene har lokale forhandlinger og loka-
le tillegg tradisjonelt spilt en langt større rolle enn de sentrale. Ottosen (1996) slår fast at dette 
var et tema allerede på NJ-årsmøtet i 1951. Han fremhever at det ikke var noen hemmelighet 
at Oslo-journalistene var de best betalte i landet, og at de hadde personlige tillegg som i mange 
tilfeller lå skyhøyt over minstelønnen. Hovedstadsjournalistene fryktet derfor at en sentralisert 
lønnspolitikk i NJ skulle føre til utjevning av lønnsnivået på landsbasis (Ottosen 1996:262).

I forkant av lønnsoppgjøret i    2010 meldte  Journalisten.no  at nJ  mente  det lokale forhan-
dlingssystemet nærmest har spilt fallitt, slik at journalistene nå henger langt etter andre yrkes-
grupper   i    lønnsvekst.     I følge fagbladets nettsider, krevde lokale tillitsvalgte at de sentrale 
partene måtte ta et større ansvar, slik at utviklingen kunne snus (Journalisten.no 21.04.20103).

systemet for lønnsfastsettelse  har bidratt til økte klasseskiller og store innbyrdes lønnsfor-
skjeller i pressen (Ottosen 2004:58). NJs lønnsstatistikker bekrefter at lønnsforskjellene ikke 
er blitt mindre med årene og at lokale, personlige tillegg fortsatt spiller en sentral rolle i lønns-
fastsettelsen. naturlig nok har det vært store aviser/konserner med god lønnsevne, som har 

1 Vedlegg 1
2 Vedlegg 2
3 Vedlegg 3
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gitt de største tilleggene og bidratt til å skape en lønnsadel innenfor journalistyrket (Ottosen 
2004:58).

Parallelt med dette har det vært en utvikling i retning av færre frittstående aviser uten 
konserntilknytning. ved årtusenskiftet var nesten alle lokale dagsaviser med mer enn 10 000 i 
opplag og ledende posisjon på utgiverstedet eid av et konsern (NOU 2000:15 s. 4). Medieeier-
skapet i norge er i dag svært konsentrert, og mediene domineres av noen få, store aktører (Ot-
tosen 2004). De nevnte utviklingstrekkene  bidrar til at det til dels er et fragmentert bilde som 
avtegner seg.

1.2 Året 2009 et vendepunkt
norske journalister kunne gjennom 1970-, 1980- og  1990-tallet glede seg over positiv lønnsut-
vikling sammenlignet med industriarbeidere og andre grupper. Ottosen (1996: 543) slår fast at 
journalistenes lønnsnivå har blitt gradvis høyere enn gjennomsnittet  blant industriarbeidere 
og andre yrkesgrupper siden midten av 1970-tallet.4

På tampen av forrige årtusen synes denne ut-
viklingen å ha stoppet opp, uten at verken sen-
trale eller lokale tillitsvalgte viet den mye opp-
merksomhet. Året 2009 ble en vekker og et 
vendepunkt. For andre gang siden årtusen-
skiftet opplevde norske journalister dette året 
en nedgang i reallønnen, i følge nJs lønnsstatis-
tikker. Da tallene ble kjent våren 2010, bidro de 
til å rette oppmerksomheten mot en svært svak 
lønnsutvikling blant journalistene  i bedrifter 

tilsluttet Mediebedriftenes landsforening (MBl), siden slutten av 1990-tallet (Journalisten.no 
14.04.20105).

I denne mastergradsoppgaven vil jeg søke å avdekke hvor svak lønnsutviklingen for journal-
ister egentlig har vært, om dette er en generell tendens eller hvilke grupper blant avisjournal-
istene denne utviklingen i tilfelle har gått mest ut over. Ikke minst vil det være naturlig å se på 
hvilke utslag dette har fått for forholdet mellom kjønnene. I tillegg vil jeg studere om journalis-
ters holdninger til lønn har endret seg og om lønn i større grad vektlegges  som trivsels- og mo-
tivasjonsfaktor enn tidligere. Hvilke sammenhenger er det mellom utviklingen i det journalister 
får utbetalt og graden av tilfredshet i jobben?
4 Figuren og beregningene er basert på statistisk sentralbyrås (ssB) materiale og er laget av Idar Møglestue i ssB. 
5 vedlegg 4

Figur 1 (Hentet fra Ottosen 1996:543)
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1.3 Problemstilling
Min problemstilling blir da:

Hvordan har journalisters lønnsutvikling vært i dette årtusen – fra 2000 til 2010 – sammen-

lignet med andre arbeidstakergrupper?

Hvordan har lønnsforskjellene mellom journalister i ulike typer aviser utviklet seg i samme 

periode? 

Hva betyr lønn og lønnsutvikling for journalisters jobbtilfredshet? 

1.4 Mine hypoteser
Med utgangspunkt i disse problemstillingene, har jeg utviklet et sett hypoteser. Jeg velger å anta 
at det virkelig forholder seg slik som nJs leder har gitt uttrykk for, at journalister har hatt en 
svakere lønnsutvikling i denne perioden enn sammenlignbare arbeidstakergrupper. videre vil 
jeg mene at det er sannsynlig at journalister i de store, lønnsledende avisene i rene kroner har 
fått større tillegg enn journalister i mindre aviser og at lønnsforskjellene dermed har økt.

samtidig er det nærliggende å tro at lønnsutviklingen har variert fra konsern til konsern. 
Jeg har ingen klare formeninger om hvilke konsern som har kommet best ut, utover at det er 
sannsynlig at Schibsted-konsernet er en av vinnerne i og med at dette konsernet eier flere av 
de større avisene. Jeg velger å anta at kvinnekampen har gitt resultater og at de kjønnsmessige 
lønnsforskjellene er blitt mindre, men at de på ingen måte er borte.

Gjennom en egen undersøkelse vil jeg prøve å kartlegge hvorvidt lønn og lønnsutvikling 
har fått større betydning for journalisters jobbtilfredshet enn tidligere. Jeg antar at journalister 
generelt vektlegger dette i større grad. I tillegg mener jeg det er sannsynlig at dette har påvirket 
den generelle tilfredsheten i negativ retning.

1. Lønnsutviklingen for journalister har vært svakere enn for sammenlignbare arbeidstaker-

grupper i perioden 2000 til 2010.

2. Lønnsforskjellene mellom MBL-avisene har økt fra 2000 til 2010.

3. Lønnsutviklingen har vært bedre i noen konsern enn i andre.

4. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i MBL-avisene er blitt mindre fra 2000 til 2010, 

men fortsatt er det betydelige lønnsforskjeller flere steder.

5. Journalister er mer opptatt av lønn og lønnsutvikling enn tidligere og vektlegger dette 

høyere i forhold til jobbtilfredshet.

6. Journalister er generelt blitt mindre tilfreds med jobben i løpet av de første ti årene av in-

neværende årtusen.
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1.5 Avgrensning
I oppgaven har jeg valgt å konsentrere meg om lønnsforholdene og lønnsutviklingen i MBl avis. 
tilsvarende forhold i andre typer medier, trekkes bare inn i den grad de er relevant for å belyse 
situasjonen og utviklingen innenfor MBl avis. Jeg har i hovedsak valgt å rette søkelyset mot 
aviser med mer enn ti ansatte. I aviser med færre ansatte, vil lønnsutviklingen for enkeltper-
soner kunne forårsake store utslag og bidra til å skape et skjevt bilde.

Jobbtilfredshet i relasjon til lønn og lønnsutvikling blant norske journalister vil være det 
sentrale bakteppet for mastergradsoppgaven. Det innebærer at andre faktorer som driver 
tilfredsheten blant journalister, bare vil bli belyst i den grad de har betydning for – og bidrar til 
å illustrere – forholdet til det lønnsmessige.

1.6 Utvalget av aviser
Jeg har foretatt et utvalg av aviser i gjennomgangen av lønnsutviklingen fra år 2000 til 2010. I 
utvelgelsen har jeg lagt vekt på å få med de mest sentrale avisene både innenfor og utenfor de 
store konsernene, samt aviser som av andre grunner fremstår som interessante for å belyse 
lønnsutviklingen på en mest mulig rettferdig måte. Både edda Media og Polaris er konserner 
som har kommet til i perioden6 og følgelig ikke kan gjøres ansvarlige for utviklingen i hele tiår-
sperioden. under betegnelsen edda Media har jeg tatt for meg aviser som i dag tilhører dette 
konsernet. Det samme gjelder for Polaris. Selv om det eksisterer flere mindre konserner, har jeg 
valgt å konsentrere meg om A-pressen, edda Media, schibsted og Polaris fordi disse fremstår 
som de mest toneangivende innenfor MBl avis. 

Oppgaven vil utelukkende belyse lønn som stimulerende faktor for de som fortsatt er aktive 
journalister. samtidig er det en realitet at et betydelig antall journalister etter hvert forsvinner 
ut av yrket. I hvilken grad lønnen er utslagsgivende for deres valg, vil ikke kunne leses ut av 
materialet i denne mastergradsoppgaven, men det vil utvilsomt være av betydning for å kunne 
gi et mer utfyllende bilde av lønnens betydning for journalister. Dette dreier seg tross alt om 
mennesker som i utgangspunktet har valgt journalistikk som levevei, men som av ulike grunner 
ikke finner den attraktiv nok til å bli værende i yrket.

6 edda Media Asc er heleid av Mecom Group plc, og ble etablert i 2006 som eierselskap for de norske virksomhetene da 
Mecom overtok Orkla Media. Polaris Media er et norsk mediekonsern som ble grunnlagt i 2008 ved sammenslutning av 
Adresseavisen ASA og Harstad Tidende-gruppen. I 2009 overtok konsernet Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke med 
tilhørende lokalaviser fra Edda Media. (Kilde: Store Norske Leksikon www.snl.no)

http://snl.no/Mecom_Group_plc
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2. Teoretiske perspektiver
Ottosen (2004) hevder at det har vært mye mer enn lønn som har trukket folk til journalist-
yrket. Han peker på at det gjennomsnittlige lønnsnivået blant journalister i størstedelen av et-
terkrigstiden bare har ligget litt over gjennomsnittet for industriarbeidere. Først fra midten 
av 1970-årene har journalister kommet høyere enn det gjennomsnittlige lønnsnivået i norge 
(Ottosen 2004:58).

Ottosen er også opptatt av innbyrdes lønnsforhold innenfor journalistikken, ikke minst det 
faktum at man fra midten av 1970-tallet til midten av 1990-tallet fikk økte klasseskiller blant 
journalistene, med en lønnselite i de største mediebedriftene. Han mener at det på grunnlag av 
denne utviklingen, kan være grunn til å tro at lønnsnivået har betydning for mange som velger 
å skifte arbeidsplass til de største avisene og til de best betalte jobbene i de private fjernsyns-
selskapene. På tross av at man har fått en lønnsadel innenfor journalistyrket, er det Ottosens 
påstand at lønnsnivået har liten betydning når man skal jakte på en kollektiv journalistrolle i et 
historisk perspektiv (Ottosen 2004: 58).

Han viser i den forbindelse blant annet til en undersøkelse han gjennomførte blant pens-
jonister i NJ og Norsk Redaktørforening (NR). Her var det bare 6% som mente at lønn hadde 
vært motivasjon til å søke seg til yrket. Også en omfattende  studentundersøkelser i de nord-
iske landene bekrefter inntrykket av at lønn ikke er den viktigste motivasjonsfaktoren for å gå 
inn i journalistyrket i noen av landene. I denne undersøkelsen var det 474 studenter som re-
sponderte, 133 av disse var fra norske journalisthøyskoler (Hovden et al. 2009).  En svakhet ved 
undersøkelsen er i følge Hovden et al (2009:140) at svarprosenten var forholdsvis lav. Norge 
toppet med 56% foran Finland med 53% og Danmark med 47%, mens Sverige lå helt i bunn 
med en svarprosent på 41. Hovden et al (2009) tar derfor derfor sterke forbehold i analysen av 
undersøkelsen, idet  de ikke vil utelukke at de som ikke har svart, har holdninger som er mindre 
idealistiske og mer matrealistiske enn respondentene.  

I alle landene kommer lønn langt ned på skalaen når det gjelder motiver for å bli journal-
ist. Her topper det å ha en variert og levende jobb sammen med mulighetene til å arbeide med 
interessante temaer (Hovden et al. 2009:143). Andre viktige motiver er å ha et kreativt yrke, 
frihet og selvstendighet, å møte interessante mennesker og skriveglede. Først på 14. plass kom-
mer god lønn.7

Det er likevel interessant å registrere at det er de norske studentene som er mest opptatt 
av lønn, tett fulgt av de danske, mens finske og svenske studenter ser lønnen som mindre viktig. 
Her hjemme klassifiserer 46% god lønn som svært viktig eller litt viktig. Hovden et al (2009) 

7 vedlegg 5
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problematiserer ikke dette i sin artikkel, men nøyer seg med å slå fast at personlige motiver som 
status, lønn og muligheten til å bli kjendis spiller en mindre rolle når nordiske journalister blir 
spurt om sin motivasjon for å gå inn i den journalistiske profesjonen. De mener at dette peker 
i retning av en generasjon av journaliststudenter som er motivert av mulighetene til å gjøre en 
forskjell, kombinert med en mer pragmatisk hverdagsjournalistikk. Derfor beskriver de nord-
iske journaliststudenter som praktiske idealister (Hovden et al. 2009:142). Tallene de presen-
terer i sin artikkel sier likevel at nesten annenhver student ser god lønn som viktig. 

I studData8 er yrkesholdninger blant studenter ved 20 profesjonsrettede utdanninger blitt 
undersøkt. Her fremgår det at ingeniørstudenter i langt høyere grad enn journaliststudenter er 
motivert av høy lønn9. Journaliststudentenes vurdering av lønnens betydning er på nivå med 
sykepleierstudentene og fysioterapeutstudentene.  samtidig ligger journaliststudentene langt 
over lærerstudenter, sosionomstudenter og bibliotekarstudenter når det gjelder opptatthet av 
høy lønn. Det tyder på at man kanskje ikke skal overvurdere journaliststudenters idealistiske 
innstilling, men at journaliststudenter etter alt å dømme, er minst like opptatt av lønn som de 
fleste andre studentgrupper. Journaliststudenter er i tillegg mindre opptatt av å hjelpe andre 
enn studenter innenfor omsorgsyrker og skole/opplæring, uten at det fremstår som spesielt 
overraskende.

en longitudinell studie blant 337 journaliststudenter ved høgskolen i Oslo og volda bekreft-
er at studentene er mest opptatt av å ha en variert og levende jobb og at svært få fremhever det 
å bli kjent eller høy lønn som motivasjon (Bjørnsen et al. 2007:60). Studien er basert på data 
fra en serie spørreskjemaer til journaliststudenter ved de to høgskolene i perioden 2001-2004. 
tre kohorter journaliststudenter (1999, 2000 og 2001) ble undersøkt i tre ulike faser av deres 
studentkarriere: 1) ved start på utdanningen; 2) ved avslutning av studiet etter to år og 3) tre 
år etter at de avsluttet utdanningen (Bjørnsen et al. 2007:57). Gjennomføring og administras-
jon  av undersøkelsene til 1999- og 2000-kullet ble gjennomført i samarbeid med studData-
prosjektet10.

selv om journaliststudenter og ferske journalister i henhold til de nevnte undersøkelsene 
ikke i nevneverdig grad lar seg motivere av høy lønn, har lønningene til journalister i en periode 
ligget på et, etter norske forhold, godt nivå. Basert på en spørreundersøkelse som ble sendt til 
et tilfeldig utvalg på 2019 nJ-medlemmer, i tillegg til samtlige 676 medlemmer  av norsk redak-
tørforening (NR),  dokumenterer Hovden (2008) at 67% av respondentene i VG og Dagbladet 
hadde en lønn på over 500 000 kroner. Det tilsvarende tallet for store regionaviser, var 54%, 

8 studData er en database som skal gi grunnlag for panel- og forløpsstudier og er en større og langsiktig satsing som omfatter 
tyve profesjoner/profesjonsutdanninger. studData er et samarbeidsprosjekt der elleve høgskoler og universitet deltar. (Kilde 
http://www.hio.no/content/view/full/9162)
9 vedlegg 6
10 se fotonote 8.
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mens 33% av respondentene i andre nasjonale presseorganer hadde passert en halv million i 
lønn. I store og små lokalaviser var det henholdsvis 14 og 15% som hadde over 500 000 i lønn. 
(Hovden 2008:150). I og med at undersøkelsen også inkluderer redaktører, er det grunn til å 
tro at bare et fåtall av journalistene i lokalavisene var hjemmehørende  i gruppen med høyest 
årlig inntekt. 

I motsatt ende av skalaen, finner vi at 10% av respondentene i VG og Dagbladet hadde en 
inntekt på under 300 000 kroner. Det betyr at det var store inntektsforskjeller i disse avisene. 
De store regionale avisene hadde ingen i den laveste inntektsgruppen (< 300 000), mens andre 
nasjonale presseorganer hadde 4% blant de lavest lønnede. I store og små lokalaviser utgjorde 
gruppen med inntekter under 300 000 henholdsvis 20 og 22%. (Hovden 2008:150). Under-
søkelsen ble gjennomført på våren og forsommeren 2005. svarprosenten lå på 44,5. 

Hovden (2008) tar ikke spesifikt for seg lønn som motivasjonsfaktor, men belyser hvilke 
faktorer det er som gir journalistyrket status. Han har samtidig undersøkt respondentenes 
tilfredshet med nåværende jobb. Her viser det seg at godt under halvparten av respondentene 
(44%) er tilfredse med jobben. De som i størst grad har funnet sin plass, er de som kom inn i yr-
ket på 1960-tallet. Blant disse var 59% godt fornøyd. Naturlig nok er dette en gruppe som raskt 
nærmer seg pensjonsalderen. Den eldste gruppen som har et visst antall år igjen i arbeidslivet, 
er de som kom inn i yrket på 1970-tallet. Her var det bare 46% som var godt tilfreds med 
jobben. To prosent høyere lå tilfredsheten blant de som fikk sin første journalistiske jobb på 
1980-tallet. Minst tilfredse av alle, var de som begynte med journalistisk arbeid på 1990-tallet. 
Blant disse var det bare 39% som var godt tilfreds med sin nåværende jobb. Heller ikke blant de 
yngste, som kom inn i journalistikken i dette årtusen, er graden av tilfredshet utpreget høy. Bare 
41% var godt fornøyd med sin nåværende jobb (Hovden 2008:156).

I den siste gruppen var det mer enn 8 av 10 som gjerne ville arbeide med andre oppgaver. 
65% av gruppen fra 1990-tallet ønsket det samme. Det gjorde også 58% av de som trådte sine 
journalistiske barnesko på 1980-tallet. såvidt over halvparten av respondentene som startet 
sin journalistiske yrkeskarriere på 1970-tallet hadde et ønske om andre arbeidsoppgaver. I den 
eldste aldersgruppen, som begynte med journalistikk på 1960-tallet, var det 46% som gjerne 
ville hatt andre arbeidsoppgaver. (Hovden 2008:156).

Lønn er en av flere faktorer som innvirker på journalisters jobbtilfredshet. Ikke minst synes 
journalister som jobber på digitale plattformer at de gjør mer enn de blir betalt for (Krumsvik 
og Ottosen 2008:16). Krumsvik og Ottosen (2008) henviser i den sammenheng til Norsk Jour-
nalistlags arbeidsmiljøundersøkelse blant journalister som jobber med kontinuerlig deadline 
fra 2007, hvor 51% av de spurte sier at de føler seg presset til å yte mer enn de lønnes for. I en 
kontrollgruppe bestående av journalister som jobber uavhengig av publiseringsplattform sier 
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40% det samme. Dette indikerer at det også her er en betydelig andel som ikke opplever at løn-
nen står i forhold til innsatsen.

58% av journalistene som jobber med kontinuerlig deadline, oppgir i undersøkelsen at de 
har større arbeidsoppgaver enn de har tid til å utføre, mot 42% i kontrollgruppen. Begge del-
er er betydelig høyere enn i statistisk sentralbyrås (ssB) levekårsundersøkelse fra 2006, hvor 
28% sier at de ”ikke har tid til å utføre arbeidet skikkelig” (Krumsvik og Ottosen 2008:16).

NJs arbeidsmiljøundersøkelse (2007) viser videre at 43% av journalister som jobber 
med kontinuerlig deadline, er helt eller delvis enig i at arbeidet deres er psykisk belastende. 
Tilsvarende svarer 38% i kontrollgruppen det samme. 37% oppgir at de har fysiske plager i 
nakke, skuldre eller øvre del av ryggen. Dette er langt over levekårsundersøkelsens tall for men-
nesker med kontoryrker. Likevel liker de fleste i NJs arbeidsmiljøundersøkelse å jobbe flerme-
dialt og/eller med kontinuerlig deadline. De trives heller ikke dårligere i jobben som følge av de 
nye arbeidsmåtene (Krumsvik og Ottosen 2008:14 og 17).

3. Metode
Målene med mastergradsoppgaven er å finne ut hvordan lønnsutviklingen har vært for journal-
ister i ulike typer aviser fra 2000 til 2010 samt trekke sammenligninger med andre arbeidstaker-
grupper og finne ut i hvilken grad journalisters jobbtilfredshet påvirkes av svak lønnsutvikling.

3.1 Bearbeiding av tilgjengelige data
Den metodiske tilnærmingen er for en stor del knyttet til lønnsstatistikker fra norsk Journalist-
lag. Dette innebærer at jeg har foretatt en systematisk gjennomgang og bearbeiding av allerede 
tilgjengelige data. 

Jeg forutsetter at datainnsamlingen har foregått på en vitenskapelig forsvarlig måte. I følge 
Ketil Heyerdahl, som er ansvarlig for innhenting av lønnsdata i NJ, mangler tilstrekkelige og 
gode data for bransjelønn11 frem til slutten av 1990-tallet. Jeg har derfor konsentrert meg om 
dette årtusen.

I kvantitative undersøkelser er det et viktig krav at undersøkelsen skal være etterprøvbar 
i den forstand  at de samme resultatene skal kunne oppnås dersom den gjentas under samme 
betingelser (Gentikow 2005:58). Dette karakteriseres gjerne  som stabilitet over tid (Gripsrud 
og Olsson 2000:69). Så lenge jeg konsentrerer meg om perioden fra 2000 og utover, regner jeg 

11 Bransjelønn omfatter fastlønn (minstelønn, personlige tillegg, stillingstillegg) samt ulempetillegg, opphavsrett, fototillegg 
og lokalkontortillegg (kilde: NJ). Bransjelønn er standarden som brukes i sammenligninger med andre bransjer.
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med at disse kravene til reliabilitet skal være ivaretatt i den forstand at man måler det man er 
ute etter å måle og at resultatene dermed er valide (Gripsrud og Olsson 2000:73). 

3.2 Kvantitativ spørreundersøkelse
I  kombinasjon med bearbeidingen av eksisterende data har jeg gjennomført en kvantitativ 
spørreundersøkelse rettet mot journalister/redaksjonelle medarbeidere ansatt i MBl avis. 
Denne undersøkelsen har vært gjennomført i samarbeid med nJ. Jeg har i den forbindelse utar-
beidet et strukturert spørreskjema. undersøkelsen har et deskriptivt design (Gripsrud og Ols-
son 2000:55), i det formålet er å beskrive hvordan journalister vektlegger lønn som motiva-
sjonsfaktor og i hvilken grad svak lønnsutvikling har påvirket deres jobbtilfredshet. Gripsrud og 
Olsson slår fast at bruk av spørreskjema- eller surveyundersøkelser forutsetter at analytikeren 
har tenkt grundig gjennom hvilke spørsmål som skal stilles, og hvordan dette bør gjøres (Grip-
srud og Olsson 2000:135).

I utformingen av har jeg vært opptatt av at spørsmålene er entydige og klare og måler det 
som er intensjonen (Gripsrud og Olsson 2000:152). Jeg mener at hensynet til både reliabilitet 
og validitet er ivaretatt gjennom de formuleringene jeg har valgt. For å kunne foreta sammenlig-
ninger med tidligere gjennomførte studentundersøkelser, har jeg bygget en del av spørsmålene 
på disse. I hovedsak er det i spørsmålene benyttet ikke-komparative skalaer og kategoriskalaer, 
med gradering fra eksempelvis svært tilfreds til svært lite tilfreds (Gripsrud og Olsson 2000: 
148). På to spørsmål er komparative skalaer benyttet, eller mer presist rangordensskalaer, hvor 
respondentene må rangere ut fra et sett alternativer (Gripsrud og Olsson 2000: 147). 

I stedet for et representativt utvalg, ble spørreskjemaet sendt til samtlige nJ-organiserte i 
MBL avis. Dette ble da en totalundersøkelse (Gripsrud og Olsson 2000:157). Jeg tok hensyn til 
at respondentene skulle kunne gjennomføre undersøkelsen på mindre enn fem minutter. Dette 
er stadig viktigere fordi vi i dag oversvømmes av undersøkelser fra ulike aktører.

Et sentralt mål med spørreundersøkelsen, har vært  å kunne generalisere og si noe kvalifis-
ert om utviklingen av norske avisjournalisters jobbtilfredshet i lys av svak lønnsutvikling. Dette 
er også bakgrunnen for at jeg valgte å gjennomføre en egen kvantitativ spørreundersøkelse. Her 
ville ikke kvalitative undersøkelser vært tilstrekkelig. ”Dette fordi kravet, i hvert fall i betydnin-
gen statistisk generaliserbarhet, faktisk ikke kan overføres fra den kvantitative  til den kvalita-
tive metoden” (Gentikow 2005:60). Gentikow (2005) mener derimot at statistisk generaliser-
barhet ikke er et holdbart kvalitetskriterium for empiriske kvalitative studier. I denne oppgaven 
er det uansett essensielt å kunne si noe om hva norske journalister faktisk mener om sin egen 
jobbtilfredshet og hvordan de rangerer lønn i forhold til andre ”trivselsfaktorer”. 
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3.3 Feilkilder ved spørreskjemaundersøkelser
Gripsrud og Olsson fremhever fem ulike feilkilder ved spørreskjemaundersøkelser. Disse de-
les igjen inn i to hovedgrupper: Manglende observasjoner og målefeil (Gripsrud og Olsson 
2000:156). Av manglende observasjoner er dekningsfeil den første utfordringen. Dette er feil 
som skyldes at populasjonen vi ønsker å uttale oss om ikke er dekket godt nok i vår utvalgs-
ramme (Gripsrud og Olsson 2000:157). Denne typen feil vil eksempelvis oppstå dersom NJs 
medlemsregister ikke er tilstrekkelig oppdatert. Jeg antar at det ikke er tilfelle i denne sammen-
heng. Derimot er det ikke usannsynlig at en del av de nJ-organiserte i MBl avis faktisk jobber 
med andre oppgaver enn journalistikk i papiravis og at de ikke opplever undersøkelsen som 
relevant for sin situasjon. 

Ikke-responsfeil representerer en større utfordring: Dette er feil som oppstår når en del av 
dem vi ønsker skal besvare spørreskjemaet, ikke gjør det (Gripsrud og Olsson 2000:157). Slike 
feil vil som regel oppstå  enten vi trekker et utvalg eller foretar en totalundersøkelse. Det kan 
ha store konsekvenser siden det ofte er en bestemt type individer som ikke svarer. Dette inne-
bærer at jeg i tillegg til svarprosent, må studere inngående hvem det er som har svart. Den siste 
typen av manglende observasjoner, er utvalgsfeil (Gripsrud og Olsson 2000:159). Her er det lite 
aktuelt i og med at det er gjort en totalundersøkelse.

Målefeil er knyttet til to forhold; enten feil som har med spørreskjemaet å gjøre eller feil som 
er knyttet til interaksjonen mellom intervjuer og respondent (Gripsrud og Olsson 2000: 159). 
Jeg har som nevnt jobbet grundig med spørreskjemaet og mener at det både skal være klart og 
tydelig og at temaet som omhandles har en relativt stor grad av interesse blant respondentene. 
når det gjelder interaksjonen, er jeg avhengig av den mailkontakten nJ har med sine medlem-
mer. en utfordring i den forbindelse, er at medlemmer har gitt uttrykk for misnøye med at det 
gjennomføres for mange undersøkelser12.

3.4 Regresjonsanalyse
For å belyse hvilke faktorer som i størst grad påvirker lønnsdannelsen i avisene, valgte jeg å 
gjennomføre en regresjonsanalyse. vi kan aldri bevise noen årsakssammenheng med regres-
jonsanalyse, bare teste om mulige sammenhenger er signifikant forskjellige fra null (Gripsrud 
og Olsson 2000:244). Jeg nøyde meg med å kjøre en regresjonsanalyse på de lønnsledende 
avisene fra 2000, fordi antall ansatte i disse avisene er stort nok til at  en slik analyse kan gi 
mening. Målet med regresjonsanalysen, var en regresjonsligning med så stor forklaringskraft 
som mulig (Gripsrud og Olsson 2000:245), for på den måten å sannsynliggjøre hva som betyr 

12 Kilde: Ketil Heyerdahl i NJ
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mest for lønnsdannelsen. I denne sammenheng la jeg opp til en regresjonsmodell med bran-

sjelønn som avhengig variabel og ansiennitet, kjønn og stillingstillegg som uavhengige variabler. 
Det kan blant annet gi indikasjoner på i hvilken grad kjønn har betydning for lønnsdannelsen.

3.5 Dybdeintervju
For å få utfyllende innsikt i lønnsutviklingen for kvinner utover det jeg har avdekket gjennom 
gjennomgangen av lønnsdata og spørreundersøkelsen, gjennomførte jeg et telefonintervju med 
Bente Sabel i NJ, som har jobbet med denne tematikken gjennom flere tiår, og som i tillegg 
var sentral i Engebret-bevegelsen (Utheim 2009:19). Gentikow (2005:84)slår fast at telefonin-
tervjuer ikke brukes særlig mye i kvalitative opplegg. Hun mener grunnen til det, kan være at 
de mangler de kvaliteter som det direkte, umedierte nærvær har samt at det er fysisk mer an-
strengende å snakke i telefonen enn å sitte sammen og samtale direkte. Av praktiske årsaker13 
valgte jeg likevel telefonintervju.

Dette intervjuet lå tett opp til det Gentikow karakteriserer som det åpent eksplorerende 
etnografiske intervju, i kontrast til det semistrukturerte informantintervjuet, som er den mest 
karakteristiske intervjuform for kvalitative empiriske undersøkelser  (Gentikow 2005:83).  Selv 
om jeg hadde utformet spørsmål på forhånd, var hensikten med disse først og fremst å få innsikt  
i Sabels erfaringer og kunnskaper. Hun hadde i tillegg fått oversendt mine utkast i forkant. 

3.6 Metodetriangulering
norsk Journalistlags lønnsstatistikker har som nevnt vært en sentral del av bakgrunnsmateria-
let og grunnlaget for oppgaven. Dette materialet er svært detaljert i forhold til lønn og lønnsut-
vikling blant journalister. en utfordring har vært å knytte dette materialet sammen med data 
om journalisters jobbtilfredshet.

Jeg har benyttet meg av metodetriangulering i og med at jeg i oppgaven har brukt både 
kvantitative og kvalitative metoder i kombinasjon med bearbeiding av allerede eksisterende 
data. Østby et al (2002:121) betegner metodetriangulering som en måte å kompensere for 
svakheter ved én metode ved å bruke også andre metodiske tilnærminger. lønnsstatistikkene 
er kvantitativt innsamlet. Det samme gjelder spørreundersøkelsen jeg har gjennomført, mens 
dybdeintervjuet representerer en kvalitativ datainnsamling.  

13 Bente Sabel befant seg på Kreta da intervjuet ble gjennomført 
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4. Journalistlønn i historisk perspektiv
lønnsforholdene i norske aviser var jevnt over dårlig til langt over midten av forrige århundre. 
De som gikk inn i yrket var snarere drevet av idealisme og ønsket om å forandre både det nor-
ske samfunnet og verdenssamfunnet (Ottosen 1996:11). I følge Ottosen var journalistikk langt 
fra noe prestisjefylt yrke for folk med høyere utdannelse på 1800-tallet. Først omkring 1880 
var det blitt såpass mange journalister i norge at man begynte å snakke om organisering (Ot-
tosen 1996:11). Da den første norske journalistforening ble stiftet i januar 1883, sto ikke lønn 
og lønnsforhold på agendaen. Ottoson illustrerer dette tydelig når han forteller at kravet om 
fribilletter  til Kristiania theater var et sentralt faglig tema for den nystiftede foreningen den 
første tiden. De politiske motsetningene var derimot såpass fremtredende at den første norske 
journalistforening ikke overlevde lenge nok til å kunne feire tiårsjubileum (Ottosen 1996:18).

4.1 Politiske og lokale journalistforeninger
Ottosen legger vekt på at det i stedet ble stiftet egne politiske journalistforeninger i kombinas-
jon med lokale journalistklubber. Det var først etter at norsk Presseforbund ble etablert i 1910 
at journalisters lønninger og sosiale forhold ble satt på dagsorden. I 1918 kom forbundet med 
det første forslaget om en normalkontrakt for journalister. Her var det lagt opp til normallønn 
på 3000 kroner i året etter ett års ansettelse. I tillegg skulle journalistene sikres lønn under syk-
dom og faste ferier. Men verken journalister eller arbeidsgivere engasjerte seg med noen stor 
iver i arbeidet med normalkontrakten Ottosen 1996:44).

lokale journalistforeninger begynte etter hvert å tenke mer i retning av lønnskamp. I 1919 
hadde stavanger-journalistene fått til en avtale om en årlig minstelønn på 6000 kroner. Ottosen 
karakteriserer dette som en sensasjonelt god avtale etter de rådende forhold (Ottosen 1996:84). 
Året før var norsk Journalistforbund blitt stiftet, men dette forbundet ble aldri noen sentral 
maktfaktor i journalisters lønnskamp. Det ble oppløst etter bare fem år (Ottosen 1996:93).

4.2 De første journalistavtalene
Politiske stridigheter og mange ulike fraksjoner førte til at det tok tid før journalistene endelig 
klarte å samle seg. Den første landsomfattende tariffavtale kom ikke i stand før i 1937 og var 
initiert av Arbeiderpartiets Presseforbund (som ble stiftet i 1929). I henhold til denne avtalen 
var minstelønnssatsene for redaktører av  dagsaviser 7500 kroner i året, 6500 for andre redak-
tører, mens journalistene hadde en begynnerlønn på 4000 kroner. topplønnen på 6500 kroner 
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ble nådd etter ti år. I tillegg skulle journalister ha fire ukers ferie (Ottosen 1996:107). 
I 1938 kom den første journalistavtalen mellom norsk Arbeidsgiverforening (nAF) og 

Avisenes Arbeidsgiverforening på den ene siden og norsk Presseforbunds Journalistgruppe 
(NPJ), som var blitt etablert på begynnelsen av 30-tallet (Ottosen 1996:119). Denne histor-
iske avtalen slo i følge Ottosen (1996) fast prinsippet om en avtalefestet minstelønn og en 
sykelønnsordning. Arbeiderpresse-journalistene var i mange tilfeller dobbeltmedlemmer, med 
medlemskap i både Arbeiderpartiets presseforbund og norsk Presseforbunds Journalistgruppe. 
samtidig rådet til dels sterke motsetninger mellom de to arbeidstakerorganisdasjonene, ikke 
minst om journalisters stilling i arbeidskonflikter i teknisk avdeling (Ottosen 1996:122 og 120). 
Ottosen (1996) legger vekt på at en vellykket avtale var avhengig av at de to organisasjonene 
etter hvert ble enige om en felles plattform.

Med krigen ble det innført dramatiske lønnsreduksjoner i de fleste aviser. Ottosen tallfester 
reduksjonene i de fleste aviser til mellom 50 og 75 prosent (Ottosen 1996:164). En krisepro-
tokoll mellom NPJ og Norsk Arbeidsgiverforening fra august 1940, modifiserte reduksjonene 
en del, men lønningene kom uansett ikke opp på førkrigsnivå. Den første tiden etter krigen 
ble preget av rettsoppgjøret i forhold til de som hadde blitt i sine jobber under krigen. utenfor  
domstolene ble det sommeren 1945 opprettet en egen ”æresrett” i regi av Norges Pressefor-
bund for å granske de enkelte journalistenes atferd under krigen (Ottosen 1996:212).

4.3 Krafttak for å heve lønnsnivået
Allerede i 1946 ble norsk Journalistlag (nJ) etablert og dermed begynte en ny æra for norske 
journalister, selv om noe av rivaliseringen mellom APF-journalistene og journalistene i borger-
pressen, i følge Ottosen (1996), fortsatte i flere år fremover. Det var først på begynnelsen av 
60-tallet at viljen til å operere som en samlet fagforening endelig fikk gjennomslagskraft in-
nenfor nJ. landsmøtet i 1960 var opptatt av å ta et krafttak for å heve lønnsnivået i forbindelse 
med revisjonen av den gjeldende lønnsavtalen (fra 1958). Ottosen legger vekt på at det var en 
uttalt frykt for at en fortsatt moderasjonslinje ville forsterke tendensen til flukt fra presseyrket 
(Ottosen 1996: 306). Han begrunner dette med at landsmøtet mente at avgangen av pressefolk 
til bedre betalt arbeid hadde fått et omfang som betydde en alvorlig fare for standarden i norsk 
presse. Landsmøtet understreket derfor at det var på tide at pressefolk fikk lønnsvilkår som 
samsvarte med pressens viktige oppgave i samfunnet. 

En viktig gjennomslag var at journalistene fikk en avtalefestet pensjonsordning innen 1. 
januar 1965 både innenfor AA-avisene og i A-pressen. samtidig fortsatte forholdet mellom nJ 
og APF å være et stadig tilbakevendende tema (Ottosen1996:312).
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4.4 Milepæler på 1970-tallet
selv om mye av grunnlaget ble lagt på 1960-tallet, skulle 1970-tallet bli tiåret da lønnsveksten 
skjøt fart og mye av fundamentet for journalistyrkets bedrede status ble nedfelt. Ottosen (1996) 
trekker frem flere sentrale milepæler fra dette tiåret. En av de viktigste var det enstemmige 
vedtaket på Arbeiderpartiets Presseforbund (APF) sitt landsmøte i desember 1970 om å overla-
te forhandlingsansvaret til nJ. nJ-landsmøtet i 1972 foretok de nødvendige vedtektsendringene 
som sanksjonerte at nJ i løpet av landsmøteperioden hadde fått overført forhandlingsretten fra 
Arbeiderpartiets Presseforbund (Ottosen 1996:362). 

Dette kom som en naturlig konsekvens av at Arbeiderpartiets Presseforbunds (APF) avtaler 
med Arbeiderpressens tarifforening (AtF) stort sett hadde vært blåkopier av Journalistavtalen.  
Innenfor Arbeiderpartiet og lO var det som skjedde likevel ikke ukontroversielt. Ottosen mener 
at de helst ville ha sine lønnsoppgjør ”innenfor familien”, men at behovet for å holde på dyktige 
journalister gjorde det nødvendig å legge seg på ”markedspriser” når det gjaldt journalistløn-
ninger (Ottosen 1996:362). De første forhandlingene mellom NJ og ATF resulterte i en avtale 
som var omtrent identisk med avtalen mellom nJ og Avisenes Arbeidsgiverforening (AA).

en annen sentral milepæl Ottosen fremhever, var avskaffelsen av soneinndelingen i 1972, 
som førte til like minstelønnssatser over hele landet (Ottosen 1996:358). Overgangsordningen 
med et lønnsmessig toskalasystem, ble avviklet fem år senere og førte til at alle journalister 
havnet på samme lønnsgrunnlag. videre ble det i 1978 avtalefestet at den/de tillitsvalgte skulle 
ha anledning til å drøfte prinsippene for lønnsfastsettelse i forbindelse med de årlige lønns-
vurderingene. Ottosen slår fast at dette i praksis var gjennombruddet for lokale forhandlinger 
i den enkelte avis og at resultatet ble større personlige tillegg og kraftig lønnsvekst (Ottosen 
1996:359).

I 1972 ble i tillegg lærlingeordningen erstattet av en aspirantordning, Allerede tre år senere 
ble også denne avviklet. I følge Ottosen var nJs hovedankepunkt mot lærling- og aspirantord-
ningen at de ble brukt av avisene for å skaffe seg billig arbeidskraft. Aspirantene ble i realiteten 
brukt som ordinære journalister (Ottosen 1996:318). Dette samsvarer i stor grad med mine 
egne erfaringer. Da jeg sommeren 1975 ble ansatt i min første journalistjobb i den lille lokalav-
isen Fjordabladet på Nordfjordeid, var utgangspunktet at jeg skulle ansettes som aspirant. Av-
viklingen av ordningen førte til at jeg umiddelbart måtte ansettes som journalist med fulle ret-
tigheter. I en reaksjon bestående av redaktør og én journalist (aspirant), var  det ingen tvil om 
at jeg fra første dag måtte fungere som fullbefaren journalist. sommerstid var jeg sågar eneste 
redaksjonelle medarbeider og satt alene med ansvaret for redigeringen av avisen.
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4.5 Fordobling av reallønnen
Ottosen dokumenterer lønnsutviklingen for journalister i perioden fra 1958 til 1994 (Ottosen 
1996:543). Her fremgår det at den gjennomsnittlig faste årslønnen for journalister i dagsaviser  
økte fra 16 900 kroner i 1958 til 260 200 kroner i 1994. I løpet av 36 år ble lønnen 15-doblet. 
Årlig lønnsvekst utgjorde gjennomsnittlig 8,1 prosent. størst var lønnsveksten i 70-årene og 
inn i 1980-årene. Beregningene er basert på statistisk sentralbyrås materiale og laget av Idar 
Møglestue i statistisk sentralbyrå (ssb).

1970-, og til dels 1980-tallet, var preget av sterk prisvekst. Derfor sier 15-doblingen av gjen-
nomsnittlig fast årslønn fra 1958 til 1994 lite om utviklingen i journalisters kjøpekraft. selv om 
mye ble spist opp av inflasjonen, viser oversikten i Ottosen (1996) at journalistene tilnærmet 
doblet sin reallønn i den samme perioden.  Den største økningen i kjøpekraften skjedde i tiden 
frem til 1979. Da var den årlige reallønnsveksten i gjennomsnitt 2,6 prosent. senere sank den 
til gjennomsnittlig 0,8 prosent.

Frem til midten av 1970-tallet hadde norske journalister en lønnsutvikling som i hovedtrekk 
var sammenfallende med de fleste yrkesgrupper. Derfra utviklet den gjennomsnittlige journal-
istlønnen seg gradvis bedre enn gjennomsnittet blant industriarbeidere og andre yrkesgrup-
per. I 1994 var gapet i journalistenes favør kommet opp i over 50 000 kroner årlig i forhold til 
lønnstakere generelt, med industriarbeidere enda et lite hakk bak. tallene er igjen basert på 
statistisk sentralbyrås materiale, laget av Idar Møglestue i ssb og gjengitt i Ottosen (1996).

4. 6 Utviklingen i utvalgte aviser
Ottosen (1996) har videre tatt for seg lønnsutviklingen i fire utvalgte aviser i perioden 1953-
1994 (vG, stavanger Aftenblad, varden og nordlands fremtid). Konklusjonen her er at lønnsut-
viklingen i disse avisene var jevn frem til slutten av 1970-tallet. etter den tid økte lønnsfor-
skjellene. Høyest var lønnen i Schibsted-avisen VG, med regionavisen Stavanger Aftenblad like 
bak. I varden fulgte lønnsnivået og utviklingen gjennomsnittet blant journalister. taperne i 
lønnskampen var AtF-avisen nordlands Framtid, som i 2002 sammen med konkurrenten nor-
dlandsposten, ble til Avisa Nordland (Ottosen 1996:544).

Ottosen har også studert lønnsutviklingen innenfor de ulike avtaleområdene. Han har i den 
sammenheng tatt for seg lønnsforskjellene mellom nAl-sektoren (norske Avisers landsforen-
ing14), ATF-sektoren, NRK og de ti lønnsledende mediebedriftene i perioden 1980-94. Her viser 
det seg at nAl-sektoren har hatt det gjennomsnittlig høyeste lønnsnivået. I motsatt ende ligger 

14 Norske Aviser Landsforening var det tidligere navnet på Mediebedriftenes Landsforening (Kilde: Store norske leksikon 
www.snl.no)
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AtF-sektoren. nrK-lønningene lå i siste del av 80-tallet og frem til 1990 jevnt med A-pressen 
(ATF). Deretter –  i årene frem til 1994 – nærmet NRK-lønningene seg NAL-nivået. Her er tallene 
basert på en fremstilling av stein svendsen i nrKs journalistlag (nrKJ). 

4.7 Kvinnene inntar barrikadene
1970-tallet var ikke bare tiåret da lønnsutviklingen blant journalister for alvor skjøt fart. Det var 
i tillegg tiåret da kvinnene inntok barrikadene. Det gjaldt også innenfor NJ (Ottosen 1996:352). 
Under landsmøtet på Grand Hotel i Oslo i 1970, varslet avtroppende landsstyrerepresentant 
Gerd Benneche protokolltilførsel ved de kommende lønnsforhandlingene for å få økt tillegg for 
kvinnelige medarbeidere. Hun fremmet følgende forslag til vedtak:

Av de journalister lønnsstatistikken omfatter, var pr. 1. april 1969 snaut 10 prosent kvin-

ner. Deres utdanning lå gjennomsnittlig på et høyere nivå enn utdanningen for mannlige 

kolleger. Likevel viser lønnsstatistikken at de lønnsmessig er lavere vurdert. Korrigerer man 

den gjennomsnittlige kvinnelønn i journalistyrket med samtlige faktorer som synes å påvirke 

lønnsfastsettelsen, finner man at mannlige journalisters lønn overstiger kvinnelønningene 

med ca. 12 prosent, eller vel 4000 kroner årlig. Landsmøtet ber landsstyret ta dette forhold 

opp under de kommende forhandlinger med sikte på å fjerne lønnsdiskrimineringen av de 

kvinnelige journalister. (Ottosen 1996:352).

Dette dannet i følge Ottosen (1996) opptakten til en mobilisering rundt kvinnelige journalis-
ters situasjon og bidro til en viktig bevisstgjøring utover i 1970-årene. Kampen for likestilling 
ble i denne perioden ført innad i journalistenes fagforening, men den såkalte engebret-bev-
egelsen ble etter hvert en viktig pådriver (Ottosen 1996:355). Bevegelsen var en debatt- og 
pressgruppe – et nettverk av kvinner – , som valgte norsk Journalistlag som hovedarena for 
likestillingskampen. Det var i dette nettverket likestilling i pressen for alvor ble satt på dagsor-
den (Utheim 2009:2). Flere av de sentrale personene i bevegelsen var aktive i NJ og det hendte 
at diskusjoner i Engebret-bevegelsen fortsatt i NJ (Utheim 2009:8). Selv om denne bevegelsen 
først og fremst ble et nettverk for journalistkvinner i hovedstadspressen og nrK, bidro den 
også til å inspirere kvinnelige journalister andre steder i landet, og flere steder ble det etter 
hvert dannet tilsvarende nettverk (Utheim 2009:18).

utheim (2009) hevder at engebret-bevegelsen oppsto blant annet fordi det var et ønske om 
å endre journalistikken og journalistkulturen i en retning som i større grad inkluderte et kvin-
neperspektiv. Opptakten til nettverket og det første møtet fant sted høsten 1974, på terskelen 
til kvinneåret 1975, i en tid da kvinnesaken sto sterkt. Det var også tilfelle i pressen (utheim 
2009:44). En av de utløsende faktorene for at kvinnene samlet seg i et eget nettverk, var etter 
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alt å dømme en uttalelse fra daværende formann i norsk Journalistlag, trygve Moe og debatten 
som fulgte i kjølvannet av denne (Utheim 2009:45). I forbindelse med at fagbladet Journalisten 
i mai 1974 tok for seg ”Kvinner i norsk journalistikk” som tema, sa Moe:

Jeg tror neppe kvinnelige og mannlige journalister noen gang vil oppnå full likelønn i lønns-

statistikkene…(Ottosen 1996:353). 

utheim (2009) mener at uttalelsen nørte opp under den sterkt økende frustrasjonen over 
manglende likestilling i pressen. NJ-formannen begrunnet uttalelsen med at ”Mange kvinner 
ønsker rett og slett ikke en stilling som arbeidsleder i avisen, og dette vil selvsagt gi seg utslag 
på statistikkene”. På spørsmål om hvorfor han ikke trodde at kvinner ønsket ledende stillinger, 
svarte Moe: ” Stort sett fordi de har hus og barn og hjem ved siden av jobben og ønsker å ha mer 
tid til egen disposisjon. Dessuten er det flere kvinner som kvier seg for å opptre som ’busemenn’, 
slik det ofte kreves av arbeidslederne i redaksjonene (Ottosen 1996:353).” Utheim (2009) frem-
hever at uttalelsen tydelig viser det kjønnsrollemønstret som var typisk for denne tiden.

lønnsforholdene for kvinnelige journalister var en viktig toppsak i engebret-bevegelsen og 
ble tatt opp på flere møter. På bevegelsens andre møte, i januar 1975, var både lønn og fordel-
ing av  arbeidsområder i redaksjonene hovedtema. tre måneder senere, på norsk Journalist-
lags landsmøte i 1975, var kvinnenes situasjon i norsk journalistikk hovedtema på saklisten 
(Utheim 2009:55).

utheim (2009) slår fast at 1970-tallet bar preg av optimisme og bevisstgjøring. veien mot 
likestilling med hensyn til lønn, arbeidsforhold og rekruttering gikk fremover. Men på slutten 
av 1970-tallet kom statistikk som viste stagnasjon i den prosentvise andelen av kvinner i nJs 
medlemsmasse og at lønnsforskjellen mellom  menn og kvinner økte igjen (Utheim 2009:84). 
Flere av Engebret-bevegelsens deltakere fikk sentrale verv i NJ. I tiden frem til bevegelsen døde 
ut på midten av 1980-tallet, fikk NJ sin første kvinnelige faglige sekretær, nestleder og leder, alle 
med Engebret-bevegelsen som plattform (Utheim 2009:2). Kravet om likelønn forsvant likevel 
ikke med engebret-bevegelsen. At det også dukker opp i midten av 1990-årene, viser at for-
skjellsbehandling på grunnlag av kjønn fortsatt er en kampsak (Ottosen 1996:352).

