
Etter nesten 20 år i konsernet inntok Rolv Erik Ryssdal Schibsted-tronen. 
Resultatene kom kjapt, men imaget jobber han fremdeles med.
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«Er det noe jeg kan bli bedre til, 
er det å slippe meg litt mer løs»
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ROLV ERIK RYSSDAL

STILLING: Konsernsjef Schibsted
FødT: 07.11.1962
BOR: Oslo
SIvIL STATuS: Gift med Gry Hellund Ryssdal. Tre barn, 
Celina (11) Rolv Erik (9) og Christina (7).

uTdANNING:

1990 – 1991  MBA, INSEAD, Fontainbleau
1983 – 1987 Siviløkonom, Handelshøyskolen BI

ARBEIdSERFARING:

2009 –   Konsernsjef Schibsted ASA
2008 – 2009 Administrerende direktør i Schibsted  
  Classified Media 
2005 – 2008 Administrerende direktør, VG
1999 – 2005 Administrerende direktør, Aftonbladet
1994 – 1997 Finansdirektør, Schibsted 
1993 – 1997 Direksjonssekretær, Schibsted 
1987 – 1990 Assistant Vice President, 
  ABN AMRO Bank

S
lipsløs og avslappet entrer han møterommet. Pre-
senterer seg med fornavn og spør allerede før vi 
setter oss ned om dagen har vært bra. Ingen tvil 

om at han ønsker å rette opp inntrykket av ham som har 
festet seg. Siden Rolv Erik Ryssdal tok over som toppsjef 
i landets største mediekonsern, har han blitt kalt både 
kald, arrogant, kynisk og kalkulerende.

– En del har fått inntrykk av meg som en resultatorientert 
maskintype. Resultatorientert er jeg, og jeg kan ta tøffe 
beslutninger. Men jeg er jo også opptatt av menneskene 
jeg arbeider sammen med, hvem de er og hvordan de har 
det. Det er jo de som skaper resultatene. 

Ingen blafring med notater, ingen kommunikasjonssjef 
i sikte. Bare et skarpt blikk og et bredt smil ledsager de 
fleste svarene.
– Hvordan har det vært å ta over Schibsted etter Kjell 
Aamot?
– Det er veldig store sko å fylle. Kjell er en visjonær leder og 
en karismatisk person som lett får forsamlinger med seg. 
Jeg oppfattes sikkert som mer tilbaketrukket. Jeg kommer  
aldri til å være like bra som Kjell på en del områder, så 
jeg må finne min egen stil. Å holde presentasjoner og 
fronte konsernet utad, er en rolle jeg må vokse meg inn i. 

– Hva slags stil ønsker du å ha?
Han tenker lenge. Så lenge at han må få spørsmålet på nytt.
– Det ligger nok til min person å ønske å vise at jeg  
behersker det jeg holder på med, og ut fra det blir det 
nok en saklig stil. Men jeg ønsker jo å inspirere de flinke 
folkene våre til videre innsats. Er det noe jeg kan bli bedre 
til, er det å slippe meg litt mer løs og by litt mer på meg 
selv – både på interne samlinger og på presentasjoner. 

Kanskje var det det han prøvde på da han dukket opp på 
Aftenpostens 150-årsjubileumsfest i fjor – og til de ansattes 
overraskelse gjorde en habil innsats på dansegulvet. Etter 
sigende har han et godt grunnlag å bygge videre på. Det 
er ikke vanskelig å finne dem som karakteriserer ham som 
både trivelig, klok og inkluderende. Starten i Schibsted 
var imidlertid tøff med kutt, nedbemanning og salg av 
virksomheter. 1400 årsverk er borte. 
– Jeg ble stemplet som kostnadskutter, det var ikke så 
rart. Kostnadskutt var helt nødvendig den gang. Men 
man kostnadskutter seg ikke til en fremtid. 

MORFARS AvIS

Møterommet på Oslos tak er Tinius Nagell-Erichsens gamle kontor 
og ligger vegg i vegg med Ryssdals eget. Vidstrakt utsikt til både Slottet, 
Rådhuset, Oslofjorden og traktene hvor han vokste opp: Ullern, på 
Oslos vestkant. Både mor og far var jurister, hans søsken også – som 
i tillegg giftet seg med advokater. Rolv Erik derimot, lot seg inspirere 
av de spennende besøkene i Agderposten, avisen morfaren eide. 
– Der traff jeg redaktørene og sportsjournalistene, som jeg var særlig 
interessert i. Det gjorde at jeg fikk en spesiell tilknytning til avis-
bransjen. Jeg liker å være der det skjer og å påvirke direkte; da tror 
jeg mediebedrifter er et godt sted å være. Ettersom jeg ikke var så flink 
til å skrive, søkte jeg meg til den administrative siden. Det ble økonomi – en 
bred utdannelse hvor man lærer å stå opp om morgenen, smiler han.

Et sentralt møte fant sted under arbeidet med diplomoppgaven 
den arbeidsomme og pliktoppfyllende studenten skrev om avisenes  
inntog i nye medier. Han intervjuet blant annet daværende admini-
strerende direktør i VG, Kjell Aamot. 
– Møtet på Kjells kontor er noe av det som virkelig står ut. Jeg møtte 
en karismatisk og tydelig leder med glimt i øyet. Det så ut som han 
hadde en spennende jobb – og at han hadde det moro. Det forsterket 
interessen min for bransjen. 

LuFTETuR

I mellomtiden skulle den ferske økonomen møte både utlandet og 
bankvesenet. Mens vennene skaffet seg utenlandserfaring i studie-
tiden, hadde han tatt Kolsåsbanen til Bærum, hvor BI lå. Det var på 
tide å få luft under vingene. Tre måneders traineestilling i en bank i 
Amsterdam ble til fast jobb, og vips var tre år gått.
– Livet blir ikke alltid som man har tenkt. Amsterdam var en fasci-
nerende by og en internasjonal smeltedigel som ga andre perspektiver 
enn det navlebeskuende norske. 

Etter ett års MBA-studier på prestisjeskolen INSEAD i Fontainebleau 
utenfor Paris, tok Ryssdal en avgjørende telefon.
– Jeg hadde jo i bakhodet denne interessen for aviser og medier. Så 
jeg spurte Aamot om han husket meg og om han hadde en jobb til 
meg. Jeg hadde flaks. Schibsted var på det tidspunkt nyopprettet som 
konsern og hadde en ganske liten stab, så han trengte faktisk hjelp. 

TROFAST

De snart 20 årene som har gått siden, har han holdt seg til Schibsted. 
Noe han begrunner med flinke mennesker og spennende mulig- 
heter. Ja, det har ikke stått på det. De siste ti årene har han bekledd flere 
sentrale lederstillinger i konsernet. Overalt med gode resultater og 
medfølgende merkelapper som «resultatfantomet» og «wonderboy».  

«Jeg er veldig utålmodig»
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fAVORIttER

fAVORIttnEttStED: 

– Vg.no, og bbc.com 

fAVORItt tV-pROgRAm: 

– Nyheter og sport 

bEStE REKLAmE Du hAR SEtt: 

– Liker godt printkampanjen som 
Hurtigruten kjører nå. 

fAVORIttSItAt: 

– Fritt etter Churchill: «This is 
not the end, this is not even the 
beginning of the end, but it might 
be the end of the beginning»

Et pAR KjAppE

– hVA InSpIRERER DEg pRIVAt?

– Barna mine. 

– hVA InSpIRERER DEg på jObb?

– Engasjerte medarbeidere med 
vilje til å tenke nytt. 

Da Rolv Erik Ryssdal kom til Aftonbladet, først som økonomisjef, 
snart som administrerende direktør, hadde avisen snudd et opplags-
fall og var i ferd med å bli Sveriges største. Den positive utviklingen 
fortsatte under Ryssdals ledelse. Sentralt sto tilleggsprodukter, eget 
sportsbilag og innføringen av vektklubben.
– Det var en veldig vitalitet og enorm energi i organisasjonen. Selv 
om det var stort arbeidspress, opplevde jeg det som en stor vitamin-
innsprøyting, minnes han entusiastisk. 

Åtte år og tre barn senere, tok Ryssdal familien med tilbake til Norge 
og ble administrerende direktør i VG. I hans periode ble sportsbilag, 
helgemagasin og vektklubb lansert også her. Ryssdal representerte 
større dynamikk og større vilje til å ta sjanser enn sine forgjengere, 
ble det sagt.
– Jeg har tro på å prøve og feile. Aftonbladet var kjent som en innova- 
sjonsmaskin, men for hver suksess hadde vi minst en fiasko – vi 
snakket bare ikke så mye om dem eksternt. Jeg mener for eksempel 
at selv om det kostet Schibsted en halv milliard kroner, var det riktig 
ut fra det vi visste den gangen å lansere Sesam, men vi burde ha stoppet 
det tidligere da vi så hvilken vei det gikk. Fremover tror jeg vi vil se 
mer prøving og feiling både på produkter og betalingsmodeller, fra 
oss og andre. Digitale medier er godt egnet til eksperimentering, for 
det er lettere å reversere det du gjør.