5. Lønnsutviklingen i MBL Avis
Jeg vil i det følgende belyse lønnsutviklingen innenfor MBl avis i tiårsperioden fra år 2000 til 
2010 med utgangspunkt i norsk Journalistlags lønnsstatistikker, som er basert på rapporter fra 
de ulike avisene. Der hvor ikke annen kilde er oppgitt, henvises det til lønnsstatistikkene. For 
å unngå å gå for langt ned i detaljene, har jeg i hovedsak valgt å se tiårsperioden under ett. Det 
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betyr at jeg kanskje ikke i tilstrekkelig grad vil kunne dokumentere om lønnsutviklingen i de 
første ni årene virkelig var så svak som nJs leder hevdet15. til gjengjeld vil utviklingen i dette 
første tiåret i et nytt årtusen bli satt inn i et helhetlig perspektiv.

noen stikkprøver jeg har foretatt, tyder på at lønnsutviklingen har vært noe bedre blant 
personer som har vært ansatt i en og samme bedrift i hele tiårsperioden enn blant de øvrige. 
Jeg har likevel valgt å ikke gå nærmere inn på dette forholdet, fordi jeg anser det som mer in-
teressant å studere hvordan lønnsnivået generelt har utviklet seg i de ulike avisene og grupper-
ingene enn hva som har skjedd med lønnsutviklingen for de mest stasjonære medarbeiderne. 
et slikt fokus vil eksempelvis kunne tildekke en eventuell utvikling i retning av at redaksjonene 
bytter ut erfarne kvinner med dårligere betalte unge og at man på den måten bidrar til å trekke 
det generelle lønnsnivået i bransjen ned. Dette er også forhold som ikke vil være synlig i off-
isielle statistikker og sammenligninger mellom ulike yrkesgrupper. Jeg har derfor vurdert det 
som mest interessant å se på hva avisene og avisgrupperingene betalte den samlede staben de 
hadde i arbeid i 2010 sammenlignet med ti år tidligere. På den måten har siktemålet vært å 
kunne si noe om utviklingen av lønnsnivået i bransjen.  Med unntak av de største redaksjonene, 
er i tillegg antallet identiske personer for lite til at jeg oppfatter det som statistisk interessant.

selv om jeg i fortsettelsen ofte bruker begrepet journalister, omfatter materialet også andre 
grupper nJ-organiserte i avisbedriftene.

5.1 Bransjelønn kontra samlet lønn
Det er i hovedsak brukt bransjelønn som utgangspunkt for redegjørelsen og vurderingene i 
mastergradsoppgaven. Bransjelønnen omfatter fastlønn (minstelønn, personlige tillegg + still-
ingstillegg), ulempetillegg, tillegg for opphavsrett, fototillegg og lokalkontortillegg og er det 
lønnsbegrepet som til vanlig brukes i lønnsforhandlinger og sammenligninger med andre ar-
beidstakergrupper. For å gi et mest mulig utfyllende bilde, vil jeg likevel også trekke inn samlet 

lønn der hvor det er naturlig og ønskelig for å belyse utviklingen. I begrepet samlet lønn ligger i 
tillegg til bransjelønn, andre tillegg, overtid og eventuelle bonuser.

MBl avis hadde som helhet en gjennomsnittlig økning i bransjelønnen på 143 928 kroner 
fra 2000 til 2010. Fra et utgangspunkt på 341 527, endte man dermed opp med en bransjelønn 
i 2010 på 485 455 kroner. Det tilsvarer en økning på 42,1%. Justerer vi for prisstigningen i peri-
oden, representerer dette en økning på 16,4%. Dette tallet viser hvor mye de ansatte i MBL avis 
har bedret sin kjøpekraft med i løpet av denne tiårsperioden.

Økningen i samlet lønn var noe mindre; 137 141 kroner eller 35,6%. Målt i reallønn16 var 
15 Jfr vedlegg 1 og 4
16  lønn justert for prisstigning.
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økningen i samlet lønn på 11,1%.  Det førte til at gjennomsnittsjournalisten innenfor MBL avis i 
2010 fikk utbetalt til sammen 522 332 kroner. Samlet lønn er lite relevant når det gjelder sam-
menligning med andre arbeidstakergrupper, men gir samtidig et inntrykk av hvor mye som i 
siste instans endte opp i arbeidstakernes lommebøker. Hovedtyngden av det som skiller bran-

sjelønn og samlet lønn er overtid. Denne er i de fleste aviser timebetalt, mens noen aviser har 
faste overtidstillegg. Omfanget av andre tillegg er lavt og spiller liten rolle for lønnsutviklingen 
i bransjen. Det samme gjelder bonuser. 

5.2 Utviklingen i de lønnsledende avisene
Det er viktig å ha dette totalbildet for øye når jeg nå begynner med å se nærmere på de ti avisene 

som i år 2000 utgjorde lønnsade-
len blant norske aviser. Blant disse 
avisene finner vi tre av de fire store 
konsernene  representert. Bare A-
pressen glimrer med sitt fravær. som 
tabell 1 viser har det skjedd en ikke 
ubetydelig forskyvning mellom disse 
ti avisene i løpet av disse ti årene. Åtte 
av avisene befinner seg fortsatt blant 
de ti lønnsledende i 2010, mens to 
aviser har rykket nedover på listen.

Gjennomsnittlig økte bransjeløn-
nen i disse ti avisene med 155 021 
kroner i perioden fra 2000 til 2010, 
med andre ord drøyt 11 000 kro-
ner over gjennomsnittet for hele 
MBl avis. Det tilsier en lønnsøkn-
ing på 37,5%, som er 4,6% lavere 
enn gjennomsnittstallene. Journalis-
tene i disse avisene bedret dermed 
gjennomsnittlig sin kjøpekraft med 
12,6% i denne perioden.

Økningen i samlet lønn var ikke like stor, slik det fremgår av tabell 2. Den utgjorde 144 194 
kroner eller 31%. Dette tilsvarer en reallønnsøkning på 7,3%, eller 3,8% under gjennomsnittet 

Tabell 1 Utvikling i bransjelønn 2000-2010

·	 Avis 2010 2000 Tillegg %00-10 %Reallønn

Dagens Næringsliv 597893 480693 117200 24,4 1,9

Aftenposten 588142 428885 159257 37,1 15,1

Dagbladet 534257 406365 127892 31,5 7,7

Verdens Gang 604482  461479 143003 31,0 7,3

Budstikka 535205 392195 143010 36,5 11,8

Bergens Tidende 569022 385861 183161 47,5 20,8

Adresseavisen 562016 379861 182155 47,9 21,2

Stavanger Aftenblad 575262 369350 205912 55,7 27,5

Drammens Tidende 459130 358179 100951 28,2 5,0

Tønsbergs Blad 449623 355766 93857 26,4 3,52

Gjennomsnitt 568079 402065 155021 37,5 12,6

Avis Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 % Reallønn

Dagens Næringsliv 685183 538022 147161 27,4 4,3

Aftenposten 599560 475877 123683 26 3,2

Dagbladet 627299 486430 140869 29 5,6

Verdens Gang 675741 519532 156209 30,1 6,5

Budstikka 543424 447161 96263 21,5 -0,5

Bergens Tidende 604673 414580 190093 45,9 19,5

Adresseavisen 593813 427297 166516 39 13,8

Stavanger Aftenblad 587777 417118 170659 40,9 15,4

Drammens Tidende 489815 395311 94504 23,9 1,5

Tønsbergs Blad 494069 398141 95928 24,1 1,6

Gjennomsnitt 6019144 464950 144194 31 7,3

Tabell 2 Utvikling i samlet lønn 2000-2010
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i MBl avis. Disse tallene innebærer at de lønnsledende avisene åpenbart har skåret ned på ut-
betalingene til overtid og bonuser. I praksis betyr det at journalistene i disse ti avisene bare økte 
sin kjøpekraft med 7,3% i løpet av ti år. Dette gjennomsnittstallet skjuler i tillegg det faktum at 
tre av avisene har innkassert det meste av kjøpekraftforbedringen og at journalistene i flere av 
avisene nesten ikke har bedret sin reallønn i perioden.

5.2.1 UTviklingen i RegionAvisene og veRdens gAng

Det var de store regionavisene utenfor Oslo som hadde den beste lønnsutviklingen i årene fra 
2000 til 2010. Aller best var den i stavanger Aftenblad, der journalistene i følge nJs lønnsstatis-
tikk kunne glede seg over tillegg på nesten 206 000 kroner i perioden. Det tilsvarte en økning på 
55,7% og en reallønnsforbedring på 27,5%. Bergens Tidende og Adresseavisen fulgte nærmest 
med tillegg på henholdsvis 183 161 kroner og 182 155 kroner. Det betydde at lønningene her 
steg med 47,5 og 47,9%, som tilsier at journalistene bedret sin kjøpekraft med 20,8 og 21,2%. 
Dette var betydelig bedre enn de øvrige avisene som var lønnsledende i 2000.

I de offisielle statistikkene er det Verdens Gang (VG) som troner på toppen med tillegg på 
210 730 kroner. Dette har sammenheng med at VG-journalistene i år 2000 fikk utbetalt gjen-
nomsnittlig 67 727 kroner i andre tillegg, som ikke omfattes av bransjelønnen. Allerede i 2003 
var disse tilleggene borte, mens bransjelønnen var tilsvarende høyere. Ketil Heyerdahl, som 
har ansvaret for statistikkføringen i norsk Journalistlag, mener at dette skyldes en feilføring og 
at tillegget på 67 727 kroner skulle vært en del av bransjelønnen i 2000. Jeg har derfor valgt å 
korrigere for dette og gjøre tillegget til en del av bransjelønnen17. Konsekvensen av denne kor-
reksjonen, er at vG står med tillegg på 143 003 i stedet for 210 730 kroner. Dette tilsvarer en 
lønnsøkning på 31% og en reallønnsvekt på 7,3%. VG-journalistene fikk samlet sett utbetalt 
156 209 kroner mer i 2010 enn i 2000, en økningen på 30,1%. Kjøpekraften til VG-journalistene 
bedret seg dermed med 6,5%. 

5.2.2 UTviklingen i dAgens næRingsliv

Journalistene i Dagens næringsliv (Dn) var best betalt av samtlige hvert eneste år fra 2000 til 
og med 2009, selv om avstanden ned til vG-journalistene var liten. I 2010 klatret journalistene i 
løssalgsavisen for første gang i dette årtusen forbi kollegene i næringslivsavisen. lønnsutviklin-

17 Med sin størrelse veier vG tungt i gjennomsnittet og fører til at det samlede bildet blir uriktig uten denne korreksjonen. I 
2000 var vG landets klart største avis. Allerede i 2003 viser statistikkene at verdens Gang har en bransjelønn som ligger hakk 
i hæl med lønnsledende Dagens næringsliv. Det er derfor sannsynlig at den gjennomførte korreksjonen gir et tilnærmet riktig 
bilde. Offisielt står VG med en bransjelønn på 393 752 kroner i 2000. Etter korreksjonen er denne endret til 561 479 kroner. 
vGs tall er i tabell 1 markert med rødt for å vise at dette er et stipulert tall.
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gen i den rosa avisen har heller ikke vært oppsiktsvekkende god i den aktuelle tiårsperioden. en 
økning på 24,4% i løpet av ti år, betyr at den årlige gjennomsnittlige veksten har vært lav.

Ingen blant de ti avisene med høyest lønnsnivå i 2000, hadde svakere reallønnsvekst enn 
DN, som økte sin kjøpekraft med beskjedne 1,9% i denne tiårsperioden. Tønsbergs Blad lå riktig 
nok enda svakere til før oppgjøret i 2010, men en negativ reallønnsutvikling gjennom ni år ble 
snudd til 3,5% pluss. Journalistene i DN har til en viss grad kompensert for den svake lønnsut-
viklingen gjennom økt overtidsjobbing. Dette bidro til at de samlet sett hadde nesten 10 000 
kroner mer å rutte med enn vG-journalistene. Dn-journalistenes samlede lønn økte med 27, 
4% i tiårsperioden. Det betyr at de bedret sin kjøpekraft med beskjedne 4,3%. Samtidig kan det 
ikke stikkes under stol at Dn betalte sine journalister gjennomsnittlig 685 183 kroner i 2010, 
som er skyhøyt over nivået i de fleste norske aviser.

5.2.3 UTviklingen i AfTenposTen og dAgblAdeT

selv om Aftenposten i 2010 gikk forbi vG og erobret tronen som både schibstedkonsernets 
og norges største avis, har ikke lønnsveksten vært like god som i løssalgsavisen. status etter 
lønnsoppgjøret i 2009, var en økning  på så vidt i underkant av 29% siden årtusenskiftet. Det 
innebar at reallønnen hadde økt med 8,2%. Samtidig ble det i denne avisen strammet betydelig 
inn på bruken av overtid, slik at det som til syvende og sist havnet i journalistenes lommebøker 
bare innebar en økning i kjøpekraften på omtrent 1% fra 2000 til 2009.

Det siste lønnsoppgjøret i tiårsperioden bidro til at økningen i bransjelønn kom opp på 
37,1%, mens reallønnsveksten endte på 12,3%. Dette sikret Aftenposten-journalistene en bran-
sjelønn på 588 142 kroner, som var mindre enn 10 000 kroner lavere enn Dn-journalistene. 
Overtid og andre tillegg gikk derimot klart i favør av Dn-journalistene, slik at Aftenposten-jour-
nalistenes samlede utbetalinger ble liggende over 85 000 kroner bak. Med en økning på 26% i 
samlet lønn, steg kjøpekraften med beskjedne 3,2% på ti år. 

I likhet med konkurrenten vG, har Dagbladet siden årtusenskiftet opplevet et dramatisk 
opplagsfall. Det er sannsynlig at dette har hatt en innvirkning på lønnsutviklingen. en samlet 
lønnsvekst på 31,5%  representerer en reallønnsforbedring på 7,7% i tiårsperioden. Ved start-
en av perioden var Dagbladet på tredjeplass på lønnstoppen. etter hvert er avisen blitt passert 
av flere. Den har derimot beholdt plassen på topp tre hva samlet lønn angår. Overtid og andre 
tillegg sørget for at Dagbladet-journalistene i 2010 kunne innkassere 627 299 kroner i gjen-
nomsnitt. Samlet lønn økte med det med 29%, mens reallønnen steg med 5,6%.
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5.2.4 UtviKLinGen i De LønnSLeDenDe eDDA-AviSene

Med unntak av Dagens næringsliv, har lønnsutviklingen vært svakest i de tre edda Media-
avisene på listen. Riktig nok kan Budstikka skilte med en økning i lønnene på 36,5% fra 2000 til 
2010, tilsvarende en reallønnsforbedring på 11,8%, men denne blir ettertrykkelig spist opp av 
mindre overtid og færre bonuser. samlet sett har journalistene i Budstikka fått svekket sin kjø-
pekraft med 0,5% i disse ti årene. Selv om avisen rykker nedover på lista, er den fortsatt blant 
de ti best betalte.

Det er ikke tilfelle for edda-søstrene Drammens tidende og tønsbergs Blad, som begge 
må se seg forbigått av et betydelig antall andre aviser. Med en lønnsøkning på 28,2% fikk jour-
nalistene i Drammens Tidende bedret sin kjøpekraft med 5%. Samlet lønn  økte med 23,9%. 
Det betydde at journalistene i drammensavisen fikk økt sin samlede reallønn med beskjedne 
1,5% i løpet av tiårsperioden. Enda svakere var lønnsutviklingen i Tønsbergs Blad, som hadde 
en lønnsvekst på 26,4% fra 2000 til 2010. Det tilsvarer en økning i reallønnen på snaut 3,5%. 
Trekker vi inn samlet lønn, er reallønnsveksten på 1,6%. Inntil lønnsoppgjøret i 2010, var situ-
asjonen for både Drammens tidende og tønsbergs Blad en negativ reallønnsutvikling siden 
årtusenskiftet.

5.3 Lønnsutviklingen i lavtlønnede aviser
Gjennomsnittslønnen i utvalget av aviser som i 2000 hørte med til de lavest lønnede i MBl avis, 
steg fra 270 574 kroner i 2000 til 406 043 i 201018.  Det betyr at journalistene i disse avisene i 
gjennomsnitt fikk lønnstillegg på 135 469 kroner, tilsvarende 50,1%. I rene kroner er det over 

8000 lavere enn gjennomsnittet for 
MBl avis på 143 928 kroner, selv om 
prosentsatsen ligger høyere. Farsunds 
Avis, Telemarksavisa og Helgeland Ar-
beiderblad har alle i kroner hatt en 
lønnsutvikling over gjennomsnittet  i 
MBl avis, som det fremgår av tabell 
3. Disse avisene hadde dermed en re-
allønnsøkning på mellom 26,5 og 37%.

ser vi på samlet utbetalt lønn, 
avtegner det seg et litt annet bilde. 

18 Tall skrevet med rød skrift er stipulert og basert på foreliggende tall for 1999 og 2001 i og med at avisen ikke har levert inn tall for 
året 2000.   

Avis 2010 2000 Tillegg %00-10 %Reallønn

Farsunds Avis 426748 261372 165376 63,3 37

Hordaland 389774 264111 125663 47,6 20,9

Telemarksavisa 412407 265748 146659 55,2 27,1

Sogn Avis 412197 269618 142579 52,9 25,2

Sør-Trøndelag 387400 272620 114780 42,1 16,4

Helgeland Arbeiderblad 423940 274471 149469 54,5 26,5

Altaposten 388259 264400 123859 46,8 20,3

Rogalands Avis 400879 276230 124649 45,1 18,9

Troms Folkeblad 391784 277713 114071 41,1 15,6

Tidens Krav 413227 277805 135422 48,7 21,8

Gjennomsnitt 406043 270574 135469 50,1 22,9

Tabell 3 Utvikling bransjelønn 2000-2010



23

Hordaland skiller seg ut med tillegg på 
172 765 kroner eller 65,1%. Her er det 
tydelig at overtid kompenserer en del 
for svak bransjelønn. I bunnen skiller 
sør-trøndelag, Altaposten og Farsunds 
Avis seg ut med lave tillegg og har 
bedret sin kjøpekraft med under 13% 
på ti år. schibstedeide Farsunds Avis 
ligger lavest med 6% reallønnsøkning i 
løpet av ti år.

5.4 Lønnsutviklingen i konsernene
lønnsutviklingen varierer både innad i de store konsernene og mellom konsernene. til dels 
er også forskjellene innad i ett og samme konsern betydelige. Jeg vil i det følgende ta for meg 
utviklingen i hvert enkelt konsern, for senere å kunne trekke sammenligninger.

5.4.1 UtviKLinGen i A-PReSSen

A-pressen var det eneste av konsernene som ikke hadde noen avis representert blant de ti 
lønnsledende i år 2000. Ti år senere har flere av konsernets aviser klatret forbi Drammens 
tidende og tønsbergs Blad og nordlys var i 2010 inne blant de ti lønnsledende. I rene kroner 
var det gjennomsnittlige lønnstillegget på 141 919 kroner i de utvalgte A-presseavisene. Det 
er  mindre enn gjennomsnittet for de lønnsledende og mindre enn gjennomsnittet for MBl avis 
som helhet. 

Prosentvis  har utviklingen i A-pressen (48,1%) derimot vært litt bedre enn gjennomsnittet 
i MBL avis (42,1%), noe som tilsier et forholdsvis svakt utgangspunkt i 2000. Reallønnen i de 
utvalgte A-presseavisene har økt med gjennomsnittlig 21,3% i løpet av disse ti årene. Best har 
utviklingen vært i nordlys og Fremover, mens Bergens-avisen, Finnmark Dagblad, Østlands-
Posten og rogalands Avis kommer dårligst ut.

Samlet lønn økte med 151 742 kroner eller 46,1%. Dette er nesten 15 000 kroner over gjen-
nomsnittet for MBl avis. Det innebærer igjen at A-pressejournalistenes samlede kjøpekraft har 
økt med 19,7%. 

Innenfor A-pressen har den kronemessige utviklingen vært best i avisene helt i nord; Nord-

Avis total 10 total 00 Tillegg %00-10 %Reallønn

Farsunds Avis 447460 345646 101814 29,9 6

Hordaland 438076 265311 172765 65,1 35,2

Telemarksavisa 430861 298025 132836 44,6 18,4

Sogn Avis 463639 332234 131405 39,6 14,3

Sør-Trøndelag 393500 288301 105199 36,5 11,8

Helgeland Arbeiderblad 477748 321339 156409 48,7 21,8

Altaposten 426466 310000 116466 37,6 12,7

Rogalands Avis 411049 281123 129926 46,2 19,8

Troms Folkeblad 441298 311925 129373 41,5 15,9

Tidens Krav 476945 330850 146095 44,2 18,1

Gjennomsnitt 440138 307005 133133 43,4 17,4

Tabell 4 Utvikling samlet lønn 2000-2010
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lys og Fremover etterfulgt av romer-
ikes Blad. Alle disse fikk tillegg på 
mellom snaut 180 000 og 205 000 
kroner. Prosentvis topper Fremover 
med en økning på 60,7. nordlys-
journalistene kunne glede seg over 
en lønnsvekst på 58,8%. I Romer-
ikes Blad og ringerikes Blad lå også 
tilleggene på godt over 50%. 

I motsatt ende, finner vi Øst-
lands-Posten med en lønnsvekst på 
33,9% og en økning i reallønnen på  
9,7%. Inkludert overtid og andre 
tillegg økte journalistene i Bergen-
savisen inntektene med i overkant 
av 125 612 kroner eller 37,8%. Det 
betyr at de reelt sett har økt sin kjø-
pekraft med 12,9% i gjennomsnitt. 

De innbyrdes lønnsforskjellene 
i A-pressen er relativt store. I 2010 
skiller det over 105 000 kroner i 
bransjelønn mellom nordlys på top-
pen og Bergensavisen, som befinner 
seg i bunnsjiktet. Dette avspeiler nok 
til dels økonomien i de to avisene. 
samtidig er avstanden mellom nord-
lys og telemarksavisa på nærmere 
90 000 kroner. Dette til tross for at 
telemarksavisa i 2010 hadde fem 
flere ansatte enn konsernsøsteren i 
nord. I løpet av tiårsperioden har av-
standen mellom disse to avisene økt 

betydelig. Også rogalands Avis har sakket akterut lønnsmessig. 

Tabell 5 Utvikling bransjelønn 2000-2010

Avis 2010 2000 Tillegg %00-10 %Reallønn

Nordlys 500455 318604 181851 57,1 28,7

Romerikes Blad 479228 317748 161480 50,8 23,5

Østlands-Posten 431479 313356 118123 37,7 12,8

Rana Blad 435572 302688 132884 43,9 17,9

Namdalsavisa 431215 300964 130251 43,3 17,4

Bergensavisen 395074 297119 97955 33 8,9

Sarpsborg Arbeiderblad 445597 296440 149157 50,3 23,1

Oppland Arbeiderblad 458310 295246 163064 55,2 27,1

Glåmdalen 436474 292665 143809 49,1 26

Ringerikes Blad 427238 288035 139203 48,3 21,5

Finnmark Dagblad 401194 285893 115301 40,3 14,9

Firda 425984 285678 140306 49,1 22,1

Fremover 446956 279537 167419 59,9 31

Tidens Krav 413227 277805 135422 48,7 21,8

Rogalands Avis 400879 276230 124649 45,1 18,9

Helgeland Arbeiderblad 423940 274471 149469 54,5 26,5

Telemarksavisa 412407 265748 146659 55,2 27,1

Gjennomsnitt 436884 294965 141919 48,1 21,3

Avis Samlet 10 Samlet  00 Tillegg %00-10 %Real

Nordlys 553771 348670 205101 58,8 30,1

Romerikes Blad 513322 333770 179552 53,8 26

Østlands-Posten 460805 344153 116652 33,9 9,7

Rana Blad 488301 359171 129130 36 11,4

Namdalsavisa 494666 331230 163436 49,3 22,3

Bergensavisen 458061 332449 125612 37,8 12,9

Sarpsborg Arbeiderblad 508015 344254 163761 47,6 20,9

Oppland Arbeiderblad 518028 364688 153340 42 16,4

Glåmdalen 470919 329446 141473 42,9 17,1

Ringerikes Blad 461019 298747 162272 54,3 26,4

Finnmark Dagblad 451904 303093 148811 49,1 22,1

Firda 466082 317359 148723 46,9 20,3

Fremover 482609 300301 182308 60,7 31,6

Tidens Krav 476945 330850 146095 44,2 18,1

Rogalands Avis 411049 281123 129926 46,2 19,8

Helgeland Arbeiderblad 477748 321339 156409 48,7 21,8

Telemarksavisa 430861 298025 132836 44,6 21,8

Gjennomsnitt 480771 329030 151742 46,1 19,7

Tabell 6 Utvikling samlet lønn 2000-2010
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5.4.2 UTviklingen i eddA MediA

I år 2000 hadde daværende Orkla Media 
tre aviser blant de ti lønnsledende. ti år se-
nere er det bare én igjen. I mellomtiden er 
hovedtyngden av Orkla Media solgt til det 
europeiske mediekonsernet Mecom (2006) 
og omdøpt til Edda Media. Senere er flere 
av konsernets aviser på nord-vestlandet 
solgt til Polaris Media. De utvalgte avisene 
i edda Media har fra 2000 til 2010 hatt en 
svakere lønnsutvikling enn de tilsvarende 
avisene i A-pressen. Gjennomsnittlig ligger 
lønnstilleggene over 12 000 kroner lavere 
(129 631), slik tabell 7 viser. Prosentvis har 
Edda Media hatt en lønnsøkning på 39% og 
kjøpekraften har økt med 13,9%. Det siste 
er 7,4% lavere enn i A-pressen.

enda større er forskjellene i samlede 
lønnsutbetalinger til avisenes journalister, 
som økte med 34,7%. Det betyr en økning 
i kjøpekraften på 10,3%, mot 19,7% i A-
pressen. Blant edda-avisene er Moss Avis 
den eneste som skiller seg positivt ut. Her 
økte bransjelønnen med nesten 60,1%. Selv 
når vi tar hensyn til prisutviklingen var øk-

ningen på over 31,1%. Den prosentvise økningen i samlet lønn var ikke mye lavere (57,6%), noe 
som innebar en kjøpekraftforbedring på 29,1%. Sandefjords Blad, Gudbrandsdølen og Østland-
ets Blad hadde alle en økning på i overkant av 45%.

De tre lønnsledende avisene fra år 2000 skiller seg alle negativt ut hva lønnsutvikling angår, 
sammen med laagendalsposten. selv om edda Media har sørget for en utjevning i lønnsnivået, 
ligger avstanden mellom Budstikka på toppen og Østlendingen i bunnsjiktet fortsatt over 130 
000 kroner. I Budstikka bedret journalistene i teorien sin kjøpekraft med 11,8% i tiårsperioden. 
ser vi på det som til syvende og sist tikket inn på journalistenes bankkonto, ble verdien av ut-
betalingene i realiteten redusert med 0,5%. I Drammens Tidende og Tønsbergs Blad bedret 
journalistene sin samlede reallønn med beskjedne 1,5 og 1,6% i perioden fra 2000 til 2010.

Avis 2010 2000 Tillegg %00-10 %Real

Budstikka 535205 392195 143010 36,5 11,8

Drammens Tidende 459130 358179 100951 28,2 5,0

Fredriksstad Blad 465163 331813 133350 40,2 14,8

Gudbrandsdølen 454517 312609 141908 45,4 19,1

Haugesunds Avis 457704 328202 129502 39,5 14,2

Moss Avis 472426 295082 177344 60,1 31,1

Sandefjords Blad 442109 303396 138713 45,7 19,4

Tønsbergs Blad 449623 355766 93857 26,4 3,5

Varden 437156 315200 121956 38,7 13,6

Østlendingen 404664 287144 117520 40.9 15,4

Laagendalsposten 425739 324233 101506 31,3 7,6

Østlandets Blad 461761 316011 145750 46,1 19,7

Gjennomsnitt 461600 331968 129631 39 13,9

Tabell 7 Utvikling bransjelønn 2000-2010

Avis Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 %Real

Budstikka 543424 447161 96263 21,5 -0,5

Drammens Tidende 489815 395311 94504 23,9 1,5

Fredriksstad Blad 491644 363137 128507 35,4 10,9

Gudbrandsdølen 476416 339373 137043 40,4 15,0

Haugesunds Avis 497897 361392 136505 37,8 12,8

Moss Avis 523244 331960 191284 57,6 29,1

Sandefjords Blad 508448 346630 161818 46,7 20,1

Tønsbergs Blad 494069 398141 95928 24,1 1,6

Varden 480406 349912 130494 37,3 12,5

Østlendingen 432319 302396 129923 43 17,1

Laagendalsposten 475614 360568 115046 31,9 8

Østlandets Blad 481873 342899 138974 40,5 14,1

Gjennomsnitt 495100 367541 127559 34,7 10,3

Tabell 8 Utvikling samlet lønn 2000-2010
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5.4.3 UTviklingen i polARis MediA

Polaris kommer vesentlig bedre ut enn 
både edda Media og A-pressen. De gjen-
nomsnittlige tilleggene fra 2000 til 2010 
var her på  152 689 kroner eller 46,4%. 
Det innebærer en reallønnsforbedring på 
19,9%, slik tabell 9 viser19. 

Innad i konsernet er det journalistene 
i Adresseavisen som har innkassert det 
største kronetillegget med 182 155, et-
terfulgt av sunnmørsposten og itromsø 
med henholdsvis 164 534 og 155 023 i 
økte kronetillegg, mens journalistene i 
Romsdals Budstikke fikk 150 475 kroner. 
De øvrige avisene i konsernet har måttet 
nøye seg med betydelig lavere tillegg i 
tiårsperioden. Prosentvis er det sunn-
mørsposten som troner på toppen i Pola-
ris med 53,4 foran iTromsø med 51,7%. 

Svakest har lønnsutviklingen vært i Harstad Tidende med 36,8%. Flaggskipet Adresseavisen 
befinner seg i midtsjiktet når det gjelder lønnsutvikling med sine 47,9%. Det betyr at journalis-
tene her måtte nøye seg med en kjøpekraftforbedring på 21,2% mot 25,7% i Sunnmørsposten.

Samlet lønn økte med 39,7%, noe som tilsier at Polaris-journalistene fikk økt sin faktiske 
kjøpekraft med  gjennomsnittlig 14,4%. Prosentvis er det  iTromsø som har kommet best ut 
med en økning på 49%. Romsdal Budstikke og Sunnmørsposten følger nærmest med en økning 
i samlet lønn på 45,7 og 44,9%. I Polariskonsernets største avis, Adresseavisen, steg samlet lønn 
med 39%. Den svakeste utviklingen i samlet lønn hadde også Harstad Tidende med 31,6%. Det 
betyr at journalistene i denne avisen bare økte kjøpekraften med 7,8% i niårsperioden.

5.4.4 UTviklingen i schibsTedkonseRneT

schibsted-konsernet domineres av mange – etter norsk målestokk – store aviser. Flere av disse 
er allerede berørt i egenskap av å høre hjemme i gruppen lønnsledende aviser. likevel kan det 
være nyttig å ta en nærmere titt på konsernet som helhet. Her registrerer vi et gjennomsnittlig 
19 Tall skrevet med rød skrift er stipulert og basert på foreliggende tall for 1999 og 2001 i og med at avisen ikke har levert inn tall for 
året 2000.  

Tabell 11 Utvikling bransjelønn 2000-2010
Tabell 9 Utvikling bransjelønn 2000-2010 

Avis 2010 2000 Tillegg %00-10 %Real

Adresseavisen 562016 379861 182155 47,9 21,2

Sunnmørsposten 472634 308100 164534 53,4 25,7

Romsdal Budstikke 473232 322757 150475 46,6 20,1

Harstad Tidende 386410 282522 103888 36,8 12

iTromsø 454640 299617 155023 51,7 24,3

Altaposten 388259 264400 123859 46,8 20,3

Troms Folkeblad 391784 277713 114071 41,1 15,6

Sør-Trøndelag 387400 272620 114780 42,1 16,4

Gjennomsnitt 481558 328868 152689 46,4 19,9

Avis Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 %Real

Adresseavisen 593813 427297 166516 39 13,8

Sunnmørsposten 538241 371358 166883 44,9 18,7

Romsdal Budstikke 507791 348572 159219 45,7 19,3

Harstad Tidende 409845 311515 98330 31,6 7,8

iTromsø 503085 337533 165552 49,0 22,1

Altaposten 426466 310000 116466 37,6 12,7

Troms Folkeblad 441298 311925 129373 41,5 15,9

Sør-Trøndelag 393500 288301 105199 36,5 11,8

Gjennomsnitt 520491 372662 147829 39,7 14,4

Tabell 10 Utvikling samlet lønn 2000-2010
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lønnshopp på 165 899 kroner i tiårspe-
rioden. Prosentvis utgjør dette 40,6, noe 
som igjen tilsier at reallønnen økte med 
15,2%. Bak disse tallene skjuler det seg 
derimot store innbyrdes forskjeller. 

Det største kronetillegget har som 
allerede nevnt journalistene i stavan-
ger Aftenblad og Bergens tidende fått. 
Også journalistene i Fædrelandsvennen 
har kommet rimelig bra ut med tillegg 
på 167 588 kroner. Prosentvis utgjør 
det 49,6, som innebærer en kjøpekraft-
forbedring på 22,5%.

Aftenposten var lenge den store ta-
peren blant storavisene i schibstedkon-
sernet. Gode tillegg i 2010 bedret situ-

asjonen noe, men kunne ikke hindre at journalistene i avisen, sammen med vG-journalistene, 
fikk det prosentvis laveste tillegget av samtlige aviser i konsernet. I rene kroner er det bare VG 
og lindesnes som har hatt en svakere lønnsvekst enn Aftenposten. Inntil lønnsoppgjøret i 2010 
var tilleggene i Aftenposten lavere enn gjennomsnittet for MBl avis. 

Både lindesnes og Farsunds Avis har hatt et lavt utgangspunkt. Forskjellene i bransjelønn 
mellom lønnsledende vG og de to sørlandsavisene nærmet seg i 2009 raskt 200 000 kroner. ett 
år senere var denne redusert til snaut 178 000 kroner. Da er det kanskje en fattig trøst at jour-
nalistene i lønnsjumbo Farsunds Avis fikk øket sin bransjelønn prosentvis mer enn noen av de 
andre avisene i konsernet med 63,3 og samtidig bedret sin kjøpekraft  med 33,7%. Lønnsnivået 
i Farsund Avis og lindenes er etter lønnsoppgjøret i 2010 helt på linje. samtidig er det helt 
tydelig at schibsted-konsernet har lagt seg på et helt annet lønnsnivå når det gjelder småavisene 
enn for de store regionavisene.

ser vi nærmere på hvor mye som til syvende og sist havnet i schibsted-journalistenes lom-
mebøker, hadde de ansatte i Bergens tidende, stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen mest 
å glede deg over, som tabell 12 viser.  Den svakeste reallønnsutviklingen har journalistene i 
Aftenposten hatt med en økning i kjøpekraften på beskjedne 3,2% i løpet av ti år. Farsunds Avis 
ligger her på 6% og VG på 6,5%. 

I disse avisene har journalistene tydeligvis måttet betale for økt bransjelønn med reduserte 
inntekter fra overtid. sett under ett hadde de sju schibsted-avisene en økning i samlet lønn på 

Avis 2010 2000 Tillegg %00-09 %Real

Aftenposten 588142 428885 159257 37,1 12,3

Bergens Tidende 569022 385861 183161 47,5 20,8

Farsunds Avis 426748 261372 165376 63,3 33,7

Fædrelandsvennen 505781 338193 167588 49,6 22,5

Stv. Aftenblad 575262 369350 205912 55,7 27,6

Verdens Gang 604482 461479 143003 31 7,3

Lindesnes 426036 290574 135462 46,6 20,1

Gjennomsnitt 574269 408370 165899 40,6 15,2

Tabell 11 Utvikling bransjelønn 2000-2010

Avis Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 %Real

Aftenposten 599560 475877 123683 26,0 3,2

Bergens Tidende 604673 414580 190093 45,9 19,5

Farsunds Avis 447460 345646 101814 29,5 6,0

Fædrelandsvennen 527631 363986 163645 45,0 18,7

Stv. Aftenblad 587777 417118 170659 40,9 15,4

Verdens Gang 675741 519532 156209 30,1 6,5

Lindesnes 460264 327254 133010 40,6 15,2

Gjennomsnitt 604563 453641 150922 33,3 9,2

Tabell 12 Utvikling samlet lønn 2000-2010
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33,3% i tiårsperioden. Det tilsier en kjøpekraftforbedring på 9,2%, som er lavest av samtlige 
konserner.

5.5. Utviklingen utenfor konsernene
lønnsledende Dn skiller seg, sammen med Dagsavisen, negativt ut med svak lønnsutvikling 
blant aviser som ikke er tilknyttet noen av de store konsernene. I kroner fikk journalistene i 
Dagsavisen 101 084, mens Dn-journalistene økte sin bransjelønn med 117 200 kroner. Det in-
nebar at de bedret sin kjøpekraft med henholdsvis 7,1 og 1,9%.

Også journalistene i vårt land og nationen kom dårlig ut av de ti første årene i dette år-
tusen med tillegg på henholdsvis  108 
938 og 120 725 kroner. Dagblad-journal-
istene hadde heller ikke grunn til å juble 
for tillegg på 127 892 kroner og en re-
allønnsvekst på 7,7%. I alle disse avisene 
ligger økningen betydelig under gjen-
nomsnittet for MBl avis.

Blant journalistene i denne grup-
pen var det de som jobber i Jærbladet og 
Agderposten som hadde mest grunn til 
å være fornøyd, med tillegg på 167 163 
kroner og 160 767 kroner. Den prosentvis 
største økningen finner vi i Sunnhordland 
og sogns Avis, men dette er aviser som i 
utgangspunktet lå svært lavt.

Gjennomsnittlig var lønnstilleggene 
i avisene uten konserntilknytning på 
127 013 kroner eller 34,5% i tiårsperi-
oden. Det representerer en kjøpekraft-
forbedring på 10,1%. Samlet lønn økte 
med 32%. Det tilsvarer igjen en re-
allønnsvekst på 8,1%, som er lavere enn 
for samtlige av de store konsernene. tall-
ene for denne gruppen aviser trekkes ned 
av Dn, Dagsavisen og Dagbladet. eksem-

Avis 2010 2000 Tillegg %00-10 %Real

Dagens Næringsliv 597893 480693 117200 24,4 1,9

Dagbladet 534257 406365 127892 31,5 7,7

Agderposten 482756 321989 160767 49,9 22,8

Trønder-Avisa 474118 341152 132966 39,0 13,8

Hamar Arbeiderblad 447163 303792 143371 47,2 20,6

Dagsavisen 430253 329169 101084 30,7 7,1

Jærbladet 497920 330757 167163 50,5 23,3

Sogn Avis 412197 269618 142579 52,9 25,2

Sunnhordland 406276 249421 156855 62,9 33,4

Hallingdølen 460846 310529 150317 48,4 21,6

Hordaland 389774 264111 125663 47,6 20,9

Vårt Land 420677 311739 108938 34,9 10,5

Nationen 445509 324784 120725 37,2 12,4

Gjennomsnitt 495682 368669 127013 34,5 10,1

Tabell 13 Utvikling bransjelønn 2000-2010

Avis Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 %Real

Dagens Næringsliv 685183 538022 147161 27,4 4,3

Dagbladet 627299 486430 140869 29,0 5,6

Agderposten 508106 351028 157078 44,7 18,6

Trønder-Avisa 497755 358764 138991 38,7 13,6

Hamar Arbeiderblad 466205 330632 135573 41,0 15,5

Dagsavisen 456846 348927 107919 30,9 7,2

Jærbladet 555698 374679 181019 48,3 21,5

Sogn Avis 463639 332234 131405 39,6 14,3

Sunnhordland 435726 290744 144982 49,9 22,8

Hallingdølen 483372 347756 135616 39,0 13,9

Hordaland 438076 265311 172765 65,1 35,2

Vårt Land 444243 335774 108469 32,3 8,4

Nationen 462245 336235 126010 37,5 12,6

Gjennomsnitt 548793 415775 133018 32,0 8,1

Tabell 14 Utvikling samlet lønn 2000-2010
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pelvis har de fleste økt sin totale kjøpekraft med fra 12,5 til 30%, mens DN og Dagbladet ligger 
på 4,3 og 5,6% og Dagsavisen på 7,2%. I kraft av sin størrelse veier de også tungt i gjennom-
snittstallene. Også i vårt land har lønnsutviklingen vært forholdsvis beskjeden.

5.6 Utviklingen i ulike landsdeler
Jeg har også studert avisene i et geografisk perspektiv og har i den forbindelse delt dem i tre 
grupper: Aviser med utgiversted på Østlandet, aviser med utgiversted på Sør- og Vestlandet og 
aviser med utgiversted i trøndelag og de tre nordligste fylkene.

Her viser det seg at journalistene i østlandsavisene fortsatt troner på toppen av lønnsstatis-
tikkene med en gjennomsnittlig bransjelønn på 514 055 kroner. samtidig haler avisene i de to 

andre gruppene innpå. På sør-og vestlandet kom gjennomsnittlig bransjelønn i 2010 opp i 503 
439, mens den i trøndelag og nord-norge endte på 471 386.

Avstanden mellom østlandsavisene og avisene på sør-  og vestlandet ble i tiårsperioden re-
dusert med i overkant av 31 000 kroner til 10 616 kroner. Mens østlandsavisene fikk gjennom-
snittlig 135 854 kroner i tillegg, fikk sør- og vestlandsavisene 167 087. De prosentvise tilleggene 
i østlandsavisene utgjorde med dette 35,9 mot 49,7 for avisene på sør- og vestlandet. Journalis-
tene i sør og vest bedret dermed sin kjøpekraft med 22,6%, mens østlandsjournalistene måtte 
nøye seg med 11,3% mer til disposisjon. I Trøndelag og Nord-Norge ble det i niårsperioden gitt 
tillegg på 149 347. Dette utgjorde 46,4% og bidro til at kjøpekraften økte med 19,9%. Samtidig 
reduserte journalistene i de fem nordligste fylkene avstanden til kollegene i østlandsavisene 
med 13 493 kroner til 42 669 kroner.

5.7 Lønnsutviklingen blant kvinner
Det er ikke noe entydig bilde som avtegnes når vi studerer den lønnsmessige utviklingen blant 
kvinnene i avisene. Her er variasjonene store fra avis til avis, fra konsern til konsern og fra om-
råde til område. Det gjelder også kvinneandelen i redaksjonene. Derfor har jeg vært opptatt av 
å prøve å avdekke noen sentrale utviklingstrekk.

Det er ikke mulig å påvise noen åpenbare forskjeller mellom menn og kvinner innenfor MBl 

landsdel 2010 2000 Tillegg %00-10 %Reall. Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 %Reall.

Østlandet 514055 378201 135854 35,9 11,3 554997 423852 131145 30,9 7,3

Sør- og Vestlandet 503439 336352 167087 49,7 22,6 536734 373184 163550 43,8 17,8

Trrøndelag og Nord-Norge 471386 322039 149347 46,4 19,9 510263 357799 152464 42,6 16,8

Tabell 15 Utvikling landsdeler 2000-2010
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avis som helhet når det gjelder størrelsen på de personlige tilleggene20. Kvinner og menn hadde 
i 2010 høyest personlig tillegg på fem ansiennitetstrinn hver, mens de sto likt på ett trinn. Det 
avtegner seg derimot klare forskjeller i menns favør når vi kommer til bransjelønn. Her lå men-
nene systematisk høyere enn kvinnene på hvert eneste ansiennitetstrinn. På det meste var for-
skjellene oppe i over 30 000 kroner. Dette indikerer at stillingstillegg og ulempetillegg i størst 
grad havner på menns bankkonto. Det samme gjelder overtidsutbetalinger, som bidrar til enda 
større forskjeller mellom kjønnene når det gjelder samlet lønn. Avstanden mellom kjønnene 
har i tillegg økt på 8 av 11 ansiennitetstrinn. til dels dreier det seg om betydelige økninger.

5.7.1 KvinneR i LønnSLeDenDe AviSeR

Jeg har valgt å innledningsvis se på avisene som var lønnsledende i 2000. I kraft av sin størrelse 
og dominans, vil disse naturlig være de som fører an utviklingsmessig. Gjennomsnittlig økte 

kvinnene i disse avisene sin lønn med drøyt 152 028 kroner, som tilsvarer 38,9%. Mennene i 
de samme avisene økte gjennomsnittlig sin lønn med 159 658 kroner eller 37,8%. Det innebar 
at den lønnsmessige avstanden økte med omtrent 7 630 kroner til nesten 38 751 kroner. Gjen-
nomsnittlig mannslønn i disse ti avisene havnet dermed på 581 982 kroner, mens kvinnene 
endte opp med 543 231 kroner. Kvinnene i disse avisene økte sin gjennomsnittlige ansiennitet 
med 1,4 år til 19 år, mens mennene økte med 1,5 år til 21,7 år.

I Dagens næringsliv (Dn), som både i 2000 og 2009 befant seg helt på toppen hva lønn 
angår, har det åpenbart skjedd noe med kjønnsfordelingen i perioden. Frem til 2006 holder 
tallet på kvinner seg stabilt, mens antall menn går svakt tilbake.  I løpet av det neste året blir 

det plutselig 11 flere kvinner og 15 flere menn i DNs redaksjon. Fra 2008 til 2009 foregår det 
bokstavelig talt en betydelig nedbemanning i Dn. Antall menn reduseres med 11, mens tallet på 
kvinner holder seg på samme nivå. Dn går med dette ut av tiårsperioden med en mannlig ansatt 

20 Jeg har her tatt for meg alle ansiennitetstrinn fra 4 til 30 år. Det betyr at jeg har utelatt 0, 1 og 2 årstrinnene. 

kjønn 2010 2000 Tillegg %00-10 %Reallønn Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 %Reallønn

Kvinner 543231 391204 152028 38,9 13,7 572131 424045 146408 34,9 10,5

Menn 581982 422324 159658 37,8 12,9 628699 482291 146408 30,4 6,8

Alle 568079 413059 155021 37,5 12,6 609144 464950 144194 31 7,3

Tabell 16 Lønnsutvikling kjønn i lønnsledende aviser

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 %Real %Real

Dagens Næringsliv 562902 620214 458803 489910 104099 130304 22,7 26,6 0,5 3,7

Tabell 17 Lønnsutvikling kjønn i Dagens Næringsliv. Kvinner rosa, menn blått.
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mer enn i 2000, mens tallet på kvinner har økt med 13. De mange nyansettelsene  fra 2006 til 
2007 fører til at gjennomsnittlig ansiennitet blant kvinner går betydelig ned. Blant menn er det 
bare en svak nedgang.  I 2010 er det 3,4 års forskjell i ansiennitet mellom kvinner og menn i Dn.

Det kan være en forklaring  på at lønnsutviklingen i Dn går klart i menns favør fra 2000 
til 2010. I rene kroner fikk den mannlige delen av staben gjennomsnittlig over 26 000 kroner 
mer enn kvinnene. Prosentvis kom også mennene best ut, med 26,6 mot 22,7. Dn-mennene 
bedret dermed sin kjøpekraft med 3,7%, mens kvinnene måtte nøye seg med 0,5% kjøpekraft-
forbedring. Konsekvensen av dette var at avstanden mellom kvinners og menns lønn i Dn økte 
til 57 312 kroner i 2010.  Bransjelønnen er gjennomgående relativt mye høyere for menn enn 
for kvinner i Dagens Næringsliv på de fleste ansiennitetstrinnene. Dette kommer særlig til ut-
trykk blant de med lengst ansiennitet. I rene kroner er avstanden melllom menn og kvinner fra 
4000 til over 100 000 kroner på ulike ansiennnitetstrinn. På to av lønnstrinnene ligger kvinnene 
best an, med drøyt 20 000 kroner og nesten 30 000 kroner mer enn mennene med tilsvarende 
ansiennnitet. Forskjellene kan i liten grad tilskrives stillingstillegg eller ulempetillegg. 

studerer vi personlige tillegg21, registrerer vi at mennene i Dn ligger til dels betydelig over 
kvinnene på alle ansiennitetstrinn22 med ett unntak. Det er i tillegg store forskjeller i samlet 
lønn på de ulike ansiennitetstrinnene. Også her går disse forskjellene klart i de mannlige jour-
nalistenes favør. Avstanden mellom kjønnene har økt på de fleste ansiennitetstrinn.