Det har vært ymtet om at konsernsjefen selv ikke er spesielt innovativ, 
noe han uten videre går med på.
– Det kan godt hende at det ikke foregår så mye innovasjon på mitt 
kontor. Det viktigste jeg gjør er å sørge for at vi har de flinkeste folkene 
på riktig sted. Innovasjonen ute i bedriftene er viktigst, sier han og 
trekker frem VG, Aftenposten og Finn som Schibsted-systemets 
dyktigste innovatører.

SLO uT SJEFEN

Konserndirektør Birger Magnus var regnet som favoritt til å ta over 
etter Kjell Aamot. I stedet ble det altså Rolv Erik Ryssdal, som årene 
før hadde skaffet seg erfaring også som administrerende direktør i 
Schibsted Classified Media, konsernets fremste internasjonale vekst-
område og Europas største på rubrikkannonsering på nett.

– Hvordan opplevde du å vinne over din tidligere sjef, som mange 
antok skulle få jobben?
– Birger Magnus er en av mange flinke sjefer jeg har hatt og en av 
dem jeg har lært mest av. Jeg hadde et utmerket forhold til ham da, 
og jeg har fortsatt det. Utover det har jeg ingen kommentarer. 

I sitt første hele år som toppsjef økte Ryssdal resultatet med nesten 

1,5 milliarder, og han kunne nylig legge frem et rekord-
sterkt resultat for første kvartal. Schibsted-toppen er blitt 
en av medieanalytikernes og investorenes favoritter, og 
han ble rangert som Norges nest beste leder i fjorårets 
analytiker- og investorundersøkelse, «IR Nordic Markets». 

BLåRuSSPRESIdENTEN

I en familie breddfull av karrieremennesker lå forvent-
ningene uuttalt i veggene hjemme på Ullern. Faren, Rolv 
Einar Ryssdal, var høyesterettsjustitiarius. Moren, Signe 
Marie Ryssdal, var politiker og fylkesmann i tillegg til å 
være advokat. 
– Når man vokser opp i et miljø der mange gjør det bra, 
skapes det et positivt forventningspress. Jeg tror det gir 
selvtillit at det forventes noe av deg og at man mestrer 
det. 

Rolv Erik gikk i storebrors fotspor som elevrådsleder, ble 
formann for elevsamfunnet på Handelsgym og til slutt 
president for Blårussen. 
– Å være russepresident var et veldig stort ansvar i ung 
alder. Jeg fikk en bratt læringskurve, men man lærer seg 
selv bedre å kjenne når man eksponeres for ulike ting. 
Allerede den gangen lærte jeg at jeg er veldig utålmodig. 
Fremdeles kan jeg bli rastløs under ledermøter – som  
typisk varer i fem-seks timer.

Tittelen som blårusspresident fleipet han selv med 
da han ble presentert som ny konsernsjef, men han er 
ikke et sekund i tvil om at det ville vært en fordel med  
redaksjonell erfaring i tillegg. Trass stempelet som typisk 
«blåruss» mener han samarbeidet med redaksjonene har 
gått greit. 
– Den spennende utviklingen oppstår ofte i skjærings-
punktet mellom ulike miljøer, og man skal ikke være 
redd for å samarbeide tettere. I Aftonbladet samarbeidet 
de på tvers i langt større grad enn i Norge, uten at noen 
redaktører følte seg truet. Det var svært fruktbart. Med 
tiden har samarbeidet blitt tettere i Norge også, som i VG 
rundt digitale nyskapninger.

Ryssdal drar hendene over ansiktet og skifter stilling. 
Rastløs?