Aftenposten hadde i likhet med Dagens næringsliv et toppår når det gjelder antall ansatte 
i 2008. I løpet av perioden er antall kvinner økt med 10, mens antall menn er redusert med 33. 
Den mannlige delen av staben har fra 2000 til 2010 økt sin gjennomsnittlige ansiennitet med 

1,9 år, mens kvinnene har økt sin ansiennitet med 0,2 år, slik at det i 2010 skilte 3,2 år i men-
nenes favør. likevel har lønnsutviklingen i kroner vært omtrent identisk for begge kjønn. Det 
førte til at kvinnene fikk det prosentvis største tillegget med 40 mot 36,8% for deres mannlige 
kolleger. Fortsatt er avstanden mellom kvinners og menns lønn på 40 027 kroner. Menns bran-
sjelønnen lå i 2010 mellom 25 000 og 63 000 kroner høyere enn kvinners bransjelønn på seks 
ansiennitetstrinn, mens kvinnene lå snaut 17 000 og 23 000 kroner over på to ansiennitet-
strinn. Forskjellene kan til dels forklares med ulikheter i stillingstillegg og ulempetillegg.

I Aftenposten har kvinnene høyest personlig tillegg på tre ansiennitetstrinn. På de øvrige 

21 Personlige tillegg utgjør sammen med minstelønn og stillingstillegg Fast lønn på nJs skala. For å komme frem til bran-
sjelønn må vi i tillegg plusse på ulermpetillegg, opphavsrett, fototillegg og tillegg for arbeid ved lokalkontor. 
22 NJ opererer i sin database med følgende ansiennitetstrinn: 0 (år), 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 og 30 (år). 

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-09 %00-09 %Real %Real

Aftenposten 564519 604546 403194 441948 161326 162598 40 36,8 14,7 12

Tabell 18 Lønnsutvikling kjønn i Aftenposten. Kvinner rosa, menn blått.
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trinnene er det også her gjennomgående store forskjeller i mennes favør. Det samme gjelder når 
vi ser på samlet lønn. Her mennene kommer klart best ut på de fleste trinn.

Dagbladet har vært i en helt spesiell situasjon med kraftige nedbemanninger i perioden. 
Dette har i første rekke gått ut over den mannlige delen av staben. 67 færre menn var ansatt i 
Dagbladets redaksjon i 2010 i forhold til ti år tidligere. tilsvarende ble antall kvinner redusert 
med 12 i samme periode. 

lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Dagbladet økte fra 16 486 kroner i 2000 til 28 
426 kroner i 2010. Den prosentvise utviklingen var temmelig lik for begge kjønn med henhold-
svis 31 og 32,7 – også her i mennenes favør. Kvinnene bedret dermed sin kjøpekraft med 7,3% 
mot mennenes 8,7%. Det hører med til historien at mennene i Dagbladet kan skilte med 1,7 års 
lengre ansiennitet enn deres kvinnelige kolleger. når det gjelder bransjelønn avtegner det seg 
ikke noe helhetlig bilde. På flere ansiennitetstrinn ligger kvinnene markant høyere enn men-
nene, mens det motsatte er tilfelle på andre trinn. Antall ansatte på flere av trinnene er derimot 
såvidt lavt at det ikke er mulig å se noen klar trend. ulikheter i stillingstillegg ser ut til å forklare 
mange av forskjellene i Dagbladet.

Kvinnene i Dagbladet har høyere personlige tillegg enn mennene på alle ansiennitetstrinn, 
med ett unntak. I forhold til samlet lønn går det i Dagbladet et markant skille ved 18-års ansi-
ennitet. Kvinnene kommer her best ut blant de med kortere ansiennitet, mens mennene har 
betydelig høyere samlet lønn blant de som har 18 års ansiennitet eller mer. 

I verdens Gang skilte det i 2010 over 65 000 kroner mellom menn og kvinner. Det er en 
økning på over 21 000 kroner i forhold til ti år tidligere23. Parallelt med dette har avstanden i an-
siennitet økt fra 1,9 til 4 år. Gjennomsnittlig samlede lønnsutbetalinger til den mannlige delen 

av staben var i 2010 over 75 000 kroner høyere enn til kvinnene. Dette representerer bare en 
liten økning i løpet av tiårsperioden. vG-kvinnene økte for øvrig sin bransjelønn med 128 800 
kroner til 558 611 kroner. Deres mannlige kolleger økte for sin del med 150 161 kroner til 623 
628. Prosentvis havnet kvinnene dermed på 30 mot mennenes 31,7%. Det innebar at kvinnene 
økte sin kjøpekraft med 9,1%, mens mennene fikk 10,5% mer å rutte med. Det er generelt små 

23 Også her er tallene for vGs vedkommende korrigert på grunn av det man antar var en feilføring i 2000. Det innebærer at 
kvinnenes lønn i 2000 er økt med 44 651 kroner og mennenes med 76 463 kroner. Begge deler er identisk med summene 
som er angitt som andre tillegg i lønnstatistikkene. 

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 %Real %Real

Verdens Gang 558611 623628 429811 473467 128800 150161 30 31,7 9,1 10,5

Tabell 20 Lønnsutvikling kjønn i Verdens Gang. Kvinner rosa, menn blått.

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 %Real %Real

Dagbladet 516940 545366 394447 410933 122493 134433 31 32,7 7,3 8,7

Tabell 19 Lønnsutvikling kjønn i Dagbladet. Kvinner rosa, menn blått.
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forskjeller mellom kvinner og menn i vG opp til og med 14 års ansiennnitet. På to av de lavere 
trinnene hadde kvinnene i 2010 høyere bransjelønn enn mennene med tilsvarende ansiennitet. 
Fra 16 års ansiennitet og oppover begynner de store forskjellene å gjøre seg gjeldende. På ett 
av ansiennitetstrinnene  skiller det godt over 100 000 kroner mellom kvinner og menns bran-
sjelønn. Også på flere andre trinn nærmer avstanden seg sekssifrede beløp. De store forskjel-
lene ser i de fleste tilfeller ut til å skyldes ulempetillegg. Disse tilleggene  har i langt større grad 
havnet i mennenenes enn i kvinnenes lommer.

 Kvinnene kommer for øvrig best ut hva personlige tillegg angår på fire av ansiennitetstrin-
nene, mens mennene har de høyeste tilleggene på de øvrige trinnene. Forskjellene i samlet 
lønn er på enkelte ansiennitetstrinn langt over 100 000 kroner i menns favør. Også vG har re-
dusert den mannlige delen av staben relativt betydelig i løpet av disse årene, fra 140 til 115. 
tilsvarende ble tallet på kvinner redusert med 5.

Blant de øvrige avisene som i år 2000 hørte med til de ti lønnsledende, var det bare Adres-
seavisen og stavanger Aftenblad som kappet ned på mennenes lønnsmessige forsprang. Både 
prosentvis og i rene kroner kom kvinnene best ut av perioden i disse to avisene, men fortsatt 
lå avstanden opp til mennene på mer enn 26 000 kroner i Adresseavisen og på 13 600 kroner 
i stavanger Aftenblad. I den siste store regionavisen, Bergens tidende, økte avstanden mellom 
menns og kvinners lønn med drøyt 10 000 til 31 646 kroner. Felles for alle disse avisene er at 
mennene har lengre ansiennitet enn deres kvinnelige kolleger. Det forhindret likevel ikke at de 
to førstnevnte ga kvinnene større tillegg enn mennene i den aktuelle tiårsperioden. 

Kvinnene i stavanger Aftenblad hadde høyere bransjelønn enn menn på tre ansiennitet-
strinn i 2010. På de øvrige lå mennene foran. De personlige tilleggene er i tiårperioden har-
monisert i alle de tre store regionavisene, slik at de i hovedsak er identiske for begge kjønn. 
Forskjellene i bransjelønn skyldes derfor omtrent utelukkende ulikheter i stillingstillegg og ul-
empetillegg. I Bergens tidende ga dette i 2010 seg utslag i at kvinnene lå best an på ett ansien-
nitetstrinn, mens mennene hadde den høyeste bransjelønnen på samtlige andre trinn. til dels 
var forskjellene betydelige. De økte også mye på flere av ansinnitetstrinnene i forhold til ti år 
tidligere.  I Adresseavisen hadde kvinnene i 2010 den høyeste bransjelønnen på tre ansiennitet-
strinn og mennene på fire. Ingen av de ansatte i Adresseavisen hadde lavere ansiennitet enn 12 

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 %Real %Real

Budstikka 510345 551779 366224 406524 144121 145255 39,4 35,7 14,1 11,2

Bergens Tidende 547924 579570 370601 392126 177323 187444 47,9 47,8 24,1 21,1

Adresseavisen 544208 570397 355231 389191 188977 181206 53,2 46,6 28,6 23

Stavanger Aftenblad 566618 580218 351332 377931 215286 202287 61,2 53,5 35,4 25,7

Drammens Tidende 416247 482789 337144 364336 79103 118453 23,5 32,5 1,1 8,5

Tønsbergs Blad 423463 459215 329997 364686 93466 94529 28,3 25,9 5,1 3,1

Tabell 21 Lønnsutvikling kjønn i øvrige lønnsledende aviser. Kvinner rosa, menn blått.
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år.  I både Adresseavisen og Bergens tidende var det også forholdsvis store forskjeller i samlede 
utbetalinger i 2010. Det gjaldt i første rekke blant ansatte med middels og høy ansiennnitet, 
hvor mennene innkasserte til dels betydelig mer.

Andelen kvinner økte mest i Bergens tidende, som hadde en netto tilvekst av kvinner på 
seks, kombinert med at det ble fem menn færre i avisen.. I Adresseavisen ble det én kvinne 
mindre i løpet av perioden,  mens den mannlige delen av staben ble redusert med 15. stavanger 
Aftenblad fikk tre flere kvinner og ni færre menn.

I Edda-avisen Budstikka fikk mennene en drøy tusenlapp mer enn kvinnene i tillegg i løpet 
av tiårsperioden. Her hadde mennene i 2010 høyere bransjelønn enn kvinnene på fem ansien-
nitetstrinn, mens kvinnene lå på topp på to trinn.  Forskjellene i mennenes favør beløp seg på to 
av trinnene til over 80 000 kroner. stillingstillegg hadde minimal betydning for lønnsdannelsen 
i avisa. ulempetilleggene kan derimot tilskrives en viss betydning. Mennene i Budstikka hadde 
i 2010 de høyeste personlige tilleggene på de fleste trinn, selv om forskjellene ikke er store når 
vi ser bort fra de med lengst ansiennitet. De sistnevnte hadde personlige tillegg som lå betydelig 
over kvinnene. Forskjellene mellom bransjelønn og samlet lønn var små i Budstikka i 2010.

I Drammens tidende økte gapet mellom menns og kvinners lønn med nesten 40 000 kro-
ner.  Kvinnene i denne avisen hadde også svært lav reallønnsvekst. I Drammens tidende tjente 
mennene i 2010 gjennomsnittlig 66 542 kroner  mer enn kvinnene. På 8 av 10 ansiennitetstrinn 
hadde mennene den høyeste bransjelønnen. På de fleste trinnene var forskjellene betydelige; fra 
omkring 30 000 kroner til godt over 100 000. De har i tillegg økt markant fra 2000  til 2010. For-
skjellene kan her tilskrives ulikheter i personlige tillegg, stillingstillegg og ulempetillegg.  Over-
tid og andre tillegg forsterket kjønnsforskjellene ytterligere. I tiårsperioden fra 2000 til 2010 
har det vært en kraftig reduksjon i den mannlige delen av staben på 12 personer. tilsvarende 
ble den kvinnelige delen av staben økt med fire. Samtidig er gjennomsnittlig ansiennitet blant 
kvinner dramatisk redusert og lå i 2010 7,1 år lavere enn tilfellet var for menn. Her kan det altså 
virke som man har byttet ut erfarne menn med yngre, mer uerfarne kvinner.

I tønsbergs Blad utgjorde ikke forskjellen i tillegg mer enn i overkant av 1000 kroner. Også 
her hadde mennene den høyeste bransjelønnen på samtlige ansiennitetstrinn, med ett unntak. 
utslagene var likevel ikke like dramatiske som i Drammens tidende. I tønsbergs Blad var de 
personlige tilleggene realtivt like på de ulike ansiennitetstrinnene. Forskjellene i bransjelønn 
skyldes derfor i hovedsak stillingstillegg og ulempetillegg. Avstanden mellom menns og kvin-
ners bransjelønn har i tillegg økt på de fleste ansiennitetstrinn i løpet av de ti første årene i dette 
årtusen. På flere trinn er det samtidig store forskjeller i samlet lønn. Her er det tydelig at en stor 
del av overtiden har havnet i mennenes lommer.



35

5.7.2 KvinneR i A-PReSSen

Kvinnene i de utvalgte avisene i A-pressen fikk i løpet av ti år økt sin lønn med gjennomsnittlig 
131 017 kroner, som tilsvarte 46,2%. De bedret med det sin kjøpekraft med 19,7%. A-presse-

mennene fikk gjennomsnittlige tillegg på 147 967 kroner eller 49,4%. Det representerer en 
kjøpekraftforbedring på 22,4%. Samlet sett ble avstanden mellom kvinners og menns lønn mer 
enn fordoblet i perioden, fra 15 463 kroner til 32 412 kroner.

I 2010 tjente den gjennomsnittlige mannlige A-pressejournalisten i mitt utvalg 447 884 
kroner, mens hans kvinnelige kollega måtte nøye seg med 414 899 kroner etter et gjennomsnit-
tlig tillegg på nesten 23 000 kroner under lønnsoppgjøret i 2010. I tiårsperioden økte kvinners 
ansiennitet med 0,6 år til 15,3, mens mennenes ansiennitet økte med 4,3 år til 20,5 år.  

I A-pressen som helhet24 hadde mennene i 2010 høyere bransjelønn enn kvinnene på 
samtlige ansiennitetstrinn med unntak av 30-årstrinnet. Det var ingen åpenbare forskjeller 
mellom kjønnene når det gjelder personlige tillegg. Forskjellene i mennenes favør må derfor til-
skrives ulikheter i stillingstillegg og ulempetillegg. På 9 av 11 ansiennnitetstrinn økte avstanden 
mellom kvinner og menn fra 2000 til 2010. Det var også mennene som la beslag på den største 
andelen av overtidsutbetalingene, slik at forskjellene ble ytterligere forsterket. Overtid førte i 
tillegg til at mennene med 30 års ansiennitet fikk utbetalt mer enn kvinnene med tilsvarende 
ansiennitet, selv om kvinnene her hadde den høyeste bransjelønnen.

I Nordlys, et av A-pressens flaggskip, har det tilsynelatende vært gjort en innsats for å ut-
ligne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Kvinnene har her fått gjennomsnittlig over 30 
000 kroner mer enn sine mannlige kolleger og har økt lønnen med over 65,4%. Det tilsvarer en 

reallønnsøkning på 35,5%, mens den mannlige delen av Nordlys-staben bedret din kjøpekraft 
med 25,3%.  Dette første kvinnene opp på lønnstoppen i Nordlys, 15 901 kroner foran men-
nene. Nordlys-kvinnene fikk i tiårsperioden tillegg på 202 051 kroner.

samtidig er det bemerkelsesverdig at de store tilleggene synes å være forbeholdt kvinnene 
med 30 års ansiennitet og mer.  De mest erfarne kvinnelige nordlys-journalistene hadde i 2010 

24 Her er alle aviser i A-pressen inkludert, ikke bare avisene i mitt utvalg. 

kjønn 2010 2000 Tillegg %00-10 %Real Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 %Real

Kvinner 414899 283882 131017 46,2 19,7 450172 315862 134310 42,5 19,7

Menn 447311 299345 147967 49,4 22,4 493560 337157 156403 46,4 22,4

Alle 436884 294965 141919 48,1 21,3 480771 329030 151742 46,1 21,3

Tabell 22 Lønnsutvikling kjønn i A-pressen.

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 %Real %Real

Nordlys 510904 495003 308853 323661 202051 171342 65,4 52,9 35,5 25,2

Tabell 23 Lønnsutvikling kjønn i Nordlys. Kvinner rosa, menn blått.
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gjennomsnittlige personlige tillegg som lå mer enn 40 000 kroner høyere enn deres mannlige 
kolleger med tilsvarende ansiennitet. Forskjellene i bransjelønn var på over 73 000 kroner i 
kvinnenes favør. Dette er også det eneste ansiennitetstrinnet hvor kvinnene kom best ut i 2010. 
På samtlige andre trinn tronet mennene på toppen, til dels med betydelig bedre bransjelønn 
enn  kvinnene. Denne tendensen forsterkes ytterligere ved at mennene innkasserte en klart 
større andel av overtidsutbetalingene enn kvinnene. På 30-årstrinnet, hvor kvinnenes bran-
sjelønn lå markant over mennenes, førte det til at avstanden mellom kjønnene ble redusert til 
ca. 27 000 kroner. Ansiennitetsmessig lå både kvinner og menn i nordlys på omtrent samme 
nivå i 2010. I perioden fra 2000 til 2010 ble den kvinnelige delen av staben redusert med to, 
mens mennene ble fire færre.

Det er ikke usannsynlig at den gunstige lønnsutviklingen for en del av kvinnene i nordlys 
har sammenheng med “Farvel Taliban-prosjektet”, som ble satt igang i avisen i 2002 i samarbeid 
med Fritt Ord og rådet for anvendt medieforskning (norut samfunnsforskning 2006).  Formålet 
med dette projektet var å øke bruken av kvinner på bilder og som kilder i avisa. nordlys ønsket 
å arbeide for å vinne opplagskrigen i nord gjennom å satse på en sterkere kvinneprofil. Med 
bedre kjønnsbalanse i avisa, det vil si flere kvinner i ledelsen, i jobb i redaksjonene og på trykk, 
skulle avisa gi et riktigere bilde av samfunnet og bli mer attraktiv for kvinnelige lesere (norut 
samfunnsforskning 2006). Det er nærliggende å anta at dette fokuset på kvinner også kan ha 
hatt innvirkning på lønnsutviklingen for en del av kvinnene i avisen.

I den andre store A-presseavisen, romerikes Blad, lå de prosentvise tilleggene for kvin-
ner på 47,3% og for menn på 52,5%. Det betydde at den mannlige delen av staben fikk 28 859 

kroner mer enn kvinnene, slik at det ved utgangen av perioden skilte 53 699 kroner mellom 
kjønnene. Mennene i romerikes Blad lå dermed på lønnstoppen blant mennene i A-pressen. På 
samtlige ansiennitetstrinn hadde mennene i 2010 personlige tillegg som lå noen tusenlapper 
over kvinnene. Bransjelønnen for menn lå mellom 20 000 og 43 000 høyere enn for kvinner., 
mens overtid sørget for at forskjellene i samlet lønn mellom kvinner og menn kom opp i fra 35 
000 til nesten 98 000 kroner i 2010. Gjennomsnittlig ansiennitet i avisen var 18,2 år for kvin-
nene og 21,2 år for mennene. I romerikes Blad var antall kvinner stabilt i hele tiårsperioden, 
mens det ble en mann mindre. Antallet kvinner på de ulike ansiennitetstrinnene er såvidt lavt at 
det er vanskelig å se noen klare tendender når det gjelder størrelsen på de personlige tilleggene, 
utover at det kan synes som mennene i hovedsak ligger noe høyere enn kvinnene.. 

Avis 2010 2019 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 %Real %Real

Romerikes Blad 442981 496680 300785 325625 142196 171055 47,3 52,5 20,6 24,9

Tabell 24 Lønnsutvikling kjønn i Romerikes Blad. Kvinner rosa, menn blått.
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Blant de øvrige A-presseavisene har sarpsborg Arbeiderblad og Oppland Arbeiderblad 
den prosentvis beste lønnsutviklingen for kvinner med 55% og 54,3%. I Sarpsborg Arbeider-
blad bidro dette til å redusere forskjellen mellom kjønnene med omkring 10 000 kroner til i 
overkant av 13 000 kroner. I Oppland Arbeiderblad bidro ikke det prosentvis høye tillegget til 
å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn i og med at mennene fikk enda mer. Tvert imot 
økte avstanden med over 15 000 kroner til 40 883 kroner. Det er ellers påfallende at  kvinnene 
i flere av A-presseavisene har hatt en reallønnsvekst på under 10% i løpet av disse ti årene. 
Det gjelder Namdalsavisa (6,6%), Finnmark Dagblad (4,7%) og Tidens Krav (7,9%). Reallønns-

veksten for kvinner har også vært lav i Rana Blad (11,9%) og Bergensavisen (10,5%). Til sam-
menligning er det ingen avis hvor reallønnsveksten for menn har vært under ti prosent, selv om 
Bergensavisen og Østlands-Posten ligger like over med 10,5 og 10,8%.

I rana Blad, namdalsavisa og Finnmark Dagblad er det gitt langt høyere tillegg til den mann-
lige delen av staben enn til den kvinnelige. Forskjeller i ansiennitet forklarer åpenbart noe av 
ulikhetene, men neppe alt. I de fleste av disse avisene er antallet kvinner såpass lavt at det er 
vanskelig å foreta pålitelige sammenligninger, enten det dreier seg om personlige tillegg eller 
bransjelønn. I tidens Krav er eksempelvis ansiennitetsforskjellene svært store. Det er likevel 
grunn til å merke seg at det ble gitt 64 128 kroner mer i gjennomsnitt til menn enn til kvinner 
(150 250 mot 86 122) i tiårsperioden. I namdalsavisa var forskjellen 54 422 kroner i mennenes 
favør, i Finnmark Dagblad var den 41 628 kroner, mens den i rana Blad var på 28 780 kroner. 
Konsekvensen av dette, var at den kjønnsmessige lønnsforskjellen i tidens Krav økte til 72 431 
kroner., mens den i namdalsavisa økte den til 68 866 kroner. Også i Firda, Bergensavisen og 
telemarksavisa var det store forskjeller i lønnen for kvinner og menn i 2010. 

rogalands Avis økte kvinneandelen i perioden samtidig som avisen ga høyere tillegg til 

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 %Real %Real

Østlands-Posten 419834 440536 281380 325655 138454 114881 49,2 35,3 22,2 10,8

Rana Blad 428205 439993 313308 296316 114897 143677 36,7 48,5 11,9 21,6

Namdalsavisa 376122 444988 288927 303371 87195 141617 30,2 46,7 6,6 20,1

Bergensavisen 365764 409729 271158 303795 94606 105934 34,9 34,9 10,5 10,5

Sarpsborg Arbeiderblad 435196 448797 280716 304303 154480 144494 55,0 47,5 27,0 20,8

Oppland Arbeiderblad 428705 469588 277911 303246 150794 166342 54,3 54,9 26,4 26,8

Glåmdalen 420406 440255 293062 292546 127344 147709 43,5 50,5 17,5 23,3

Finnmark Dagblad 386903 407546 302681 281696 84222 125850 27,8 44,7 4,7 18,5

Firda 390729 450662 258871 299082 131858 151580 50,9 50,7 23,6 23,4

Tidens Krav 357838 430269 271716 280019 86122 150250 31,7 53,7 7,9 25,9

Rogalands Avis 391431 405966 262121 281210 129310 124756 49,3 44,4 22,3 18,2

Helgeland Arbeiderblad 420634 427246 279469 270584 141165 156662 50,5 57,9 23,3 29,3

Telemarksavisa 367928 436357 253047 270944 114881 165413 45,4 61,1 19,1 31,9

Tabell 25 Lønnsutvikling kjønn i øvrige A-presseaviser. Kvinner rosa, menn blått.



38

kvinner enn til menn. Det reduserte lønnsforskjellene til omkring 15 000 kroner. utover avisene 
som allerede er nevnt, var det bare Østlands-Posten som ga høyere kronetillegg til kvinner enn 
til menn.

Så lenge utvalget av kvinner er såpass beskjedent i flertallet av de utvalgte avisene i A-
pressen, er det all grunn til å være tilbakeholden med å trekke for bastante konklusjoner. Ikke 
minst er det grunn til å være bevisst på at kvinneandelen i flere av avisene har endret seg rela-
tivt betydelig og at yngre kvinner med lav ansiennitet i mange tilfeller har kommet inn. Dermed 
vil ulikheter i ansiennitet kunne gi store utslag. samtidig avtegner det seg et mer helhetlig bilde 
som det er vanskelig å lukke øynene for.

Kvinnene i flere av A-presseavisene hadde i 2010 en lønn som var blant de laveste innenfor 
MBL avis. I 7 av 17 aviser hadde kvinnene en lønn på under 400 000 kroner. Helt i bunnen lå 
kvinnene i tidens Krav med 357 838 kroner, etterfulgt av Bergensavisen med 365 764 kroner 
og telemarksavisa med 367 928 kroner i årlig bransjelønn. Ikke i noen av avisene hadde men-
nene en gjennomsnittslønn på under 400 000 kroner. Her var det også Rogalands Avis som 
kom dårligst ut med 405 966 kroner, tett fulgt av Finnmark Dagblad med 407 546 kroner og 
Bergensavisen med 409 729 kroner. laveste gjennomsnittlige mannslønn lå likevel nesten 50 
000 kroner høyere enn laveste kvinnelige gjennomsnittslønn. 

5.7.3 KvinneR i eDDA MeDiA

I likhet med i A-pressen kommer kvinnene generelt dårligere ut også i edda-avisene i mitt utvalg, 
selv om forskjellene ikke er like store. Gjennomsnittlig prosentvis tillegg for kvinner var 39,9%, 

mot 39,2% for mennene i de utvalgte Edda-avisene. Dette utgjorde likevel en kjønnsforskjell 
på nesten 8000 kroner og bidro til å øke gapet mellom kjønnene til 33 553 kroner. Forskjellen i 
gjennomsnittlig ansiennitet var 2,4 år.

I edda konsernet som helhet25 hadde mennene i 2010 høyere personlige tillegg enn kvin-
nene på 7 av 11 ansiennitetstrinn. til dels var forskjellene relativt betydelige. Det var også men-
nene som i 2010 kunne innkassere den høyeste bransjelønnen på samtlige ansiennitetstrinn. I 
tillegg til at de til dels nøt godt av høyere personlige tillegg,  tyder dette på at de også fikk mest 

25 Her trekkes inn samtlige Edda-aviser, ikke bare de som er med i mitt utvalg. 

kjønn 2010 2000 Tillegg %00-10 % Real Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 % Real

Kvinner 438818 313743 125075 39,9 14,6 464799 339486 125313 36,9 12,1

Menn 472371 339311 133060 39,2 14,0 509426 378844 130582 34,5 10,1

Alle 461600 331968 129631 39,0 13,9 495100 367541 127559 34,7 10,3

Tabell 26 Lønnsutvikling kjønn i Edda Media. 2000-2010
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av stillingstillegg og ulempetillegg. På det meste kom forskjellene mellom kjønnene her opp i 
over 45 000 kroner. Avstanden mellom mennene på topp og kvinnene økte dessuten på 8 av 11 
ansiennitetstrinn. Også i edda havnet mye av overtidskronene på mennenes konto og sørget for 
at forskjellene i samlet lønn ble enda større på flere av ansiennitetstrinnene. Kvinneandelen har 
i tiårsperioden økt i åtte av de tolv edda-avisene jeg har konsentrert meg om. 

Fredriksstad Blad, varden og Østlandets Blad var de eneste av de tolv utvalgte edda-avisene 
som ga høyere kronetillegg til kvinner enn til menn. naturlig nok var også de prosentvise 
tilleggene høyere for kvinner enn for menn i disse avisene. Det var de også i Budstikka, sandef-
jords Blad og Tønsbergs Blad, uten at det var til hinder for at den mannlige delen av staben fikk 
mer enn kvinnene i rene kroner. I Fredrikstads Blad og varden førte tilleggene til at kvinnene 
passerte sine mannlige kolleger i årslønn med noen små tusenlapper.

Også blant Edda-avisene er det flere steder formidable forskjeller i tilleggene som er gitt til 
kvinner sammenlignet med menn. Drammens tidende er allerede nevnt som en av de lønnsle-

dende avisene. I Gudbrandsdølen måtte kvinnene nøye seg med 16 938 kroner mindre i tillegg 
enn deres mannlige kolleger. Begge kjønn har her hatt omtrent tilsvarende økning i ansiennitet.

Det mest iøynefallende eksempelet, i tillegg til Drammens tidende, er likevel Østlendingen, 
hvor kvinnene  fikk 36 867 kroner mindre enn sine mannlige kollegaer. Det fremstår som et 
høyt tall, selv om mennene ansiennitetsmessig lå nesten sju år høyere. sammen med kvinnene 
i laagendalsposten, befant kvinnene i Østlendingen seg i 2010 på lønnsbunnen blant edda-
journalistene med en årslønn på i 388 486 kroner. I laagendalsposten var tallet enda lavere 
(372 511 kroner). Kvinnene i disse to avisene var i 2010 de eneste i edda Media med en gjen-
nomsnittslønn på under 400 000 kroner.

På den desiderte bunnen blant edda-mennene lå de som hadde sitt daglige virke i Østlend-

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 % Real % Real

Budstikka 510345 551779 366224 406524 144121 145255 39,4 35,7 14,1 11,2

Drammens Tidende 416247 482789 337144 364336 79103 118453 23,5 32,5 1,1 8,5

Fredriksstad Blad 467969 464181 310120 338415 157849 125766 50,9 37,2 23,6 12,4

Gudbrandsdølen 424834 462705 298654 319587 126180 143118 42,2 44,8 16,5 18,6

Haugesunds Avis 432128 472511 308465 335925 123663 136586 40,1 40,7 14,7 15,2

Moss Avis 437818 498382 283650 299790 154168 198592 54,4 66,2 26,4 36,2

Sandefjords Blad 404988 450358 273824 310354 131164 140004 47,9 45,1 21,1 18,9

Tønsbergs Blad 423463 459215 329997 364686 93466 94529 28,3 25,9 5,1 3,1

Varden 438323 436854 296597 321965 141726 114889 47,8 35,7 21,1 11,1

Østlendingen 388846 422460 289313 286060 99533 136400 34,4 47,7 10,1 21,0

Laagendalsposten 372511 452353 292457 333765 80054 118588 27,4 35,5 4,3 11,0

Østlandets Blad 448450 471744 302384 326493 146066 145251 48,3 44,5 21,5 18,4

Tabell 27 Lønnsutvikling kjønn i Edda-avisene. Kvinner rosa, menn blått.
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ingen, med en årslønn på 422 460 kroner. Dette var likevel 33 974 kroner bedre enn deres kvin-
nelige kolleger i samme avis og nesten 50 000 kroner over kvinnene i laagendalsposten. Også 
de mannlige journalistene i varden kom relativt dårlig ut med en årslønn på 436 854 kroner. 
Mest tjente både kvinner og menn i Budstikka i 2010, men her var det fortsatt en avstand mel-
lom kjønnene på 41 434 kroner.

5.7.4 KvinneR i SchiBSteD

Kvinnene i schibsted er interessante i egenskap av at de er relativt mange og følgelig veier 

tungt i statistikkene. I 2010 var det 258 kvinner som jobbet i schibstedeide aviser, mot 246 ti år 
tidligere. lønnsforskjellene mellom kjønnene økte i denne perioden med over 10 000 kroner 
til 33 874 kroner. I ansiennitet lå mennene i schibsted på dette tidspunkt 2,8 år over kvinnene, 
noe som var en økning på 0,8 år i forhold til i 2000.

I rene kroner fikk Schibsted-kvinnene i mitt utvalg tillegg på 175 500 i løpet av tiårsperioden. 
Det tilsvarer en økning på 46,6% og bidro til at kvinnene i disse avisen bedret sin kjøpekraft 
med 20,1%. Kvinnelønningene endte i 2010 på 552 001 kroner. Den mannlige delen av Schibst-
edjournalistene fikk et kronetillegg på 186 780 eller 46,8%. Det innebar en reallønnsøkning på 
20,2%. I samlet lønn skilte det 48 766 kroner  mellom kjønnene. Denne forskjellen var i 2000 
nesten 10 000 kroner høyere. schibsted-mennene passerte ved utløpet av perioden 600 000 i 
gjennomsnittlig samlet lønn. I schibsted-konsernet som helhet26 hadde kvinnene i 2010 høyere 
personlige tillegg enn mennene på 7 av 11 ansiennitetstrinn. Dette tok derimot mennene igjen 
i bransjelønn. Her lå de over kvinnene på 9 av 11 trinn. Der hvor forskjellene var størst, kom 
de opp i over 30 000 kroner. Overtid førte igjen til at forskjellene i samlet lønn ble enda større.

Jeg har allerede redegjort mer detaljert for situasjonen for kvinnene i schibstedavisene Af-
tenposten, Bergens tidende, stavanger Aftenblad og verdens Gang i tilknytning til de lønnsle-
dende avisene. Her skal jeg derfor bare se nærmere på situasjonen i Fædrelandsvennen. Far-
sund Avis og lindenes har for få kvinnelige ansatte til at det er forsvarlig å bruke tallene.

I Fædrelandsvennen økte lønnsforskjellen mellom kvinner og menn med 18 971 kroner til 
41 261 kroner. Kvinnene endte opp med en lønn på 474 292 kroner etter å ha fått tillegg på 152 

26 Her er  samtlige av konsernets aviser tatt med, ikke bare de som utgjør mitt utvalg.

kjønn 2010 2000 Tillegg %00-10 % Real Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 % Real

Kvinner 552001 386121 165880 43 17,1 572506 413136 159371 38,6 13,5

Menn 585875 418075 167800 40,1 14,8 621272 471309 149963 31,8 8,0

Alle 574269 408370 165899 40,6 15,2 604563 453641 150922 33,3 9,2

Tabell 28 Lønnsutvikling kjønn i Schibsted 2000-2010
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251 kroner i perioden. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 47,3% og en reallønnsvekst på 20,6%. 
Mennene kunne for sin del glede seg over tillegg på 171 222 eller 49,7%. Det betød at de bedret 
sin kjøpekraft med 22,6%. Overtid og andre tillegg bidro til å øke forskjellene mellom menn 
og kvinner til 55 189 kroner. ti år tidligere var denne forskjellen 30 500 kroner. I perioden fra 
2000 til 2010 økte gjennomsnittlig ansiennitet blant kvinner med 0,8 år, mens den for mennene 
gikk ned med 1,4 år. Det reduserte den ansiennitetsmessige avstanden mellom kjønnene til 1,1 
år. De personlige tilleggene i Fædrelandsvennen var i 2010 høyere for kvinner enn for menn på 
de fleste ansiennitetstrinnene, mens situasjonen var den motsatte for bransjelønn, der men-
nene lå i tet på de fleste ansiennitetstrinn. Også for samlet lønn var forskjellene betydelige i 
mennenes favør.

5.7.5 KvinneR i PoLARiS

I Polaris var avstanden mellom kjønnene på snaut 20 000 kroner i 2000. Den økte i løpet av pe-
rioden med 1842 kroner, slik at mennene i mitt utvalg av Polaris-aviser endte opp med en lønn 

på 487 602, mot kvinnenes 466 342. Prosentvis gikk de største tilleggene til kvinnene, men 
drøye to prosent var ikke nok til at kronetillegget ble like stort som mennenes. tar vi i betrakt-
ning det som til syvende og sist havnet i den enkeltes lommebok, skilte det i kroner over 50 000 
mellom kjønnene i Polaris. 

I Polariskonsernet som helhet27 hadde kvinnene i 2010 det høyeste personlige tillegget på 6 
av 11 ansiennitetstrinn ansiennitetstrinnene.  Kvinnene i Polaris kommer også bedre ut enn de 
øvrige konsernene når det gjelder bransjelønn. På 6 av 11 ansiennitetstrinn ligger de bedre an 
enn sine mannlige kolleger. Der hvor mennene ligger markant foran, har det sitt utgangspunkt i 
stillingstillegg. Igjen ser vi at mennene forsyner seg mest av de samlede lønnsutbetalingene og 
ligger til dels betydelig høyere enn kvinnene på flere ansiennitetstrinn.

I Adresseavisen har kvinnene i rene kroner fått 7 771 kroner mer enn mennene i løpet 

27 Her er alle aviser i Polariskonsernet inkludert, ikke bare avisene i mitt utvalg.  

Avis 2010 20102 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 % Real % Real

Fædrelandsvennen 474292 515553 322041 344331 152251 171222 47,3 49,7 20,6 22,6

Tabell 29 Lønnsutvikling kjønn i Fædrelandsvennen. Kvinner rosa, menn blått.

kjønn 2010 2000 Tillegg %00-10 % Real Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 % Real

Kvinner 466342 315696 150645 47,7 21 481837 343746 138091 40,2 14,8

Menn 487602 335115 152487 45,5 19,2 532541 383726 148815 38,8 13,7

Alle 481558 328868 152689 46,4 19,9 520491 372662 147829 39,7 14,4

Tabell 30 Lønnsutvikling kjønn i Polaris 2000-2010
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av tiårsperioden fra 2000 til 2010. Kvinnene bedret med det sin kjøpekraft med 25,5%, mens 
mennene måtte nøye seg med 20%. Den mannlige delen av staben tjente i 2010 nøyaktig 26 

099 kroner mer enn kvinnene. Avstanden øker ytterligere dersom vi trekker inn samlet lønn. 
Da viser det seg at mennene med en samlet utbetaling på 606 584 kroner, innkasserte 63 970 
kroner mer enn kvinnene. Dette var en økning på 1684 kroner sammenlignet med ti år tidligere. 
størst var forskjellene blant de mest erfarne medarbeiderne. I løpet av tiårsperioden ble den 
mannlige delen av staben redusert med 15, mens én kvinne mindre jobbet i Adresseavisen i 
2010 i forhold til i 2000. som tidligere nevnt hadde Adresseavisen i 2010 tilnærmet identiske 
personlige tillegg på de ulike ansiennitetstrinnene. 

I sunnmørsposten var det mennene som trakk det lengste strået både prosentmessig og i 
rene kroner. Mens kvinnene fikk 154 597 kroner (52,7%) i tillegg, endte mennene opp med 169 

741 kroner (54,2%).  Dette førte gjennomsnittlig kvinnelønn opp i 447 999 kroner og gjennom-
snittlig mannslønn opp i 483 057 kroner. Kvinnene bedret dermed sin kjøpekraft med 25,1% 
mot mennenes 26,3%.

Konsekvensen av denne utviklingen, var at forskjellen mellom kjønnene økte fra i underkant 
av 20 000 til drøyt 35 000 kroner. Dette skjedde til tross for at ansienniteten blant kvinnene 
økte med 6,2 år, mens den mannlige delen av staben økte sin ansiennitet med 4,4 år. Fortsatt 
befant derimot mennene seg på ansiennitetstoppen med 24,9 år mot 21,2 år for kvinnene. ser 
vi på hva som faktisk ble utbetalt, havner kvinnene 76 387 kroner bak sine mannlige kolleger. 
Den mannlige delen av staben ble i perioden redusert med fem, mens tallet på kvinner økte med 
to. Mennene i sunnmørsposten hadde gjennomgående noe høyere personlige tillegg på de ulike 
ansiennitetstrinnene enn kvinnene. Forskjellene i samlet lønn var i 2010 betydelig i mennenes 
favør på flere av ansiennnitetstrinnene. 

I romsdals Budstikke gikk det meste i kvinnenes favør. De økte sin lønn med nesten 7000 
kroner mer enn mennene i samme avis. tallene for 2010 viser at mennene i romsdals Budstikke 

hadde en gjennomsnittlig lønn på 477 865 kroner, mens kvinnene endte opp på 461 982 kroner. 

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 % Real % Real

Adresseavisen 544298 570397 355231 389191 188977 181206 53,2 46,6 25,5 20

Tabell 31 Lønnsutvikling kjønn i Adresseavisen. Kvinner rosa, menn blått.

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 % Real % Real

Sunnmørsposten 447999 483057 293402 313316 154597 169741 52,7 54,2 25,1 26,3

Tabell 32 Lønnsutvikling kjønn i Sunnmørsposten. Kvinner rosa, menn blått.

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 % Real % Real

Romsdal Budstikke 461982 477865 303524 326363 158458 151502 52,2 46,4 24,7 19,9

Tabell 33 Lønnsutvikling kjønn i Romsdals Budstikke. Kvinner rosa, menn blått.
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Kvinnene økte med dette sin kjøpekraft med 24,7%. Tilsvarende for mennene var 19,9%. Igjen 
øker forskjellene ytterligere når vi ser på samlet lønn. Her var gapet 43 417 kroner i mennenes 
favør. Det hører med til historien at ansiennitetsforskjellen mellom kvinner og menn var 8,2 år i 
2010, en økning på et snaut år i forhold til ti år tidligere. I romsdals Budstikke var det for øvrig 
en tilvekst på fire kvinner og én mann fra 2000 til 2010.

Harstad Tidende var den eneste avisen av de jeg har valgt ut i Polaris-konsernet hvor kvin-
nene i 2000 befant seg på lønnstoppen, en drøy tusenlapp foran sine mannlige kolleger. Det var 

ikke lenger tilfelle ti år senere. Med en lønn på 389 577 kroner havnet mennene i 2010 nøyaktig 
19 001 kroner høyere enn kvinnene i avisen. Prosentvis måtte kvinnene i tiårsperioden nøye 
seg med tillegg på 30,7% , mens mennene fikk 38% Kvinnene bedret dermed sin kjøpekraft 
med beskjedne 7,1% og mennene med 13%.

Det hjalp ikke på lønnsutviklingen at kvinnene i Harstad Tidende hadde en ansiennitet som 
lå 5,2 år høyere enn mennenes.  Forskjellen økte med et drøyt år i perioden. samtidig ble en 
skjev kjønnsfordeling enda skjevere ved at den kvinnelige delen av staben ble redusert med én, 
mens den  mannlige sto på stedet hvil. nok en gang kan vi også observere at det var mennene 
som til syvende og sist økte bankkontoen mest. Deres samlede utbetalinger lå gjennomsnittlig 
46 557 kroner over kvinnenes.

sør trøndelag fremstår som en interessant avis ved at den i 2010 hadde like mange ansatte 
av hvert kjønn. selv om kvinnene i perioden hadde en svakere lønnsutvikling enn deres mann-

lige kolleger, er det små lønnsforskjeller mellom kjønnene i sør-trøndelag. Kvinnene var 
lønnsledende i år 2000. ti år senere var de ikke lenger det. I 2010 tjente mennene 388 400 
kroner, mens kvinnene endte på 386 400 kroner. samtidig hadde mennene 3,4 år lengre ansien-
nitet enn kvinnene.

5.7.6 KvinneR i AviSeR Uten KonSeRntiLKnytninG

Avisene jeg har valgt ut i denne gruppen har det til felles at de ikke er knyttet til noen av de store 
konsernene. Utover det er det få fellestrekk. Her er et  spekter av ulike aviser og avistyper. Det 
kan derfor diskuteres hvor interessante gjennomsnittstallene for denne gruppen er. I tillegg 

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 % Real % Real

Harstad Tidende 370576 389577 283471 282269 87105 107308 30,7 38,0 7,1 13,0

Tabell 34 Lønnsutvikling kjønn i Harstad Tidende. Kvinner rosa, menn blått.

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 % Real % Real

Sør-Trøndelag 386400 388400 283745 266262 102655 122138 36,2 45,9 11,5 19,5

 Tabell 35 Lønnsutvikling kjønn i avisen Sør-Trøndelag. Kvinner rosa, menn blått.
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veier Dagens næringsliv (Dn) og Dagbladet som jeg allerede har berørt , tungt i helheten.
likevel er det grunn til å registrere at nesten halvparten av disse avisene (6 av 13) har gitt 

større tillegg til kvinner enn til menn både prosentvis og i rene kroner. Gjennomsnittlig har 
kvinnene i disse avisene fått 131 427 kroner eller 38,1% i tillegg. De bedret dermed sin kjø-
pekraft med 12,2%. Gjennomsnittstallene trekkes kraftig ned av DN og Dagbladet, som sammen 

med vårt land og nationen hadde den svakeste lønnsutviklingen for kvinner. 
Blant de større avisene, var det særlig Agderposten som utmerket seg i forhold til den kvin-

nelige delen av staben med tillegg på 172 275 kroner (61,4%) i perioden. Mennene fikk samti-
dig tillegg på 164 416 (48,9%).  Dette reduserte avstanden mellom kjønnene med 7 859 kroner, 
men den var fortsatt på 48 106 kroner i mennenes favør i 2010. I denne avisen var det i tillegg 
en tilvekst på tre kvinner kombinert med en avgang av seks menn. I løpet av disse årene økte 
mennene i Agderposten sin ansiennitet med 0,4 år til 20, mens kvinnene økte sin med 3,2 år til 
18,3 år. trekker vi inn samlet lønn, ser vi nok en gang at lønnsforskjellene øker i til fordel for 
den mannlige delen av staben. I dette tilfellet til i overkant av 73 000 kroner. 

Sogn Avis skiller seg sammen med Dagens Næringsliv ut ved at mennene fikk betydelig 
større tillegg enn kvinnene i de aktuelle årene. De fem kvinnene i sogn Avis ble i gjennom-
snitt tilgodesett med 25 645 kroner mindre enn deres mannlige kolleger. I sum fikk kvinnene 
hver 126 675 kroner i økt lønn. Det tilsvarer en økning på 50%. Mennene i samme avis fikk 
tilsvarende 152 320 kroner (54,8%) i tillegg. Dette økte avstanden mellom kjønnene til 50 080 
kroner. samlede lønnsutbetalinger til den mannlige delen av staben lå gjennomsnittlig 61 392 

Avis 2010 2010 2000 2000 Tillegg Tillegg %00-10 %00-10 % Real % Real

Dagens Næringsliv 562902 620214 458803 489910 104099 130304 22,7 26,6 0,5 3,7

Dagbladet 516940 545366 394447 410933 122493 134433 31,1 32,7 7,3 8,7

Agderposten 452690 500796 280415 336380 172275 164416 61,4 48,9 32,2 21,9

Trønder-Avisa 442415 487034 319406 345334 123009 141700 38,5 41,0 13,5 15,5

Hamar Arbeiderblad 435764 452592 283969 313084 151795 139508 53,5 44,6 25,7 18,4

Dagsavisen 433689 426174 307156 343371 126533 82803 41,2 24,1 15,7 1,7

Jærbladet 485289 513077 326089 336981 159200 176096 48,8 52,3 21,9 24,7

Sogn Avis 380003 430083 253328 277763 126675 152320 50,0 54,8 22,9 26,8

Hordaland 391206 389344 263953 264215 127253 125129 48,2 47,4 21,4 20,7

Vårt Land 397035 435562 289978 323054 107057 112508 36,9 34,8 12,2 10,4

Nationen 431427 457244 316100 337476 115327 119768 36,5 35,5 11,8 11,0

Tabell 37 Lønnsutvikling kjønn i i aviser utenfor konsern. Kvinner rosa, menn blått.

kjønn 2010 2000 Tillegg %00-10 % Real Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 % Real

Kvinner 476753 345326 131427 38,1 13,1 518900 378743 140158 37,0 12,2

Menn 507136 378910 128227 33,8 9,6 566881 432339 134542 31,1 7,4

Alle 495683 368670 127013 34,5 10,1 548793 415775 133018 32,0 8,1

Tabell 36 Lønnsutvikling kjønn utenfor konsern 2000-2010
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kroner høyere enn til den kvinnelige. I sogns Avis hadde kvinnene i 2010 en gjennomsnittlig 
ansiennitet på 14 år, mot mennenes 19 år. 

I Jærbladet har kvinnene hatt en god lønnsutvikling sammenlignet med de fleste andre 
avisene i dette utvalget. Samtidig fikk jærkvinnene med et tillegg på 159 200 kroner (48,8%) 
nesten 17 000 kroner mindre enn sine mannlige kollegaer. likevel var det bare i Dagens 
næringsliv og Dagbladet at kvinnene tjente bedre enn i Jærbladet, som kunne skilte med en 
kvinnelønn på gjennomsnittlig 485 289.  Mennene i den samme avisen kunne innkassere tillegg 
på 176 096 kroner i perioden og endte opp med en lønn på 513 077. Det innebærer at avstand-
en ned til kvinnene i avisen økte til 27 788 kroner. ved hjelp av overtid og andre tillegg økte den 
ytterligere til 52 208 kroner. Ansiennitetsmessig skilte det 2,7 år mellom kjønnene i Jærbladet.

I Dagsavisen hadde den kvinnelige delen av staben en lønnsutvikling som lå langt over den 
mannlige i niårsperioden. Mens kvinnene fikk 125 533 kroner (41,2%), ble mennene avspist 
med 82 803 kroner (24,1%). Det førte kvinnene opp i en lønn på 433 689 kroner, som innebar 
en kjøpekraftforbedring på 15,7%, mennene endte på 426 174 kroner og økte sin kjøpekraft 
med 1,7%. Parallelt med dette opplevde Dagsavisen en avgang på 15 menn. Tallet på kvinner 
ble tilsvarende redusert med én. Dermed ble en relativt kraftig overvekt av menn i 2000 til en 
overvekt av kvinner i 2009. I ansiennitet var det mennene i Dagsavisen som lå høyest med ett 
år mer enn kvinnene. 

Foruten Dagens Næringsliv, var det i Vårt Land og Nationen kvinnene fikk de minste kro-
netilleggene, med henholdsvis 107 057 kroner (36,9%)  og 115 327 kroner (36,5%). Det var 
noen små tusenlapper mindre enn mennene i de samme avisene og bekrefter inntrykket av at 
her har det generelt vært gitt små tillegg i tiårsperioden. Antallet kvinner økte med fire i Vårt 
land fra 2000 til 2010. samtidig hadde avisen en økning på to menn. I 2010 var det likevel en 
klar overvekt av mannlige ansatte. Avstanden mellom kjønnene økte til 38 527 kroner. I ansi-
ennitet var forskjellen 3 år. I gjennomsnitt tjente mennene i vårt land 435 562 kroner i 2010, 
mens kvinnene tjente 397 035 kroner. Avstanden mellom kjønnene var på 47 241 kroner når vi 
ser på samlede utbetalinger.

I nationen var det i 2000 en relativt betydelig kvinnedominans. Med en avgang på ni kvin-
ner og én menn, ble dette i 2010 til overvekt av menn på to. I den samme perioden har den 
mannlige delen av staben fått 4441 kroner mer i tillegg enn kvinnene. Dette har økt avstanden 
mellom kjønnene til  25 817 kroner.  I 2010 tjente nationen-mennene 457 244 kroner, mens 
kvinnene fikk 431 427 kroner.  Dette til tross for at kvinnenes ansiennitet lå 2,9 år høyere.

Som tabell 39 viser, kom kvinnene relativt dårlig ut også i Trønder-Avisa, mens de fikk 
høyere tillegg enn mennene i Hamar Arbeiderblad og Hordaland. I det siste tilfellet dreide det 
seg riktig nok ikke om mer enn to drøye tusenlapper, men det var nok til å bringe dem forbi 
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mennene i lønn. Også her tok mennene det igjen i samlet lønn og endte opp med utbetalinger så 
lå drøyt 8000 kroner over kvinnene.

ser vi alle avisene under ett, er avstanden mellom kjønnene omtrent uforandret i løpet av 
tiårsperioden. Det skiller fortsatt over 30 000 kroner mellom menn og kvinner. samtidig er det 
ingen tvil om at bildet har endret seg i flere av avisene utenfor de store konsernene, men det 
er bare i tre av 12 aviser at kvinnene har klatret forbi mennene lønnsmessig. likevel var det 
ikke i en eneste én av avisene at kvinnene gjennomsnittlig fikk mer inn på lønnskontoen enn 
mennene. uten unntak sørget overtid og andre tillegg for at mennene kom best ut. Bak tallene 
skjuler det seg også store innbyrdes forskjeller, spesielt blant kvinnene. Fra Dn-kvinnene på 
toppen til sogn Avis i bunnen, skiller det så mye som 182 899 kroner – 562 902 kroner mot 380 
003 kroner. Blant mennene skiller det faktisk enda noen tusenlapper mer. Avstanden mellom 
DN på toppen og Hordaland i bunnen, beløp seg til 230 870 kroner. I samlet lønn var den oppe 
i 264 407 kroner. Dette beviser at her er det ikke bare kjønnsmessige forskjeller som gjør seg 
gjeldende. I denne gruppen var det tre aviser hvor kvinnene i 2010 tjente under 400 000 kroner 
og én avis hvor mennene gjorde det samme.

5.7.7 KvinneR i LAvtLønneDe AviSeR

Jeg har allerede tatt for meg de avisene som i 2000 hørte med til de lavest lønnede i forbindelse 
med vurderingen av de ulike konsernene og avisene uten konserntilknytning ovenfor. I denne 

sammenhengen velger jeg derfor å studere den gjennomsnittlige utviklingen i disse avisene, for 
å få et mer samlet bilde av hvordan lønnsutviklingen har vært i lavtlønnede aviser i perioden.

Her registrerer vi at tilleggene til den mannlige delen av staben lå 27 479 kroner høyere enn 
tilleggene til den kvinnelige delen. Mens mennene økte med 144 712 kroner, måtte kvinnene 
nøye seg med 117 233 kroner. Også prosentvis var forskjellene betydelige, 53 mot 44,3 igjen i 
favør av mennene. De kom i 2010 opp i en lønn på 417 891. Kvinnene endte for sin del på 381 
132. Det hører med i denne sammenheng at ansiennitetsforskjellen var på fem år i 2010, mer 
enn en tredobling i forhold til ti år tidligere. Kjønnsforskjellene blir enda mer fremtredende når 
vi ser på samlet lønn. Det strømmet i gjennomsnitt nesten 46 345 kroner mer inn på mennenes 
bankkonto enn på kvinnenes.

kjønn 2010 2000 Tillegg %00-10 % Real Samlet 10 Samlet 00 Tillegg %00-10 % Real

Kvinner 382132 264899 117233 44,3 18,2 409148 292833 116316 39,7 14,4

Menn 417891 273179 144712 53,0 25,3 455493 312218 143275 45,9 19,5

Alle 406043 270574 135469 50,1 22,9 440138 307005 133133 43,4 17,4

Tabell 38 Lønnsutvikling kjønn i lavtlønnede aviser 2000-2010
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5.8 Kvinneandelen i avisene
Helt frem til 60-tallet lå kvinneandelen  blant medlemsmassen i Norsk Journalistlag på omkring 
ti prosent. Den økte jevnt fra 1970-tallet og utover og var i 1995 oppe i 35%. Åtte år senere var 
nesten 40% av NJ-medlemmene kvinner (Ottosen 2004:75).

Innenfor MBl avis, som er mitt hovedfokus i denne mastergradsoppgaven, er ikke situa-
sjonen like oppløftende sett fra et kvinneperspektiv. Med utgangspunkt i nJs lønnsstatistikk, 
har jeg beregnet at kvinneandelen i år 2000 var på 30,9%. Den var uforandret frem til 2003. Se-
nere har andelen kvinner innenfor MBL avis økt med 4,8%, slik at den i 2010 kom opp i 35,7%. 
Ketil Heyerdahl i NJ betegner dette som en dramtisk endring, som viser at menn i stor grad blir 
erstattet av kvinner i avisene. Han mener dette kan være et tegn på at avisene har gjort en kjem-
pejobb med å øke kvinneandelen og få en bedre kjønnsbalanse i bransjen.

samtidig synes det som utviklingen kan ha vært mer positiv i mindre aviser enn i de større. I 
utvalget av aviser jeg har valgt å konsentrere meg om, er de fleste av en viss størrelse represen-
tert. Jeg har som tidligere nevnt valgt å se bort fra aviser med færre enn ti ansatte i år 2000. tal-
lene for avisene i mitt utvalg viser en litt lavere kvinneandel enn for MBl avis som helhet. I 2000 
var 29,5% av de NJ-organiserte i disse avisene kvinner. Andelen steg med 4,3% frem til 2010, 
og førte til at mer enn én av tre ansatte (33,8%) i 2010 var kvinner. Parallelt med dette har det 
vært et kvinneflertall i studentkullene ved Journalistutdanningen i Oslo (Ottosen 2004:75). Det 
samme gjelder de øvrige journalistutdanningene her i landet (vartdal 2003).

Det er avisene uten tilknytning til de store konsernene som har hatt den mest positive ut-
viklingen når det gjelder kvinneandel. I perioden fra 2000 til 2010 økte den med 6,1% til 37,7%. 
For de andre konsernene ligger økningen på mellom 3,4 og 5%. I Polaris, A-pressen og Edda 
Media var mindre enn hver tredje ansatte kvinne i 2010. lavest var andelen i Polaris  med 30.

5.9 Bente Sabel om kvinners posisjon og lønnsutvikling
Bente Sabel var ikke bare en viktig del av Engebretbevegelsen (Utheim 2009:19), hun har også 
gjennom mange år vært nJs forhandlingsleder i tariffoppgjørene. Det innebærer at hun har spilt 
en sentral rolle i kampen for kvinners posisjon og utvikling i journalistyrket siden 1970-tallet. 
I dag er det hennes inntrykk at en stor del av lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige 
journalister skyldes forklarlige forhold. Ikke  minst mener hun at mye av forklaringen ligger i 
ulikheter i ansiennitet. selv om hun ikke legger skjul på at bruttotallene i mange tilfeller viser at 
mennene har hatt en bedre utvikling, har hun vanskelig for å se noen systematikk i dette bildet 
(sabel 07.07.2011). 

Bare i liten grad kommer forskjeller til uttrykk gjennom ulikheter i personlige tillegg, i følge 
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Sabel. Hun trekker derimot frem enkelte høytlønnende bedrifter hvor det har vært relativt store 
forskjeller: “Hvis du sorterer etter personlige tillegg, ser du at du her må langt ned på listen før 
du finner den første kvinnen.” (Sabel 07.07.2011)

Samtidig er dette i Sabels øyne unntaket som bekrefter regelen. Hovedinntrykket er at 
det ellers er små forskjeller mellom kjønnene når det gjelder personlige tillegg. “Mennene får 
lønnsutvikling fordi de får de beste stillingene. Kvinnene har også mindre i ulempetillegg og 
mindre i overtid” (Sabel 07.07.2011). På dette området har det etter Sabels oppfatning skjedd 
en endring: “Tidligere jobbet kvinner like mye overtid og ulempe som menn. Det viste ar-
beidsmiljøundersøkelsen fra 1979. Den gang var lønnsforskjellene der, men arbeidstiden var 
lik. etter hvert er forholdene blitt mer lik andre yrker. Jeg vil tro at det ligger bevisste valg til 
grunn for det. tidligere ville vi ikke skille oss ut og jobbet like mye som gutta. nå ser vi et møn-
ster som er mer likt normalbefolkningen enn da det bare var 10 prosent kvinner i yrket.”

sabel mener det er vanskelig å dokumentere at det fortsatt eksisterer en egen kvinnelønn 
basert på systematiske forskjeller mellom kjønnene. Hun gjør som nevnt et unntak for noen av 
avisene som betaler best. I mange tilfeller mener hun at forskjellene oppstår ved ansettelsen og 
at forhold som lønnskrav, hvem som ansetter og tidspunkt (konjunkturer) spiller inn. eksem-
pelvis nevner hun tv2, hvor det ved etableringen oppsto kjønnsmessige lønnsforskjeller fordi 
en betydelig del av mennene ble rekruttert fra sentrale jobber i mediene, mens mange av kvin-
nene var langt mindre erfarne og profilerte. Det innebar at mennene måtte få lønninger som 
overgikk det de hadde i store mediebedrifter. For kvinnenes del var det ikke noe tilsvarende 
lønnsnivå som måtte “matches” (Sabel 07.07.2011).

sabel har ikke oppdaget konserner eller grupperinger som skiller seg positivt eller nega-
tivt ut når det gjelder kvinners lønnsforhold. Hun registrerer derimot at det er betydelige for-
skjeller på lønnsnivået i de ulike bedriftene, uten at det kan dokumenteres at det har rammet 
kjønnsmessig skjevt. en viktig årsak til at den gjennomsnittlige lønnsutviklingen for kvinner i 
deler av MBl avis har vært forholdsvis svak, mener hun er at kvinneandelen har økt mer enn i 
andre yrkesgrupper  og at det har bidratt til å trekke ansienniteten nedover. Parallelt med dette, 
har det i følge sabel vist seg at kvinner har vanskelig for å nå opp i lederstillinger.

 Bente sabel sier følgende når jeg konfronterer henne med at mennene har høyere bran-
sjelønn enn kvinner på samtlige ansiennitetstrinn (fra 4 til 30 år) i MBl avis som helhet og at  
den samme tendensen gjør seg gjeldende i flere av konsernene: “Dette kan tyde på at kvinner 
har andre typer stillinger. vi har ikke gode nok registreringer på dette området og vet ikke 
helt hvor mye som skyldes ulikheter i stilling. Det er all mulig grunn til å spørre hvorfor dette 
alltid går i kvinnenes disfavør. vi vet blant annet at kvinnene gjennomgående har bedre utdan-
ning enn menn. Kan forklaringen være at mannlige sjefer ber menn om å søke mellomlederstill-
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inger? Og hvem blir bedt om å vikariere i  slike stillinger? Hvilken rolle spiller ulempe i denne 
sammenheng?  Det er en fryktelig vanskelig materie å sammenligne lønnsforhold i den enkelte 
bedrift. vi stanger konsekvent hodet i veggen når vi prøver å gå inn i den materien. Klubbene 
har alltid en god forklaring på at situasjonen er som den er.  Min konklusjon har vært at alle 
har et gissel – vi kaller ham Gisle – en mann som tjener dårligere enn alle kvinnene og som 
er beviset på at lokale lønnsforskjeller ikke er kjønnsbestemte.  Det er vanskelig å få noen til 
å innrømme at det forekommer kjønnsbestemte lønnsforskjeller. Det gjelder både ledere og 
tillitsvalgte. Men i en del bedrifter har man satt av egne kvinnepotter i lokale forhandlinger, el-
ler gitt hele lavtlønnstillegget (som ble avtalt i tariffoppgjøret 2010) til kvinner. Det gjelder for 
eksempel Aftenposten og Dagens Næringsliv” (Sabel 07.07.2011).

Selv om Norsk Redaktørforening (NR) har fått flere kvinnelige medlemmer, har Sabel 
inntrykk av at andelen kvinnelige ledere har holdt seg relativt konstant siden årtusenskfitet. 
Først de siste årene har kvinner nådd helt til topps i store aviser som Aftenposten og Bergens 
tidende. sabel tar det som et tegn på at man er gått fra å være ingen til å være noen, men at 
man fortsatt har mye å gå på når det gjelder rekruttering av kvinnelige ledere i avisene. Hun in-
nrømmer at man fra nJs side nok har vært mer opptatt av generell dårlig lønnsutvikling enn av 
å kartlegge utviklingen i antall kvinnelige mellomledere.

For å utligne eventuelle lønnsforskjeller som måtte finnes, mener Sabel at man fra NJs side 
i første omgang må gå enda mer direkte inn og hjelpe enkeltklubber, som ofte også opplever at 
de stanger hodet i veggen. En utfordring i så måte vil være å fjerne “Gisler” og sørge for at det 
gis et realistisk bilde av utviklingen. sabel legger vekt på at tillitsvalgte må inn i ansettelsene 
og bidra til å motvirke at kvinnene priser seg lavere enn menn, slik det har vært en tendens 
til. Hun vil analysere nærmere forskjellene i bransjelønn og studere mer inngående hvordan 
utviklingen har vært i ulike stillingskategorier. “Det er viktig å finne ut mer om hvorfor det er 
så få kvinner som når opp i det øverste toppsjiktet. vi må bevisstgjøre klubbene på hvordan de 
skal analysere tallene sine. Det må være en grunn til at gjennomsnittstallene ser ut som de gjør 
(sabel 07.07.2011).

sabel understreker samtidig at begrepet bransjelønn heller ikke er entydig fra bransje til 
bransje. Det er blant annet store forskjeller hvor mange variable tillegg som inkluderes i bran-
sjelønnen. Hun har registrert at utbetalingene til ulempetillegg og overtid  har gått ned. “Dette 
skjer samtidig med at folk løper mer og mer i redaksjonene. Kan det bety at de setter  ulempe-
vaktene ut til frilansere eller har de endret vaktene for å unngå at ulempetilleggene slår inn?” 
undrer hun. I statistikkene fører denne utviklingen til at fastlønn øker mer enn bransjelønn.

representerer det så en lønnsmessig trussel for de ansatte i MBl avis at kvinnene nå utgjør 
flertallet av de som uteksamineres fra journalisthøyskolene og andre journalistskoler? Sabel 
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håper at de nyutdannede har mer sjøltillit og ikke underpriser seg. De kjønnsmessige lønnsfor-
skjellene har da også vist seg å være mindre blant nyutdannede. likevel ser hun en fare for at 
det er en viss sannhet i det som flåsete sies om at lønnen går nedover etter hvert som flere kvin-
ner kommer inn i mannsdominerte yrker. Hun sier at både kvinner og menn i journalistyrket 
har grunn til å være misfornøyde med lønnsutviklingen, som har vært mye dårligere enn for an-
dre grupper. “vi hadde en god utvikling i mange år. så bremset det opp. ved tarifforhandlingene 
har vi sammenlignet oss med funksjonærgruppene, og der ser det ut som vi har sakket akterut. 
vi har fått signaler om at journalister slutter i lokalavisene og begynner som lærere. Det er det 
motsatte av det vi opplevde for noen år siden. lokalt tjener journalister nå dårligere enn lærere 
og kommunalt ansatte. selv om arbeidsgiverne begrunner dette med dårlige tider, har vi greit 
omstillingene og de fleste avisbedrifter har en sunn økonomi. En økonom som studerte forhold-
ene for oss i NJ, uttalte at ingen bransje hadde klart omstillingene i kjølvannet av finanskrisen så 
raskt om mediebedriftene” (Sabel 07.07.2011).

5.10 Lønnsutviklingen i forhold til andre grupper
Journalistene i MBl avis hadde i perioden fra 2000 til 2010 en lønnsutvikling som lå betydelig 
under gjennomsnittet for alle næringer. Mens de ansatte i MBl avis økte sin lønn med 143 928 
kroner (42,1%) i tiårsperioden, var det tilsvarende tallet for alle næringer under ett 164 352 
kroner (56,1%). I rene kroner lå altså differansen på over 20 000 kroner i avisenes disfavør.

et betydelig antall mindre aviser er ikke med i det utvalget jeg har gjort fra de ulike kon-
sernene og fra aviser uten konserntilknytning. totalt sett er mer enn hver tredje person i dette 
utvalget ansatt i schibstedkonsernet, hvor gjennomsnittslønnen både i 2000 og 2010 lå mar-
kant over de øvrige konsernene. Dermed ville det ikke være unaturlig å forvente at utviklin-
gen har vært klart bedre her enn i MBl avis som helhet. Det har den da også i rene kroner. De 
ansatte i disse avisene økte i gjennomsnitt sin lønn med 165 899 kroner i tiårsperioden. Det er 
omtrent 1500 kroner over gjennomsnittet for alle næringer. Prosentvis utgjorde dette en økn-
ing på 40,6. Det er 1,5% mindre enn gjennomsnittet for MBL avis.

Mer enn hver tredje respondent (35,9%) i spørreundersøkelsen jeg gjennomførte i forbindel-
se med denne mastergradsoppgaven, mener at lærerne er den yrkesgruppen journalister først 
og fremst bør sammenligne seg med lønnsmessig28.  lærerne økte sin lønn med gjennomsnittlig 
156 108 kroner29 i tiårsperioden. Det tilsvarer en økning på 52,1%. Med andre ord har lærerne 

28 Se nærmere detaljer i forbindelse med gjennomgangen av resultatene fra undersøkelsen. 
29 Statistisk sentralbyrå endret sine kategorier fra 2008. Tallene for lærerme er beregnet med utgangspunkt i kategorien Undervising-
spersonale i skoleverket til og med 2008. For 2009 og 2010 er denne erstattet med kategorien undervisning som også omfatter det som 
frem til 2008 gikk under kategorien Privat undervisning.  
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kommet betydelig bedre ut enn MBl avis som helhet. De har også fått høyere kronetillegg enn 
gjennomsnittet for avisene i mitt utvalg. Blant konsernene er det bare i schibsted at journalis-
tene har fått mer enn gjennomsnittet for lærerne og mer enn gjennomsnittet for alle næringer. 
De prosentvise tilleggene  er betydelig lavere i alle aviskonsernene enn de som ble gitt til lærere 
og til ansatte i alle næringer som helhet. Avstanden opp til de to sistnevnte er enda større for de 
utvalgte avisene uten konserntilknytning.

Journalistene i MBl avis hadde et solid lønnsmessig forsprang på lærerne i år 2000 (41 635 
kroner). Dette forspranget var i 2010 blitt redusert til 29 455 kroner. Mens journalistene hadde 
en gjennomsnittslønn på 485 455 kroner, hadde lærerne kommet opp i 456 000 kroner i 2010. 
Journalistene i mitt utvalg, som altså omfatter aviser med minimum ti ansatte i redaksjonen, lå 
i år 2000 54 289 kroner høyere enn lærerne i gjennomsnittslønn. I den aktuelle tiårsperioden 
ble avstanden redusert med drøyt 4000 kroner.

Gjennomsnittet for alle næringer økte som nevnt med 164 352 kroner. Det førte til at lær-
erne som i 2000 lå over gjennomsnittet av alle næringer, ble forbigått og endte opp 1200 kroner 
lavere i 2010. samtidig er det grunn til å legge merke til at A-pressen, som i år 2000 lå drøyt 
6000 kroner under gjennomsnittet for alle næringer, hadde økt denne avstanden til over 32 000 
kroner i 2010. Dersom vi tar bort de minste avisene i A-pressen og holder oss til avisene i mitt 
utvalg, ser vi at avstanden opp til gjennomsnittet for alle næringer var i overkant av 20 000 kro-
ner. ti år tidligere lå A-pressejournalistene i mitt utvalg drøyt 2000 kroner over gjennomsnittet 
for alle næringer. lærerne hadde i år 2000 en gjennomsnittslønn på nesten 5000 kroner mer 
enn A-pressejournalistene i mitt utvalg. Dette forspranget ble mer enn seksdoblet frem til 2010. 

selv om gjennomsnittslønnen i edda Media ligger betydelig høyere enn i A-pressen, har 
utviklingen i dette konsernet vært enda mer negativ sammenlignet med både alle næringer og 
lærerne. Journalistene i edda lå ved starten av tiårsperioden drøyt 32 000 kroner høyere  i lønn 
enn gjennomsnittet for alle næringer. I 2010 havnet de nesten 5000 kroner under. Den samme 
tendensen ser vi når det gjelder forholdet til lærerne. Mens edda-journalistene i år 2000 lå 25 
000 kroner over, endte de i 2010 opp med et gjennomsnitt som lå drøyt 3 600 kroner under 
gjennomsnittet for undervisningspersonale. Avisene i mitt utvalg – edda-aviser med mer enn 
ti ansatte i 2000 – hadde ved starten av perioden et lønnsmessig forsprang på over 39 000 kro-
ner i forhold til gjennomsnittet for alle næringer. ti år senere var dette forspranget redusert til 
drøyt 4000 kroner.

Også for Polaris-journalistene har forspranget til gjennomsnittet for alle næringer krympet 
i løpet av disse ti årene. I år 2000 lå Polaris som helhet over 24 000 kroner høyere enn gjen-
nomsnittet for alle næringer. Dette ble i perioden redusert med mer enn 2/3 til i underkant av 
7000 kroner. Polaris-avisene i mitt utvalg gikk fra et forsprang på 36 000 kroner til noe over 24 
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000 kroner. tilsvarende ble avstanden for journalister i aviser uten konserntilknytning redu-
sert fra over 39 000 til drøyt 14 000 kroner. For de ikke-konsertilknyttede avisene i mitt utvalg 
ble forspranget i forhold til gjennomsnittet for alle næringer omtrent halvert til i overkant av 
38 000 kroner.

schibsted-konsernet var det eneste konsernet hvor journalistene  kom bedre ut enn gjen-
nomsnittet for alle næringer. Her økte forskjellen med nesten 15 000 kroner til nærmere 112 
000 kroner. For schibsted-avisene i mitt utvalg var utviklingen enda mer positiv, slik at journal-
istene i disse avisene i 2010 hadde et lønnsmessig forsprang på gjennomsnittet for alle næring-
er på drøyt 117 000 kroner.

6. Analyse av utviklingen
Det er ikke noe entydig bilde som avtegner seg når vi studerer lønnsutviklingen i avisene jeg 
har valgt ut. til det er variasjonene og ulikhetene for store både innad i konsernene og mellom 
konsernene. likevel er det mulig å observere noen tendenser. Jeg vil innledningsvis se nærmere 
på den generelle utviklingen i de ulike konsernene og grupperingene, for dernest å prøve å få 
frem et mer helhetlig bilde. I neste instans vil jeg se på hvordan kvinnenes lønnsutvikling har 
vært både innen konsernene og i en mer helhetlig sammenheng.

6.1 Analyse av den generelle utviklingen i avisene
Med noen få unntak, har den prosentvise lønnsutviklingen i A-pressen vært forholdsvis bra. I 
rene kroner har det her vært gitt større tillegg enn i både edda-avisene og i avisene uten tilknyt-
ning til et av de store konsernene. I og med at A-pressen  i utgangspunktet var lønnsjumbo, med 
klart svakere gjennomsnittslønn enn noen av de andre konsernene og grupperingene, har like-
vel ikke innbyrdes rangering blitt forrykket. Journalistene i A-pressen tjener fortsatt betydelig 
mindre enn journalistene i andre konserner. Avstanden opp til edda Media, var i 2010 på nesten 
25 000 kroner. ser vi på samlet lønn, er forskjellene drøyt 10 000 kroner mindre. Det betyr at 
A-pressejournalistene har kunnet innkassere mer i form av overtid og andre tillegg. likevel er 
det liten tvil om at A-pressen har en lønnsmessig utfordring. nordlys er den eneste av avisene i 
konsernet som kan sies å befinne seg på nivå med sammenlignbare aviser fra andre konserner.

Journalistene i edda Media har kommet dårligere ut i tiårsperioden enn i noe annet kon-
sern. Med et gjennomsnittlig tillegg på 129 631 kroner, ligger restene av det som en gang var 
Orkla Media, over 12 000 kroner lavere enn gjennomsnittet i lønnsjumbo A-pressen. Parallelt 
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med dette, er det neppe tvil om det har foregått en kraftig lønnsutjevning mellom avisene i 
edda-konsernet. Fortsatt ligger likevel  bransjelønnen i Budstikka et par hestehoder foran de 
andre. De øvrige lønnsledende edda-avisene har fått små tillegg i tiårsperioden og hadde i 2010 
en gjennomsnittslønn på linje med de fleste andre avisene i konsernet. Varden, Laagendalspos-
ten og Østlendingen utgjør unntakene, som også i 2010 hang etter lønnsmessig.

tillegget i samlet lønn er for en stor andel av edda-avisenes del, mindre enn tillegget i bran-
sjelønn. Det betyr i praksis at det har skjedd kutt i overtidsutbetaling og andre tillegg siden 2000. 
eksempelvis er Budstikka-journalistene blitt hardt rammet av bonuskutt og redusert overtid. 
samlet sett dreier det seg her om nærmere 47 000 kroner. en konsekvens av dette, er at journal-
istene her fikk redusert sin faktiske kjøpekraft med 0,5% fra 2000 til 2010. Situasjonen var ikke 
mye lysere for journalistene i Drammens tidende og tønsbergs Blad, som tilsvarende økte sin 
reallønn med 1,5 og 1,6%. Moss Avis, og til dels Sandefjords Blad,  hører med til de få som har 
opplevd en betydelig kjøpekraftforbedring i denne perioden. Det vil være egnet til å forbause 
om det ikke eksisterer stor grad av frustrasjon blant journalistene innenfor edda Media. Dette 
kommer jeg nærmere tilbake til i forbindelse med den gjennomførte spørreundersøkelsen.

I Polaris troner ikke overraskende Adresseavisen på lønnstoppen. Det er også denne avisen 
som har hatt den beste utviklingen i tiårsperioden, etterfulgt av konsernets nest største avis 
sunnmørsposten. I 2010 lå fortsatt romsdal Budstikke noen hundrelapper foran i bransjelønn, 
men avstanden minket med over 14 000 kroner. På samme måte som ti år tidligere tok sunn-
mørsposten-journalistene det igjen i form av mer overtid, slik at de samlet fikk utbetalt over 30 
000 mer enn kollegene i Romsdal Budstikke. For øvrig fikk også journalistene i iTromsø en god 
økonomisk uttelling i den aktuelle tiårsperioden.

utfordringen for Polaris ligger i at konsernet lønnsmessig fremstår som svært delt. Mens 
journalistene i fire av konsernets aviser har god lønn sammenlignet med det som synes å være 
standarden, er det på ingen måte tilfelle for journalistene i Harstad Tidende, Altaposten, Troms 
Folkeblad og sør-trøndelag. De har alle en gjennomsnittlig lønn på under 400 000 kroner og 
hører med til de dårligst betalte i MBl avis. Også her er det grunn til å regne med at konsernle-
delsen vil stå overfor et press for å gjøre noe med dette.

schibsted-konsernet har på samme måte to småaviser å forholde seg til, men her har man i 
alle fall sørget for at journalistene både i Farsunds Avis og lindesnes har fått en rimelig uttelling 
lønnsmessig sammenlignet med andre aviser på samme størrelse. Avstanden opp til de store 
i konsernet, er likevel betydelig. vG-journalistene ligger fortsatt på lønnstoppen i schibsted, 
men bransjelønnen i Aftenposten er ikke mye dårligere.  Derimot rykker de vG-ansatte fra når 
overtiden inkluderes. Med samlet lønn på gjennomsnittlig 675 741 kroner, er avstanden ned til 
kollegene i Aftenposten økt med over 30 000 til mer enn 75 000 kroner.
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schibsted-ledelsen kan trolig forvente et sterkt lønnspress etter at Aftenposten overtok po-
sisjonen som norges største avis fra nettopp vG. I 2009 oppdaget journalistene i Aftenposten 
at både stavanger Aftenblad-journalistene og journalistene i Bergens tidende hadde hatt en 
langt bedre lønnsutvikling enn dem siden årtusenskiftet. resultatet var at gjennomsnittslønnen 
i Aftenposten i 2010 ble hevet med over 35 000 kroner.  Med det sørget man for en akseptabel 
lønnsutvikling og tok igjen de to vestlandsavisenes forsprang.

lønnsstatistikkene tyder på at Aftenposten-journalistene måtte betale for dette gjennom 
reduksjon i andre tillegg og bortfall av timebetalt overtid. utviklingen i samlet lønn var derfor 
ikke like positiv. I tiårsperioden fra 2000 til 2010 bedret Aftenposten-journalistene sin sam-
lede kjøpekraft med beskjedne 3,2%. En utfordring for Schibsted-ledelsen  vil være å overbev-
ise journalistene i norges største avis om at det er rett og rimelig at deres kolleger i vG skal 
innkassere 75 000 kroner mer i faktisk utbetalt lønn. samtidig vil de trolig merke presset fra 
journalistene i Fædrelandsvennen, som fortsatt tjener relativt mye mindre enn kollegaene i de 
to store vestlandsavisene.

I avisgrupperingen som ikke er knyttet til noen av de store konsernene, har den gjennomsnit-
tlige lønnsutviklingen vært beskjeden. Bak gjennomsnittstallene skjuler det seg som tidligere 
vist, store innbyrdes forskjeller. Her eksisterer det heller ikke noen konsernledelse, som må ta 
hensyn til at ikke de interne skjevhetene blir for store. Med noen få hederlige unntak, er det lite 
som tyder på at flertallet av avisene har tjent på å være uavhengig av de aktuelle konsernene. 
Her må det også fremheves at flere av disse avisene har opplevd dramatiske innstramninger og 
er avhengig av en generøs pressestøtte for å overleve. På samme tid finnes det også suksess-
historier. Det er liten grunn til å tro at journalistene i Agderposten, Jærbladet, trønder-Avisa og 
Hallingdølen ville hatt det bedre under en konsernparaply. Svak lønnsutvikling i relativt store 
aviser som Dagens næringsliv (Dn) og Dagbladet er en viktig årsak til at gjennomsnittstallene 
er såpass dårlige. når det er sagt, må det også tilføyes at journalistene i begge disse avisene 
hadde en bedre reallønnsutvikling enn Aftenposten-journalistene når vi tar hensyn til samlede 
lønnsutbetalinger. Hva samlet lønn angår, befinner de seg fortsatt som nr. 1 og 3 på lønnstoppen.

6.2 Analyse av utviklingen i kvinnenes lønninger
et samlet inntrykk av utviklingen i kvinnenes lønninger, er at enkelte aviser viser tydelige tegn 
på å ha skjerpet seg. Kvinneandelen har gjennomgående styrket seg relativt mye på disse ti 
årene. som jeg har dokumentert er lønnsforskjellene til dels betydelige både når det gjelder 
gjennomsnittlig bransjelønn og samlet lønn. ulikheter i ansiennitet spiller utvilsomt en viktig 
rolle i denne sammenheng. likevel bør det være et tankekors for MBl avis som helhet at men-
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nene kommer klart best ut i bransjelønn på samtlige ansiennitetstrinn og at de rykker ytter-
ligere fra når det kommer til samlet lønn. Bente sabel tror at dette skyldes bevisste valg. Det kan 
være riktig at kvinnene er mer motvillige mot å jobbe ubekvemt og at de er mer tilbakeholdne 
enn mennene med å ta på seg overtid, eller det kan være et utslag av at de ikke like lett slipper 
til. Det ligger utenfor rammen for denne oppgaven å finne forklaringer på hvorfor.

verstingen når det gjelder kvinnelønn er igjen delvis lO-eide A-pressen. når kvinnene i 
sju av 17 utvalgte aviser, tjener under 400 000 kroner, kan det komme til å representere en ut-
fordring for konsernledelsen. Flere steder ligger kvinnelønnen til og med betydelig under 400 
000 kroner. I tillegg kommer at i mitt utvalg er en rekke av de minste avisene luket ut. For hele 
A-pressen i MBl  avis, var gjennomsnittlig kvinnelønn 402 199 kroner i 2010, med andre ord 13 
700 kroner lavere enn kvinnene i mitt utvalg av A-presseaviser. Parallelt med dette reklamerer 
A-pressen på sine nettsider med tidenes beste resultat i 201030.

Heller ikke Edda Media kan skilte med noen lønnsmessig utjevning mellom kjønnene. Selv 
om prosentsatsen for kvinner var noen tiendedeler høyere, var kronetillegget det motsatte og 
bidro til at avstanden i gjennomsnittlig bransjelønn økte til 33 553 kroner. Bak gjennomsnittstal-
lene skjuler det seg også store forskjeller. Både Fredrikstads Blad og varden har åpenbart tatt 
tak og sørget for at kvinnene har kommet bedre ut. I Fredriksstad Blad har stillingstillegg spilt 
en rolle, mens varden kan ha skapt nye skjevheter i kvinners favør. Aviser som Drammens ti-
dende, Moss Avis, Sandefjords Blad, Østlendingen og Laagendalsposten har alle mye å ta igjen 
før kvinnene kommer opp på nivå med mennene. I de fleste av disse avisene er også det ge-
nerelle lønnsnivået for kvinner lavt. I schibsted-konsernet har mennene i tiårsperioden fått 
snaut 2000 kroner mer enn deres kvinnelige kolleger. Avstanden mellom kjønnene var i 2010 
omtrent på samme nivå som i edda Media (33 874 kroner). Kvinnene tjente ikke bedre enn 
mennene i noen av avisene i schibsted. Minst var avstanden i stavanger Aftenblad med 13 600. 
Blant de større avisene, var forskjellen størst i vG og Aftenposten i 2010. når vi trekker inn 
samlet lønn, øker forskjellene ytterligere. ulikheter i ansiennnitet forklarer noe av forskjellene, 
men også her er det flere faktorer som spiller inn.

Generelt er det vanskelig å vurdere kvinners lønninger opp imot menns lønninger. Både 
stillingstillegg og ulempetillegg bidrar til å komplisere bildet. I forhold til samlet lønn spiller 
også overtiden en rolle. De fleste steder er det små forskjeller i personlige tillegg. Dermed ender   
vi i denne sammenheng opp med spørsmålene: Hvorfor er det fortsatt langt færre kvinner i 
lederstillinger? Hvorfor jobber kvinnene mindre ubekvemt? Hvorfor jobber kvinnene mindre 
overtid enn mennene? Inntil vi vet mer om disse spørsmålene er det neppe mulig å fastslå i 
hvilken grad kvinnene er lønnsmessig likestilt med mennene.

30 http://hugin.info/180/R/1492507/428320.pdf 
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6.3 Lønnsmessig utjevning
Det er ikke bare i edda Media det har foregått en lønnsmessig utjevning fra 2000 til 2010. I 
perioden synes det samme å være tilfelle innenfor MBl avis som helhet . lønnsutviklingen i 
de store regionavisene utenfor Oslo kan muligens sies å trekke i en annen retning, men her 
dreier det seg tross alt bare om tre aviser, som i tillegg har vært i en spesiell situasjon som 
følge av prosessen rundt Media norge31. utover disse tre, var situasjonen i 2010 at samtlige av 
de ti lønnsledende avisene i prosent hadde en svakere lønnsutvikling enn et betydelig antall 
andre aviser både innenfor og utenfor konsernene. Det innebærer igjen at journalistene i disse 
avisene i mindre grad enn andre har bedret sin kjøpekraft i løpet av disse ti årene. I flere av de 
lønnsledende avisene fra 2000, har journalistene knapt nok fått kompensert for prisstigningen.

som tidligere nevnt, registrerer vi også en utjevning mellom landsdelene. Mellom østland-
savisene og avisene på sør- og vestlandet er avstanden redusert med 31 233 til 10 616 kroner.  
Det betyr at dersom utviklingen fortsetter i samme tempo, vil forskjellene være mer enn utlig-
net i løpet av få år. Også avisene i trøndelag og nord-norge har kappet inn på østlandsavisenes 
lønnsmessige forsprang, men ikke i samme grad. Her var det i 2010 fortsatt en forskjell på 42 
669 kroner, som var 13 493 kroner mindre enn ti år tidligere.

Det vil ligger utenfor rammene til denne oppgaven å gå inn på noen dypere vurdering av 
hva som ligger til grunn for utjevningen mellom landsdelene. Her kan teoriene være mange, fra 
ren distriktskamp til at østlandsavisene i større grad har vært rammet av så vel finanskrise som 
opplagsnedgang. Det er et ubestridelig faktum at de to løssalgsavisene har hatt vanskelige tider, 
men dette dreier seg tross alt bare om to av 27 aviser. 

Også innad i den enkelte avis tyder mye på at det har foregått en inntektsutjevning ved 
at journalister som ved starten av perioden hørte til blant de lavest lønte, har hatt en bedre 
lønnsutvikling enn de som lå på et høyt lønnsnivå fra begynnelsen av. eksempelvis viser bereg-
ninger at gjennomsnittslønnen for de som i 2000 utgjorde de 15% lavest lønnede i Aftenposten, 
økte langt mer i tiårsperioden enn for de som i 2000 utgjorde de høyest lønnede i avisen.

6.4 Situasjonen etter lønnsoppgjøret i 2010
selv om utvalget av edda-aviser hadde den klart svakeste lønnsmessige utviklingen i perioden 
fra 2000 til 2010, er det fortsatt A-presseavisene som har den laveste lønnen blant aviser med 
konserntilknytning. Gjennomsnittlig bransjelønn i de utvalgte A-presseavisene kom i 2010 opp 
i 436 884 kroner, mot 461 600  kroner for edda-avisene. Avstanden ble dermed redusert til 24 

31 Media Norge AS inngår i Schibsted Media Group, og er eierselskapet til Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavan-
ger Aftenblad og Finn.no. 
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716 kroner, nesten 10 000 mindre enn ved starten av perioden. likevel er det åpenbart at A-
pressejournalistene har en del å kjempe for. 

Det samme gjelder deres kolleger i flere av avisene uten konserntilknytning, som har hatt 
en enda svakere lønnsutvikling i tiårsperioden enn Edda-journalistene. Her ligger likevel gjen-
nomsnittslønnen betydelig høyere enn i både edda og A-pressen. Det skyldes fremfor alt at to 
av de lønnsledende avisene befinner seg i denne gruppen, men de innbyrdes forskjellene blant 
ikke-konserntilknyttede aviser, er store. 

Også innad i Polaris og schibsted er det betydelige forskjeller. Gjennomsnittslønnen i Pola-
ris-avisene ligger på 481 558 kroner,. I Polaris er det derimot fire aviser som skiller seg ut, med 
klart lavere lønn enn de øvrige, mens Adresseavisen på toppen ligger nesten 89 000 kroner 
foran den neste i rekken.

situasjonen er mye av den samme i schibsted, som hadde en gjennomsnittslønn på 574 269 
kroner i 2010. Men her er det fire aviser med gjennomsnittslønn fra 570 000 kroner og oppover. 
Fædrelandsvennen befinner seg i et klart midtsjikt, mens Lindesnes og Farsunds Avis ligger 
langt bak i bunnen.

6.5 Mulige årsaker til svak lønnsutvikling
Jeg vil i det følgende se litt på noen mulige forklaringer til at lønnsutviklingen i avisene har 
vært såpass svak fra årtusenskiftet til 2010. Det finnes helt sikkert også flere andre mulige år-
saker. 2009 var året da finanskrisen for alvor veltet inn over norske aviser. Avisene ble hardere 
rammet enn mange andre bransjer og resultatene fikk seg en knekk, men dette alene kan ikke 
forklare at lønnsutviklingen gjennom hele tiårsperioden har vært svak.

6.6 Regnskapsresultatenes innvirkning på utviklingen
Generelt synes det å være liten sammenheng mellom avisenes resultater og lønnsutviklingen i 
den enkelte avis32. riktig nok virker det som samlet lønn i noen grad er blitt påvirket av  svakere 
lønnsomhet i Dn, Dagbladet og til en viss grad vG. når det gjelder Aftenposten er bakgrunns-
materialet for lite tydelig til at det er mulig å trekke bastante konklusjoner. Den økonomiske 
utviklingen i avisene forklarer i liten grad hvorfor journalistene i Drammens tidende og tøns-
bergs Blad har sakket så vidt mye akterut lønnsmessig, parallelt med at de to avisene er blitt 
tappet for nærmere 270 millioner kroner i konsernbidrag. Her har åpenbart pengene gått andre 
steder enn i journalistenes lommer.

32 Kilde Norsk Journalistlags database 
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selv om regnskapsmessige resultater ikke synes å ha påvirket innbyrdes lønnsutvikling 
mellom avisene i nevneverdig grad, er det sannsynlig at resultatutviklingen har påvirket 
lønnsutviklingen i bransjen som helhet. I kombinasjon med en generell pessimisme i bransjen 
har dette trolig vært hovedårsaken til at lønnsutviklingen har vært såvidt svak siden årtuse-
nskiftet. Finanskrisen fikk sterk innvirkning på inntjeningen i mange aviser, noe som isolert 
sett kan tilsi at avisenes vilje til å gi store tillegg kanskje ikke var til stede i 2009 og 2010. Det 
er derimot påfallende i hvor liten grad svært god inntjening i årene før krisen rammet, har gitt 
utslag i økte lønninger. Her kan en årelang pessimisme når det gjelder papiravisens fremtid, 
ha innvirket og bidratt til generelt lave tillegg. I noen aviser ble det riktig nok gitt bonuser av 
en viss størrelse, men disse kunne gis i trygg forvissning om at de ikke bandt opp bedriftene til 
tilsvarende utbetalinger i kommende år. 

6.7 Bemanningsøkninger og reduksjoner
Det er videre naturlig å se på hvilken betydning bemanningsreduksjoner eller økninger i be-
manningen har for lønnsutviklingen. Journalistene i stavanger Aftenblad, Bergens tidende 
og Adresseavisen har hatt den mest positive lønnsutviklingen fra 2000 til 2010. Blant disse 
er det bare Bergens tidende som økt bemanningen i perioden, og selv her er økningen svært 
beskjeden. Dagens næringsliv og tønsbergs Blad har økt bemanningen med henholdsvis 14 og 

6 personer, uten at det på noen måte har påvirket 
lønnsutviklingen i positiv retning.

I motsatt ende av skalaen, finner vi de to løs-
salgsavisene. Av disse har Dagbladet hatt den 
mest dramatiske bemanningsreduksjonen. Her 
er journaliststaben i perioden redusert med 79 
personer til totalt 87. Med andre ord er nærmere 
halvparten av staben borte. vG har nedbemannet 
med 30 personer, som tilsvarer drøyt 15 prosent 
av journaliststaben. I hele perioden fra 2000 til 

2010 har vG vært landets største avis. Journalistene i Dagbladet har tradisjonelt sammenlignet 
seg med kollegene i vG. Deres lønnsutvikling har i denne perioden vært svakere enn konkur-
rentens. noe av forklaringen kan ligge i en større grad av krisestemning og bemanningsreduk-
sjoner. 

Avis	   Ansatte	  00	   Ansatte	  10	   Endring	  

Dagens	  Næringsliv	   81	   95	   14	  

Aftenposten	   267	   244	   -‐23	  

Dagbladet	   166	   87	   -‐79	  

Verdens	  Gang	   193	   163	   -‐30	  

Budstikka	   45	   45	   0	  

Bergens	  Tidende	   134	   135	   1	  

Adresseavisen	   91	   75	   -‐16	  

Stavanger	  Aftenblad	   124	   118	   -‐6	  

Drammens	  Tidende	   53	   45	   -‐8	  

Tønsbergs	  Blad	   34	   41	   6	  

	   Tabell 39 Utvikl. ansatte i lønnsledende aviser 2000-2010



59

6.8 Ansiennitet  som forklaringsfaktor
Det generelle bildet er at ansienniteten har økt jevnt i avisene fra 2000 til 2010. De utvalgte 
avisene i A-pressen hadde en økning på gjennomsnittlig 3,1 år. Polaris-avisene lå like bak med 
4,2 år. Avisene fra edda Media hadde tilsvarende en gjennomsnittlig økning på  2,3 år, mens de 
utvalgte schibsted-avisene økte ansienniteten med 1,9 år. Avisene utenfor disse konsernene 
økte sin ansiennitet med 2,5 år. 

I utgangspunktet kan det dermed virke 
som ansiennitet i liten grad forklarer den 
svake lønnsutviklingen. selv om ansien-
niteten de fleste steder har økt relativt be-
tydelig, er lønnstilleggene beskjedne. Det 
gjelder i A-pressen, i Polaris, i avisene uten 
tilknytning til disse konsernene og i de 
meningsbærende avisene. I edda Media og 
schibsted er ikke økningene like markante, 
men de er tross alt der.

Dersom vi går nærmere inn på de en-
kelte konsernene, kan mye tyde på at ansi-
ennitet har spilt en rolle i lønnsutviklingen. 
Blant A-presseavisene har Østlands-Posten 
en nedgang i ansiennitet på 2,3 år. Her var 
tilleggene lave og langt under gjennom-
snittet i eget konsern. Også telemarksavisa 
har nedgang i ansiennitet (0,9år), men har 
hatt en bedre lønnsutvikling. Det skyldes at 
det ble tatt et krafttak i 2010. rogalands Avis 
og Finnmarks Dagblad har økt gjennomsnit-
telig ansiennitet, men har samtidig fått lave 
lønnstillegg.

Blant edda Media-avisene er det tre som 
har hatt nedgang i ansiennitet; Drammens 
tidende (-1,4 år),  tønsbergs Blad (-0,5 år) 

og Sandefjords Blad (-0,3 år). De to førstenevnte er identiske med Edda-avisene som i 2000 be-
fant seg blant de ti lønnsledende avisene og som ti år senere har rykket langt nedover på lista. 
noe av forklaringen på den svake lønnsutviklingen kan derfor ligge i lavere ansiennitet. 

Avis Ansiennitet 00 Ansiennitet 10 endring

Nordlys 17,8 23,5 5,7

Romerikes Blad 17,3 20,3 3

Østlands-Posten 18,7 16,4 -2,3

Rana Blad 15,1 17,9 2,8

Namdalsavisa 15,6 21,1 5,5

Bergensavisen 11,5 15,2 3,7

Sarpsborg Arbeiderblad 16,1 21,1 5

Oppland Arbeiderblad 17,3 23 5,7

Glåmdalen 16,8 20,2 3,4

Ringerikes Blad 15,4 16,6 1,2

Finnmark Dagblad 12,5 13,8 1,3

Firda 15,2 20,7 5,5

Fremover 14,9 23 8,1

Tidens Krav 18,8 19,5 0,7

Rogalands Avis 12,6 12,7 0,1

Helgeland Arbeiderblad 15,4 18,8 3,4

Telemarksavisa 16,7 15,8 -0,9

Gjennomsnitt 15,8 18,9 3,1

Tabell 40 Utvikl. ansiennitet A-pressen 2000-2010

Avis Ansiennitet 00 Ansiennitet 2010 endring 

Budstikka 17,1 20,7 3,6

Drammens Tidende 19,9 18,5 -1,4

Fredriksstad Blad 17,5 22,9 5,4

Gudbrandsdølen 19,8 21,9 2,1

Haugesunds Avis 19,9 21 1,1

Moss Avis 18,5 23 4,5

Sandefjords Blad 19,7 19,4 -0,3

Tønsbergs Blad 21,7 21,2 -0,5

Varden 21,3 23,8 2,5

Østlendingen 16,8 21,4 4,6

Laagendalsposten 18,1 22,1 4

Østlandets Blad 14,1 21,9 7,8

Gjennomsnitt 19,0 21,3 2,3

Tabell 41 Utvikl. ansiennitet Edda 2000-2010
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I schibsted-konsernet peker lindesnes 
seg ut som avisen med dårligst lønnsutvikling 
i perioden. Det faller sammen med en ned-
gang i ansienniteten på 1,8 år. Fædrelands-
vennen har en nedgang på 0,7 år, men har til 
tross for det hatt en brukbar lønnsutvikling 
sammenlignet med sammenlignbare aviser. 