BEKyMRET

Den omstridte fusjonen mellom Media Norge og Schib-

«Jeg er sikkert også en rollemodell  
for at det lønner seg i livet med hardt arbeid»
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sted ble nylig gjennomført. Bare uker tidligere uttrykte journalistene 
i Media Norge-avisene bekymring over for lite redaktørmakt og for 
mye stoffdeling. Ikke uventet avfeier Ryssdal bekymringene.
– Jeg synes Media Norge fungerer veldig bra og akkurat slik man 
hadde tenkt. Deling av stoff er fortsatt på et begrenset nivå, men 
man ser at det er gunstig å samarbeide, som i Wikileaks-saken. Jeg 
mener heller ikke redaktørene har fått redusert innflytelse, snarere 
tvert imot. 

Til dem som hevder Schibsted i det stille hele tiden har hatt en plan 
om full overtakelse av Media Norge, gir han også klar beskjed:
– Det er ikke riktig. Vi har hele tiden ønsket å være hovedeier, men 
det lå ingen «grand masterplan» bak. Utviklingen har vært styrt av 
ytre hendelser som finanskrisen og lang behandlingstid; medie-
markedet har endret seg mye på tiden som har gått fra vi begynte å 
snakke om Media Norge. 

Ryssdal regner det som sikkert at Schibsteds titler på papir lever i 
beste velgående om fem, og kanskje også ti, år. 
– Årene fremover må vi bruke på en helt nødvendig digital omstilling.
– Aamot fikk gjennomgå etter uttalelsen om at Schibsted i fremtiden 
må leve av å selge biler?

Ryssdal legger albuene på bordet og lener seg fremover. 

– Journalistikk er kjernen av vår virksomhet. Men vi har gjennom 
hele vår tid også solgt brukte biler, og det kommer vi til å fortsette 
med. Ser man på børsverdien, kan det hende rubrikktjenestene er 
mer verdt allerede. Jeg vil ikke spå når de omsetningsmessig blir 
større. Men det er imperativt at vi bevarer den gravende journa- 
listikken. Min største bekymring, er nettopp hvordan vi skal finansiere  
denne typen journalistikk. Hittil har ingen andre medier hatt  
ressurser eller troverdighet nok til å ta over de store avisredaksjonenes  
rolle. Vi skal være granskerne, selv om jeg ikke liker begrepet den 
fjerde statsmakt så godt. 

– Hvorfor ikke?
– Begrepet er en popularisering, det er unyansert, og det finnes  
ingen formell forankring for en slik rolle. 

BALANSEKuNST 

Rolv Erik Ryssdal har etablert seg med sin familie ikke veldig langt 
fra der han vokste opp. 

– Vi kom hjem fra Sverige med tre barn, men hadde bare to barne-
rom. Den minste sov på et kott, og vi var livredde for at barnevernet 
skulle komme; det var jo ikke forsvarlig. Så vi fikk kjøpt et større hus.
Huset ble totalrenovert i kona Grys regi. Markedsøkonomen har  
nylig startet opp som nettbasert interiørkonsulent. Mens hun  
tidligere har studert hjemmefra, kan hun nå jobbe hjemmefra.

– Det er klart det gjør det enklere. Med denne jobben får jeg ikke 
til å hente på skolen hver tirsdag og torsdag og levere hver mandag,  
onsdag og fredag – slik de fleste sikkert har det. Men jeg er veldig 
opptatt av å skape en «work / life-balance». Barna vokser bare opp 
én gang. En venn ble tilbudt en spennende stilling i et konsern i  
Frankrike. Han fikk beskjed om at han kom til å se barna sine bare 
i helgen. Det er vanskelig å akseptere for en fra Norge. Her er vi  
privilegerte. Det er et positivt resultat av vår tidsånd at vi prioriterer 
familien høyt.

LESEROPPLæRING

Som sjef for et konsern med 7500 ansatte fordelt på virksomheter i 
26 land på tre kontinenter, er det er likevel ikke til å komme bort fra 
at det blir mange reisedøgn. Av sommerens tre skoleavslutninger er 
han heldig hvis han får med seg én. Sommeren for to år siden ble det 
ikke tid til ferie – men det var unntaket. Vanligvis reiser familien til 
Spania. I år eksperimenterer de med Kroatia.
– Vi ferierer på vårt familiested på Sørlandet, men har funnet ut at 
vi må ta en periode i varmere strøk – istedenfor å kjøpe våtdrakt 
til barna. Skal barna lære å svømme nytter det jo ikke med så kaldt 
vann som det er her – for ikke å snakke om at man selv skal være 
uti med dem, grøsser trebarnsfaren, som ellers er opptatt av at barna 
skal bli trygge, selvstendige, åpensinnede og tolerante. 