I Polaris er det ingen av avisene som har 
hatt en nedgang i gjennomsnittelig ansien-
nitet. Flere av konsernets aviser har tvert 
imot hatt en betydelig økning i gjennomsnit-
tlig ansiennitet i tiårsperioden. Med unntak 
av edda-avisen Moss Avis er det ingen åpen-
bare tegn på at aviser med sterk økning i 
gjennomsnittsalder har fått høyere tillegg 
enn andre. Moss Avis hadde en økning på 3,7 
år og økte lønnen med over 156 000 kroner, 
som var det høyeste innenfor edda Media. 

6.9 Konsernenes inntog i avisbransjen
Konsernene hadde en dominerende posisjon i den norske avisbransjen lenge før årtusenskiftet. 
Ottosen (2004:136) slår fast at medieeierskap i Norge er svært konsentrert og at mediene 
domineres av noen få, store aktører. Syversen (2004:34) mener eierkonsentrasjon er en kon-
sekvens av at mediesystemet i større grad er blitt en arena for private investeringer. Da Orkla-
konsernet på midten av 1980-tallet  begynte å investere i medier og etablerte Orkla Media, ble 
den norske mediebransjen for alvor gjenstand for krav til lønnsomhet og avkastning. Advokat 
Cato schiøtz var en av de som mente at mediekonserner som Orkla Media var altfor grådig i 
avkastningskravene til sine aviser33.  etter hvert ble kravene til avkastning like sentrale både i 
schibsted-konsernet og i A-pressen. 

selv om Orkla, schibsted og A-pressen alle har hatt betydelige aksjonærgrupper utenfor 
landets grenser (Ottosen 2004:137), representerte det likevel noe nytt da det internasjonale 
selskapet Mecom i 200634 overtok hovedtyngden av det tidligere Orkla Media, som fra da av fikk 

33 Vedlegg 7 fra journalisten.no 19.02.2003. 
34 Kilde Wikipedia 

Tabell 42 Utvikl. ansiennitet Schibsted 2000-2010

Avis Ansiennitet 00 Ansiennitet 10 endring

Aftenposten 21 22 1

Bergens Tidende 18,2 21,3 3,1

Farsunds Avis 12,8 17,3 4,5

Fædrelandsvennen 18,7 18 -0,7

Stv. Aftenblad 19,3 21,7 2,4

Verdens Gang 18,6 21,8 3,2

Lindesnes 13,1 11,3 -1,8

Gjennomsnitt 19,3 21,2 1,9

Tabell 43 Utvikl. ansiennitet Polaris 2000-2010

Avis Anisennitet 00 Ansiennitet 10 endring

Adresseavisen 20,8 25,3 4,5

Sunnmørsposten 19 23,8 4,8

Romsdal Budstikke 18,1 21,4 3,3

Harstad Tidende 14,8 17,7 2,9

iTromsø 13,4 21,1 7,7

Altaposten 12,4 13,6 1,2

Troms Folkeblad 9,4 15,4 6

Sør-Trøndelag 14,5 18,9 4,4

Gjennomsnitt 17,6 21,9 4,2
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navnet edda Media. Det skulle etter hvert vise seg at Mecom ikke nøyde seg med krav til avkast-
ning, men i tillegg forsynte seg rikelig av avisenes disponible midler. Dagens næringsliv kunne 
29.04.2009 melde at Mecom ville hente ut mellom 700 og 800 millioner fra avisene i edda Me-
dia35. Drøyt tre måneder senere (14.08.2009) kunne dn.no  fortelle at edda Media hadde betalt 
til sammen en million kroner i konsernbidrag til Mecom  europe for 200836

I hvilken grad kan konsernene ha medvirket til den svake lønnsutviklingen? Det finnes in-
gen fasit på det, men gjennomgangen av lønnsstatistikkene fra norsk Journalistlag (nJ) viser at 
det er en realitet at lønnsutviklingen har vært svakere i edda Media enn innenfor noen av de 
andre konsernene. Dette har skjedd parallelt med at Mecom har tappet avisene og bidratt til å 
svekke deres lønnsevne. Mest påfallende er utviklingen i avisene som i 2000 var lønnsledende i 
konsernet. samtidig er gjennomsnittslønnen fortsatt lavere i A-pressen enn i edda Media. 

6.10 Profesjonalisering av arbeidsgiversiden
I tillegg til at konsernene har fått en langt mer dominerende posisjon, har vi opplevd en profes-
jonalisering av arbeidsgiversiden. tidligere var det ofte tette bånd mellom de som forhandlet på 
hver side. Men tiden da avisredaktøren og disponenten satt sammen med avisens tillitsvalgte er 
forbi. etter hvert er de lokale forhandlingene overtatt av profesjonelle aktører i konsernenene. 
37 Ottosen (2004) fremhever også rullering av redaktører innenfor et konsern, som et bekym-
ringsfullt trekk ved økt konsernmakt. Han baserer  dette på uttalelser fra kritikere i lokalav-
isene. Konsekvensen av en slik praksis, er at redaktørene ikke er lenge nok på ett sted til å få 
forankring og lojalitet til “sin” avis. Lojaliteten er primært hos konsernet...(Ottosen 2004:160).

6.11 økt utdanning av journalister
en annen faktor som kan ha påvirket lønnsutviklingen og lønnsnivået i avisene, er en betydelig 
økning i antall studieplasser og nyutdannede journalister.  I tillegg til nærmere 300 plasser 
ved de offentlige universitetene og høgskolene, eksisterer det flere private tilbud. Ottosen 
(2004:119) betegner kommersielle aktørers inntog i journalistutdanningen som en effekt av 
fraværet av en yrkesbeskyttet tittel og en utdanning som gir monopol på autoriasjon av en slik 
tittel. Han nevner Merkantilt Instititt i NKS-gruppen, som allerede i 1996 etablerte en privat 
ettårig journalistutdanning. Dette var forløperen til det som i dag er norges Kreative Fagskoles 
(nKF) journalistutdanning. I dag uteksaminerer nKF alene omkring 100 journaliststudenter 

35 Vedlegg 8 
36 Vedlegg 9 
37 Kilde Ketil Heyerdahl i Norsk Journalistlag 
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årlig. Handelshøgskolen BI etablerte også sin egen journalistutdanning, men denne ble nylig 
vedtatt nedlagt på grunn av for dårlig lønnsomhet38.

Flere norske aktører samarbeider med utenlandske utdanningsinstitusjoner om bachelor 
i journalistikk. Det mest vanlige er at studentene da går ett år i norge, etterfulgt av to år i ut-
landet, fortrinnsveis Australia eller storbritannia og Irland. nKF skiller seg i så måte ut ved at 
studentene oppnår bachelor ved å gå to år i norge og ett år i utlandet39.

Det er liten grunn til å tro at journalister går fri av velkjente økonomiske sannheter om tilbud 
og etterspørsel.  Når tilbudet øker, går prisene ned i de fleste økonomiske sammenhenger. “Oth-

er things being equal, the higher the price of a good, the lower is the quantity demanded (Parking 
and King 1995:78). Også aviseiere kan la seg friste av billigere ”varer”. Mer erfarne journalister, 
må dermed tilby kvalitet som overgår ferske, nyutdannede journalister. 

Ansiennitetsutviklingen i avisene, som det er redegjort for ovenfor, tyder derimot ikke på 
at det har vært noen strøm av nyutdannede inn i redaksjonene. tradisjonelt har ofte mindre 
aviser rekruttert ferske journalister. Det kan også stilles spørsmålstegn ved om det er noe av 
det samme som har gjort seg gjeldende i edda-avisene Drammens tidende og tønsbergs Blad 
samt A-presseavisen Østlands-Posten. Disse tre avisene har hatt en relativt markant nedgang i 
ansiennitet fra 2000 til 2010.

6.12 Mediebedriftenes forhandlingsmodell
I avisene har arbeidsgiverne diktatrett på 70, 80, kanskje 90% av lønnstilleggene. Sentrale forhan-
dlinger betyr relativt lite for journalistene i de fleste dem. Hovedtyngden av lønnstilleggene gis 
i form av lokale tillegg. De lokale forhandlingene i avisene foregår ved at arbeidsgiverne hører 
på kravene, trekker seg tilbake og bestemmer. 40.

nrK og tv 2 har i motsetning til avisene hatt ett samordnet lønnsoppgjør. For nrKs ved-
kommende har det resultert i tillegg på 47,5% i tiårsperioden og en kjøpekraftforbedring på 
21%. Med et kronetillegg på 151 630, gikk NRK-journalistene ut av 2010 med en gjennomsnit-
tlig bransjelønn på 469 162 kroner. utviklingen i samlet lønn lå på omtrent samme nivå. Det 
tilsier en økning på 44%, som igjen representerer en kjøpekraftforbedring på 18%.

Det er liten tvil om at NRK har kommet bedre ut av perioden lønnsmessig enn flertallet av 
avisene har gjort. lønnsutviklingen i tv2 har ikke vært like god41. Fra 2000 til 2009 økte gjen-

38 vedlegg 13 fra e24. 
39 Vedlegg 10 http://www.norgeskreativefagskole.no/no/Utdanning/journalistikk/Bachelor/ 
40 Kilde Ketil Heyerdahl i Norsk Journalistlag 
41 For tv2 har jeg ikke hatt tilgang til tall fra 2010 og har derfor vært nødt til å basere meg på utviklingen fra 2000 til 
2009. 
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nomsnittslønnen med 142 476 kroner. Det tilsvarer 34%, som betyr en kjøpekraftforbedring 
på 7%. Samtidig lå gjennomsnittslønnen i TV2 fortsatt over 100 000 kroner høyere enn i NRK. 
Det gjelder både bransjelønn og samlet lønn. Foreløpig er det et åpent spørsmål hva som skjer 
når tv 2 nå har meldt overgang og blir en del av lønnsregimet i MBl42. Det betyr at tv 2-sjef 
Alf Hildrum vil stå langt friere til å diktere resultatet av forhandlingene. Forhandlingssystemet 
gir stor makt til arbeidsgiverne. så lenge forholdet mellom partene på begge sider var forhold-
svis tett, ga dette grunnlag for en positiv utvikling for aviser med lønnsevne43. etter hvert har 
arbeidsgiverne som tidligere nevnt blitt mer profesjonelle og noen vil kanskje også si, kyniske. 
Forhandlingssystemet er for øvrig et resultat av at MBl avis har bestått av enkeltaviser med 
svært ulik betalingsevne, noe som fremfor alt har kommet journalistene i store, lønnsomme 
aviser til gode. 

6.13 industrialiseringen av yrket
en annen mulig faktor bak den svake lønnsutviklingen, er at stoffproduksjonen i avisene er blitt 
mer industrialisert. Aviser utveksler stoff i langt større grad enn tidligere, blant annet gjøres det 
mye i utenriksdekningen. Omfanget av stoff fra konsernenes egne byråer har økt i de fleste avis-
er. Det gjelder ikke minst featurestoff. schibsted-direktør rolv erik ryssdal legger i et intervju 
med journalisten.no 16.10. 2009 ikke skjul på at synergieffekter i form av økt redaksjonelt sa-
marbeid mellom avisene, er en av målsettingene med Media norge44.

sjefredaktør trine eilertsen i Bergens tidende og daværende sjefredaktør i Fædrelandsven-
nen Hans-Christian Vadseth, uttaler seg begge positivt til å etablere felles Media Norge-redak-
sjoner på ulike stoffområder i et intervju med journalisten.no 16.10.200945. De understreker 
samtidig at den lokale kjerneproduksjonen skal utgjøre hovedtyngden av det redaksjonelle 
innholdet. Avisenes tillitsvalgte var samtidig skeptiske til slike tanker. eilertsen legger vekt 
på kvalitetsaspektet og uttaler i det samme intervjuet følgende om å overlate dekningen av 
bestemte typer stoff til felles redaksjoner:

”Hvis kvaliteten på det som leveres øker ved at en redaksjon tar hele ansvaret for et stof-

fområde, skal vi velge det. Hvis kvaliteten ikke øker, velger vi en annen løsning. Men vi kan 

ikke fortsette å spre oss tynt på stoffområder, fordi det er kjekt å ha. Vi får færre ressurser 

og færre skrivende innomhus. Vi må være ekstremt nøye på hvordan vi bruker de ressursene 

vi har. Og for BT gjelder at målet om å være nyhetsledende regionalt står over alle hensyn.”

42 TV2 ble medlem av MBL 1. juli 2010. KIlde MBLs nesttsider http://www.mediebedriftene.no/index.asp?id=102983 
43 Kilde Ketil Heyerdahl i Norsk Journalistlag 
44 Vedlegg 11 
45 Vedlegg 12 
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til syvende og sist kan dette ende opp i en diskusjon om hva kvalitet er og dernest hva 
kvalitet betyr. spørsmålet blir dermed om billigere journalister er i stand til å lage et produkt 
som tilfredsstiller lesernes behov. 

6.14 nJs prioriteringer
nJ sentralt har i forhandlingene gjennom hele denne perioden lagt vekt på kronetillegg46. Hvilke 
utslag dette har hatt på lønnsutviklingen, er ikke lett å fastslå utover at de høytlønnede i avisene 
generelt ser ut til å ha bedret sin kjøpekraft i langt mindre grad enn de med lavere lønn i peri-
oden fra 2000 til 2010. På dette området er likevel det statistiske materialet såpass begrenset 
at det er vanskelig å si om dette er en generell tendens. Høytlønnede har naturlig nok vært 
skeptiske til kronetillegg. Hvorvidt større innbyrdes forskjeller også fører til høyere tillegg for 
de lavest lønnede, finnes det ingen detaljerte kunnskaper om, men det er mye som tyder på 
at det var dette som skjedde på 1970- og 80-tallet, som gjerne betraktes som gullalderen hva 
lønnsutvikling angår.

nJ skiller seg fra andre arbeidstakerorganisasjoner ved en svært lang ansiennitetsskala. Det 
innebærer at journalister først når topplønn etter 30 år. I kontrast til dette når eksempelvis 
lærerne topplønn etter 16 år. Det er delte meninger om hvilken innvirkning den lange ansien-
nitetsskalaen har hatt på lønnsutviklingen. Bente sabel forteller at hensynet til erfarne journal-
isters lønnsutvikling ligger bak denne skalaen. Hun har fra arbeidsgiversiden møtt påstander 
om at den lange skalaen bidrar til å hemme lønnsutviklingen for journalister generelt (sasbel 
07.07.2011). 

6.15 Regresjonsmodell
Med bakgrunn i det jeg har sett av tendenser i gjennomgangen av lønnstallene fra norsk Jour-
nalistlag, har jeg valgt å kjøre en regresjonsmodell med bransjelønn som avhengig variabel og 
kjønn, stillingstillegg og ansiennitet som uavhengige variabler. For å sikre et tilstrekkelig tallm-
essig grunnlagsmateriale, konsentrerer jeg meg i denne sammenheng om det som i år 2000 var 
de ti lønnsledende avisene.

Den aktuelle modellen gir svært sterk forklaringskraft for fire av avisene, mens den er noe 
svakere for andre. Det indikerer at i de sistnevnte avisene kan andre faktorer enn disse tre 
ha spilt en vesentlig rolle for lønnsdannelsen. For Dagbladets vedkommende ligger r2 på 0,93, 
som tilsier at kjønn, stillingstillegg og ansiennitet til sammen utgjør nesten hele grunnlaget for 

46 I følge Ketil Heyerdahl i Norsk Journalistlag. 



65

lønnsfastsettelsen i avisen. Her er det en sterk lineær sammenheng. Det samme er tilfelle for 
Bergens tidende, Adresseavisen og Aftenposten, som alle har en r2 på nesten 0,9. I tønsbergs 
Blad (r2 0,83), stavanger Aftenblad (r2 0,8) og vG (r2 0,8) er sammenhengene sterke. I Dagens 
næringsliv ser vi også en forholdsvis sterk sammenheng mellom lønnen og de nevnte uavhen-
gige variablene (r2 0,78), mens den er noe svakere i Drammens tidende (r2 0,76) og aller svak-
est i Budstikka med r2 på 0,63.

Det er ingen tvil om at den sterkeste forklaringskraften ligger i variabelen ansiennitet for 
de fleste avisenes vedkommende. I flertallet av disse avisene har denne variabelen alene en R2 
på omkring 0,7. unntaket er tønsbergs Blad hvor r2 ligger på 0,07. Det betyr at svært lite av 
lønnsfastsettelsen i denne avisen har en direkte sammenheng med ansiennitet. Her er R2 for 
variabelen stillingstillegg på over 0,5. regresjonsmodellen indikerer ikke at det er noen sterk 
lineær sammenheng mellom lønn og kjønn. samtidig viser modellen at variabelen kjønn bidrar 
til å øke forklaringskraften og gir en høyere r2 enn uten. Det kan tolkes dithen at kjønn har en 
viss betydning for lønnsfastsettelsen.

6.16 Konklusjon lønnsutvikling
I den første delen av oppgaven har jeg tatt for meg de to første delene av problemstillingen 
jeg definerte innledningsvis. Jeg har studert studert lønnsutviklingen for journalister tilknyttet 
MBl avis fra årtusenskiftet til 2010 og dessuten sammenlignet denne med andre grupper av 
arbeidstakere. samtidig har jeg studert hvordan lønnsforskjellene  mellom journalister i ulike 
typer aviser har utviklet seg i denne perioden.

Min første hypotese, var at lønnsutvikjlingen for journalister har vært svakere enn for  sam-
menlignbare arbeidstakergrupper i perioden 2000 til 2010. statistisk sentralbyrås omlegging 
av næringskategoriene har gjort det vanskelig å foreta sammenligninger med mange ulike 
yrkesgrupperinger. Jeg har derfor valgt å konsentrere meg om kategorien alle næringer og kat-
egorien undervising.47

som dokumentert er det neppe noen tvil om at den første hypotesen holder stikk og at 
journalistene i MBl avis har hatt en svakere lønnsutvikling enn sammenligbare arbeidstaker-
grupper i den aktuelle perioden. Mest oppsiktsvekkende er det kanskje at avstanden opp til 
gjennomsnittet for alle næringer var på over 20 000 kroner når vi studerer lønnutviklingen 
i perioden. Det betyr at mens for alle næringer fikk gjennomsnittlige lønnstillegg på 56,1% i 

47 undervisning var tidligere delt inn i privat undervising og undervisingspersonale i skoleverket. Forskjellene mellom disse 
er likevel såpass små at det er mulig å si noe om den generelle utviklingen innenfor undervising, selv om tallene ikke blir 
100% korrekte. Undervsing er også valgt fordi en betydelig del av respondentene i den gjennomførte undersøkelsen (se op-
pgavens andre hoveddel) mener at journalister naturlig bør sammenligne seg med lærere lønnsmessig.
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tiårsperioden, måtte journalistene nøye seg med 42,1%. Her er det med andre ord snakk om 
relativt betydelige forskjeller.

utviklingen i undervisningssektoren ligger på nivå med gjennomsnittet for alle næringer48. 
Her har kronetilleggene i perioden vært på omkring 160 000 som tilsvarer mellom 53 og 54%. 
Dette tilsier at også undervisningspersonale (lærere) har hatt en klart bedre lønnsutvikling enn 
journalister.

schibsted-konsernet er det eneste av konsernene som har gitt kronetillegg som ligger over 
gjennomsnittet for alle næringer og over gjennomsnittet for lærerne. som tidligere redegjort 
for er derimot tallene for dette konsernet trolig for høyt på grunn av en feilføring i vG i år 2000.  
Denne avisen veier også tungt i sammenhengen, med mange ansatte.  I tillegg tyder utviklingen 
for Aftenposten på at tillegg som tidligere ikke var inkludert i bransjelønnen, nå er en del av 
denne. Blant annet er overtiden forholdsvis dramatisk redusert. I lys av dette er det vanskelig å 
si noe eksakt om hvordan lønnsutviklingen i schibsted-konsernet har vært sammenlignet med 
andre yrkesgrupper., utover at den prosentvise økningen har vært markant lavere. Det inne-
bærer at også schibsted-journalistene har hatt en svakere kjøpekraftsutvikling enn både alle 

næringer og undervisning. likevel lå det gjennomsnittlige lønnsnivået i konsernet som helhet i 
2010 mer enn 110 000 kroner over gjennomsnittet for alle næringer. schibsted-avisene i mitt 
utvalg lå ytterligere 5000 kroner høyere. 

I de øvrige konsernene var lønnsutviklingen i tiårsperioden svakere enn gjenomsnittet for 
alle næringer og gjennomsnittet i undervisingssektoren. til dels dreier det seg om betydelig 
dårligere uttellinger for journalistene enn for andre yrkesgrupper. svakest har utviklingen vært 
i edda Media. I konsernet som helhet lå tilleggene nesten 37 000 kroner lavere enn gjennom-
snittet for alle næringer . Det innebar at gjennomsnittslønnen, som i år 2000 lå over 30 000 kro-
ner høyere enn  gjennomsnittet for alle næringer, endte opp omtrent 5000 kroner lavere ti år 
senere. situasjonen for edda-avisene i mitt utvalg – det vil si de største og mest toneangivende 
avisene i konsernet – er ikke mye lysere.  Her tjente gjennomsnittsjournalisten i år 2000 nesten 
40 000 kroner mer enn gjennomsnittet for alle næringer. Denne avstanden var i 2010 redusert 
til under 5000 kroner.

Det er likevel i A-pressen journalistene har størst grunn til å være misfornøyd med det ge-
nerelle lønnsnivået, selv om utviklingen i tiårsperioden har vært noe bedre enn for deres kol-
leger i edda Media. I år 2000 lå A-pressejournalistene som helhet drøyt 6000 kroner lavere i 
gjennomsnittslønn enn gjennomsnittet for alle næringer. Dette tallet hadde i 2010 økt til nesten 

48 I år 2000 lå kategorien privat undervising ca. 11 000 kroner lavere i lønn enn kategorien undervisingspersonale i skolev-
erket. Det innebærer at dersom vi legger tallene for undervising fra 2010 til grunn, har privat undervising fått tillegg på 167 
2444 kroner eller 57,9%, mens undervisingspersonale i skoleverket har fått tillegg på 156 108 kroner, tilsvarende 52,1%. 
siden jeg ikke kjenner fordelingen mellom privat undervising og undervisingspersonale i skoleverket fra 2000, må jeg her 
holde med til cirkatall. 
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33 000 kroner. A-presseavisene i mitt utvalg – også her de største og mest fremtredende i kon-
sernet  – hadde i år 2000 et lønnsnivå som lå drøyt 2000 kroner over gjennomsnittet for alle 

næringer. utviklingen i disse avisene var derimot langt dårligere enn gjennomsnittet for alle 

næringer i tiårsperioden. resultatet var at journalistene i mitt utvalg av A-presseaviser i 2010 
lå over 20 000 kroner lavere enn gjennomsnittet for  alle næringer.

Journalistene i avisene tilknyttet Polariskonsernet hadde i 2000 et lønnsmessig forsprang 
på gjennomsnittet for alle næringer på i overkant av 24 000 kroner. I løpet av tiårsperioden ble 
dette redusert til under 7000 kroner. Polarisavisene i mitt utvalg – der jeg også her har utelatt 
de minste avisene – lå ved begynnelsen av tiårsperioden 36 000 høyere enn gjennomsnittet for 
alle næringer. ved slutten av perioden var avstanden nede i drøyt 24 000 kroner. I denne sam-
menhengen veier Adresseavisen tungt og fører til at denne gruppen som helhet kommer bedre 
ut enn utvalget jeg har gjort fra de andre konsernene. 

utvalget jeg har foretatt fra aviser uten tilknytning til de store konsernene, har hatt en 
lønnsutvikling i tiårsperioden som har vært enda svakere enn det som har vært tilfelle  i kon-
sernene. Disse avisene hadde i år 2000 et lønnsnivå som lå mer enn 75 000 kroner høyere 
enn gjennomsnittet for alle næringer. I løpet av de ti årene frem til 2010 ble denne avstanden 
omtrent halvert, til i overkant av 38 000 kroner.

Min andre hypotese var at lønnsforskjellene mellom MBl-avisene har økt fra 2000 til 2010. 
Jeg har tatt utgangspunkt i tallene for konsernene for å belyse hvorvidt denne hypotesen holder 
stikk. For konsernene som helhet økte avstanden mellom schibsted på topp og A-pressen i bun-
nen med over 40 000 kroner. Avisene i mine utvalg skiller seg ikke ut i så måte. Også her har 
avstanden økt med i overkant av 40 000 kroner i perioden. selv om vi legger til grunn at vGs 
tall for 2000 ikke var helt korrekt, er økningen mellom topp og bunn såvidt markant at det med 
stor grad av sannsynlighet må kunne sies at hypotesen holder stikk og at lønnsforskjellene mel-
lom MBl-avisene har økt i den aktuelle tiårsperioden, til tross for at de prosentvise tilleggene 
ikke har vært veldig forskjellige. unntaket i så måte er edda Media som, sammen med utvalget 
av aviser uten tilknytning til de store konsernene, kommer svakest ut både kronemessig og 
prosentvis.

Hypotese nr. 3 sier at lønnsutviklingen har vært bedre i noen konsern enn i andre. På dette 
området har jeg allerede dokumentert at edda Media skiller seg negativt ut. ved årtusenskiftet 
var avstanden opp til schibsted-journalistene så vidt over 60 000 kroner. ti år senere var den 
økt til over 112 000 kroner. Disse tallene er basert på utvalget jeg har gjort av aviser fra de 
to konsernene. som redegjort for ovenfor økte avstanden mellom A-pressejournalistene i mitt 
utvalg og schibsted-journalistene med over 40 000 kroner. Det tilsvarende tallet for Polaris var 
ca. 30 000 kroner. Det er dermed liten tvil om at lønnsutviklingen har vært til dels svært for-
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skjellig fra konsern til konsern.
Den fjerde og siste hypotesen som er knyttet til lønnsutviklingen, sier at lønnsforskjellene 

mellom kvinner og menn i MBl-avisene er blitt mindre fra 2000 til 2010, men at det fortsatt 
er betydelige forskjeller flere steder. I avisene som i år 2000 var de lønnsledende, viser det seg 
at derimot at den lønnsmessige avstanden mellom menn og kvinner har økt med over 18 000 
kroner i tiårperioden. Blant disse ti avisene, er Adresseavisen og stavanger Aftenblad de eneste 
som har gitt høyere tillegg til kvinner enn til menn, mens Aftenposten har gitt omtrent like 
tillegg til begge kjønn.

Situasjonen i A-pressen var ikke mye bedre sett fra kvinnenes ståsted. Her økte avstanden 
i tiårsperioden med over 15 000 kroner til i drøyt 32 000. nordlys, Østlands-Posten, sarpsborg 
Arbeiderblad og Rogalands Avis ga alle høyere tillegg til kvinner enn til menn. Det betyr at i flere 
av de øvrige A-presseavisene har avstanden økt markant i kvinnenes disfavær i løpet av den 
aktuelle tiårsperioden.

I Edda Media fikk kvinnene gjennomsnittelig 8000 kroner mindre enn deres mannlige  kol-
leger i perioden. Bare tre av konsernets aviser ga de høyeste tilleggene til kvinner; Fredriksstad 
Blad, varden og Østlandets Blad.

I Schibsted-konsernet kom også mennene best ut. Her lå deres lønnstillegg i perioden drøyt 
11 000 kroner høyere enn kvinnenes. Foruten nevnte stavanger Aftenblad, var det bare i avisen 
Lindesnes at kvinnene fikk mest i tiårsperioden. Polaris-konsernet kom best ut av konsernene. 
Forskjellene i tillegg utgjorde  her mindre enn 2000 kroner, men nok en gang gikk utviklingen i 
kvinnenes disfavær. Adresseavisen og romsdals Budstikke var de eneste som hevet kvinneløn-
nen mer enn mannslønnen i disse ti årene.

Det er i avisene uten tilknytning til de store konsernene kvinnene kommer best ut, med 
tillegg på drøyt 3000 kroner mer enn sine mannlige koller. I denne gruppen ga Agderposten, 
Hamar Arbeiderblad, Dagsavisen, Sunnhordland, Hallingdølen og Hordland de største tilleggene 
til kvinnene i redaksjonen.

En mer inngående analyse av tallene, viser at de personlige tilleggene i flere aviser er har-
monisert på de ulike ansiennitetstrinnene og at avstanden mellom kvinner og menn de fleste 
steder er liten på dette området. Der hvor det er forskjeller, er disse i de fleste tilfeller ikke 
knyttet til kjønn. I så måte kan det sies at det har skjedd en utjevning, uten at det nødvendigvis 
tilsier at avstanden mellom menns og kvinners lønn er blitt mindre. Jeg har heller ikke kunnet 
dokumentere at det har skjedd noe dramatisk med fordelingen av de personlige tilleggene i 
den tiårperioden jeg har undersøkt. tvert imot tyder mye på at forholdet mellom kjønnene har 
holdt seg mer eller mindre uendret fra 2000 til 2010. I MBl avis som helhet hadde både kvinner 
og menn det høyeste personlige tillegget på 5 av 11 ansiennitetstrinn i 2010. Det samme var 
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tilfelle ti år tidligere. På ett av ansiennitetstrinnene var tilleggene like høye både i 2000 og 2010. 
Den samme tendensen gjør seg gjeldende i de fleste av konsernene.

som jeg har dokumentert, er situasjonen en annen når det gjelder bransjelønn. Det er denne 
størrelsen som brukes i alle sammmenligninger med andre bransjer og som fremstår som den 
“offisielle” journalistlønnen.  Gjennomsnittstallene jeg har redgjort for ovenfor, viser at gapet 
mellom kvinnelige og mannlige avisjournalisters bransjelønn har økt til dels betydelig i peri-
oden fra årtusenskiftet til 2010. Jeg har studert om denne utviklingen kan skyldes at avisene 
har fått en sterk tilvekst av unge kvinner med mindre ansiennitet, men har ikke funnet at det 
er sterke holdepunkter for  at  økte lønnsforskjeller mellom kjønnene har sin bakgrunn i  dette. 

For MBl avis som helhet har jeg dokumentert at mennene i 2010 lå i tet på samtlige ansi-
ennitetstrinn. På 8 av 11 trinn har avstanden økt i tiårsperioden, og til dels dreier det seg om 
betydelige økninger.  Det samme var tilfelle i edda Media. I A-pressen hadde kvinnene med 
30-års ansiennnitet eller mer en bransjelønn som lå drøyt 13 000 kroner høyere enn mennene. 
På samtlige andre ansiennitetstrinn lå mennene foran. På 9 av 11 trinn hadde avstanden mel-
lom kjønnene økt i perioden. I schibstedkonsernet  var situasjonen noe bedre, men også her lå 
mennenes bransjelønn høyere enn kvinnenes på 9 av 11 trinn. På seks av trinnene hadde avs-
tanden økt i løpet av de aktuelle ti årene. Kvinnene hadde den høyeste  bransjelønnen på 6 av 
11 ansiennnitetstrinn i Polariskonsernet. Her var det samtidig store utslag i begge retninger på 
flertallet av ansinnitetstrinnene.

tallene jeg har presentert indikerer at hypotese 4 ikke holder stikk. Jeg har ikke funnet noen 
holdepunkter for å hevde at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i MBl-avisene er blitt 
mindre fra 2000 til 2010. Tvert imot viser tallmaterialet at forskjellene har økt. Jeg definerer da 
lønn i tråd med det jeg presisterte innledningsvis i oppgaven, som bransjelønn.

Over 37 år er gått – mer enn det som gjerne betegnes som en mannsalder – siden daværende 
formann i norsk Journalistlag (nJ) trygve Moe kom med sin uttaelse til fagbladet Journalisten, 
som utløste massive protester fra 42 kvinnelige norske journalister. Moe sa at han ikke trodde 
at kvinnelige og mannlige journalister noensinne ville oppnå full likelønn i lønnsstatistikkene. 
uttalelsen provoserte og nørte opp under den sterkt økende frustrasjonen over manglende 
likestilling i pressen. nJ-formannen begrunnet utsagnet med at mange kvinner rett og slett ikke 
ønsker en stilling som arbeidsleder i avisen og at dette vil gi seg utslag på statistikken (utheim 
2009:45 Ottosen 1996:353).

Da den tidligere nJ-formamnen ble spurt hvorfor han ikke trodde at kvinner ønsket ledende 
stillinger, svarte han: “Stort sett fordi fordi de har hus og barna og hjem ved siden av jobben og 
ønsker mer tid til egen disposisjon. Dessuten er detn flere kvinner som kvier seg for å opptre 
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som “busemenn, slik det ofte kreves av arbeidslederne i redaksjonene”.49 De store forskjellene 
i bransjelønn er knyttet til stillingstillegg og ulempetillegg. Derfor er det all grunn til å utforske 
nærmere om det forholder seg slik Trygve Moe ga uttrykk for; at kvinner ikke ønsker å være 
ledere og at de heller ikke er innstilt på ubekvem arbeidstid som utløser ulempetillegg. Har det 
skjedd noe i de ti første årene av dette årtusenet som har gjort kvinner mindre motivert for le-
delse siden de beviselig har fått en mindre del av stillingstilleggene og ulempetilleggene? ellers 
ligger forklaringen i stedet i at kvinnene ikke slipper til? 

 

7. Spørreundersøkelsen bakgrunn og vurdering
undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 22.03.2011 til 31.03.2011. Invitasjoner ble sendt 
via e-post til alle medlemmer av norsk Journalistlag (nJ) ansatt i Mediebedriftens landsforen-
ing (MBl) avis. totalt ble 3257 personer invitert til å delta i undersøkelsen. Av disse var det 814 
som svarte. Det gir en svarfrekvens på temmelig nøyaktig 25 prosent. undersøkelsen ble sendt 
ut fra nJ under tittelen Undersøkelse om journalisters yrkesvalg. Den var ledsaget av følgende 
tekst:

Høyskolen i Oslo og Norsk Journalistlag har gått sammen om en undersøkelse hvor målet 

er å få mer kunnskap om journalisters yrkesvalg og deres tilfredshet med dette valget. Vi 

håper du tar deg tid til å svare på noen spørsmål om dette. Det er 25 spørsmål og de fleste 

er svært enkle.

7.1 vurdering av den gjennomførte undersøkelsen
Med 814 unike respondenter av 3257 e-postinvitasjoner, endte vi som nevnt opp med en svar-
frekvens på 25%. Hadde det dreid seg om et tilfeldig utvalg, ville denne svarprosenten utvil-
somt måtte klassifiseres som lav. I dette tilfellet ble undersøkelsen sendt til hele populasjonen: 
norsk Journalistlags-medlemmer i MBl avis. spørsmålene i undersøkelsen var tydelig rettet 
inn imot (papir)avisjournalister.

Av tilbakemeldinger som ble rapport, fremgikk det at enkelte opplevde spørsmålene som 
lite relevante fordi de ikke jobbet i tradisjonelle papiraviser, men med mer nettbaserte pub-
likasjoner. Det innebærer at ikke alle nJ-medlemmer i MBl avis opplevde at undersøkelsen an-
gikk dem og at man på den måten trolig fikk et naturlig (og for så vidt ønskelig) frafall. I tillegg 

49 Journalisten mai 1974 NJA 
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til den nevnte gruppen, kan det gjelde arkivarer og andre som ikke direkte opplever sitt arbeid 
som journalistisk.

Gripsrud og Olsson (2000:157) understreker at ikke-responsfeil som regel vil oppstå ent-
en vi trekker et utvalg eller foretar en totalundersøkelse. De advarer mot at det kan ha store 
konsekvenser siden det ofte er en bestemt type individer som ikke svarer. selv om svarpors-
enten er høy, kan viktige grupper ha unnlatt å svare.

Det er naturlig at undersøkelser som omfatter en hel populasjon som regel vil ha lavere 
svarfrekvens enn utvalgsundersøkelser, i alle fall når det dreier seg om populasjoner av en viss 
størrelse. Dette frafallet fører til at vi i realiteten sitter igjen med et utvalg, selv om hensikten var 
å foreta en totalundersøkelse (Gripsrud og Olsson 2000:165).

Metodisk vil det aldri være mulig eller riktig å betegne den samlede mengden av respond-
enter som representativ for populasjonen, så lenge undersøkelsen er sendt til alle og ikke til et 
tilfeldig utvalg. Hvis formålet er å finne ut noe om en stor gruppe, så er det fullt mulig å få bedre 
og mer nøyaktig informasjon med et utvalg en ved å gjennomføre en totaltelling (Gripsrud og 
Olsson 2000:166). Dette skyldes at andre feilkilder enn de rent statistiske kan slå sterkere ut 
hvis vi innhenter informasjon fra samtlige i stedet for et utvalg.

en mulig måte å løse dette, kunne være å trekke ut et tilfeldig utvalg på eksempelvis 1000 
personer fra den samlede populasjonen, identifisere disse blant respondentene og dernest 
forkaste alle respondenter som ikke hørte hjemme i dette utvalget. Konsekvensen av dette ville 
bli en betydelig innsnevring av datamaterialet. I stedet for 800 respondenter, ville jeg kanskje 
i beste fall sitte igjen med 300. Jeg vurderer det dithen at en slik utvelgelse neppe vil gi klarere 
indikasjoner på hvilke holdninger og synspunkter som er rådende blant nJ-medlemmer i MBl 
avis. Blant annet ville datagrunnlaget bli så vidt lite at jeg ville mistet flere dimensjoner som 
det foreliggende materialet tross alt kan gi viktige pekepinner på. I dette tilfellet er heller ikke 
populasjonen så stor at andre feilkilder vil kunne inntre i nevneverdig grad.

selv om det må tas forbehold ved at mengden av respondenter ikke er representative i 
statistisk og metodisk forståelse av begrepet, mener jeg det er sannsynlig at den representerer 
utbredte stemninger blant NJ-medlemmer i MBL avis. Det er flere grunner til det:

1. Datamateriellet er omfattende med over 800 unike respondenter. Det betyr at hver fjerde 

NJ-organiserte i MBL avis har svart på de fleste av spørsmålene i undersøkelsen.  Det er et 

høyt antall.

2. Det er god spredning og godt grunnlagsmateriale når det gjelder ansatte i de ulike store me-

diekonsernene, ansatte i andre konserner og ansatte som ikke har noen konserntilknytning 

blant respondentene. 

3. Det er god spredning og godt grunnlagsmateriale når det gjelder ansatte i ulike typer aviser 
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blant respondentene.

4. Det er god spredning og godt grunnlagsmateriale  når det gjelder ansatte i aviser med ulik 

opplagsstørrelse blant respondentene.

5. Det er god spredning og godt grunnlagsmateriale  når det gjelder alder og ansiennitet blant 

respondentene. Den eneste aldersgruppen som er forholdsvis lavt representert i materialet, 

er ansatte under 25 år. Til gjengjeld utgjør denne aldersgruppen også en forholdsvis liten del 

av den samlede populasjonen.

6. Det er god spredning og godt grunnlagsmateriale når det gjelder ansatte i aviser i ulike 

deler av landet.

samlet sett er det på grunnlag av disse faktorene grunn til å anta at de som har svart  ikke 
skiller seg veldig  mye fra de øvrige i populasjonen. Det er derfor ikke noe som tyder på at det 
har har oppstått skjevheter som følge av manglende respons fra en betydelig del av populas-
jonen. Jeg kan likevel ikke utelukke at det kan være viktige synspunkter som av ulike grunner er 
underrepresentert. Det er ikke mulig å si om det er de mest negative, de mest positive eller de 
mest likegyldige som ikke har svart, selv om det siste ofte vil være tilfelle. Dette ville også vært 
en utfordring dersom vi hadde stått overfor et tilfeldig utvalg. 

selv om vi ikke kan generalisere med utgangspunkt i tallene så lenge vi ikke har et tilfeldig 
utvalg, mener jeg vi har et godt grunnlag for å hevde med stor grad av sannsynlighet hvilke 
holdninger og synspunkter som gjør seg gjeldende blant ulike grupper av nJ-organiserte in-
nenfor MBl avis.

spørreskjemaet og spørsmålene synes å ha fungert etter intensjonen. Jeg har ikke oppdaget 
målefeil som følge av at spørsmålene i spørreskjemaet ikke har vært tydelige nok (Gripsrud og 
Olsson 2000:160). Det oppsto riktig nok en feil på spørsmål 9 ved at alternativene I stor grad 

og I noen grad ble slått sammen. Dette bidrar selvsagt til at jeg mister noen nyanser, men jeg 
vurderer ikke det som veldig sentralt i og med at begge alternativene tilsier at respondentens 
jobbtilfredshet er blitt påvirket av innstramninger/effektivisering på arbeidsplassen.

I ettertid ser jeg også at jeg burde kuttet ut det siste svaralternativet i spørsmål 16: Ser du 

for deg at du fortsatt vil være i journalistyrket om fem år? Her kan svaralternativene Usikker og 
Vet ikke ha skapt litt forvirring, uten at det sannsynligvis har påvirket resultatene i nevneverdig 
grad. selv om det eksisterer en nyanseforskjell på disse to alternativene, tror jeg i liten grad 
respondentene har oppfattet denne. Det kan også innvendes mot denne nyanseforskjellen at de 
som er usikre, samtidig ikke vet. Jeg har derfor valgt å se disse to svaralternativene under ett.

spørsmål 22 er i stor grad identisk med spørsmål som har vært benyttet i spørreun-
dersøkelsen blant journaliststudenter og er viktig for å kunne sammenligne holdningene til de 
som har vært i yrket en stund med studentenes holdninger. Høy score på et av delspørsmålene 
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her vil indikere at dette er et viktig område. samtidig er det vanskelig å påstå at det dermed er 
viktigere enn et område som scorer litt lavere. så lenge faktorene ikke er satt opp imot hveran-
dre, kan utslagene bli annerledes enn de ellers ville blitt. Dette fanges til en viss grad opp av 
spørsmål 23, hvor respondentene blir bedt om å velge de to faktorene som er viktigst for deres 
jobbtilfredshet.

Det ville ellers vært interessant å se lønn og lønnsnivå opp imot andre faktorer. Mye taler 
derfor for at jeg burde inkludert et spørsmål om egen lønn, eventuelt lønnsintervall. I utgang-
spunktet valgte jeg å ikke gjøre dette fordi dette er sensitiv informasjon, som lett kan bidra til 
at svarprosenten går ned. Det opererers også med ulike tallstørrelser for lønn (fastlønn, bran-
sjelønn, samlet lønn etc...), som ville kunne skapt grunnlag for misforståelser. I og med at jeg 
kjenner lønnsnivået i de ulike avisene, bør det likevel være mulig å si noe om hvilken betydning 
lønnsnivået har for graden av jobbtilfredshet.

I dette tilfellet er det ikke noe som tyder på at det har oppstått målefeil knyttet til inter-
aksjonen mellom intervjueren og respondenten (Gripsrud og Olsson 2000:160) i og med at 
undersøkelsen er gjennomført via Internett, og at det følgelig ikke har vært noen intervjuer 
involvert.  Det er heller ikke rapport om noen form for tekniske problemer i forbindelse med 
gjennomføringen av spørreundersøkelsen.

8. Spørreundersøkelsen resultater
Jeg velger å starte med å studere resultatene som helhet. I fortsettelsen vil jeg belyse hvordan 
de fordeler seg på de ulike konsernene, før jeg ser på faktorer som alder, ansiennitet og opplag. 
til slutt vil jeg studere resultatene i  et kjønnsperspektiv.

8.1 Respondentene i undersøkelsen
De over 800 respondentene fordeler seg forholdsvis jevnt mellom de sju ulike ansiennitets-
gruppene, slik figur 2 viser. Lavest er andelen blant de som har jobbet i yrket mellom 16 og 30 
år. Til gjengjeld er det flest respondenter i gruppen som har mer enn 30 år bak seg i yrket. I alle 
gruppene er antallet såpass høyt at resultatene bør kunne gi grunnlag for refleksjoner.

Mer enn én av tre respondenter har jobbet i sin nåværende avis i 1-5 år, mens nesten to av 
tre har jobbet fra 1-16 år i sin nåværende avis.  Gruppene fra 16 til mer enn 30 års ansiennitet i 
én og samme avis er også godt representert. Fordelingen fremgår av figur 3.

Det er journalister i aviser med opplag mellom 20- og 50.000 som er best representert i un-
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dersøkelsen, etterfulgt av jour-
nalister i de minste avisene. 
Over 60 prosent av responden-
tene jobber i aviser med opplag 
over 20 000. nesten åtte av ti 
respondenter jobber i aviser 
som kommer ut seks eller sju 
ganger i uken.

Blant konsernene er schib-
sted best representert med 
24,3 % av respondentene etter-
fulgt av A-pressen med 20,8%. 
De to øvrige konsernene, edda 
Media og Polaris, har henhold-
svis 15,1% og 13,7%. Andre 
konserner er representert med 
14%, mens 12,1% av respond-
entene jobber i aviser uten 
konserntilknytning. Det betyr 
at hvert konsern eller grupper-

ing har fra 98 til 197 respondenter bak seg.

8.2 Grad av jobbtilfredshet
Undersøkelsen tyder på at det store flertallet av norske avisjournalister trives i jobben. Til sam-
men er det nesten 82% av respondentene som svarer at de enten er svært tilfreds eller tilfreds 
med jobben som journalist/redaksjonell medarbeider. Dette fordeler seg på 50,5% som karak-
teriserer seg som tilfreds og 31,2% som hevder at de er svært tilfreds. I tillegg kommer tett opp-
under 15% som er middels tilfreds. Det betyr at det bare er 3,4%, som er lite tilfreds eller svært 

lite tilfreds.

Dette bekreftes av at mer enn tre av fire anser det som sannsynlig eller svært sannsynlig at 
de ville gjort det samme yrkesvalget dersom de fikk velge på nytt. 17,5% er usikre, mens 5,7% 
– altså så vidt over av 1 av 20 – ser det som lite sannsynlig eller svært lite sannsynlig at de ville 
gjort det samme yrkesvalget igjen. For det store flertallet har heller ikke tilfredsheten avtatt 
med årene. Mer enn to av tre er like tilfreds eller mer tilfreds enn da de begynte i yrket. Her 

Figur 3

Figur 2
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er det derimot en relativt stor gruppe – 
over 30%  – som er blitt mindre tilfreds 
eller langt mindre tilfreds med årene. 
undersøkelsen avdekker ikke årsakene 
til dette, utover at over 65% av respond-
entene sier at innstramninger/effektivi-
sering på arbeidsplassen har påvirket 
deres jobbtilfredshet. For 15,9% har 
dette i svært stor grad påvirket deres 
jobbtilfredshet.

Likevel er det bare 14% som ofte el-
ler svært ofte seriøst har vurdert å gå ut av journalistyrket i løpet av det siste året. Drøyt 35% 
oppgir at de har vurdert dette av og til, mens over halvparten av respondentene aldri sjelden 

eller aldri har hatt slike tanker. Blant de som har vurdert å gå ut av yrket, oppgir 46,4% for lite 

tid og ressurser til å kunne gjøre en god jobb som en av to hovedårsaker til at de har vurdert 
dette. 31% gir dårlig ledelse skylden for at de har vurdert å gå ut yrket, mens 29,2% angir hardt 

arbeidspress som en av to hovedfaktorer. For mer enn én av fem (21,1%) har svak lønnsutvikling 

bidratt sterkt til at de har syslet med tanker om å finne seg en annen levevei. Dårlig lønn har 
vært utslagsgivende for 16%. Samtidig synes 13% at andre yrker virker mer forlokkende. 8,1% 
begrunner tankene om å tre ut av journalistyrket med at de er lei av journalistikk. 

en betydelig del av respondentene mener at journalistyrket er så attraktivt at de vil anbe-
fale andre å begynne i det samme yrket.  44,4% sier at de i stor grad eller i svært stor grad vil 
anbefale yrket til andre. På toppen av dette kommer 45,1% som i noen grad vil anbefale andre 
å begynne i yrket. Bare noe over 10% oppgir at de i liten grad eller svært liten grad vil komme 
med en slik anbefaling.

8.3 Lønn og lønnsutvikling
tilfredsheten er ikke like stor når respondentene blir bedt om å angi hvor fornøyd de er med sin 
egen lønn. Bare 1 av 30, eller 3,3%, oppgir at de er svært fornøyd med lønnen. I tillegg kommer 
31,9%, som sier at de er fornøyd med sin egen lønn. I overkant av 40% anser seg som middels 

fornøyd. Til sammen 24,2% er lite fornøyd  eller svært lite fornøyd med egen lønn. 
Tyngdepunktet forskyves ytterligere i negativ retning når vi mer spesifikt kommer inn på 

lønnsutviklingen de siste fem årene. Så mye som 42,3% karakteriserer seg da som lite fornøyd 

eller svært lite fornøyd. Ytterligere 34,8% er middels fornøyd med utviklingen. Mindre enn én 

Figur 4
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av fire (22,9%) sier at de er fornøyd el-
ler svært fornøyd med sin egen lønnsut-
vikling. I hvilken grad dette påvirker tank-
ene om egen fremtid i yrket, kan ikke leses 
ut av undersøkelsen, men 42,5% er enten 
sikre på at de ikke vil være i journalistyr-
ket om fem år eller usikre på dette. Blant 
de som er sikre på at de ikke vil være det, 
finner vi etter alt å dømme en gruppe som 
vil gå over i pensjonistenes rekker. Det er 

naturlig i og med at nesten 20% av respondentene er i aldersgruppen over 55 år.
som vist tidligere i oppgaven, er det store lønnsforskjeller i pressen mellom journalistene 

i de lønnsledende avisene og journalister 
i mindre ressurssterke aviser. 57% av de 
spurte mener at disse forskjellene er for 
store, mens 23,5% betegner forskjellene 
som passe. I god sosialdemokratisk ånd 
er det mindre enn 1 av 30 som ønsker seg 
større lønnsforskjeller i pressen. vet ikke-
gruppen utgjør 16,6%.

undersøkelsen avdekker at det er stor 
grad av uenighet hvorvidt det fortsatt ek-
sisterer lønnsforskjeller mellom kvinner og 

menn i pressen. 40,8% mener at forskjellene fortsatt er der, mens 29,4% stiller seg avvisende til 
dette, mens et tilsvarende antall ikke har noen oppfatning om dette spørsmålet. 

Meningsforskjellene kommer også til 
uttrykk når respondentene blir bedt om å 
oppgi hvilke yrkesgruppe de mener jour-
nalistene naturlig bør sammenligne seg 
med lønnsmessig. Her er alternativene 
lærere, leger, sykepleiere, ansatte i offentlig 

forvaltning, bankansatte og ansatte i indus-

trien. 35,9% har her valgt lærere som den 
yrkesgruppen journalister først og fremst 

bør skule til når det gjelder lønn. I neste rekke følger ansatte i offentlig forvaltning med 23,4%. 

Figur 6

Figur 7
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Nesten én av fem (18,8%) har større lønnsmessige ambisjoner og mener leger er en naturlig 
gruppe å sammenligne seg med. Dernest følger bankansatte med 14,3%. Det kan virke som 
journalister i liten grad vil sammenligne seg med sykepleiere og ansatte i industrien. Bare 2,6% 
mener sykepleiere utgjør et naturlig sammenligningsgrunnlag, mens 5,1% heller til ansatte i 

industrien.

8.4 Lønn kontra andre faktorer
spørsmålsbatteriet har her en utforming som gjør at respondentene kan vurdere mange fak-
torer som viktige for deres tilfredshet med jobben. Her har jeg som tidligere nevnt forholdt meg 
til spørreskjemaet som har vært benyttet ved journalistutdanningene.  Dersom jeg selv skulle 
utformet svaralternativene, ville jeg nok benyttet svært viktig, viktig, verken viktig/uviktig, lite 

viktig og ikke viktig som svaralternativer. Det innebærer at jeg ville byttet ut litt viktig  med vik-

tig, uten at det sannsynligvis ville hatt noen stor innvirkning på resultatene. Følgende faktorer  
er i spørsmålsbatteriet klassifisert som fra svært viktig til ikke viktig:

a) God lønn

b) Trygg arbeidsplass

c) Høy status

d) Få arbeide i mitt lokalmiljø/på mitt hjemsted

e) Et arbeid med frihet og selvstendighet

f) Arbeide med stoff som jeg er interessert i

g) Være kreativ, drive skapende virksomhet

h) Drive avsløringsjournalistikk mot maktpersoner

i) Hjelpe enkeltpersoner, arbeide mot urettferdighet

j) Være med i samfunnsdebatten

k) Ha en variert og levende jobb

l) Møte interessante personer

m) Muligheten til å bli “kjendis”

n) Muligheter til å reise mye

o) Skriveglede

p) Vil forenkle/forklare kompliserte samfunnsforhold

q) Annet

To av faktorene skiller seg ut ved at flest anser disse som svært viktig: Ha en variert og lev-

ende jobb og Arbeide med stoff som jeg er interessert i. Over 70% karakteriserer disse to faktorene 
som svært viktige. legger vi til de som mener at de er viktige, ender vi opp med henholdsvis 97,9 
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og 96,7%. Ingen av respondentene mener at de er lite viktige eller ikke viktige. Også faktorene 
Være kreativ, drive skapene virksomhet og Et arbeid med frihet og selvstendighet betraktes i stor 
grad som svært viktige med en score på omkring 64%. Inkluderer vi de som mener at det er litt 

viktig, kommer vi for begge disse faktorene opp i langt over 90%.
som den neste i rekken kommer Trygg arbeidsplass, som av 58,8% karakteriseres som svært 

viktig og av 35,5% som litt viktig. Faktorer som Skriveglede, Være med i samfunnsdebatten, Møte 

interessante personer og Hjelpe enkeltpersoner, arbeide mot urettferdighet scorer alle høyere enn 
God lønn når vi ser på hva som anses som svært viktig. trekker vi i tillegg inn de som mener at 
God lønn er litt viktig, avtegner det seg et litt annet bilde. Da nærmer betydningen av God lønn 

seg Trygg arbeidsplass med en totalscore på godt over 90%. Det skyldes at God lønn er i en 
klasse for seg når det gjelder hva som betegnes som litt viktig, med en score på 62,8%.

når respondentene blir bedt om å velge de to faktorene som er viktigst for deres jobbtil-
fredshet, kommer det tydelig til uttrykk at resultatet blir et litt annet når de må plukke ut de to 
viktigste enn når de skal gi hver enkelt av faktorene ”karakter”. Her kunne respondentene velge 
mellom følgende alternativer:

Lønn og lønnsutvikling

Ros og oppmuntring fra leder

Fast ansettelse (jobbtrygghet)

Arbeidshverdagens innhold

Utfordringer i jobben

Arbeidsmiljø

Fortsatt peker Arbeidshverdagens innhold seg ut med en score på 65,3%. Her fanges etter 
alt å dømme faktorer som Ha en variert og levende jobb, Arbeide med stoff som jeg er interessert 

i, Være kreativ, drive skapende virksomhet og Et arbeid med frihet og selvstendighet opp. Det 
samme kan nok sies om Utfordringer i jobben, som 37,1% klassifiserer som en av de to viktigste 
faktorene for jobbtilfredshet.

Her ser vi videre at God lønn nå rangeres foran Fast ansettelse (jobbtrygghet). nesten én av 
tre (30,3%) plasserer God lønn som en av de to viktigste faktorene. til sammenligning havner 
Fast ansettelse (jobbtrygghet) på 22,4%. Det er med andre ord langt flere som velger lønnen 
fremfor tryggheten når de ikke kan følge Ole Brumm-prinsippet og si ja takk til begge deler. 
Også arbeidsmiljøet tillegges større vekt enn jobbtryggheten. 26,1% betegner dette som en av 
de to viktigste faktorene. Dersom vi skal tro denne undersøkelsen, betyr Ros og oppmuntring fra 

leder minst av alle de seks alternativene. 
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8.5 Jobbtilfredshet i et konsernperspektiv
Graden av jobbtilfredshet synes å være høyest i Schibsted-konsernet der 86% av respondentene 
oppgir at de er svært tilfreds eller tilfreds med jobben som journalist/redaksjonell medarbeider. 
Ikke langt bak, med 84,7%, følger journalistene i aviser som er tilknyttet andre konserner enn 
de fire store. Minst tilfredse er respondentene fra A-pressen. Her er det 76% som sier at de er 
svært tilfreds eller tilfreds med jobben. For øvrig er det bare i aviser uten konserntilknytning at 
færre enn åtte av ti er svært tilfreds eller tilfreds med jobben som journalist/redaksjonell me-
darbeider.

A-pressen har klart flest 
som karakteriserer seg om Mid-

dels tilfreds. Konsernet topper 
også oversikten over journalis-
ter som er lite tilfreds eller svært 

lite tilfreds. I begge tilfeller et-
terfølges A-pressejournalistene 
av journalister i aviser uten 
konserntilknytning. 

Nesten åtte av ti (79,2%) A-
pressejournalister oppgir at økonomiske innstramninger/effektivisering på deres arbeidsplass 
i større eller mindre grad har påvirket deres jobbtilfredshet. Dette er over 11% mer enn re-
spondentene med tilknytning til Edda Media, som følger som den neste på listen med 68%. Til 
gjengjeld stikker edda Media seg ut som konsernet hvor journalistene opplever at deres jobbtil-
fredshet  i svært stor grad er blitt påvirket av økonomiske innstramninger/effektivisering. Her 
er det nesten én av fire (24,6%), som hevder dette, mens det tilsvarende tallet for A-pressen er 
20,8%.

Også i schibsted-konsernet har innstramninger og effektivisering gått ut over jobbtilfred-
sheten. To av tre (67,2%) Schibsted-journalister i undersøkelsen hevder at denne typen tiltak 
har innvirket på deres jobbtilfredshet. 15,9% sier at det har innvirket i svært stor grad. svarene 
tyder på at det er journalister i aviser med konserntilknytning som i størst grad opplever at 
jobbtilfredsheten er berørt av økonomiske innstramninger og effektivisering. I aviser uten kon-
serntilknytning er det drøyt halvparten som påstår det samme. Åtte prosent i disse avisene sier 
at det har skjedd i svært stor grad. Blant konsernene er det Polaris-journalistene, som i minst 
grad mener at innstramninger og effektivisering har påvirket deres jobbtilfredshet. Men også 
her er det 57,4% som sier det motsatte.

A-pressen skiller seg også ut som det konsernet hvor journalistenes jobbtilfredshet har 

Figur 8
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forverret seg mest. Nesten 40% 
av respondentene (39,1%) fra 
dette konsernet oppgir at de er 
mindre tilfreds eller langt mindre 

tilfreds enn da de begynte i yrket. 
Dette er også betydelig mer enn i 
edda Media og Polaris som følger 
dernest med henholdsvis 32,8 og 
32,7% lite tilfredse.

til gjengjeld har edda Media 
langt flere som er mer tilfreds eller langt mer tilfreds. Her er det 43,4% som havner i denne 
gruppen, mot bare 32% i A-pressen, som også her havner dårligst ut. Færrest mindre tilfredse 
ser vi i kategorien annet konsern og i aviser uten konserntilknytning. Blant konsernene er det 
Schibsted som kommer best ut med den laveste andelen mindre tilfredse (27,5%). I de fleste 
grupperingene og konsernene ligger andelen som er blitt mer fornøyd på omkring 40%. Foruten 
A-pressen, som allerede er nevnt, er det her Polaris som skiller seg negativt ut med 34,5%.

Selv om tilfredsheten ikke er på topp, ser 74,6% av respondentene fra A-pressen det som 
sannsynlig eller svært sannsynlig at de ville gjort det samme yrkesvalget om de kunne velge på 
nytt. Dette er på linje med nivået i kategoriene annet konsern, uten konserntilknytning og schib-
sted.  I Edda Media er det hele 84,2% som sier at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de 
ville gjort det samme yrkesvalget igjen. Polaris kan også skilte med 80.6%. Gruppen uten kon-

serntilknytning har den største andelen som ser det som lite sannsynlig eller svært lite sannsyn-

lig at  de ville valgt det samme nok en gang. Her er det én av ti som åpenbart ville ønsket seg en 
annen yrkesmessig tilværelse.

8.6 Lønnsforholdene i konsernene
Jeg vil senere studere sammenhengene mellom den generelle jobbtilfredsheten i konsernene og 
tilfredsheten med egen lønn. I denne sammenheng kan det i alle fall for A-presse-journalistenes 
vedkommende tyde på at det eksisterer en eller annen form for sammenheng. Ikke bare er jour-
nalistene i dette konsernet minst tilfreds med jobben som journalist/redaksjonell medarbeider, 
de er også mest misfornøyd med sin egen lønn. Én av tre (33,1%) oppgir i undersøkelsen at de 
er lite fornøyd eller svært lite fornøyd med egen lønn. I motsatt ende av skalaen, sier 24,7% at de 
er fornøyd eller svært fornøyd med lønnen. Dette er også det laveste tallet blant samtlige kon-
serner og øvrige grupperinger i undersøkelsen. situasjonen er likevel ikke mye lystigere blant 

Figur 9
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Edda Media-journalistene. Her er 
31,1% lite fornøyd eller svært lite 

fornøyd med sin egen lønn, mens 
25,4% hører med til de som er 
fornøyd  eller svært fornøyd.

schibsted-konsernet har som 
tidligere avdekket, det høyeste 
lønnsnivået blant grupperingene 
som har deltatt i undersøkelsen. 
Det avspeiler seg også i at de som 
jobber her er mer fornøyde med 
egen lønn enn respondentene fra 
øvrige konserner og grupperinger. 
Halvparten av Schibsted-journal-
istene i undersøkelsen har krysset 
av for at de er fornøyd eller svært 

fornøyd med lønnen. Dette er mer 
enn dobbelt så mange som i A-
pressen. Bare 10,7% har plassert 

seg selv blant de som er lite fornøyd eller svært lite fornøyd. Andelen misfornøyde er med andre 
ord mer enn tre ganger så høy blant respondentene fra A-pressen som blant respondentene fra 
schibsted.

Det er grupperingen annet konsern som følger nærmest schibsted når det gjelder andelen 
som er fornøyd eller svært fornøyd med egen lønn. I denne grupperingen, som omfatter aviser 
som Dagens Næringsliv og Dagbladet, er det 39,5% som befinner seg blant de fornøyde. Dette 
er likevel et godt stykke bak schibsted. samtidig er andelen lite fornøyde og svært lite fornøyde 

langt høyere, med 26,3%. Ved siden av Schibsted er det Polaris som har færrest misfornøyde. 
Her er det 22% som er lite fornøyd eller svært lite fornøyd, mens 34,9% hører hjemme i motsatt 
ende av skalaen. Grupperingen uten konserntilknytning befinner seg i mellomsjiktet både med 
hensyn til andelen fornøyde og andelen misfornøyde.

8.7 Lønnsutviklingen i konsernene
I samtlige konserner og grupperinger synker graden av tilfredshet dramatisk når vi går fra 
lønnsnivå til lønnsutviklingen i løpet av de siste fem årene. Også her kommer schibsted best ut, 
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med en perfekt balanse mellom fornøyde og misfornøyde. 31,6% av respondentene fra dette 
konsernet sier seg fornøyd eller 
svært fornøyd med lønnsutviklin-
gen i denne femårsperioden. ek-
sakt samme antall og andel beteg-
ner seg som lite fornøyd  eller 
svært lite fornøyd. 

når det dreier seg om lønnsut-
vikling, rykker respondentene fra 
edda Media forbi A-pressen, med 
en andel på 55,7% misfornøyde 

og bare 12,3% som karakteriserer seg selv om fornøyd eller svært fornøyd med lønnsutviklin-
gen. De tilsvarende tallene for A-pressen, som følger dernest, er 47,6% og 18,7%. Misnøyen 

med lønnsutviklingen er også 
stor innenfor grupperingen an-

net konsern, der 43,9% plasserer 
seg blant de misfornøyde, mens 
22,8% er fornøyd eller svært 

fornøyd med utviklingen.
respondentene fra ikke kon-

serntilknyttede aviser har den 
største andelen middels fornøyde, 
med 40,8%. Det resulterer i færre 

fornøyde og færre svært misfornøyde enn innenfor de andre grupperingene. Polaris-journalis-
tene ligger nærmest Schibsted i andelen fornøyde med 28,2%. Konsernet har også færre mis-
fornøyde enn de fleste andre konsernene.

Det er påfallende hvor samstemte journalistene fra ulike konserner og grupperinger er når 
det gjelder betydningen av god lønn for den generelle tilfredsheten med jobben. De ikke kon-
serntilknyttede avisenes journalister ligger lavest med en andel på 89,7% som mener at god 
lønn enten er svært viktig eller litt viktig. Innenfor de ulike konsernene er det fra 91,6 til 93,9% 
som mener det samme. I Edda Media er det en andel på 2,4% som sier at god lønn er lite viktig 
eller svært lite viktig. Her plasserer samtlige av de andre seg mellom én og to prosent. Størst 
vekt kan det virke som god lønn tillegges i Schibsted-konsernet, hvor 35% oppgir at de anser 
det som svært viktig. Det samme gjør 31,1% av respondentene fra A-pressen. De øvrige plasser-
er seg mellom 25,8 og 27,2%.
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35,5% av A-pressejournalis-
tene i undersøkelsen har krysset 
av for lønn og lønnsutvikling som 
en av de to viktigste faktorene for 
deres jobbtilfredshet. 33,7% av 
journalistene som ikke har tilkny-
tning til noe konsern, har gjort det 
samme. Også blant responden-
tene fra edda Media er det drøyt 
30%, som oppgir lønn og lønnsut-

vikling som en av de to viktigste faktorene. lavest i så måte ligger journalistene fra schibsted-
konsernet. Bare 26,9% av dem tillegger lønnen like stor vekt når det gjelder jobbtilfredsheten. 
De tilsvarende tallene for annet konsern og Polaris er på henholdsvis 27,2% og 28,8%.

8.8 Jobbtilfreds knyttet til alder og anisennitet
Mest tilfreds med jobben er respondentene i aldersgruppen fra 50-54 år. Her er 88,1% i følge 
eget utsagn enten svært tilfreds eller tilfreds med jobben. 4,8% i denne gruppen er på den annen 
side lite tilfreds eller svært lite tilfreds. I rene tall betyr det mindre enn én av 20. Den eldste grup-

pen – fra 60 år og oppover – har 
også funnet seg til rette i yrket. I 
denne aldersgruppen uttrykker 
85,7% av respondentene at de er 
svært tilfreds eller tilfreds med job-
ben. Godt over halvparten av disse 
er i tillegg svært tilfreds. Det er et 
betydelig høyere tall enn i noen 
annen aldersgruppe. Ingen av re-
spondentene over 60 år oppgir at 

de er lite tilfreds eller svært lite tilfreds.

Det er bare blant de yngste under 25 år (her er utvalget svært begrenset), i aldersgruppen 
30-34 år og i aldersgruppen 55-59 år at færre enn 80% sier at de er svært tilfreds eller tilfreds 

med jobben. Her er tallene 75%, 78,5% og 77,5%. De resterende ligger fra 80,5 til 82,9%. Flest 
lite tilfredse finner vi i aldersgruppen 55-59 år med 5,9%. For øvrig er det ingen spesifikk al-
dersgruppe som peker seg ut.
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studerer vi det samme i relasjon til antall år i yrket,  ser vi at det er respondenter med 26-
30 år bak seg som journalister som trives best i jobben. ni av ti er her enten svært tilfreds eller 
tilfreds. Det er heller ikke noen i denne gruppen som betegner seg selv som lite tilfreds eller 
svært lite tilfreds. De nest mest tilfredse finner vi blant de som har jobbet mellom 11 og 15 år i 
yrket. 83,7% av disse er svært tilfreds  eller tilfreds med jobben som journalist/redaksjonell me-
darbeider. Bare et lite mindretall på 3,1% befinner seg i de motsatte kategoriene. Medarbeidere 
med ansiennitet fra 1-5 år og fra 16-20 år, er de som har lavest grad av tilfredshet i undersøkels-
en, men selv blant disse er mer enn 3 av 4 tilfreds. De øvrige befinner seg i overkant av 80% når 
vi summerer de som er svært tilfreds og de som er tilfreds. størst andel lite tilfredse har de med 
16 til 20 år bak seg som journalister og de som har jobbet mer enn 30 år i journalistyrket. Her 
er det henholdsvis 5,8 og 5,2% som oppgir at de er lite tilfreds eller svært lite tilfreds.

Det er ingen store utslag å spore når vi går fra ansiennitet i yrket til ansiennitet i nåværende 
jobb. noen små forskyvninger og en prosent eller to i ulike retninger er alt som kan observeres. 
Jeg velger derfor å ikke gå nærmere inn på dette. 

8.9 tilfredshet med egen lønn i forhold til alder/ansiennitet
Det er den eldste aldersgruppen – fra 60 år og oppover – som er mest fornøyd med lønnen. Her 
gir temmelig nøyaktig halvparten uttrykk for at de enten er fornøyd eller svært fornøyd. 5,2% 
karakteriserer seg som svært fornøyde. Det er mer enn i noen annen aldersgruppe, med unntak 
av de aller yngste, men her er som nevnt tallmaterialet for spinkelt til at det kan legges særlig 
vekt på. Blant de eldste er samtidig drøyt en av fem (20,7%) lite fornøyd eller svært lite fornøyd 

med lønnen.
Færrest misfornøyde finner 

vi i aldersgruppen 50-54 år, hvor 
bare en av seks (16,5%) uttaler seg 
negativt om sin egen lønn. I denne 
gruppen er i tillegg nesten 45% 
fornøyd eller svært fornøyd. Den 
laveste andelen fornøyde har al-
dersgruppen 40-44 år, med 27,8%. 
I denne gruppen befinner 21,7% 
seg på motsatt fløy.  For de fleste 

av de øvrige aldersgruppene ligger andelen misfornøyde på mellom 22 og 26%. Unntaket er 
aldersgruppen 30-34 år, hvor så mye som hver tredje ansatt karakteriserer seg som lite fornøyd 

Figur 16
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eller svært lite fornøyd med løn-
nen. I de fleste av de øvrige alders-
gruppene ligger andelen fornøyde 
på omkring en tredjedel.

Bildet blir litt annerledes når 
vi legger ansiennitet til grunn for 
vurderingen. Da skiller det svært 
lite  mellom gruppene med mer 
enn 16 års ansiennitet når det 
gjelder andelen som er fornøyd 

med lønnen. Mens 39% i gruppen 16-20 års ansiennitet sier at de er fornøyd eller svært fornøyd 

med egen lønn, sier 40,8% i gruppen 21-25 år, 42,5% i gruppen 26-30 år og 40,6% i gruppen 
med over 30 års ansiennitet det samme. Andelen misfornøyde svinger noe mer; fra 13,6% i 
gruppen med 21-25 års ansiennitet til 28% i gruppen med 16-20 år bak seg i yrket.

I gruppene med lavere ansiennitet i yrket er det færre fornøyde. lavest er andelen i grup-
pen med 1-5 år i yrket. Her er det snaut en av fire (24,6%) som karakteriserer seg som fornøyde. 
Samtidig er andelen misfornøyde også størst i denne gruppen, med 32,5%.  Blant de som har 
jobbet med journalistikk i 6-10 år, er andelen fornøyde og misfornøyde omtrent like stor (31,8 
mot 31%). Temmelig nøyaktig en tredjedel av de som har 11-15 års yrkesansiennitet oppgir 
at de er fornøyd med lønnen, 21,2% sier det motsatte. Her er det altså merkbart færre mis-
fornøyde enn i de to gruppene med lavest ansiennitet.

studerer vi tilfredsheten med lønnen i forhold til hvor mange år den enkelte har jobbet 
i sin nåværende avis, peker andelen fornøyde i de fleste tilfeller oppover etter hvert som de 
blir mer husvarme. vi observerer riktig nok en dropp på en drøy prosent når vi går fra grup-
pen 6-10 år til gruppen med 11-15 år i samme avis. For øvrig øker andelen fornøyde fra 30,6% 
blant de som har vært kortest tid i nåværende avis, til 54,2% blant de som har holdt ut i 26-30 
år. Dernest kommer det en bratt dropp. I gruppen som har vært mer enn 30 år i samme avis har 
andelen fornøyde sunket dramatisk til 37,7%.

Flest misfornøyde finner vi blant de som har tilbragt 6-10 år innenfor de samme veggene. 
Her sier 31,1% at de er lite fornøyd eller svært lite fornøyd med sin egen lønn. Gruppen med 
færrest år bak seg i nåværende avis (1-5) følger dernest med 28,6%. For øvrig er det vanskelig 
å se noen klare tendenser, utover at andelen misfornøyde faktisk stiger noe i de to gruppene 
med flest fornøyde (21-25 og 26-30 år). Her kan man kanskje ane et snev av polarisering. Det er 
samtidig grunn til å minne om at jeg i denne sammenheng har valgt å se mer eller mindre bort 
fra en anselig mengde middels fornøyde for å tydeliggjøre andelen fornøyde og misfornøyde. I 

Figur 17
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gruppen som har holdt til i samme hus i 11-15 år, utgjør de middels fornøyde nesten halvparten 
(48,7%).

8.10 tilfredshet med lønnsutvikling - alder/ansiennitet
nok en gang kommer det tydelig frem at andelen fornøyde synker kraftig når vi beveger oss fra 
tilfredshet med egen lønn til tilfredshet med egen lønnsutvikling de siste fem årene. På samme 
tid skjer det en betydelig dreining mellom aldersgruppene. Her er det heller ikke lenger de 
eldste som jubler og er mest fornøyde. Det er i stedet i aldersgruppen fra 25-29 år vi finner den 
største andelen fornøyde, med 36,4%.

Denne andelen er for øvrig for-
bausende stabil, uavhengig av al-
der. I aldersgruppene 30-34 år, 35-
39 år, 50-54 år og over 60 år ligger 
andelen fornøyde på fra 23,5 til 
24,1%. I de andre aldersgruppene 
er den noe lavere og aller lavest er 
den i aldersgruppen 55-59 år der 
bare 15,7% er fornøyd med egen 
lønnsutvikling. Jeg ser igjen bort 

fra de aller yngste på grunn av tynt grunnlagsmateriale.
Flest misfornøyde registrerer vi i aldersgruppen 45-49 år. Her er nesten halvparten (48,9%) 

enten lite fornøyd eller svært lite fornøyd med egen lønnsutvikling de siste fem årene. like bak 
følger aldersgruppen 30-34 år 
med 47% misfornøyde. Også i 
de to eldste aldersgruppene er 
det mange som er misfornøyde 
(45,1% og 43,1%). Med unntak av 
aldersgruppene 25-29 år og 50-54 
år, hvor henholdsvis 35,2 og 37,6% 
gir uttrykk for misnøye, er gjen-
nomgangstonen at mer enn 4 av 
10 er misfornøyd med tilleggene 

de har fått de siste fem årene. 
noe av den samme tendensen kan vi spore når vi vurderer respondentenes svar i relasjon 

Figur 18

Figur 19
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til hvor lenge de har vært i yrket. Andelen fornøyde peker, med et par unntak, nedover med sti-
gende ansiennitet. Flest fornøyde (27,4%) observerer vi i gruppen med lavest ansiennitet (1-5 
år) etterfulgt av gruppen med 6-10 år bak seg i yrket (25,6%). Færrest fornøyde finner vi blant 
respondentene med lengst ansiennitet. Bare 18,4% sier her at de er fornøyd eller svært fornøyd 
med egen lønnsutvikling. Gruppen med 26-30 års ansiennitet er betraktelig mer positive med 
23,3% fornøyde, mens gruppen med 21-25 år bak seg i yrket er nede i 19,8% fornøyde. Andelen 
misfornøyde ligger stabilt på fra drøyt 40 til 45,6%. Her er det nok en gang gruppen med lengst 
ansiennitet som befinner seg på topp med flest misfornøyde.

ser vi igjen på hvor fornøyde respondentene er med lønnsutviklingen med utgangspunkt i 
hvor lenge de har vært i sin nåværende avis, er bildet for de fleste gruppene langt på vei iden-
tisk med det vi så ovenfor. Men de som har jobbet 6-10 år i nåværende avis har en mindre andel 
fornøyde (18,9%) og større andel misfornøyde (46,2%) enn de som har 6-10 år bak seg i yrket. 
vi ser den samme tendensen i gruppen 11-15 år, men her er ikke utslagene like store. De som 
har jobbet 16-20 år i sin nåværende er bare marginalt mindre fornøyde og marginalt mer mis-
fornøyde enn de som har 16-20 år bak seg i yrket. 

Blant de som har vært 21-25 år i sin nåværende avis, er det noen flere fornøyde enn i den 
tilsvarende gruppen med samme totale ansiennitet. til gjengjeld har også andelen misfornøyde 
krøpet oppover med et par prosent. Det er i gruppen med kortest levetid i nåværende avis at vi 
finner den største andelen som er fornøyd med lønnsutviklingen (27, 1%). Bare gruppen 26-30 
år har i tillegg færre misfornøyde enn de med kortest ansiennitet i nåværende avis. Men mens 
mer enn fire av ti er misfornøyde blant de yngste, er det tilsvarende tallet nede i nesten tre av 
ti blant de som har holdt ut 26-30 år i sin nåværende avis. Andelen fornøyde utgjør her 26,5%.

Det er tydelig at andelen fornøyde synker dramatisk når respondentene passerer 30 år i 
sin nåværende avis. Bare 12,7 % i denne gruppen sier at de er fornøyd eller svært fornøyd med 
egen lønnsutvikling. Mer enn halvparten karakteriserer seg som lite fornøyde eller svært lite 

fornøyde. Denne gruppen er samtidig påfallende mer misfornøyd enn de som har over 30 år bak 
seg i yrket. På samme måte er andelen fornøyde også markant lavere blant de som har 30 år i 
nåværende avis enn blant de som har jobbet tilsvarende lenge i journalistyrket.

8.11 Jobbtilfreds knyttet til avisens opplag
Det er blant respondenter som har sitt daglige virke i aviser med opplag på mellom 50- og 100 
000, vi finner de som er mest tilfredse i undersøkelsen. Her er ni av ti svært tilfreds eller tilfreds 
i jobben. Avstanden ned til de som jobber i de minste avisene – med opplag under 10 000 – 
er på 14%. Også blant respondentene fra aviser med opplag på mellom 20- og 50 000 ligger 
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graden av tilfredshet relativt lavt. 
Det er i denne gruppen vi finner 
den største andelen som er lite 

tilfreds eller svært lite tilfreds. Her 
er det over 6% som ikke føler at 
de fornøyd med jobbtilværelsen. 
I midtsjiktet befinner seg aviser 
med opplag på mellom 10- og 20 
000 og opplag over 100 000. 

8.12 Lønnstilfredshet knyttet til avisens opplag
undersøkelsen viser store forskjeller mellom små og store aviser når det gjelder tilfredshet 
med egen lønn. Aller mest tilfredse er de som jobber i aviser med opplag på mellom 50 og 100 
000. Her oppgir 65,3% av de er svært fornøyd eller fornøyd med lønnen. I de største avisene med 
opplag på over 100 000 er det 44,1% som sier det samme. Avstanden er formidabel ned til de 
minste avisene, der bare 18,3% er svært fornøyd eller fornøyd med egen lønn. til sammenlign-

ing sier 26,2% i aviser med opplag 
mellom 10- og 20 000 det samme 
og 32% av de som jobber i aviser 
med opplag mellom 20- og 50 000.

Ikke unaturlig er det også 
respondentene fra de minste 
avisene som er mest misfornøyde 
med lønnen. 38,7% av disse opp-
gir at de er lite fornøyd eller svært 

lite fornøyd med det de får inn på 
lønnskontoen. I aviser med mel-
lom 50- og 100 000 i opplag er det 
bare 5,6% som plasserer seg blant 
de misfornøyde. Det tilsvarende 
tallet for de største avisene er 
13,8%. 25,4% av respondentene 

fra aviser med opplag på 10-20 000 hevder at de er lite fornøyd eller svært lite fornøyd med sin 
egen lønn. I den neste gruppen – aviser med opplag 20-50 000 – er det 32% som sier det samme.

Figur 21

Figur 22

Figur 20
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8.13 Lønnsutviklingen  i relasjon til avisopplag
Også når vi relaterer lønnsutvikling til opplag, viser det seg at andelen fornøyde synker be-
tydelig  sammenlignet med når de samme personene blir bedt om å vurdere sitt eget lønnsnivå. 
selv blant de som er fornøyd med lønnen, er det liten grad av jubel over lønnsutviklingen. Blant 
de mest positive – respondentene fra aviser med opplag på 50-100 000 – sier 41,1% at de er 
svært fornøyd  eller fornøyd med egen lønnsutvikling. I denne gruppen er 21,8% lite fornøyd el-
ler svært lite fornøyd.

Dette bildet snus omtrent på hodet og mer til i de øvrige opplagsnivåene. selv i de største 
avisene er det bare 22,7% som sier seg fornøyd med lønnsutviklingen, mens 45,3% vender 
tommelen ned. I avisgruppene med opplag under 50 000, er det fra 17,3 til 18,9% som beteg-

ner seg selv som fornøyd eller 
svært fornøyd. På motsatt fløy, der 
de misfornøyde holder hus, ligger 
prosentsatsen betydelig høyere. 
Fra 44,7 til 48% oppgir at de er 
lite fornøyd eller svært lite fornøyd 
med sin egen lønnsutvikling  de 
siste fem år. 

når vi ser bort fra responden-
tene som er tilknyttet aviser med opplag på mellom 50- og 100 000, er det ikke langt unna at 

annenhver ansatt gir uttrykk for 
misnøye med lønnsutviklingen. I 
tillegg til disse, sier i størrelsesor-
den en tredjedel av respondentene 
i hver gruppe seg mellomfornøyd. 
Andelen kryper enda noen små 
prosenter høyere i tre av fem op-
plagsgrupper.

8.14 Jobbtilfredshet blant kvinner og menn
undersøkelsen viser ingen store forskjeller i jobbtilfredsheten blant kvinner og menn, selv om 
kvinnene ligger et par små prosenter over sine mannlige kolleger. Mens 81,1% av mennene sier 
at de er tilfreds eller svært tilfreds med jobben som journalist/redaksjonell medarbeider, sier 
83,1% av kvinnene det samme. Til gjengjeld er det en større andel menn som er svært tilfreds 

Figur 23
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(33,8 mot 29,9%). Det er dessuten flere misfornøyde menn enn kvinner. Nesten  1 av 20 menn 
(4,8%) oppgir at de er lite tilfreds  eller svært lite tilfreds, mens bare en prosent av  kvinnene 

sier det samme.
Den laveste andelen tilfredse kvinner har A-pressen med 70,5%. Avstanden er stor frem til 

Polaris hvor 96,8% betegner seg som tilfreds. Også Schibsted og gruppen Annet konsern har en 
høy andel kvinner som karakteriserer seg selv som tilfreds eller svært tilfreds, med henholdsvis 
87,8 og 87,3% . I Edda Media er det 82,2% som hører hjemme blant de tilfredse. Blant kvinnene 
som jobber i aviser uten konserntilknytning, er andelen tilfredse nede i 73,7%.  Andelen lite 
tilfredse kvinner er svært lav i samtlige grupper.

Det er tydelig at mennene i Polaris-konsernet ikke er like tilfredse som kvinnene. Her er det 
”bare” 75,3%, som betegner seg selv om tilfreds eller svært tilfreds med jobben. A-pressen scor-
er heller ikke veldig høyt blant mannlige ansatte. I tillegg til Polaris, er dette den eneste grup-
pen hvor færre enn åtte av ti er tilfredse. Schibsted topper listen med 84,9% tilfredse, mens de 
øvrige gruppene befinner seg et par prosenter lavere. Ellers er det flere misfornøyde på manns-
siden enn blant kvinnene. I A-pressen er det så mye som 6,6% som sier at de er lite tilfreds  elle 
svært lite tilfreds. Tilsvarende for de fleste av de øvrige er i overkant av 5%. Færrest lite tilfredse 
menn er det i Schibsted-konsernet med 2,5%. Bare tre av 119 respondenter plasser seg selv i 
de to svakeste kolonnene. 

Det er ikke mulig å se noen klar trend eller tendens når det gjelder hvilke aldersgrupper 
blant kvinnene som er har flest tilfredse eller flest lite tilfredse. Jeg velger igjen å se bort fra 

Figur 25
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den yngste aldersgruppen (under 25), fordi datamaterialet er for tynt. I aldersgruppen 25-29 
år er 85,1% enten tilfreds eller svært tilfreds med jobben. Deretter synker andelen helt ned til 
77,8% i aldersgruppen 30-34 år. I aldersgruppene 35-39 år og 40-44 år ligger andelen tilfredse 
på henholdsvis 82,9 og 81,6%, før den igjen går ned til 79,3% i gruppen 45-49 år. Mest fornøyde 
med jobben er kvinnene i 50-årene. De to aldergruppene her har en tilfredshetsandel på 86,2 og 
87,5%. At denne andelen synker til 80 igjen blant de eldste – kvinnene som har passert 60 – sky-
ldes ene og alene at flere her karakteriserer seg som middels tilfreds. samtidig er det grunn til å 
legge merke til at så mye som halvparten av de eldste kvinnene sier at de er svært tilfreds med 
jobben. I så måte ligger de klart høyere enn noen annen aldersgruppe. Andelen lite tilfredse 
kvinner er så liten at utslagene kan være tilfeldige.

Menn er tilsynelatende mindre tilfredse de første årene. I aldersgruppen 25-29 år er det 
mindre enn 8 av 10 som oppgir at de er tilfreds eller svært tilfreds. Her er i tillegg 7,7% lite 
tilfreds. For de fleste aldersgruppene er det ikke mulig å observere noen åpenbare kjønnsfor-
skjeller. Et unntak er aldersgruppen 55-59 år hvor andelen tilfredse menn er helt nede i 74,4%, 
samtidig som 7,7% betegner seg som lite tilfreds. Dette er et kraftig fall i forhold til de som 
befinner seg i første halvdel av femtiårene. Her sier nesten ni av ti (89,3%) at de er tilfreds med 
jobben som journalist/redaksjonell medarbeider. Den lave scoren for de som er inne i siste 
halvdel av 50-årene kan enten skyldes tilfeldig utslag eller en midlertidig dropp. Blant de som 
har rundet 60 stiger andelen tilfredse igjen til 85,1%. I likhet med for kvinnene er det også i 
denne gruppen vi finner den største andelen som sier seg svært tilfreds med jobben (46,8%).

Det kunne vært nærliggende å i tillegg studere menns og kvinners tilfredshet i forhold til 
antall år i yrket. Jeg velger å avstå fra det, fordi alder etter alt å dømme ville fanget opp det som 
måtte være av interessante tendenser. Jeg vurderer det som mer interessant å studere hvor-
vidt det kan registreres noen forskjell på kjønnene i forhold til hvor lenge de har jobbet i sin 
nåværende avis. likevel velger jeg også å avstå fra dette fordi det vil føre for langt å forfølge alle 
tråder som kan være av interesse.

8.15 Kvinner og menns holdninger til egen lønn
undersøkelsen sannsynliggjør som vist at det er små forskjeller på kvinners og menns generelle 
tilfredshet med jobben. Derimot kommer kjønnsforskjellene til syne i en helt annen grad når 
det blir snakk om hvor fornøyd den enkelte er med egen lønn. Mens nesten fire av ti menn 
(39%) er fornøyd med summen som hver måned kommer inn på lønnskontoen, er det snaut 
tre av ti kvinner (29,9%) som sier det samme.  Forskjellene kommer også til uttrykk gjennom 
andelen som sier seg lite fornøyd eller svært lite fornøyd med egen lønn. Her finner vi drøyt to 
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av  ti menn (20,4%) og nesten tre av 
ti kvinner (29,9%). Bare andelen mid-
dels fornøyde er på samme nivå for 
begge kjønn, med i overkant av 40%.

I negativ forstand skiller edda 
Media og A-pressen seg ut. Bare 18 
og 18,3% av kvinnene i disse kon-
sernene sier seg fornøyd eller svært 

fornøyd med lønnen. I motsatt ende av 
skalaen ligger de samme konsernene på topp med 42 og 40% lite fornøyde blant kvinnene. Flest 
fornøyde kvinner har Schibsted, hvor 46,7% befinner seg på den positive siden av skalaen, mens 
bare 12% er å finne på den negative. I Polaris og i avisene uten konsernilknytning registrerer vi 
at drøyt en av fire er fornøyd med egen lønn, mens tallet for andre konserner ligger på 30,9%. 
Det er også i den sistnevnte gruppen vi registrerer flest lite fornøyde (36,4%) når vi ser bort fra 

edda Media og A-pressen. I aviser 
uten konserntilknytning og Pola-
ris, nærmer andelen lite fornøyde 
kvinner seg en tredjedel.

Langt flere menn enn kvin-
ner er fornøyd med egen lønn. Det 
er tilfelle i samtlige konserner og 
grupperinger. Mest iøynefallende 
er forskjellen i Edda Media. Her er 

andelen fornøyde menn (39%) over dobbelt så høy som andelen fornøyde kvinner (18%). På 
topp troner igjen Schibsted med 52,9% fornøyde blant den mannlige delen av respondentene, 
etterfulgt av andre konserner med 47,5%. Med sine 38,5% ligger Polaris tett bak Edda, mens 
34,5% av mannlige respondenter fra aviser uten konserntilknytning sier seg fornøyd med egen 

lønn. Mennene i A-pressen er langt 
mer tilfreds med den månedlige 
tilveksten på lønnskontoen enn 
kvinnene i samme konsern. Det 
forhindrer ikke at konsernet med 
en andel på 29,1% fornøyde inntar 
bunnplassen blant de mannlige 
respondentene.

Figur 27

Figur  28

Figur 26
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Samtidig topper A-pressemennene den negative statistikken med 30,1% lite fornøyde. I 
kontrast til dette tallet, er det bare 9,1% av mennene fra Schibsted-konsernet som gir uttrykk 
for misnøye med lønnen. Innenfor andre konserner registrerer vi 16,9% lite fornøyde menn, i 
Polaris 19,2% og i Edda 20,7%. Menn i aviser uten konserntilknytning ligger nærmest A-pres-
sen  på ”misnøyetoppen” med 25,9% lite fornøyde.

I samtlige aldersgrupper, med unntak av de som har passert 60 og nærmer seg pensjon-
salderen, er mennene klart mer fornøyde med egen lønn enn kvinnene. Det er da også blant de 
eldste at flest smiler på vei til banken. 55,6% av kvinnene i denne gruppen og 49% av mennene 
er fornøyd eller svært fornøyd med egen lønn. Her må det likevel tas forbehold ved at utvalget 
av kvinner er lite og kanskje ikke gir et fullgodt bilde av situasjonen. Både blant kvinner og 
menn er det  aldersgruppen 50-54 år som følger nærmest de aller eldste med henholdsvis 40 
og 48,2% fornøyde. På kvinnesiden registrerer vi videre at 34% i aldersgruppen 25-29 år er 
fornøyde, mens temmelig nøyaktig en tredjedel er fornøyde i aldersgruppen 55-59 år. I alle de 
øvrige aldersgruppene ligger andelen fornøyde under 30%.  Lavest er den i gruppen 35-39 år 
der bare 20,9% betegner seg selv som fornøyde med egen lønn.

Det er tydeligvis ikke bare 40-årskrisa som har rammet mennene som har tatt fatt på første 
halvdelen av sitt femte tiår. Gruppen 40-44 år har den laveste andelen fornøyde blant de mann-
lige respondentene med 32,8%. Blant de som er ti år yngre, er den tilsvarende andelen 34,3%. I 
midtsjiktet finner vi gruppen 45-49 år med 36,7% og gruppen 25-29 år med 37,5%, mens grup-
pen 55-59 år nærmer seg topp tre med 42,4%. 

Flest misfornøyde kvinner finner vi i aldersgruppen 35-39 år. Her sier 37,2% at de er lite 
fornøyd med lønnen. Blant de som fortsatt befinner seg i første halvdel av 30-årene er andelen 
lite fornøyde 35,9%. I aldersgruppen 25-29 år er det 34% som gir uttrykk for misnøye med 
lønnen. Det er med andre ord kvinner i de yngste aldersgruppene, under 40 år, som er mest 
misfornøyde med lønnen. Færrest lite fornøyde registrerer vi i aldersgruppen 50-54 år, der bare 
én av fem har plassert sine kryss på misnøyesiden.

Aldersgruppen 30-34 år peker seg klart ut som den mest negative blant de mannlige re-
spondentene. 31,3% er her lite fornøyd. For øvrig spenner andelen lite fornøyde fra 14,3% i 
gruppen 50-54 år til 21,2%  i gruppen som har passert 55. På de fleste trinn er det godt under 
en av fem respondenter som gir uttrykk for misnøye med sin egen lønn. I forhold til aldersgrup-
pene har jeg valgt å se bort fra de under 25 år på grunn av for spinkelt tallmateriale. 

8.16 Kvinner og menns holdninger til egen lønnsutvikling 
Paradoksalt nok er det kvinnene som sier seg mest fornøyd med egen lønnsutvikling de siste 
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fem årene, i kontrast til hva som var tilfelle da de skulle uttale seg om lønnen og lønnsnivået i 
mer generell forstand. For begge kjønn er imidlertid andelen fornøyde lav. 24,3% av kvinnene 
og 22% av mennene har krysset av for at de er fornøyd eller svært fornøyd med egen lønnsut-
vikling. Samtidig er det flest kvinner som er misfornøyd med utviklingen. 43% av dem oppgir at 
de er lite fornøyde, mot 41,8% av mennene. Det er høye tall for begge kjønn.

Frustrasjonen over lønnsut-
viklingen synes å være størst i 
edda Media både blant kvinner 
og menn. Det kommer til uttrykk 
ved at bare 11,1% av mennene og 
12,2% av de kvinnelige respond-
entene fra dette konsernet, sier 
seg fornøyd med lønnsutviklingen 
de siste fem årene. Kombinert med 
dette oppgir 58,3% av mennene 
og 53,1% av kvinnene at de er lite 
fornøyd med utviklingen. I kat-
egorien annet konsern er det også 
betydelig misnøye med lønnsut-
viklingen blant kvinnene. Bare 
18,2% sier at de er fornøyd med 
lønnsutviklingen, mens 49,1% 
sier at de er lite fornøyd. Innenfor 
denne avisgrupperingen, ser det 
litt lysere ut på mannssiden, hvor 
27,1% har krysset av for at de er 
fornøyd og 39% for at de er lite 
fornøyd.

Forskjellen mellom kjønnene 
er mindre blant respondenter 
som jobber i aviser uten konsern-

tilknytning. 18,4% av kvinnene og 19% av mennene karakteriserer seg her som fornøyd med 
lønnsutviklingen de siste fem årene. Andelen lite fornøyde er henholdsvis 42,1% og 37,9%. 
Også når det gjelder lønnsutviklingen kommer A-pressen relativt dårlig ut. Her oppgir 18,3% av 
mennene og 20% av kvinnene at de er fornøyd med lønnsutviklingen, mens nesten halvparten 

Figur  29

Figur  30

Figur  31
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av begge kjønn (47,1 og 48,3%) sier det motsatte. I Schibsted-konsernet er kvinnene langt mer 
fornøyd enn mennene med tilleggene de har fått de siste fem årene. Blant kvinnene sier 43,2% 
at de er fornøyd med lønnsutviklingen. Dette er langt foran Polaris-kvinnene som følger dernest 
på listen, med 24,2% fornøyde. På mannssiden er det flere fornøyde i Polaris enn i Schibsted; 
29,9% mot 24,8%. Også mennene i andre konserner scorer høyere enn i Schibsted.

Schibsted-kvinnene utmerker seg også med den klart laveste andelen misfornøyde (28,4%). 
Det er nesten 14% færre enn den neste i rekken. Generelt er det mange lite fornøyde kvinner i 
de fleste konsernene. Også blant mennene har Schibsted den laveste andelen misfornøyde, men 
her er det nesten en tredjedel av respondentene som sier at de enten er lite fornøyd eller svært 

lite fornøyd med sin egen lønnsutvikling i løpet av de siste fem årene. I likhet med for kvinnene, 
er det en stor andel misfornøyde også blant mennene i de fleste av konsernene.

Mens kvinnene gjennomgående og uavhengig av alder, gir uttrykk for at de er mindre 
fornøyd med egen lønn enn deres mannlige kolleger, ser vi den motsatte tendensen i de fleste 
aldersgrupper når det gjelder lønnsutvikling de siste fem årene. Det er bare i aldersgruppene 
35-39 år og 40-44 år at andelen fornøyde kvinner er lavere enn på mannssiden. Her er det til 
gjengjeld svært få fornøyde. Bare 14% av kvinnene i aldersgruppen 35-39 år oppgir at de er 
fornøyd med egen lønnsutvikling. enda dystrere er situasjonen i gruppen som har rundet 40, 
hvor andelen fornøyde er nede i 11,8%.

samtidig viser undersøkelsen at unge kvinner mellom 25 og 29 år er mest fornøyd med egen 
lønnsutvikling. 36,2% av disse oppgir at de er fornøyd eller svært fornøyd med egen lønnsut-
vikling de siste fem årene. Også aldersgruppen 30-34 år har en rimelig andel fornøyde sammen-
lignet med de øvrige (26,6%), før vi altså får en dramatisk dropp når de passerer 35 år. Kurven 
stiger igjen ved passering av 45 år til 27,6%. En ny dropp inntreffer etter nye ti år. Blant kvinner 
i aldersgruppen 55-59 år er drøyt en av fem fornøyd med lønnsutviklingen. Aller mest fornøyd 
er kvinnene over 60. en tredjedel av disse signaliserer at de er fornøyd eller svært fornøyd, men 
igjen er tallmaterialet forholdsvis begrenset.

Også blant mannlige respondenter er det den yngste gruppen (25-29 år) som er mest fornøyd 
med lønnsutviklingen. Her sier 35% seg fornøyd. I aldersgruppen 35-39 år oppgir nesten 30% 
at de er fornøyd med egen lønnsutvikling. Det er en andel som er mer enn dobbelt så stor som 
blant kvinnene i den samme aldersgruppen. Den samme tendensen registrerer vi i aldersgrup-
pen 40-44 år, hvor 20,6% av mennene anser seg som fornøyde. Dette er igjen en langt høyere 
andel enn blant kvinnene i den samme aldersgruppen. På den annen side, går utviklingen i stikk 
motsatt retning når respondentene passerer 45 år. Da synker plutselig andelen fornøyde menn 
til 15,3% parallelt med at kvinnene altså går fra 11,8% fornøyde til 27,6% som er positive til 
egen lønnsutvikling. Andelen fornøyde menn stiger en del igjen i aldersgruppen 50-54 år, før 
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den igjen stuper og nå et lavmål på 14,1% i den nest eldste aldersgruppen (55-59 år).
Andelen som er lite fornøyd eller svært lite fornøyd med egen lønnsutvikling ligger for begge 

kjønn betydelig over andelen som ga uttrykk for misnøye med lønnen i seg selv. Aller mest mis-
fornøyde er kvinnene i aldersgruppen 35-39 år. Blant disse er det godt over halvparten (55,8%) 
som er lite fornøyd eller svært lite fornøyd med sin egen lønnsutvikling. På kvinnesiden er mis-
nøyen minst blant de yngste (31,9%) og blant de eldste (33,3%). For alle de andre aldersgrup-
pene ligger andelen lite fornøyde over 40% – for en stor del også betydelig over.