– Jeg er sikkert også en rollemodell for at det lønner seg i livet med 
hardt arbeid. Der er jeg nok påvirket av min egen far. Han var også 
mye på kontoret; det er kanskje derfor han har fått en byste utenfor, 
smiler han og nikker i retning Høyesterett.

Når han ikke er på reise, innfinner Schibsteds konsernsjef seg  
imidlertid ikke på kontoret før åtte. Innen han, for å få litt trening 
inn i en hektisk hverdag, tråkker opp alle trappene til niende etasje, 
har han spist frokost og lest Aftenposten med barna.
– Jeg må jo lære dem å lese aviser. I dag leste vi om bin Ladens  
skjulested, men vanligvis går det i sport.

Selv er han ihuga Arsenal-fan – i den grad at han noen år tilbake 
droppet familiens 17. mai- feiring for å se Arsenal i Champions  
League-finale i Paris. Den sportsinteresserte familien observeres  
ellers ofte i marka.
– Man blir jo automatisk kjernesunn når man får barn. Det blir  
mindre alkohol og sene kvelder. Kona begynte på yoga, men nå går 
hun isteden tur med hunden vi har fått. Og jeg som hadde gledet 
meg til hun skulle vise meg alle yogastillingene, ler han.

FARTSGLAd

– Du fyller femti neste år…
– Det er ett og et halvt år til, avbryter han:
– Når på året man er født, har ikke hatt noe å si siden barneskolen, 
men nå tenker jeg på det. Om ett år mange av vennene mine femti – 
et halvt år før meg. Det er gøy.

– Er det da du skal kjøpe Porsche igjen?
Mens han var i Sverige realiserte Ryssdal guttedrømmen om å 
kjøpe en Porsche. Så glad var han i å kjøre Porschen at han gjerne 
brukte helgene på å kjøre gjennom Sør-Sverige og videre nedover i  
Tyskland, bare for å kunne kjøre så fort han ville. Sammen med kona 
la han også en påskeferie til autobahn. 
– Jeg var godt fornøyd med den tiden, men jeg tror ikke det blir noen 
flere Porsche-kjøp, nei.

– Hvilke perioder i livet ditt har vært de beste så langt?
– Profesjonelt sett har de to siste årene selvfølgelig vært det store 
høydepunktet. Det har vært et kick. En givende, om slitsom, reise. 
Jeg ser det som utrolig meningsfullt å være i det som er blitt et så 
internasjonalt konsern, sier Ryssdal.

Han slenger på seg jakka og rusler gjennom Schibsteds luftige  
inngangsparti og ut i vårsola. Over ham troner konsernlogoen, den 
som ble endret for et halvt år siden, fordi den ikke lenger stemte 
overens med det konsernet Schibsted ønsker å være. Den nye  
logoen skåret etter sigende godt på verdiene moderne, progressiv og  
internasjonal – kanskje ikke så helt ulikt resultatene konsernsjefen 
selv ville fått.

1. I påsken debuterte trebarnsfamilien på storbyferie i Paris. Her er Rolv Erik og Gry 
foreviget i Disneyland.
2. Konsernsjefen løp for Schibsted i årets Holmenkollstafett.
3. På båttur med kolleger fra Schibsted på fjorårets sommerfest. 
4. Ryssdal i samtaler med journalister og analytikere, kvartalspresentasjon november 2010.
5. Påtroppende konsernsjef Rolv Erik Ryssdal (t.v.) sammen med avtroppende 
 konsernsjef Kjell Aamot. De to møttes første gang da Rolv Erik skrev sin diplom- 
 oppgave om avisenes fremtid.FoTo: scanpix / erlend aas

6. Rolv Erik med Estlands statsminister Andrus Ansip på ledersamling i Tallinn, 
 høsten 2010. 
7. Skipresident Sverre Seeberg (t.v.) og daværende administrerende direktør i VG Rolv  
 Erik Ryssdal, da det ble klart at VG og det norske hopplandslaget fortsatte sponsor- 
 samarbeidet fram til oslo-VM i 2011.FoTo scanpix / cornelius poppe

8. rolv erik ryssdal, Bernt olufsen og Torry pedersen foran VG-huset, glade for et 
 godt første kvartal for VG i 2007.FoTo: scanpix / Frode Hansen
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«Det er imperativt at vi bevarer den gravende journalistikken»