De mest misfornøyde mennene hører hjemme i aldersgruppen 45-49 år (49,2%) etterfulgt 
av gruppen 30-34 år (47,8%). I tillegg ligger den høyt i aldersgruppen 55-59 år (46,2%) og i 
den eldste aldersgruppen (44,9%). Selv i den mest positive gruppen, 35-39 år, gir nesten en 
tredjedel (32,4%) uttrykk for misnøye med lønnsutviklingen. Foruten denne gruppen, er det 
bare aldersgruppen 40-44 år og 50-54 år blant mennene, som har en andel lite fornøyde på 
under 40%. I tillegg er det viktig å ha for øye at det i alle aldersgrupper er en stor andel mel-
lomfornøyde. Både for kvinner og menn ser vi at minimum en av fire oppgir at de er middels 

fornøyd med egen lønnsutvikling. Det betyr at heller ikke disse på noen måte tar bølgen over 
egen lønnsutvikling.

8.17 holdning til trivselsfaktorer, kvinnelønn og mannslønn
undersøkelsen tyder på at det er tydelige forskjeller på kvinnelige og mannlige journalister/
redaksjonelle medarbeidere når det gjelder betydningen av lønnen. Bare litt mer enn hver femte 

kvinne (21,5%) har krysset av for 
lønn og lønnsutvikling når de blir 
bedt om å velge de to faktorene 
som er viktigst for deres jobbtil-
fredshet. Her var det gitt seks al-
ternativer. Blant den mannlige de-
len av respondentene, er det langt 
mer enn hver tredje (36,1%) som 
tillegger lønnen en slik vekt. På 
dette området skiller det med an-

dre ord nesten 15% mellom svarene fra kvinnene og svarene fra mennene.
enda mer fremtredende er ulikhetene når respondentene blir bedt om å svare på om det 

etter deres oppfatning fortsatt eksisterer lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i pressen. 
Nesten to tredjedeler av kvinnene (64,4%) mener at forskjellene fortsatt er der. Det tilsvarende 

Figur  32
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tallet for mannlige respondenter 
er 26,4%. 41,9% av dem svarer 
også et klart nei på spørsmålet, 
mot bare 9,2% av kvinnene. 
Det er ellers flere usikre blant 
menn (31,7%) enn blant kvinner 
(26,5%). 

8.18 Analyse/oppsummering av spørreundersøkelsen
undersøkelsen bekrefter ikke bare at det er mye mer enn lønn som har trukket folk til jour-
nalistyrket (Ottosen 2004:58); den viser også at det er mye mer enn lønn som gjør at de blir 
værende i yrket. Det generelle inntrykket er at et stort flertall er fornøyd og tilfreds med yrkes-
valget. Mer enn åtte av ti er enten tilfreds eller svært tilfreds med yrkesvalget. Dette er betydelig 
høyere enn Hovden (2005) dokumenterte med utgangspunkt i en spørreundersøkelse som ble 
sendt til  2019 NJ-medlemmer og samtlige 676 medlemmer av Norsk Redaktørforening (Hov-
den 2005:156). Her var det bare 44% som sa at de var fornøyd med sin nåværende jobb. 

Det kan være mange årsaker til at resultatene fremstår som såvidt forskjellige. en mulig 
hypotese kan være at avisjournalister generelt er mer fornøyde med jobben enn journalister 
i andre typer medier og redaktører. Måten spørsmålene er formulert på kan også ha innvirket 
på resultatene. Hovden bruker begrepet “totally satisfied with current job”. Det indikerer trolig 
en større grad av tilfredshet enn det mine respondenter har gitt uttrykk for. Mye tyder på at 
Hovdens tall best kan sammenlignes med de som i min undersøkelse oppgir at de er svært 

tilfreds med jobben som journalist/redaksjonell medarbeider. Mindre enn én av tre (31,2%) hør-
er hjemme i denne gruppen. en slik fortolkning tilsier eventuelt at andelen som er “totally satis-

fied with current job” har gått ned siden Hovden gjennomførte sin undersøkelse.
Det er uansett ikke noe holdepunkt for å påstå at langt flere er blitt tilfreds med jobben i 

løpet av de 6-7 årene som er gått siden Hovden gjennomførte sin undersøkelse. Tvert imot sier 
nesten én av tre i min undersøkelse at de er blitt mindre tilfreds eller langt mindre tilfreds med 
årene. Det vil etter alt å dømme også være galt å tolke de som oppgir at de er tilfreds med jobben 

som journalist/redaksjonell medarbeider, dithen at de er så fornøyd at de ikke kan tenke seg å 
skifte jobb, arbeidsgiver eller foreta endringer i sin nåværende tilværelse.

Figur 33
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undersøkelsen tyder på at ikke alt er bare fryd og gammen blant avisjournalistene og at 
tilfredsheten er truet. Så mye som 65% av respondentene sier at at innstramninger/effektivi-
sering på deres arbeidsplass har påvirket deres jobbtilfredshet. For nesten én av seks har dette 
hatt svært stor innvirkning på deres jobbtilfredshet. Det er kanskje ikke et høyt tall at 14% 
seriøst har vurdert å skifte yrke i løpet av det siste året, men dette er også en indikator på at 
ikke alle finner seg til rette.

selv om en ikke utbetydelig del begrunner ønsket om å gå ut av yrket med dårlig lønn eller 
svak lønnsutvikling, er det påfallende i hvor liten grad misnøye med lønn og lønnsutvikling gir 
seg utslag i misnøye med jobben som sådan. Mens bare til sammen 3,4% er lite tilfreds eller 

svært lite tilfreds med jobben, er andelen som er svært fornøyd med egen lønn bare 3,3%. I til-
legg kommer 31,9% som gir uttrykk for at de er fornøyd med egen lønn. Det betyr at litt mer enn 
én av tre er fornøyd med lønnen, mens to av tre enten er middels fornøyd, lite fornøyd eller svært 

lite fornøyd. Dette kan etter hvert også komme til å påvirke  denne generelle jobbtilfredsheten.
Misnøyen med lønnsutviklingen de siste fem årene, er enda sterkere enn misnøyen med 

lønnen som sådan. Så lenge mer enn fire av ti karakteriserer seg som lite fornøyd eller svært lite 

fornøyd med lønnsutviklingen i disse årene, og drøyt to av ti, sier seg fornøyd eller svært fornøyd, 
kan dette utgjøre en potensiell trusssel når det gjelder jobbtilfredsheten i avisbedriftene. sam-
tidig synes langt over halvparten av respondentene i undersøkelsen  at lønnsforskjellene er 
for store mellom journalister i de lønnsledende avisene og journalister i mindre ressursterke 
aviser. Dette tyder på at man fortsatt står overfor de samme  typene motsetninger mellom jour-
nalistene som på 50-tallet, da Oslo-journalistene hadde personlige tillegg som lå skyhøyt over 
minstelønnen (Ottosen 1996:262).

For norsk Journalistlag (nJ) kan det bli en utfordring å oppnå enighet om hvilken lønnspoli-
tikk som skal føres. Mens kronetillegg ofte tilgodeser de med lavere lønnninger, vil prosenttil-
legg ha en motsatt effekt. Det som taler for at journalister i alle typer aviser må stå sammen, er 
at lønnsutviklingen har vært svak i de fleste aviser i tiårsperioden jeg har tatt for meg i denne 
oppgaven. Bare et fåtall av avisene kan vise til en bedre lønnsutvikling enn lærerne, som er den 
yrkesgruppen den største andelen av respondentene i undersøkelsen mener det er naturlig at 
journalister sammenligner seg med. utviklingen i den aktuelle tiårsperioden tyder i alle fall på 
at de som mener at journalistikk skal være et høytlønnsyrke på linje med legeyrket, har fått lite 
gjennomslag. nesten én av fem i undersøkelsen ga uttrykk for at journalistene naturlig bør sam-
menligne seg med leger lønnsmessig.

studentetundersøkelsen som ble gjennomført blant journaliststudenter i de nordiske 
landene, viste at lønn kom langt ned på skalaen når det gjelder motiver for å bli journalist. Her 
topper det å ha en variert og levende jobb sammen med mulighetene til å arbeide med interes-
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sante temaer. God lønn kom her på en 14.plass (Hovden et al. 2009:143). Blant norske studenter 
var det likevel 46% som karakteriserte lønn som litt viktig eller svært viktig. studData50 gir mye 
av det samme inntrykket.

undersøkelsen jeg har gjennomført tyder på at møtet med den praktiske hverdagen har 
gjort noe med respondentene. Svarene deres på flere områder skiller  seg i betydelig grad fra 
svarene studentene ga i den nordiske studentundersøkelsen (Hovden et al. 2009:143) og fra de 
norske studentundersøkelsenene. Ikke minst gjelder det betydningen av god lønn. Her er det 
dobbelt så mange (92,3%), som gir uttrykk for at god lønn er svært viktig eller litt viktig, sam-
menlignet med i studentundersøkelsene. God lønn ender med det opp på en sjetteplass blant 17 
opplistede faktorer, som har betydning for den enkeltes generelle tilfreds-het med jobben. Mens 
under halvparten av studentene oppga god lønn som viktig, sier nå mer enn ni av ti det samme.

respondentene anser fortsatt det å ha en variert og levende jobb som mest betydningsfullt. 
Her er tallene omtrent identiske med i studentundersøkelsene (97,9%). Det er heller ingen store 
forskjeller når det gjelder den opplevde viktigheten av å arbeide med stoff man er interessert i. 
96,6% av respondentene er opptatt av dette. Det tilsvarende tallet i studentundersøkelsen var 
98. respondentene er samtidig blitt mer opptatt av å ha et arbeid med frihet og selvstendighet. 
96,3% karakteriserer dette som viktig, mot 92% (av de norske respondentene) i den nordiske 
student-undersøkelsen. Å være krativ og drive skapende virksomhet holder også stillingen som 
en av de viktigste faktorene, selv om andelen her har sunket fra 97 til 94%.

Derimot er det langt flere som er opptatt av å ha en trygg arbeidsplass. Her ligger tallene i 
min undersøkelse på 93,3%, mens det tilsvarende i studentundersøkelsen var 56%.  Sammen 
med god lønn er det denne faktoren som først og fremst har styrket seg sammenlignet med hva 
som var tilfelle i undersøkelsen blant studentene. Hovden et al (2009:142) sier at “Practical 
Idealists might be the best term to describe the Nordic journalism students”.  De mer idealistisk 
betingede faktorene i min undersøkelse ligger stort sett på omtrent samme nivå  som i student-
undersøkelsen. Det betyr at andelen som er opptatt av å hjelpe enkeltpersoner, arbeide mot ure-
ttferdighet, drive avsløringsjournalistikk mot maktpersoner og være med i samfunnsdebatten 
ikke har gått nevneverdig ned sammenlignet med det som ble uttrykt i studentundersøkelsene. 
likevel er det grunn til å påpeke at faktorene som scorer høyest, er mer knyttet til journalistens 
egenutfoldelse og personlige trygghet enn til idealisme og behovet for å hjelpe andre.

lønn og lønnsutvikling fremstår som viktig for avisjournalistene. selv om det ikke er mer 
enn snaut 30% som karakteriserer god lønn som svært viktig, er det mer enn dobbelt så mange 
som betegner lønnen som litt viktig. Betydningen av god lønn understrekes av at når respond-
entene skal velge de to faktorene som er viktigst for deres jobbtilfredshet, rangerer de lønn og 

50 se fotnote 8 
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lønnsutvikling på en tredjeplass, bare overgått av arbeidshverdagens innhold og utfordringer 
i jobben. Det er et tydelig tegn på lønn er viktig når den vurderes høyere enn faktorer som ar-
beidsmiljø, fast ansettelse og ros/oppmunting fra leder.

8.18.1 vURdeRing Av  TilfRedsheT i konseRnene

Kanskje ikke så overraskende, er det i Schibstedkonsernet at vi finner flest som er tilfreds med 
jobben som journalist/redaksjonell medarbeider. De sentrale avisene i dette konsernet skiller 
seg også ut med den klart høyeste lønnen. 86% av respondentene med tilknytning til Schibsted 
oppgir at de er svært tilfreds eller tilfreds med jobben. I A-pressen er det tilsvarende tallet ti 
prosent lavere. Dette er isolert ikke så mye, men tendensen forsterkes ved at nesten fire av ti 
respondenter fra A-pressen sier at de er mindre tilfreds eller langt mindre tilfreds enn da de 
begynte i yrket. samtidig er det også i A-pressen at det er færrest som har beveget seg i motsatt 
retning og blitt mer tilfreds. til sammen indikerer dette at A-pressen må legge ned et betydelig 
arbeid dersom konsernets journalister skal komme opp på samme nivå som journalister i andre 
konserner og journalister i aviser uten tilknytning til konserner.

Det er også A-pressejournalistene som er mest misfornøyd med egen lønn. Én av tre frem-
står i undersøkelsen som misfornøyde. I tillegg har A-pressen færrest respondenter som oppgir 
at de er tilfreds med egen lønn. Det er nærliggende å anta at de negative tallene for A-pressen 
har sammenheng med at konsernets journalister ligger på bunnen lønnsmessig, betydelig under 
gjennomsnittet for MBl avis som helhet og betydelig under gjennomsnittet for andre næringer, 
slik jeg har dokumentert i første del av denne mastergradsoppgaven. Også edda Media har en 
betydelig andel misfornøyde. schibstedjournalistene har den høyeste lønnen og fremstår som 
mest fornøyd med lønnsnivået.

Misnøyen med lønnsutviklingen er størst i edda Media. ut fra det jeg har dokumentert i 
denne oppgaven, er det ingen grunn til å være forbauset over det. Flere av konsernets aviser har 
hatt en svak lønnsutvikling i den aktuelle tiårsperioden. selv om A-pressejournalistene kom-
mer noe bedre ut enn deres kolleger i edda, er misnøyen med lønnsutviklingen stor også her. 
Journalistene i schibstedkonsernet kommer igjen best ut, men også her er én av tre lite fornøyd. 
undersøkelsen tyder på lønnsutvikling vil bli en utfordring for store deler av MBl avis. 

8.18.2 vURdeRing Av TilfRedsheT blAnT kvinneR og Menn

Jeg har ikke klart å avdekke noen store forskjeller i tilfredshet mellom kvinner og menn. Blant 
kvinnene er det igjen A-pressen som kommer dårligst ut. Bare 7 av 10 A-pressekvinner er 
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tilfreds med jobben. Det er et lavt tall sammenlignet med de andre konsernene. undersøkelsen 
viser ellers at kvinnene er mer misfornøyde med egen lønn enn mennene. utviklingen jeg har 
dokumentert i første del av oppgaven, kan tyde på at bransjen som helhet, konserner  og enkelt-
aviser har en jobb å gjøre for å bringe kvinnene opp på samme nivå som deres mannlige kol-
leger. Alternativt bør det dokumenteres mer inngående at kvinner ikke ønsker å være ledere i 
redaksjonene, eller at de ikke ønsker ubekvemme vakter som utløser ulempetillegg. På samme 
måte bør det dokumenteres at det er frivillige valg som ligger bak når kvinner jobber langt min-
dre overtid enn menn. 

verst ser situasjonen for kvinnene ut til å være i edda Media og A-pressen. I disse kon-
sernene er det mindre en én av fem blant kvinnene som er fornøyd med egen lønn. til sammen-
ligning er nesten halvparten av schibsted-kvinnene fornøyd med egen lønn. I edda-konsernet 
er andelen fornøyde menn dobbelt så høy som andelen fornøyde kvinner. Også i A-pressen er 
det langt flere fornøyde menn enn kvinner, men det er ikke til hinder for at også mennene i dette 
konsernet er misfornøyde med egen lønn.

Kvinnene er mer fornøyde enn mennene med egen lønnsutvikling, selv om andelen fornøyde 
ikke er veldig høy for noen av kjønnene. Det er i Edda-konsernet vi finner flest misfornøyde blant 
begge kjønn. I dette konsernet er det bare drøyt én av ti som sier seg fornøyd med lønnsutviklin-
gen, mens langt over halvparten er misfornøyd. I schibsted er kvinnene langt mer fornøyde med 
lønnsutviklingen enn mennene. Mer enn fire av ti Schibsted-kvinner oppgir at de er fornøyd 
med lønnsutviklingen. Det kan tyde på at dette konsernet i større grad har gjort noe med kvin-
nenes lønn enn andre konserner, selv om det fortsatt er betydelige forskjeller også her.

Hvorvidt lønnsforholdene blant kvinner er et resultat av at de er mindre opptatt av lønn 
enn mennene, har jeg ingen dokumentasjon på. Derimot viser undersøkelsen at det er store for-
skjeller når respondentene blir bedt om å vurdere hvilke to faktorer som betyr mest for deres 
jobbtilfredshet. Bare 21,5% av kvinnene har krysset av for lønn og lønnsutvikling, mot 36,1% 
av mennene. Dette står til en viss grad i kontrast til at kvinnene er mindre fornøyd med egen 
lønn enn mennene. Det virker ellers som mennene mener at lønnsutjevningen mellom kjøn-
nene har kommet lenger enn det som fremgår av nJs tallmateriale, som jeg har hatt tilgang til 
i forbindelse med denne oppgaven. Bare 26,4% av mennene sier at det etter deres oppfatning 
fortsatt eksisterer lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Blant kvinnene er det tilsvarende 
tallet 64,4%. Her er det åpenbart at virkelighetsoppfatningen er svært forskjellig.
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9. Konklusjon spørreundersøkelsen
I hypotese 5 var min antagelse at journalister er mer opptatt av lønn og lønnsutvikling enn 
tidligere og vektlegger dette høyere i forhold til jobbtilfredshet. Den gjennomførte undersøkels-
en avdekker helt klart at journalistene i MBl avis er opptatt av lønn og at lønnen har betydning 
for deres tilfredshet i jobben. som dokumentert tillegger respondentene god lønn langt større 
vekt enn det studentene i studentundersøkelsene gjør. Dette tyder på at lønn blir en viktigere 
faktor når man kommer ut i arbeidslivet enn i studietiden.

Kvinnene i undersøkelsen oppgir i mindre grad enn mennene at lønn er en av de to viktigste 
faktorene for deres jobb tilfredshet. samtidig gir et betydelig antall kvinner uttrykk for at de er 
misfornøyd med egen lønn. undersøkelsen gir ikke svar på i hvilken grad dette også påvirker 
deres tilfredshet i jobben. Økt oppmerksomhet omkring lønnsforskjeller mellom kvinner og 
menn kan ha medvirket til at kvinnene er blitt mer bevisste på at de ikke har en lønn som ligger 
på linje med mannlige kolleger. Det underbygges av at langt flere kvinner enn menn mener at 
det fortsatt eksisterer denne typen lønnsforskjeller.

Jeg har ikke funnet sterke nok indikasjoner på at det er dekning for den sjette hypotesen 
om at journalister generelt er blitt mindre tilfreds med jobben i løpet av de første ti årene av 
inneværende årtusen. som redegjort for, er graden av tilfredshet gjennomgående svært høy.  A-
pressen er det eneste av konsernene som har en lavere grad av tilfredshet, noe som ikke minst 
gjør seg gjeldende blant kvinnene i konsernet.

Blant respondentene som helhet er det over 30% som sier at de er mindre tilfreds eller  
langt mindre tilfreds enn da de begynte i yrket. Jeg finner ingen åpenbare grunner til at dette 
ikke i større grad gir seg utslag i forhold til den generelle tilfredsheten. en mulig forklaring kan 
være at dette oppveies av de som er blitt mer tilfreds. Samlet sett dreier dette seg om ca. 38%. I 
grove trekk kan si si at én av tre er mindre tilfreds,  én av tre befinner seg på samme nivå og én 
av tre er mer tilfreds enn da han/hun begynte i yrket.

Min problemstilling knyttet til den gjennomførte undersøkelsen, var: Hva betyr lønn og 

lønnsutvikling for journalisters jobbtilfredshet?  Det finnes klare indikasjoner på at både lønnsnivå 
og lønnsutvikling betyr mye. når respondentene blir bedt om å velge hvilke to faktorer som er 
viktigst i forhold til deres jobbtilfredshet, er det bare innholdet i jobben og utfordrende ar-
beidsoppgaver, som tillegges større vekt. Den sterke misnøyen jeg har avdekket med lønn og 
lønnsutvikling blant store deler av respondentene, underbygger at  dette er et viktig område. 
Det samme gjelder den store forskjellen i holdninger til lønn mellom studenter i tidligere gjen-
nomførte undersøkelser og mine respondenter,. Jeg mener å ha dokumentert at lønnens be-
tydning for jobbtilfredsheten kan være undervurdert og at man står i fare for å tillegge norske 
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avisjournalister en mer idealistisk holdning enn det strengt tatt er dekning for. 

10. Oppsummering og konklusjoner
Gjennom en systematisk, inngående gjennomgang av norsk Journalistlags database/lønns-
statistikker har jeg i denne mastergradsoppgaven dokumentert at den gjennomsnittlige 
lønnsutviklingen for journalister tilknyttet MBl avis har vært betydelig svakere enn for sam-
menlignbare grupper fra år 2000 til 2010. Den svake lønnsutviklingen har gjort seg gjeldende 
i såvel aviser som ved årtusenskiftet hørte med til de lønnsledende, som i aviser med et lavere 
lønnsnivå. 

Jeg har påvist at schibstedkonsernet var det eneste av aviskonsernene som kronemessig 
holdt tritt med gjennomsnittsutviklingen for alle næringer. siden de ansatte i dette konsernet 
lå langt over gjennomsnittet for alle næringer i 2000, var den prosentvise utviklingen også her 
klart dårligere. Jeg har i denne oppgaven i hovedsak konsentrert meg om aviser med minst ti 
ansatte fra de ulike konsernene. Avisene i edda-konsernet hadde her den svakeste utviklingen 
av avisene tilknyttet de fire store konsernene og svekket seg med nærmere 35 000 kroner, sam-
menlignet med alle næringer. Ytterligere et par tusenlapper dårligere gikk det for de ansatte i 
avisene uten tilknytning til de fire store konsernene.

Det var likevel i A-presseavisene at lønnsnivået var dårligst i 2010, selv om utviklingen her 
var noe bedre enn i edda-avisene. Disse avisene lå ved begynnelsen av tiårsperioden drøyt 2000 
kroner over gjennomsnittet for alle næringer. I 2010 lå de 20 000 kroner under. Jeg har videre 
påvist at utviklingen i både edda og A-pressen har vært enda svakere når vi inkluderer aviser 
med mindre enn ti ansatte.

De funn jeg har gjort, tilsier at det er grunnlag for å hevde at en stor del av avisene i MBl avis 
i den aktuelle tiårsperioden har gått fra å ha et rimelig bra lønnsnivå til å bli lønnsmessig lite 
attraktive. Med bakgrunn i det jeg har vist, er det neppe egnet til å forbause at man i norsk Jour-
nalistlag nå opplever at journalister i lokalaviser går over til læreryrket (sabel 07.07. 2011).

Jeg hadde i forkant forventet at det det hadde skjedd en utjevning mellom menns og kvinners 
lønn i de ti første årene av dette årtusen, selv om forskjellene ikke var helt utlignet. Dette var 
også en av mine hypoteser. Overraskende nok har så ikke vært tilfelle. Jeg har tvert imot påvist 
at avstanden har økt. Jeg har heller ikke funnet holdepunkter for at ulikheter i ansiennnitet 
forklarer mer enn en del av avstanden på nærmere 34 000 kroner. Verken ved årtusenskfitet 
eller i 2010 har jeg funnet indikasjoner på store kjønnsmessige variasjoner i personlige tillegg. 
samtidig har ikke mitt hovedprosjekt i denne mastergradsoppgaven vært å undersøke utviklin-
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gen i personlige tillegg. Jeg har derfor nøyd meg med å studere i detalj utviklingen på dette om-
rådet i MBl avis som helhet, i de enkelte konsernene og i de lønnsledende avisene fra år 2000.

Personlige tillegg i den størrelsesorden vi ser blant journalister er ikke vanlig i flertallet av 
yrkeskategoriene. De er derfor av liten verdi i sammenligningen med andre arbeidstakergrup-
per. Her er det bransjelønn det dreier seg om. Lønn og lønnsnivå handler følgelig om mer enn 
ansiennitet og personlige tillegg.  I dette tilfellet handler det ikke minst om stillingstillegg og ul-
empetillegg samt overtid, Avstanden mellom kjønnene øker til 47 500 kroner når vi inkluderer 
overtiden.

Dette fører oss igjen tilbake til 1974 da daværende formann i norsk Journalistlag, trygve 
Moe, ertet på på seg kvinneaktivistene med sin påstand om at han ikke trodde at kvinnene 
noensinne ville oppnå full likelønn i lønnsstatistikkene (Ottosen 1996:353). Moe utdypet dette 
med at mange kvinner ikke ønsker en stilling som arbeidsleder, fordi de har hus og hjem og barn 
ved siden av jobben og ønsker å ha mer tid til egen disposisjon. Det er nærliggende å anta at han  
mente at dette også ville ha konsekvenser for viljen til å jobbe ubekvemt eller ta på seg overtid. 

36 år senere har tygve Moe fortsatt sine ord i behold når det gjelder lønnsstatistikkene. Den 
tidligere nJ-formannen påsto ikke at personlige tillegg ikke etter hvert ville bli harmonisert på 
ulike ansiennnitetstrinn. Dersom man definerer likelønn mellom kjønnene som likhet i person-
lige tillegg, tyder min forskning på at man i alle fall nærmer seg det målet. Dette kan likevel ikke 
sies å fremstå som likelønn i lønnsstatistikkene og i sammenligninger med andre yrkesgrupper.

I den gjennomførte spørreundersøkelsen er det en betydelig større andel av menn enn 
kvinner som oppgir at de er fornøyd med egen lønn. Det er også markant flere kvinner som 
sier at de er lite fornøyd med egen lønn sammenlignet med de mannlige respondentene. Bente 
sabel gir uttrykk for at det må være en grunn til at kvinnene er tydelig mer misfornøyd med løn-
nen enn mennene (sabel 07.07.2011). Mine undersøkelser dokumenterer ikke på en tilfredss-
tillende måte årsakene til denne misnøyen. Her er det behov for mer inngående forskning. En 
mulig forklaring er at kvinnene ikke opplever at de er lønnsmessig likestillt med mennene. når 
nesten to av tre kvinner i den gjennomførte spørreundersøkelsen mener at det fortsatt eksist-
erer lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i pressen, kan det være en indikator på at noe av 
misnøyen har sin bakgrunn i dette.

Det er videre behov for mer forskning når det gjelder kvinners prioriteringer. Bente sabel 
som var en sentral aktør i Engebretbevegelsen (Utheim 2009:19) går langt i å antyde at dagens 
kvinnelige journalister nærmer seg mer kvinner i andre yrker og at de kanskje ikke er like vil-
lige til å ta på seg lederoppgaver. Det innebærer at de ønsker mer tid til egen disposisjon, uten at 
det nødvendigvis er knyttet til hjem og barn og hus, slik Trygve Moe hevdet (Ottosen 1996:353).

Men dersom det virkelig forholder seg slik at kvinner ikke ønsker å være ledere eller jobbe 
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ubekvemme vakter og overtid og at de velger bort dette, hvorfor er de da mer misfornøyd med 
egen lønn enn menn og hvorfor hevder så mange at de mener at det fortsatt eksisterer lønns-
forskjeller mellom kjønnene? Kan det være et tegn på at kvinnene vil, men at de ikke slipper til? 
Det virker lite sannsynlig at de mener at de skal ha betalt som ledere, uten å være det. ny forsk-
ning bør kunne klargjøre mer konkret hva som ligger bak kvinnens misnøye med egen lønn.

Elin Ørjasæter, som har jobbet mye med norske ledere sier: “Kvinner mangler ikke intensitet 
i det de driver med. Men de misliker ofte konkurranser, det strider mot et eller annet i dem, mens 
menn nesten uten unntak aksepterer og liker konkurranse. Det gjør at menns type motivasjon 
jobber med dem i karrierer, mens kvinners type motivasjon jobber mot dem” (Ørjasæter 2008).

Hva betyr så lønnen for journalisters generelle tilfredshet med jobben? Jeg mener å ha doku-
mentert at den betyr langt mer enn det som kom til uttrykk blant journaliststudenter (Bjørnsen 
et al. 2007:60 og Hovden et al, 2009;143). Selv om spørreundersøkelsen bekrefter at et over-
veldende flertall av respondentene er tilfreds med jobben, virker det å være en sammenheng 
mellom lønnsnivå og generell tilfredshet med jobben. Mest tydelig ser vi dette blant kvinnene 
i A-pressen som ligger lavest i lønn, er mest misfornøyd med egen lønn og minst tilfredse med 
jobben. Polaris utgjør et unntak i så måte. Her er kvinnene mer misfornøyd med egen lønn enn 
mennene i samme konsern, men tilfredsheten med jobben er betydelig høyere.

Undersøkelsen jeg har gjennomført viser ellers at det finnes skjær i sjøen. Nesten hver tred-
je respondent er blitt mindre tilfreds med årene. to av tre oppgir at deres tilfredshet er blitt 
påvirket av økonomiske innstramninger/effektivisering på arbeidsplassen. likevel sier tre av 
fire at det er sannsynlig at de ville gjort det samme yrkesvalget dersom de fikk velge på nytt.
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NJ brøt forhandlingene

Forhandlingsleder Bente Sabel og NJ-leder Elin Floberghagen. Foto: Birgit Dannenberg

Ville ikke bytte opphavsrett med
ekstra lønnstillegg.

AV Bjørn Åge Mossin [28.04.2010 14:10]

Norsk Journalistlag brøt forhandlingene med Mediebedriftenes Landsforening ved
23-tiden tirsdag kveld.

– Jeg er veldig skuffet over at vi ikke kom i land med forhandlingene. MBL ville ikke
snu journalistenes dårlige lønnsutvikling. Vi har virkelig forsøkt å finne løsninger, men
det var til slutt ikke noen annen mulighet enn å gå til Riksmeklingsmannen, sier NJ-
leder Elin Floberghagen til Journalisten.no.

NJ/MBL-oppgjøret gjelder for nær 4.000 NJ-medlemmer i aviser, ukepressen, digitale
medier og etermedier.

Krevde 12.000 ekstra
NJ krevde et generelt tillegg på 1.950 kroner og et like-/lavlønnstillegg på 975 kroner
på årsbasis. Dette er tillegg som ble gitt i oppgjøret for frontfagene i LO/NHO-
området, og i andre oppgjør. MBLs tilbud inneholdt disse tilleggene.

Derimot avviste MBL ifølge Floberghagen å etterkomme NJs krav om et ekstra
lønnstillegg på 12.000 kroner, på bakgrunn av dårlig lønnsutvikling de siste ti årene.

– Vi har dokumentert et lønnsetterslep, men MBL møtte oss med å gå til angrep på
Journalistavtalen. For å gå med på å gi oss noe ekstra som kunne kompensere for
lønnsetterslepet, krevde MBL blant annet at NJ skulle godta å droppe
opphavsrettstillegget i Journalistavtalen. Det gjelder betaling for videreutnyttelse av
redaksjonelt stoff på nett- og mobilplattformene. Det kunne vi ikke akseptere, og
dermed stanset forhandlingene opp, sier Floberghagen.

Varslet krav
Opphavsretten er regulert i paragraf 42 i Journalistavtalen. Ulike opphavsrettstillegg
kan gi medarbeiderne opptil 4.250 kroner i årlige sentrale tillegg. MBL hadde på
forhånd varslet krav om endringer i opphavsrettsavtalen, men detaljene kom først på
bordet underveis i de to dager lange forhandlingene.

MBL ville også ha ut alle frilansavtaler, fototillegget for journalister i aviser og
ukeblader og journalisters rett til å kreve fritak for turnusarbeid når man har passert
55 år, samt stramme inn muligheten for de sentrale partene å bistå i lokale
forhandlinger.

Forbereder mekling
NJ starter nå forberedelser til mekling og eventuell streik. Onsdag tar NJ-ledelsen
kontakt med Riksmeklingsmannen for å melde plassoppsigelse for medlemmene i
MBL-området. Klubblederne i MBL-bedriftene samles til tariffkonferanser i perioden
4. til 10. mai, mens landsstyret kalles inn til møte 4. mai.

Pressekontakten

Her finner du
pressekontaktene i

og i en rekke andre bedrifter
og organisasjoner.
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Enige om 9827 kroner i snitt

NJs forhandlingsutvalg har bestått av Ketil Heyerdahl (foran t.v.), forhandlingsleder Bente
Sabel, Elin Floberghagen, Stein Larsen, Åsne Haugli (DN), Hege Lyngved Odinsen (VG
Nett), Ingunn Nordli (Aller Media), Finn Våga (Stav. Aft.) og Marit Ulriksen (Rana Blad).
Foto: Martin Huseby Jensen

To timer på overtid gikk landsstyret
i NJ inn for å gå for skissen fra
Riksmeklingsmannen. Lønna øker i
snitt med 9827 kroner.

AV Martin Huseby Jensen [21.05.2010 01:48]

Etter å ha sittet i mekling i fjorten timer, hvorav to på overtid, valgte NJs landsstyre å
gå for skissen fra meklingsmannen.

Pengekravet fra NJ har vært kjernen i forhandlingene.

NJ brøt forhandlingene med MBL i slutten av april. Da hadde MBL gått med på et
generelt lønnstillegg på 1950 kroner i tillegg til en lokal lav- og likelønnspott på 950
kroner per ansatt. NJs opprinnelige krav på 12.746 ble redusert under
forhandlingene, men dette førte ikke med seg noen resultat og ledet til brudd.

LES MEKLINGSGRUNNLAGET HER.

– Vi har virkelig forsøkt å finne løsninger, men det var til slutt ikke noen annen
mulighet enn å gå til Riksmeklingsmannen, sa NJ-leder Elin Floberghagen til
Journalisten.no den gang.

Mot løsning
Før meklingsfristen forklarte meklingsmann Elisabeth Stenwig at partene var for langt
fra hverandre til at hun kunne presentere en skisse for partene. Stenwig gjorde det
samtidig klart at hun opplevde partenes arbeid med å finne en løsning som
konstruktiv.

En time på overtid klarte meklingsmannen å finne det som lignet en mulig løsning på
uenighetene mellom NJ og MBL. Det tok ytterligere en time før det endelige
resultatet forelå. Det innebærer et snitt på 9827 kroner. Rammen for oppgjøret er på
tre prosent.

Floberghagen sier at det vanskelige denne gangen har vært NJs hovedkrav om at
journalistene må starte en opphenting av lønnsetterslepet.

- Vi er fornøyde med å ha fått oppgjøret i havn på et akseptabelt nivå, og jeg
understreker at det nå skal holdes lokale forhandlinger ut fra bedriftenes økonomi.

Dette er resultatet
Floberghagen forteller at MBL frafalt alle sine krav, samtidig som NJ også frafalt
noen av sine tekstkrav.
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I bunnen av oppgjøret ligger generelt tillegg på 1950 kroner. Så er det en lav- og
likelønnspott på 975 kroner, denne skal fordeles i lokale forhandlinger for å rette opp
skjevheter. Så er det et utjevningstillegg som legges på personlige tillegg. Dette får
alle og er på 3900 kroner. I tillegg kommer en stigejustering på likelønnssatsene. Det
2000, 2500, 3000 og 3200 kroner avhengig av hvor man ligger på stigen.

Jevnt oppgjør
Forhandlingsleder Bente Sabel smiler bredt etter at landsstyret har gitt
forhandlingsutvalget stående applaus.

– Slik dette er blitt er det en jevn fordeling. Slingringsmonnet er hvem som vil få
ekstra av lavt- og likelønnspotten. Skjevfordeles denne kan enkeltpersoner få mye ut
av denne potten. Så disse vil bli de som får mest. Ellers er det ganske jevnt, i forhold
til stigen er det små forskjeller.
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MBL mistenker misbruk

Illustrasjonsfoto: Crestock.com

Arbeidsgiverne vil ha slutt på at de
sentrale partene griper inn hvis
lokale klubber er misfornøyd med
lønnstillegg.

AV Bjørn Åge Mossin [21.04.2010 16:07]

Tirsdag ble det brudd i forhandlingene mellom Mediebedriftenes Landsforening og
LO-forbundet Handel og Kontor. MBL nekter å innfri HKs krav om en lavlønnsgaranti.

Norsk Journalistlag møter MBL til lønns- og tarifforhandlinger mandag og tirsdag i
neste uke. I år skriker NJ opp om misbruk av styringsretten og elendig lønnsutvikling
de siste ti årene. Mediebedriftenes Landsforening svarer med et krav om å endre
Journalistavtalens punkt om sentral bistand i lokale lønnsoppgjør.

Spilt fallitt
NJ mener det lokale forhandlingssystemet nærmest har spilt fallitt, slik at
journalistene nå henger langt etter andre yrkesgrupper i lønnsvekst. Lokale
tillitsvalgte krever at de sentrale partene må ta et større ansvar, slik at utviklingen kan
snus.

Både NJ og MBL krever endringer i Journalistavtalen (JA) for aviser, ukeblader,
etermedier og digitale medier. I JA paragraf 11 (Lokale forhandlinger) heter det i
punkt 7 at de sentrale partene (NJ og MBL) skal bistå i de lokale forhandlingene,
dersom en av dem finner det nødvendig. MBL er lite fornøyd med ordningen.

– Det bør nærmere presiseres hva som er de sentrale parters rolle i og
forutsetningene for å bistå lokalt. At man lokalt ikke blir enige eller en av partene er
misfornøyd med de lønnstillegg som blir gitt, bør ikke gi grunnlag for de sentrale
parters medvirkning, skriver MBL i sine krav.

Mistenker misbruk
På spørsmål om MBL vil ha ut hele punktet, svarer administrerende direktør Arvid
Sand:

– Det har vi ikke bedt om. Men vi ønsker en diskusjon om praktiseringen av det. De
sentrale partene kan gå inn i lokaloppgjør hvis en av partene mener at det ikke har
funnet sted reelle forhandlinger. Vi har en mistanke om at dette misbrukes, og at det i
stedet dreier seg om misnøye med de lønnstilleggene som tilbys.

– Jeg synes MBL snur hele problemstillingen på hodet. Men vi tar gjerne en
diskusjon om dette, for vi ser jo at det er noe grunnleggende feil med de lokale
forhandlingene. Lønnsutviklingen står ikke i forhold til bedriftenes økonomi, sier NJs
forhandlingsleder i MBL-området, Bente Sabel.

Gjengangerkrav
I tillegg fremmer MBL noen gjengangerkrav: ut med alle frilansavtaler, fototillegget for
journalister i aviser og ukeblader og journalisters rett til å kreve fritak for turnusarbeid
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når man har passert 55 år.

– Dette er krav vi kjenner igjen fra tidligere hovedoppgjør. MBL har ikke fått
gjennomslag for dem, poengterer Sabel. MBL har tidligere droppet denne typen krav
i løpet av forhandlingene. Men de kan samtidig virke som en buffer mot andre,
kostbare avtalepunkter. Stikkord: hestehandel.

Besværlig alder
MBL har gjennomført en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter om 55-
årsregelen i JA paragraf 20. 72 prosent av bedriftene svarer at bestemmelsen skaper
problemer.

– Undersøkelsen gir oss et bedre grunnlag for å kreve at bestemmelsen fjernes.
Gjennomsnittsalderen i bransjen øker, og det kan bli et stort problem for bedriftene
hvis alle over 55 år benytter seg av retten til å nekte turnusarbeid. Vi må få det til å
gå rundt, framholder Sand.

NJ innser at fritaket fra turnusarbeid oppleves som ekstra belastende for mange
bedrifter nå, etter de omfattende nedbemanningstiltakene som er gjennomført de
siste par årene.

Gulrot i stedet?
– Det er et mye større press på alle som går i turnus. Men MBL burde heller forsøke
med insentivordninger, som de er så glad i ellers, i stedet for å frata ansatte en
rettighet. Hvorfor ikke tilby de over 55 år ekstra fritid eller andre former for
kompensasjon, dersom de er villige til å fortsette i turnus, spør Sabel.

– Det oppfatter jeg som en gal måte å gjøre det på. Men dette får vi eventuelt
diskutere med NJ, er kommentaren fra Sand.

Mobilkameraer
Arbeidsgiverne ønsker ikke lenger å betale fototillegg til journalister i aviser og
ukeblader. Rettigheten er fastslått i JA paragraf 15.

– Bestemmelsen er ikke tilpasset dagens arbeidssituasjon hvor en journalist i tillegg
til å skrive også tar bilder med enkelt digitalkamera eller ved bruk av mobiltelefon,
heter det fra MBL, som fortsatt er innstilt på å betale ekstra for rene reklamebilder
tatt av journalister.

Fototillegget utgjør mange tusen kroner i året for journalister i en lang rekke aviser
og ukeblader.

Videre vil MBL ha slutt på den enkelte journalists rett til å melde seg på kurs i Stup-
regi. Bedriftene må gis medbestemmelse på hvem som skal delta på kurs, krever
arbeidsgiverne. MBL ønsker derfor en bred gjennomgang av paragraf 39 i JA, om
videreutdanning og studiepermisjon.
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Reallønnsnedgang for
journalister i 2009

Avtalen med arbeidsgiverne: 3,42
prosent. Resultatet: 1,3 prosent.
Mindre enn prisstigningen, og langt
etter andre yrker.

AV Bjørn Åge Mossin [14.04.2010 06:00]

Tidligere i vår ble det kjent at journalister i bedrifter tilsluttet
arbeidsgiverorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening har hatt en langt lavere
lønnsutvikling enn andre arbeidstakergrupper i tiårsperioden 1999-2008. De
foreløpige 2009-tallene, som er samlet inn av MBL og kvalitetssikret i samarbeid med
Norsk Journalistlag, viser at situasjonen er ytterligere forverret.

– Øker konfliktfaren
– Vi mangler noen få tall i statistikken, men hovedbildet er klart. Den totale
lønnsveksten for avisjournalistene i MBL-bedriftene endte på 1,3 prosent i fjor. Det er
mye dårligere enn vi fryktet. Dette bidrar til å øke faren for konflikt i år, dersom MBL
ikke er villig til å gjøre noe særskilt, sier NJ-leder Elin Floberghagen.

NJ beregner lønnsveksten basert på såkalt bransjelønn, som er fastlønn pluss
variable tillegg. For de drøyt 2.800 NJ-medlemmene i bransjeområdet MBL Avis
endte gjennomsnittslønna i fjor på 468.000 kroner. Konsumprisindeksen økte med
2,1 prosent i fjor. Den beskjedne lønnsutviklingen innebærer dermed en
gjennomsnittlig reallønnsnedgang på 0,8 prosent for avisjournalistene. Ifølge NJs
sekretariat er det flere tiår siden noe slikt skjedde.

4.000 medlemmer
NJ-ledelsen er både overrasket og skuffet over den rykende ferske lønnsstatistikken
for 2009, som ble presentert for det sentrale forhandlingsutvalget i MBL-området
tirsdag. Tallene er ikke hyggelig lesning for NJ-toppene, de tillitsvalgte og
medlemmene.

NJ har i alt om lag 4.000 medlemmer i MBL-bedriftene, som i tillegg til aviser omfatter
ukepresse, etermedier og digitale medier. Ifølge NJs forhandlingsleder for MBL-
området, Bente Sabel, er det ikke noe som tyder på at utviklingen har vært særlig
annerledes i de andre gruppene.

– Det er lite trolig. Men vi har ikke konkrete tall for ukepresse, eter og digitale medier,
fordi endringer i bransjene har gjort at sammenligningsgrunnlaget mellom 2008 og
2009 ikke er godt nok, sier hun.

Var enige om 3,42 prosent
NJ var forberedt på at finanskrisen ville slå negativt ut på lønnsutviklingen, men så
ikke for seg en så svak vekst. I fjorårets mellomoppgjør ble NJ og MBL enige om en
totalramme for oppgjøret på 3,42 prosent. Avtalen inkluderte et generelt tillegg på én
krone i timen (1.950 kroner i året) og forutsatte en lønnsglidning, altså tillegg som
forhandles fram lokalt, på 1,5 prosent. Den totale lønnsutviklingen for NJ-medlemmer
i MBL Avis-området når med andre ord ikke engang opp til det avtalte nivået for
lokale tillegg i 2009.
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Ifølge Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene endte den gjennomsnittlige
lønnsveksten for alle lønnstakerne i Norge på 4,1 prosent i fjor. Industriarbeiderne
oppnådde 3,9 prosent, mens funksjonærene i industrien fikk en lønnsvekst på 4,5
prosent i 2009. For ansatte i staten og i kommunene var lønnsveksten henholdsvis
4,4 og 4,6 prosent. Taperne var ansatte i finansnæringen med 0,5 prosent, i stor
grad på grunn av bortfall av bonuser under finanskrisen.

Mange nulloppgjør
– Dette forsterker bildet av at journalistene er blitt hengende langt bak andre
arbeidstakergrupper i lønnsutvikling. Vi vet at mange klubber fikk nulloppgjør i fjor,
men vi var ikke forberedt på at den totale lønnsveksten skulle bli så dårlig, sier NJ-
lederen.

Tallene som er blitt kjent i vår har skapt betydelig misnøye blant NJ-medlemmene.
Floberghagen legger ikke skjul på at ledelsen føler et stort press for å dra i land et
2010-oppgjør som kan kompensere for noe av etterslepet.

– Det kommer til å bli veldig krevende forhandlinger. Men vi har gode argumenter for
å få til et godt oppgjør i år. Forhandlingsutvalget vurderer nå både tekst- og
økonomikrav, men vi har ikke konkludert ennå.

Møtes 26. april
Floberghagen deltar selv i NJs forhandlingsutvalg for MBL-området. Tekstkravene
blir ventelig overlevert til MBL i neste uke, mens lønnskravene kommer på bordet når
partene møtes til forhandlinger 26. april. Det er satt av to dager, og dersom NJ og
MBL ikke blir enige går oppgjøret til mekling.

– Tror du det blir streik i år?

– Det blir et vanskelig oppgjør, men vi vil gjøre det vi kan for å unngå streik. Vi
ønsker en løsning, og ikke konflikt. Men vi må få igangsatt en snuoperasjon. Jeg tror
det er mulig å forhandle fram en enighet, men samtidig kan vi ikke se bort fra at det
ikke går. Faren for konflikt er større nå enn på flere år.

Påvirket av kutt og tiltak
De kraftige innsparingstiltakene i norske mediebedrifter i 2008 og 2009 har åpenbart
påvirket lønnsstrukturen blant NJs medlemmer. I enkelte bedrifter er det gjennomført
kutt i lønningene. Andre har foretatt en omfattende nedbemanning. Høytlønte
seniorer har forsvunnet ut med sluttpakker eller Avtalefestet pensjon. Det kan ha
bidratt til å senke gjennomsnittslønna. På den andre siden har også yngre og
dårligere betalte journalister blitt tvunget bort, noe som slår ut motsatt på
lønnsstatistikken.

NJ er i ferd med å vurdere erfaringene med forhandlingssystemet på bakgrunn av
den lave lønnsveksten.
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Yrkesvalg – et verdivalg?
Tradisjonelt står altruistiske motiver sentralt i en beskrivelse av den ideelle profesjonsutøver. På den annen side har fokuset
på materielt forbruk, inntekt og karriere har økt de siste årene. Mange er derfor bekymret for motivasjonen til framtidens
profesjonsutøvere. Spørsmålet mange stiller seg er om dagens profesjonsstudenter er tilstrekkelig altruistiske. Resultatene
fra StudData tyder på det.

Viktig å hjelpe andre

Resultatene i figur 1 viser at nesten samtlige førsteårs studenter innenfor sykepleie, fysioterapi, allmennlærerutdanning,
førskolelærerutdanning og sosialt arbeid oppgir at det å hjelpe andre mennesker er svært viktig eller viktig i vurdering av en
framtidig jobb. Videre viser figuren at langt færre av de samme studentene er opptatt av egen inntekt. Innenfor de fleste
utdanningsgruppene oppgir under halvparten at høy inntekt er viktig eller svært viktig i vurderingen av en framtidig jobb.

Mindre altruisme, høyere inntekt

Resultatene i figur 1 viser også at det er store variasjoner mellom gruppene både når det gjelder vektlegging av altruisme og
høy inntekt. Studentene innenfor journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag og ikke minst ingeniørfag framstår som klart
mindre altruistiske enn studentene som utdanner seg til et yrke innenfor velferdssektoren. Samtidig ser vi at ingeniører er
mer opptatt av høy inntekt enn de fleste andre gruppene. Hvordan kan dette forklares?

Jobbverdier speiler mulighetene i yrket

Tidligere forskning viser at jobbverdiene til en utdanningsgruppe i stor grad avspeiler de muligheter som deres framtidige
yrke gir. Dette synes i hovedsak også å gjelde dagens høgskolestudenter. Når studenter innenfor sykepleie, undervisning
og sosialt arbeid er mer opptatt av å hjelpe andre enn ingeniørstudenter og journaliststudenter stemmer det godt overens
med gruppenes framtidige arbeidsoppgaver. Når det gjelder inntektsnivå er resultatene bare delvis i tråd med
inntekstforskjellene mellom yrker. Det er rimelig å anta at ingeniører og journalister oppnår noe høyere inntekt enn yrkene i
velferdssektoren. På den annen side er lønnsforskjellene mellom yrker innenfor velferdssektoren små og det er derfor
overraskende at sykepleierstudenter er langt mer opptatt av høy inntekt enn framtidige lærere, førskolelærere og
bibliotekarer.

[Tekst: Bente Abrahamsen]
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 Fullversjon | Stilling ledig

Kritiserte Orklas avkastningskrav
Advokat Cato Schiøtz gikk hardt ut mot Orkla Medias avkastningskrav i et møte på Bispegården i går.
Han mener eiere som krever stadig mer avkastning bør gå stille i dørene når det gjelder kritikk av
mediedekningen i Tønne-saken.

[19.02.2003 09:41]

Ifølge Dagens Næringsliv framførte den profilerte forsvarsadvokaten Cato Schiøtz hard kritikk mot
Orklas konsernsjef Finn Jebsen og hans engasjement i debatten rundt medienes rolle i Tønne-saken.
Schiøtz mener mediekonserner som Orkla Media er altfor grådig i avkastningskravene til sine aviser.

- Eiere som krever stadig mer avkastning burde gå stille i dørene når det gjelder å fremføre kritikk av
medienes dekning av Tønne-saken, sier Schiøtz.

Topplederen for Orklas mediedivisjon Orkla Media, Jan Lindh, mener Schiøtz` kritikk ikke treffer.

- Det er helt feil. Det har aldri vært større satsing på redaksjonell utvikling enn nå. Vi har helt fornuftige
avkastningskrav. Ethvert selskap må det. Dette gjelder også Orkla og Orkla Media, sier Lindh.

...........

Tilbake til forsiden



- Meget dramatisk
Sterke reaksjoner på at Mecoms toppsjef David Montgomery, som er i akutt pengenød, knuser sin
norske sparegris.

NTB

Publisert: 29.04.2009 - 05:43 Oppdatert: 29.04.2009 - 07:44

Mecoms toppsjef David Montgomery er i pengenød og selskapet hans henter derfor 700-800 millioner
kroner fra avisene i kriserammede Edda Media.

Ifølge Dagens Næringsliv skal Edda Media i løpet av to uker hente ut til sammen 700-800 millioner
kroner i ekstraordinære konsernbidrag fra en rekke ulike avishus.

– Jeg har problemer med å kommentere denne typen spørsmål. Resultatene i våre virksomheter er ikke
offentlige ennå. Jeg kan svare på dette når årsoppgjøret for Mecom er lagt fram, sier konserndirektør
Stig Finslo i Edda Media. 

Frykter alvorlig svekkelse
Elin Floberghagen, leder i Norsk Journalistlag (NJ), reagerer sterkt på opplysningene om
kapitaltappingen Mecom er i ferd med å gjennomføre i Edda Media.

- Det er meget dramatisk at man i en situasjon der mediene sårt trenger kapital å tære på, vil sende
pengene til London. Midlene som overføres er overskudd fra driften og fra salg av eiendommer
gjennom mange år. Ved å knuse sparegrisene nå, frykter jeg at man vil svekke disse bedriftene alvorlig,
sier hun til DN. 

Les også: - Edda-journalister må jobbe mer

Floberghagen mener pengene Mecom nå henter ut av de norske Edda-avisene trengs i Norge - ikke til å
betjene eierens gjeld i London.

DnB NOR har ifølge avisen dessuten trukket kassakreditten på 50 millioner kroner til Edda Media på
grunn av eierselskapet Mecoms anstrengte økonomi.

– Vi er bundet av taushetsplikt og kan aldri kommentere direkte på kundeforhold vi har med våre
kunder, sier DnB NORs kommunikasjonsdirektør Trond Bentestuen.



Sendte en milliard til Mecom
Edda Media betalte tilsammen en milliard kroner i konsernbidrag til Mecom Europe for 2008.

DN.no

Publisert: 14.08.2009 - 07:34 Oppdatert: 15.08.2009 - 12:23

Det spesielle med konsernbidraget var at det ble utbetalt før det strengt tatt fantes penger i Edda Media
til å hoste opp et så stort beløp, skriver Dagens Næringsliv.

Årsaken var at Mecom-sjef David Montgomery i vår var under svært hardt press fra sine långivere for å
betale ned gjeld. Den tunge lånebyrden oppsto da Montgomery finansierte oppkjøpet av Orkla Media
for 7,5 milliarder kroner sommeren 2006.

Flere salg 
For å bøte på den akutte gjeldssituasjonen, solgte Edda Media ved nyttår sine polske datterselskaper
oppover i konsernstrukturen for cirka en halv milliard kroner. Deretter fikk Edda på vårparten 2009
solgt Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten til Polaris Media i Trondheim - for 560 millioner.

Tilsammen innbragte disse to salgene vel en milliard kroner. Men blant annet fordi inntekten fra
avissalget av juridiske årsaker ikke kan tas ut som konsernbidrag før ved kommende årsskifte, måtte
Edda forskuttere Mecom med et tilsvarende beløp i mellomtiden.
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Du kan være med å bestemme hva folk skal snakke om i morgen.

TA EN BACHELORGRAD I UTLANDET

Kombinasjonen av en norsk og bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik
kunnskap og kompetanse.
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Vår partner, GOstudy, har studienavigatører som gir deg utfyllende informasjon om dine studiemuligheter, samt en tett
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Hovedsamarbeidspartnere

Griffith College Dublin, Irland (1 år etter utdanningen ved NKF)  
Deakin University Melbourne, Australia (1 år etter utdanningen ved NKF)
Southampton Solent University (1 år etter utdanningen ved NKF) 
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Opprettet: 16.12.2009  -  Foto: Maiken Woll Eide

Etter at du har fullført og bestått to år på Norges Kreative Fagskole har du
mulighet for å velge påbygning til en internasjonal bachelorgrad gjennom våre
samarbeid med en rekke utenlandske universitet.



Vi har også avtaler med følgende universiteter

James Cook University (1,5 år etter utdanningen ved NKF)
Curtin University of Technology (1 år etter utdanningen ved NKF) 

Anbefal Bli den første av dine venner til å anbefale dette.



Maner til økt redaksjonelt
samarbeid
Nødvendig for å sikre bedrifter og
trygge arbeidsplasser i Schibsted,
lyder brannfakkelen fra den nye
konsernsjefen.

AV Bjørn Åge Mossin [16.10.2009 05:00]

Rolv Erik Ryssdal tar imot på kontoret han har arvet fra forgjengeren Kjell Aamot, i
niende etasje i Apotekergata. Schibsteds hovedkvarter er omringet av maktbastioner:
Finansdepartementet, Høyesterett, Oslo tinghus – og VG. Foran inngangen ruler
Tinius Nagell-Erichsen i bronse, mens alle som skal inn i høyesterettsbygningen må
passere bysten av konsernsjefens egen far, tidligere høyesterettsjustitiarius Rolv
Ryssdal.

Om det blir noen byste av sønnen, vil tiden vise. Den ferske Schibsted-toppen har
benyttet de første månedene til å stramme maktgrepet gjennom en ny lederstruktur i
konsernet. Nå er oppgaven å stake ut en god kurs for konsernets mange skuter, i
finanskrisens opprørte kjølvann.

Ragnarok
Det Ryssdal selv betegner som et økonomisk ragnarokk, krever nye grep. Budskapet
er klart:

• Det kan gå lang tid før mediene er inne i smult farvann.

• For å sikre bedrifter og arbeidsplasser er det nødvendig med økt samarbeid på
tvers av konsernet.

• Samarbeidet må også omfatte redaksjonene, først og fremst i det nye
datterkonsernet Media Norge. Konsernsjefen ber de ansatte om å gripe mulighetene
og ikke gå i skyttergravene.

Som en skipsreder overlater han oppfølgingen av sine strategiske visjoner til de
lokale kapteinene. Sjefredaktørene skal utforme de redaksjonelle målsettingene.

– Krevende
Ryssdal har følgende oppsummering av de første månedene i jobben:

– Det har vært en krevende periode. Den første tiden gikk med til å arbeide med
emisjonen på 1,3 milliarder kroner, som vi gikk til eierne våre og ba om. Når man gjør
det, så må man helst begrunne det på en god måte. Man må også reise og besøke
dem, altså gjennomføre et såkalt roadshow, enten de befinner seg i Oslo, New York,
London eller andre steder. Ellers har jeg lagt vekt på å sette meg inn i virksomheten,
sier han.

Ryssdal har besøkt de fleste av selskapene han ikke allerede hadde vært innom,
blant dem Media Norge-avisene Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og
Fædrelandsvennen, samt 20 Minutter-avisene i Frankrike og Spania.

Økt makt
– Så brukte jeg mye tid på å sette sammen en ny ledergruppe. En slik kabal tar jo litt
tid. Men jeg er veldig fornøyd, for jeg fikk etter hvert det resultatet jeg ønsket meg.
Nå føler jeg at jeg kan puste litt mer ut og se framover.

Den nye lederstrukturen demonstrerer at Ryssdal skal være en mer operativ
konsernsjef enn sin forgjenger. Han har samlet mer makt i topplederstillingen og
satser på et tettere forhold til de enkelte virksomhetene. Ryssdal går selv inn som
styreleder i Media Norge og i Schibsted Classified Media, konsernets fremste
internasjonale vekstområde. Det er signalisert at han også skal overta som styreleder
i VG, men dette er ikke avklart.

– Jeg kommer til å jobbe mye med virksomhetene. Målet mitt er å være en operativ
og involvert konsernsjef.

– Hvordan begrunner du det?

– Det har delvis med min lederstil å gjøre, at jeg ønsker å være ganske tett på
virksomhetene. Jeg synes det er både gøy og spennende. De siste ti årene har jeg jo
vært operativ leder i tre store selskaper i Schibsted. Dessuten, med den økonomiske
situasjonen som finanskrisen har ført oss opp i, er det viktig med kortere
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beslutningsvei.

Snur det?
Det er kommet små positive signaler fra enkelte medier og mediekonsern i utlandet
den siste tiden, noe som kan tyde på at de verste utslagene av finanskrisen er i ferd
med å dempes. For et par uker siden meldte USA største aviskjede, Gannett, at
selskapet forventer et langt bedre resultat for inneværende kvartal enn markedet
hadde trodd. I stor grad som følge av kostnadskutt, men også fordi inntektene ser ut
til å stabilisere seg.

I Norge representerte augusttallene fra Mediebyråenes Interesseorganisasjon et lite
lys i et mørkt marked. Ifølge MIO-statistikken var reklameomsetningen i august isolert
1,8 prosent større enn samme måned i fjor. MIO tror at spesielt avisene kan være i
ferd med å passere bunnen.

På bok
Selv er ikke Ryssdal optimistisk på kort sikt. Han poengterer at forholdene er verre i
andre land.

– Norge er ikke like hardt rammet som andre markeder vi opererer i, på grunn av
den motkonjunkturpolitikken myndighetene har anledning til å føre. Men for å få en
ny oppgang, er vi avhengig av at det snur i verdensøkonomien, og det tror jeg er
altfor tidlig.

Schibsted har vedtatt å forbedre lønnsomheten med 1,6 milliarder kroner innen
utgangen av 2010. Om lag 900 ansatte har forsvunnet ut som følge av salg det siste
året (se egen sak). Her hjemme kutter Aftenposten, VG, Bergens Tidende, Stavanger
Aftenblad og Fædrelandsvennen til sammen 400-450 årsverk i 2009 og de
kommende to årene. Kanskje må enda flere gå.

Konsernet hadde 4,2 milliarder kroner i egenkapital ved utgangen av andre kvartal,
opp fra 3,7 milliarder ved årsskiftet.

– Burde ikke dette gi dere såpass trygghet at dere kunne sett an utviklingen noe og
begrenset nedbemanningen?

– Nei, det kunne vi ikke. Man fatter ikke beslutninger om slike ting basert på
historiske data, slik som balanseberegninger, men på det man ser framover. Vi må ta
inn over oss at verden ble en helt annen etter at finanskrisen var et faktum i
september i fjor. Vi befinner oss midt i den verste økonomiske nedturen etter andre
verdenskrig, og foreløpig er det ikke noe som tyder på at det har snudd.

Samarbeid
Som styreleder er Ryssdal opptatt av å dra synergieffekter ut av Media Norge, det
største datterselskapet i Schibsted. Han har tro på at det nye konsernet
representerer en spennende mulighet til å tenke og arbeide på nye måter.

– Media Norge-bedriftene har nå gått fra et frivillig samarbeid til å bli ett konsern. Det
tror jeg gir nye muligheter for å samarbeide mer på tvers. Også på områder der man
ikke samarbeidet så mye tidligere. Da kan man oppnå to ting. Dels får vi en mer
kostnadseffektiv drift, som igjen er med på å sikre bedriftene og arbeidsplassene. Så
tror jeg også at man kan oppnå bedre kvalitet på de områdene der man
samarbeider.

– Da snakker du om samarbeid om både administrativ drift og redaksjonelt innhold?

– Ja. Jeg setter Redaktørplakaten veldig høyt. Det er helt udiskutabelt at
sjefredaktørene bestemmer innholdet i sine produkter, både på nett og papir. Men
det er ingen naturlov som hindrer redaksjoner i å samarbeide om felles mål. Man kan
se dannelsen av Media Norge som en invitasjon til å gjøre det. I og med at verden
har forandret seg så mye siden man startet prosessen for et par år siden, tror jeg at
samarbeid kommer høyere på agendaen. Ikke bare på direktørenes, men også på
redaktørenes. Man vil se fordelen av det.

– Muligheter
– Hvordan skal du få gjennomført et tettere redaksjonelt samarbeid, uten å komme
på kant med de redaksjonelle idealene som var så sentrale for de ansatte da Media
Norge ble vedtatt?

– Det er ikke noen motsetning her. Det økonomiske ragnarokket som vi opplevde, og
fortsatt lider under, har skapt helt andre forutsetninger enn da Media Norge ble
etablert. Jeg tror at det er i avisenes interesse å samarbeide mer. Det kan bli
motreaksjoner. Men jeg håper og tror at folk skal se mulighetene og gripe dem
begjærlig og ikke grave seg ned i skyttergraver. Jeg er overbevist om at dette er i de
fire mediehusenes beste interesse.

Ryssdal presiserer at han som styreleder ikke deltar i utformingen av framtidige
samarbeidsprosjekter.

– Media Norge har en kraftfull konsernledelse, med Didrik Munch i spissen og der
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også ledelsen i mediehusene er med. Jeg oppfatter at de synes dette er spennende
og at de ser det på samme måte. Det er de som skal gjennomføre dette.

Utveksling
Media Norge-avisene har i noen år hatt en utvekslingsavtale for redaksjonelt stoff.
Ifølge ledelsen bruker alle avisene tre til fem fellessaker daglig, i hovedsak stoff om
reise, økonomi, bil og andre spesialområder.

– Et økt redaksjonelt samarbeid vil være en nyorientering i forhold til hvordan man
arbeider nå. Men jeg håper og tror at de ansatte i Media Norge-avisene vil gripe
denne sjansen begjærlig, sier Ryssdal, som kaller seg selv nyhetsnarkoman.

– Kan du konkretisere hvilke felles mål du ser på det redaksjonelle området?

– Å lage gode redaksjonelle produkter, basert på avisenes regionale styrker.

– Da må det jo være snakk om produkter som er interessante for alle Media Norge-
avisene?

– Selvfølgelig.

Redaktørmat
– Det har vært spekulert om planer for felles seksjoner for de fire avisene, i tillegg til
det regionale innholdet?

– Jeg overlater til sjefredaktørene å finne ut av hvordan samarbeidet kan utformes.
Det har jeg ikke forutsetninger for å gå inn på.

– Har du ikke en ønskedrøm om hva det kan munne ut i?

– Nei, det har jeg ikke. Det har vært en selvfølge lenge at man kan samarbeide på
driftsmessige områder, som it, annonser og den typen ting. Det kan være spennende
å utforske hva man kan få til på redaksjonell side, er det diplomatiske budskapet fra
konsernsjefen.

(Sist oppdatert: 16.10.2009 01:57)
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Godtar mer stoffdeling i Media
Norge

Hans-Christian Vadseth og Trine Eilertsen. Foto: Birgit Dannenberg og Paul S. Amundsen

Sjefredaktørene i Bergens Tidende
og Fædrelandsvennen åpner for økt
samarbeid.

AV Bjørn Åge Mossin [16.10.2009 14:54]

Trine Eilertsen og Hans-Christian Vadseth er positive til å etablere felles Media
Norge-redaksjoner på ulike stoffområder, noe de tillitsvalgte er skeptiske til.
Sjefredaktørene understreker samtidig at den lokale kjerneproduksjonen skal utgjøre
hovedtyngden av det redaksjonelle innholdet.

I fredagens utgave av Journalistens papirutgave tar Schibsted-sjef Rolv Erik Ryssdal
til orde for et økt redaksjonelt samarbeid mellom de fire Media Norge-avisene
Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende. Ryssdal,
som er styreleder for Media Norge, er opptatt av å dra synergieffekter ut av det
største datterselskapet.

Både Vadseth og Eilertsen bekrefter at det for tiden pågår en dialog mellom
sjefredaktørene og redaksjonsklubbene i Media Norge-avisene, om nye former for
stoffsamarbeid. Redaksjonene utreder hva som skal være deres kjernestoff, med klar
regional identitet, og hva de eventuelt kan samarbeide mer om.

Ansatte imot
De ansatte er skeptiske til fellesredaksjoner og felles nyhetsstoff om store og viktige
riksbegivenheter, uttaler konserntillitsvalgt Rune Valderhaug i Media Norge til
Journalistens papirutgave. Vadseth håper likevel på et samarbeid med de ansatte.

– Jeg antar at også de tillitsvalgte synes det er greit å utrede ulike alternativer, for å
få så mye fakta som mulig på bordet. Det er som regel en god ting, før man gjør seg
opp sin mening. Det er helt fair og legitimt å ha skepsis til en slik organisering. Men
jeg synes det er dumt hvis det i utgangspunktet er en urokkelig og prinsipiell
motstand, for det tror jeg begrenser både handlingsrommet og tenkerommet, sier
Vadseth.

Redaktørene for
På spørsmål om det kan være fornuftig å samle kompetanse i felles redaksjoner,
svarer han:

– Vi må i hvert fall jobbe oss gjennom dette, og det holder vi på med. Jeg har ingen
prinsipielle motforestillinger. Men det vil handle om hvilken type virksomhet, om det
er stofftyper vi ønsker å prioritere.

Også Eilertsen er åpen for å overlate dekningen for bestemte typer stoff til felles
redaksjoner.

– Hvis kvaliteten på det som leveres øker ved at en redaksjon tar hele ansvaret for et
stoffområde, skal vi velge det. Hvis kvaliteten ikke øker, velger vi en annen løsning.
Men vi kan ikke fortsette å spre oss tynt på stoffområder, fordi det er kjekt å ha. Vi får
færre ressurser og færre skrivende innomhus. Vi må være ekstremt nøye på hvordan
vi bruker de ressursene vi har. Og for BT gjelder at målet om å være nyhetsledende
regionalt står over alle andre hensyn, sier hun.

Kjernekompetanse
Vadseth poengterer at samarbeidet må konsentreres om stoffområder som det
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enkelte mediehus ikke er like god på alene.

– Ingen kan dekke Sørlandet bedre enn Fædrelandsvennen. Vår kjernekompetanse
ligger i å lage et lokalt fundert, redaksjonelt produkt med base i Kristiansand. Men det
er deler av journalistikken der vi ikke har spesielle fortrinn, som matstoff og reisestoff.
I den grad vi skal by våre lesere på slikt stoff, enten på nett eller papir, så kan det bli
bedre kvalitet om vi gjør det i fellesskap, sier han.

Vadseth fastslår at den lokale produksjonen alltid vil utgjøre hovedtyngden av
avisens redaksjonelle produkt.

– Men akkurat som vi bruker stoff fra NTB og Jyllands-Posten, så vil gode ting fra
Media Norge oppleves som kvalitet av leserne våre. Vi må vurdere dette ut fra et
leserperspektiv.

Er en grense
– Ser du muligheter for å utvide samarbeidet om nyheter?

– Det er ikke primært der jeg har fokuset. Men det er sikkert muligheter. Eksempelvis
hadde vi ikke hadde hatt råd til å dekke Kongo-rettssaken alene. Men vi kan gjøre
det i et Media Norge-samarbeid. Dobbeltdekningen mellom oss og Bergens Tidende
er null, så det forringer ikke kvaliteten av stoffet for våre lesere at det også står i BT.
Men det er en grense. Eksempelvis tror jeg ikke at felles kommentatorer er veien å
gå. Der ligger noe av avisenes særpreg.

Eilertsen understreker at dekningen av rikspolitiske saker skal ha et regionalt
utgangspunkt.

– Da vi skrev om utflytting av tilsynene for noen år siden, var det vesentlig at sakene
ble vinklet med utgangspunkt i BTs geografiske tilknytning. I slike saker blir alle
norske aviser lokalaviser, og det er viktig at vi har ressurser til å svare på den delen
av samfunnsoppdraget. Men dette gjelder ikke alt, og vi må våge å peke ut områder
som egner seg for økt samarbeid. Det ville være uansvarlig å ikke lete etter nye
måter å produsere stoff på, og nyttestoffet er et sted å begynne.

(Sist oppdatert: 16.10.2009 16:11)
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MEDIA

IKKE LØNNSOMT: Rektor Tom Colbjørnsen sier satsingen på egen bachelorutdanning innen medieutvikling
og journalistikk er for dårlig butikk for skolen.

Foto: STIAN LYSBERG SOLUM, SCANPIX

BI legger ned journaliststudiet
Handelshøyskolen BI har besluttet å legge ned bachelorstudiene i
medieutvikling og journalistikk.

Øyvind Henriksen
Publisert: 17.06.2011 13:06, Oppdatert: 17.06.2011 13:06

Skolen legger også ned bachelorstudiene i Økonomi og IT – ledelse.

I en pressemelding skriver BI at studiene legges ned fordi de over lengre tid har hatt for få studenter
til å dekke kostnadene forbundet med å gjennomføre dem.

Ifølge skolens prognoser for høsten 2011 vil antall studenter fortsatt være for lavt.

- BI er avhengig av lønnsomme bachelorstudier for å nå sine strategiske mål, og ser seg derfor nødt
til å avvikle studiene, heter det i pressemeldingen.

- Det er synd å måtte avvikle studier som holder et godt faglig nivå. Men visjonen vår er å bli blant
Europas ledende handelshøyskoler. Da trenger vi lønnsomme studier som gir oss økonomisk styrke
til å videreutvikle oss faglig innenfor typiske handelshøyskolefag, sier rektor Tom Colbjørnsen.

Han legger til at studenter som allerede har startet på studiet får tilbud om å fullføre etter planen.

Colbjørnsen sier at han forstår at de berørte ikke er fornøyde med at bachelorretningene legges ned.

- Dette er et omstillingsprosjekt. Selv om de to bachelorstudiene legges ned vil de berørte
fagområdene fortsatt være viktige bidragsytere til BIs øvrige kurs- og studieportefølje, sier
Colbjørnsen.



Intervjuguide	  intervju	  med	  Bente	  Sabel	  i	  NJ	  
1. Hvilket	  inntrykk	  har	  du	  av	  lønnsutviklingen	  for	  kvinner	  i	  MBL	  avis	  i	  

tidsperioden	  2000	  til	  2010?	  

2. Mener	  du	  at	  det	  fortsatt	  eksisterer	  kvinnelønn,	  d.v.s.	  at	  det	  er	  

systematiske	  forskjeller	  mellom	  kvinners	  og	  menns	  lønn	  i	  2010?	  

3. Er	  det	  i	  tilfelle	  noen	  konserner	  eller	  grupperinger	  som	  skiller	  seg	  ut	  i	  

positiv	  eller	  negativ	  retning	  sett	  fra	  kvinners	  ståsted?	  

4. I	  oppgaven	  har	  jeg	  sett	  på	  gjennomsnittlig	  lønnsutvikling	  både	  for	  kvinner	  

og	  menn	  i	  denne	  tiårsperioden.	  Det	  jeg	  har	  funnet	  ut	  tyder	  på	  at	  det	  har	  

skjedd	  lite,	  hva	  er	  hovedårsakene	  til	  dette?	  

5. Hovedinntrykket	  når	  jeg	  har	  studert	  kvinner	  og	  menn	  på	  de	  ulike	  

ansiennitetstrinnene	  i	  de	  største	  avisene,	  i	  konsernene	  og	  blant	  aviser	  

utenfor	  konsern	  er	  at	  avstandene	  fortsatt	  er	  der	  og	  at	  de	  til	  dels	  er	  

betydelige,	  hva	  sier	  du	  til	  det?	  

6. En	  rekke	  faktorer	  spiller	  jo	  inn	  her.	  På	  hvilken	  måte	  kan	  

sammenligningen	  bli	  best	  mulig?	  

7. Bransjelønn	  skjuler	  jo	  stillingstillegg.	  Hvilken	  betydning	  har	  det	  for	  

utviklingen	  d.v.s.	  at	  menn	  i	  større	  grad	  befinner	  seg	  i	  lederposisjoner	  enn	  

kvinner?	  

8. Hvordan	  har	  utviklingen	  vært	  på	  dette	  området	  i	  den	  aktuelle	  

tiårsperioden?	  

9. Er	  personlige	  tillegg	  det	  eneste	  reelle	  sammenligningsgrunnlaget	  eller	  

kommer	  jeg	  nærmest	  sannheten	  med	  bransjelønn?	  

10. Avstanden	  mellom	  kvinner	  og	  menn	  øker	  i	  de	  fleste	  tilfeller	  relativt	  mye	  

når	  vi	  sammenligner	  samlet	  lønn	  i	  forhold	  til	  når	  bransjelønn	  står	  i	  fokus.	  

Skyldes	  dette	  at	  kvinner	  ikke	  vil	  jobbe	  overtid	  eller	  er	  det	  menn	  som	  først	  

og	  fremst	  gis	  muligheter	  til	  å	  jobbe	  overtid?	  

11. Hva	  kan	  gjøres	  for	  å	  utligne	  eventuelle	  lønnsforskjeller?	  

12. Er	  det	  et	  tankekors	  at	  A-‐pressen	  med	  sin	  nære	  tilknytning	  til	  LO	  er	  

verstingen?	  

13. Hvordan	  ser	  du	  for	  deg	  den	  videre	  utviklingen	  på	  dette	  området	  i	  årene	  

fremover?	  



14. Er	  den	  en	  lønnsmessig	  trussel	  for	  de	  ansatte	  i	  MBL	  avis	  at	  kvinnene	  nå	  

utgjør	  flertallet	  av	  de	  som	  uteksamineres	  fra	  journalisthøgskolene	  og	  

andre	  journalistskoler?	  

15. Hva	  synes	  du	  om	  lønnsutviklingen	  i	  MBL	  avis	  som	  helhet?	  

16. Jeg	  har	  gjennomført	  en	  spørreundersøkelse	  som	  viser	  at	  både	  menn	  og	  

kvinner	  er	  relativt	  lite	  fornøyd	  med	  sin	  egen	  lønn	  og	  svært	  lite	  fornøyd	  

med	  lønnsutviklingen,	  har	  de	  grunn	  til	  å	  være	  det?	  

17. Kvinnene	  ser	  ut	  til	  å	  være	  langt	  mindre	  fornøyd	  med	  egen	  lønn	  enn	  

mennene,	  hva	  tror	  du	  er	  grunnen	  til	  det?	  

18. Hva	  er	  det	  i	  tilfelle	  som	  har	  sviktet?	  

19. Kvinnene	  er	  mer	  fornøyd	  enn	  mennene	  med	  egen	  lønnsutvikling	  de	  siste	  

fem	  årene,	  er	  det	  en	  indikasjon	  på	  at	  man	  tross	  alt	  har	  oppnådd	  noe?	  

20. Hva	  vil	  være	  det	  viktigste	  i	  forhold	  til	  kvinners	  lønn	  i	  årene	  fremover?	  
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Publisert fra 22.03.2011 til 31.03.2011

814 respondenter (814 unike)

 

1.1.1.1. HvorHvorHvorHvor mangemangemangemange årårårår harharharhar dudududu arbeidetarbeidetarbeidetarbeidet somsomsomsom journalist?journalist?journalist?journalist?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 1-5 15,6 % 126

2 6-10 16,1 % 130

3 11-15 16,4 % 133

4 16-20 13,2 % 107

5 21-25 12,7 % 103

6 26-30 9,0 % 73

7 Mer enn 30 16,9 % 137

Total 809

1
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2.2.2.2. HvorHvorHvorHvor mangemangemangemange årårårår harharharhar dudududu arbeidetarbeidetarbeidetarbeidet iiii dindindindin nåværendenåværendenåværendenåværende avis?avis?avis?avis?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 1-5 36,3 % 294

2 6-10 13,2 % 107

3 11-15 14,6 % 118

4 16-20 11,1 % 90

5 21-25 10,8 % 87

6 26-30 6,1 % 49

7 Mer enn 30 7,9 % 64

Total 809

2
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3.3.3.3. HvorHvorHvorHvor stortstortstortstort opplagopplagopplagopplag harharharhar dindindindin avis?avis?avis?avis?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Under 10 000 24,1 % 193

2 10 - 20 000 16,0 % 128

3 20 - 50 000 25,6 % 205

4 50 - 100 000 15,5 % 124

5 Over 100 000 19,0 % 152

Total 802
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4.4.4.4. AntallAntallAntallAntall utgivelserutgivelserutgivelserutgivelser pr.pr.pr.pr. ukeukeukeuke

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 1 2,8 % 22

2 2 3,6 % 29

3 3 10,8 % 86

4 4 1,0 % 8

5 5 4,8 % 38

6 6 56,0 % 446

7 7 21,0 % 167

Total 796
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5.5.5.5. HvilketHvilketHvilketHvilket konsernkonsernkonsernkonsern erererer avisenavisenavisenavisen dindindindin knyttetknyttetknyttetknyttet tiltiltiltil

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Schibsted 24,3 % 197

2 A-pressen 20,8 % 169

3 Edda Media 15,1 % 123

4 Polaris 13,7 % 111

5 Annet 14,0 % 114

6 Ikke konserntilknyttet 12,1 % 98

Total 812

5
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6.6.6.6. HvorHvorHvorHvor tilfredstilfredstilfredstilfreds erererer dudududu medmedmedmed jobbenjobbenjobbenjobben somsomsomsom journalist/redaksjonelljournalist/redaksjonelljournalist/redaksjonelljournalist/redaksjonell medarbeider?medarbeider?medarbeider?medarbeider?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært tilfreds 31,2 % 248

2 Tilfreds 50,5 % 401

3 Middels tilfreds 14,9 % 118

4 Lite tilfreds 2,9 % 23

5 Svært lite tilfreds 0,5 % 4

Total 794

6



27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

7.7.7.7. HvorHvorHvorHvor sannsynligsannsynligsannsynligsannsynlig erererer detdetdetdet atatatat dudududu villevillevilleville gjortgjortgjortgjort detdetdetdet sammesammesammesamme yrkesvalgetyrkesvalgetyrkesvalgetyrkesvalget dersomdersomdersomdersom dudududu kunnekunnekunnekunne velgevelgevelgevelge påpåpåpå nytt?nytt?nytt?nytt?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært sannsynlig 44,1 % 356

2 Sannsynlig 32,7 % 264

3 Usikker 17,5 % 141

4 Lite sannsynlig 4,6 % 37

5 Svært lite sannsynlig 1,1 % 9

Total 807
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8.8.8.8. HvorHvorHvorHvor tilfredstilfredstilfredstilfreds erererer dudududu medmedmedmed jobbenjobbenjobbenjobben sammenlignetsammenlignetsammenlignetsammenlignet medmedmedmed dadadada dudududu begyntebegyntebegyntebegynte iiii yrket?yrket?yrket?yrket?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Langt mer tilfreds 7,5 % 60

2 Mer tilfreds 30,8 % 248

3 På samme nivå 31,1 % 250

4 Mindre tilfreds 26,0 % 209

5 Langt mindre tilfreds 4,6 % 37

Total 804
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9.9.9.9. IIII hvilkenhvilkenhvilkenhvilken gradgradgradgrad harharharhar økonomiskeøkonomiskeøkonomiskeøkonomiske innstramninger/effektiviseringinnstramninger/effektiviseringinnstramninger/effektiviseringinnstramninger/effektivisering påpåpåpå dindindindin arbeidsplassarbeidsplassarbeidsplassarbeidsplass påvirketpåvirketpåvirketpåvirket dindindindin jobbtilfredshet?jobbtilfredshet?jobbtilfredshet?jobbtilfredshet?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 I svært stor grad 15,9 % 128

2 I stor grad I noen grad 49,7 % 400

3 I liten grad 29,2 % 235

4 I svært liten grad 5,2 % 42

Total 805

9
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10.10.10.10. HarHarHarHar dudududu iiii løpetløpetløpetløpet avavavav detdetdetdet sistesistesistesiste åretåretåretåret seriøstseriøstseriøstseriøst vurdertvurdertvurdertvurdert åååå gågågågå utututut avavavav journalistyrket?journalistyrket?journalistyrket?journalistyrket?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært ofte 4,7 % 38

2 Ofte 9,3 % 75

3 Av og til 35,1 % 284

4 Sjelden 28,1 % 228

5 Aldri 22,8 % 185

Total 810

10
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11.11.11.11. DersomDersomDersomDersom dudududu harharharhar tenkttenkttenkttenkt påpåpåpå åååå gågågågå utututut avavavav yrket;yrket;yrket;yrket; hvahvahvahva erererer dadadada hovedårsakenehovedårsakenehovedårsakenehovedårsakene tiltiltiltil dettedettedettedette (sett(sett(sett(sett inntilinntilinntilinntil totototo kryss)?kryss)?kryss)?kryss)?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Dårlig lønn 16,0 % 107

2 Svak lønnsutvikling 21,1 % 141

3 Hardt arbeidspress 29,2 % 195

4 For lite tid og ressurser til å kunne gjøre en god

jobb

46,4 % 310

5 Dårlig ledelse 31,0 % 207

6 Uregelmessig arbeidstid 11,2 % 75

7 Lei av journalistikk 8,1 % 54

8 Annet yrke virker mer forlokkende 13,0 % 87

9 Studier 4,3 % 29

10 Egen helse 7,0 % 47

11 Andre grunner 11,7 % 78

Total 668
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12.12.12.12. IIII hvilkenhvilkenhvilkenhvilken gradgradgradgrad vilvilvilvil dudududu anbefaleanbefaleanbefaleanbefale andreandreandreandre åååå begynnebegynnebegynnebegynne iiii journalistyrket?journalistyrket?journalistyrket?journalistyrket?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 I svært stor grad 8,7 % 70

2 I stor grad 35,7 % 289

3 I noen grad 45,1 % 365

4 I liten grad 8,7 % 70

5 I svært liten grad 1,9 % 15

Total 809
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13.13.13.13. HvorHvorHvorHvor fornøydfornøydfornøydfornøyd erererer dudududu medmedmedmed dindindindin egenegenegenegen lønn?lønn?lønn?lønn?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært fornøyd 3,3 % 27

2 Fornøyd 31,9 % 257

3 Middels fornøyd 40,6 % 327

4 Lite fornøyd 18,4 % 148

5 Svært lite fornøyd 5,8 % 47

Total 806
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14.14.14.14. HvorHvorHvorHvor fornøydfornøydfornøydfornøyd erererer dudududu medmedmedmed dindindindin egenegenegenegen lønnsutviklinglønnsutviklinglønnsutviklinglønnsutvikling dededede sistesistesistesiste (fem)(fem)(fem)(fem) årene?årene?årene?årene?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært fornøyd 3,7 % 30

2 Fornøyd 19,2 % 155

3 Middels fornøyd 34,8 % 281

4 Lite fornøyd 27,7 % 224

5 Svært lite fornøyd 14,6 % 118

Total 808
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15.15.15.15. EnEnEnEn betydeligbetydeligbetydeligbetydelig deldeldeldel avavavav lønnstillegenelønnstillegenelønnstillegenelønnstillegene iiii pressenpressenpressenpressen gisgisgisgis lokalt,lokalt,lokalt,lokalt, villevillevilleville dudududu foretrukketforetrukketforetrukketforetrukket atatatat tilleggenetilleggenetilleggenetilleggene iiii stedetstedetstedetstedet bleblebleble gittgittgittgitt gjennomgjennomgjennomgjennom sentralesentralesentralesentrale

forhandlinger?forhandlinger?forhandlinger?forhandlinger?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Ja 42,4 % 343

2 Nei 27,1 % 219

3 Likegyldig 13,3 % 108

4 Vet ikke 17,2 % 139

Total 809

15



27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

16.16.16.16. SerSerSerSer dudududu forforforfor degdegdegdeg atatatat dudududu fortsattfortsattfortsattfortsatt vilvilvilvil væreværeværevære iiii journalistyrketjournalistyrketjournalistyrketjournalistyrket omomomom femfemfemfem år?år?år?år?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Ja 57,5 % 465

2 Nei 10,3 % 83

3 Usikker 28,6 % 231

4 Vet ikke 3,6 % 29

Total 808
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17.17.17.17. KjønnKjønnKjønnKjønn

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Kvinne 38,9 % 313

2 Mann 61,1 % 492

Total 805
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18.18.18.18. AlderAlderAlderAlder

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Under 25 2,0 % 16

2 25 - 29 10,8 % 88

3 30 - 34 16,3 % 132

4 35 - 39 14,7 % 119

5 40 - 44 14,4 % 117

6 45 - 49 11,3 % 92

7 50 - 54 10,7 % 87

8 55 - 59 12,7 % 103

9 60 og over 7,1 % 58

Total 812

18



27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

19.19.19.19. HvaHvaHvaHva menermenermenermener dudududu omomomom lønnsforskjellenelønnsforskjellenelønnsforskjellenelønnsforskjellene iiii pressen?pressen?pressen?pressen?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 For store 57,0 % 460

2 Passe 23,5 % 190

3 For små 2,9 % 23

4 Vet ikke 16,6 % 134

Total 807
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

20.20.20.20. EksistererEksistererEksistererEksisterer detdetdetdet etteretteretteretter dindindindin oppfatningoppfatningoppfatningoppfatning fortsattfortsattfortsattfortsatt lønnsforskjellerlønnsforskjellerlønnsforskjellerlønnsforskjeller mellommellommellommellom kvinnerkvinnerkvinnerkvinner ogogogog mennmennmennmenn iiii pressen?pressen?pressen?pressen?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Ja 40,8 % 329

2 Nei 29,4 % 237

3 Vet ikke 29,8 % 240

Total 806
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

21.21.21.21. HvilkeHvilkeHvilkeHvilke yrkesgrupperyrkesgrupperyrkesgrupperyrkesgrupper menermenermenermener dudududu journalisterjournalisterjournalisterjournalister naturlignaturlignaturlignaturlig børbørbørbør sammenlignesammenlignesammenlignesammenligne segsegsegseg medmedmedmed lønnsmessig?lønnsmessig?lønnsmessig?lønnsmessig?

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Lærere 35,9 % 261

2 Leger 18,8 % 137

3 Sykepleiere 2,6 % 19

4 Ansatte i offentlig forvaltning 23,4 % 170

5 Bankansatte 14,3 % 104

6 Ansatte i industrien 5,1 % 37

Total 728
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.22.22.22. HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben?

 

 

 

Alternativer N

1 God lønn 811

2 Trygg arbeidsplass 811

3 Høy status 805

4 Få arbeide i mitt lokalmiljø/på mitt hjemsted 799

5 Et arbeid med frihet og selvstendighet 811

6 Arbeide med stoff som jeg er interessert i 809

7 Være kreativ, drive skapende virksomhet 809

8 Drive avsløringsjournalistikk mot maktpersoner 810

9 Hjelpe enkeltpersoner, arbeide mot urettferdighet 809

10 Være med i samfunnsdebatten 808

11 Ha en variert og levende jobb 809

12 Møte interessante personer 805

13 Muligheten til å bli "kjendis" 809

14 Muligheter tilå reise mye 809

15 Skriveglede 806

16 Vil forenkle/forklare kompliserte samfunnsforhold 806

17 Annet 458
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.122.122.122.1 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- GodGodGodGod lønnlønnlønnlønn

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 29,5 % 239

2 Litt viktig 62,8 % 509

3 Verken viktig/uviktig 6,0 % 49

4 Lite viktig 1,5 % 12

5 Ikke viktig 0,2 % 2

Total 811
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22.222.222.222.2 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- TryggTryggTryggTrygg

arbeidsplassarbeidsplassarbeidsplassarbeidsplass

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 58,8 % 477

2 Litt viktig 34,5 % 280

3 Verken viktig/uviktig 5,2 % 42

4 Lite viktig 1,1 % 9

5 Ikke viktig 0,4 % 3

Total 811

24



27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.322.322.322.3 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- HøyHøyHøyHøy statusstatusstatusstatus

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 3,0 % 24

2 Litt viktig 29,2 % 235

3 Verken viktig/uviktig 42,9 % 345

4 Lite viktig 14,9 % 120

5 Ikke viktig 10,1 % 81

Total 805
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.422.422.422.4 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- FåFåFåFå arbeidearbeidearbeidearbeide iiii mittmittmittmitt

lokalmiljø/pålokalmiljø/pålokalmiljø/pålokalmiljø/på mittmittmittmitt hjemstedhjemstedhjemstedhjemsted

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 28,2 % 225

2 Litt viktig 32,5 % 260

3 Verken viktig/uviktig 20,9 % 167

4 Lite viktig 10,8 % 86

5 Ikke viktig 7,6 % 61

Total 799
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22.522.522.522.5 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- EtEtEtEt arbeidarbeidarbeidarbeid medmedmedmed

frihetfrihetfrihetfrihet ogogogog selvstendighetselvstendighetselvstendighetselvstendighet

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 63,9 % 518

2 Litt viktig 32,4 % 263

3 Verken viktig/uviktig 3,5 % 28

4 Lite viktig 0,2 % 2

5 Ikke viktig 0,0 % 0

Total 811
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22.622.622.622.6 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- ArbeideArbeideArbeideArbeide medmedmedmed

stoffstoffstoffstoff somsomsomsom jegjegjegjeg erererer interessertinteressertinteressertinteressert iiii

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 71,1 % 575

2 Litt viktig 25,5 % 206

3 Verken viktig/uviktig 3,3 % 27

4 Lite viktig 0,1 % 1

5 Ikke viktig 0,0 % 0

Total 809
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22.722.722.722.7 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- VæreVæreVæreVære kreativ,kreativ,kreativ,kreativ,

drivedrivedrivedrive skapendeskapendeskapendeskapende virksomhetvirksomhetvirksomhetvirksomhet

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 64,2 % 519

2 Litt viktig 29,8 % 241

3 Verken viktig/uviktig 5,7 % 46

4 Lite viktig 0,4 % 3

5 Ikke viktig 0,0 % 0

Total 809
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22.822.822.822.8 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- DriveDriveDriveDrive

avsløringsjournalistikkavsløringsjournalistikkavsløringsjournalistikkavsløringsjournalistikk motmotmotmot maktpersonermaktpersonermaktpersonermaktpersoner

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 27,2 % 220

2 Litt viktig 38,1 % 309

3 Verken viktig/uviktig 22,3 % 181

4 Lite viktig 10,9 % 88

5 Ikke viktig 1,5 % 12

Total 810
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22.922.922.922.9 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- HjelpeHjelpeHjelpeHjelpe

enkeltpersoner,enkeltpersoner,enkeltpersoner,enkeltpersoner, arbeidearbeidearbeidearbeide motmotmotmot urettferdigheturettferdigheturettferdigheturettferdighet

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 37,8 % 306

2 Litt viktig 40,7 % 329

3 Verken viktig/uviktig 16,1 % 130

4 Lite viktig 4,8 % 39

5 Ikke viktig 0,6 % 5

Total 809
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.1022.1022.1022.10 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- VæreVæreVæreVære medmedmedmed iiii

samfunnsdebattensamfunnsdebattensamfunnsdebattensamfunnsdebatten

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 41,7 % 337

2 Litt viktig 41,3 % 334

3 Verken viktig/uviktig 13,6 % 110

4 Lite viktig 3,1 % 25

5 Ikke viktig 0,2 % 2

Total 808
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.1122.1122.1122.11 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- HaHaHaHa enenenen variertvariertvariertvariert

ogogogog levendelevendelevendelevende jobbjobbjobbjobb

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 72,7 % 588

2 Litt viktig 25,2 % 204

3 Verken viktig/uviktig 2,1 % 17

4 Lite viktig 0,0 % 0

5 Ikke viktig 0,0 % 0

Total 809
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.1222.1222.1222.12 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- MøteMøteMøteMøte

interessanteinteressanteinteressanteinteressante personerpersonerpersonerpersoner

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 41,2 % 332

2 Litt viktig 40,0 % 322

3 Verken viktig/uviktig 14,4 % 116

4 Lite viktig 2,4 % 19

5 Ikke viktig 2,0 % 16

Total 805
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.1322.1322.1322.13 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- MulighetenMulighetenMulighetenMuligheten tiltiltiltil åååå

blibliblibli "kjendis""kjendis""kjendis""kjendis"

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 0,1 % 1

2 Litt viktig 1,7 % 14

3 Verken viktig/uviktig 12,4 % 100

4 Lite viktig 20,1 % 163

5 Ikke viktig 65,6 % 531

Total 809
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.1422.1422.1422.14 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- MuligheterMuligheterMuligheterMuligheter tilåtilåtilåtilå

reisereisereisereise myemyemyemye

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 5,7 % 46

2 Litt viktig 26,1 % 211

3 Verken viktig/uviktig 29,0 % 235

4 Lite viktig 19,9 % 161

5 Ikke viktig 19,3 % 156

Total 809
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.1522.1522.1522.15 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- SkrivegledeSkrivegledeSkrivegledeSkriveglede

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 44,8 % 361

2 Litt viktig 36,8 % 297

3 Verken viktig/uviktig 14,1 % 114

4 Lite viktig 2,5 % 20

5 Ikke viktig 1,7 % 14

Total 806
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.1622.1622.1622.16 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- VilVilVilVil

forenkle/forklareforenkle/forklareforenkle/forklareforenkle/forklare komplisertekomplisertekomplisertekompliserte samfunnsforholdsamfunnsforholdsamfunnsforholdsamfunnsforhold

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 28,5 % 230

2 Litt viktig 45,4 % 366

3 Verken viktig/uviktig 21,1 % 170

4 Lite viktig 4,1 % 33

5 Ikke viktig 0,9 % 7

Total 806
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

22.1722.1722.1722.17 HvorHvorHvorHvor viktigviktigviktigviktig vurderervurderervurderervurderer dudududu faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer sattsattsattsatt oppoppoppopp nedenfornedenfornedenfornedenfor iiii forholdforholdforholdforhold tiltiltiltil dindindindin generellegenerellegenerellegenerelle tilfredshettilfredshettilfredshettilfredshet medmedmedmed jobben?jobben?jobben?jobben? ---- AnnetAnnetAnnetAnnet

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Svært viktig 4,8 % 22

2 Litt viktig 8,3 % 38

3 Verken viktig/uviktig 75,5 % 346

4 Lite viktig 2,2 % 10

5 Ikke viktig 9,2 % 42

Total 458
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27.03.2011 18:17 QuestBack eksport - Undersøkelse om journalisters yrkesvalg

 

23.23.23.23. VelgVelgVelgVelg dededede totototo faktorenefaktorenefaktorenefaktorene somsomsomsom erererer viktigstviktigstviktigstviktigst forforforfor dindindindin jobbtilfredshetjobbtilfredshetjobbtilfredshetjobbtilfredshet

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Lønn og lønnsutvikling 30,3 % 246

2 Ros og oppmuntring fra leder 13,3 % 108

3 Fast ansettelse (jobbtrygghet) 22,4 % 182

4 Arbeidshverdagens innhold 65,3 % 530

5 Utfordringer i jobben 37,1 % 301

6 Arbeidsmiljø 26,1 % 212

Total 812
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24.24.24.24. AlderAlderAlderAlder

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Under 25 2,0 % 16

2 25 - 29 10,9 % 88

3 30 - 34 16,3 % 132

4 35 - 39 14,7 % 119

5 40 - 44 14,5 % 118

6 45 - 49 11,2 % 91

7 50 - 54 10,6 % 86

8 55 - 59 12,7 % 103

9 60 og over 7,2 % 58

Total 811
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25.25.25.25. KjønnKjønnKjønnKjønn

 

 

Alternativer Prosent Verdi

1 Kvinne 38,3 % 310

2 Mann 61,7 % 499

Total 809
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