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Sammendrag 
Tenk deg alt du har på smarttelefonen din som en gang var fysiske objekter. Eller alt 

smarttelefonen kan gjøre for deg som for fem år siden virket utenkelig. Å sjekke været, å 

overføre penger via SMS, å lese en bok. E-bøker har du selvsagt hørt om. Men hva med en 

bokapplikasjon som leser høyt for deg? Hadde ikke det vært noe for barna? Jo, tenkte 

Gyldendal forlag i 2010. Etter lanseringen av iPaden i 2010 åpnet mulighetene seg for 

barnebokapplikasjoner tilgjengelig gjennom App Store, som tok i bruk alle de multimodale 

verktøyene nettbrettet gjorde tilgjengelig. Men gleden var kortvarig, og våren 2016 er det 

drøyt 150 barnebokapplikasjoner til sammen fra alle de store forlagene og andre 

applikasjonsutviklere til sammen. Produksjonen av nye applikasjoner har så godt som stoppet 

helt opp.  

 

I denne oppgaven har jeg kartlagt barnebokapplikasjonsmarkedet i Norge, og pekt på flere 

faktorer som har gjort markedet lite lønnsomt både for forlag og utviklere. Kartleggingen er 

basert på kvantitative undersøkelser i App Store, medierapporter og ikke minst kvalitative 

intervjuer med informanter fra Gyldendal, Ablemagic og Propell. 

 

Problemområdene stammer både fra App Store og fra forlagene selv: Apple begrenser 

inntjeningsmulighetene, samtidig som utformingen av App Store gjør det nærmest umulig for 

norskspråklige applikasjoner å bli oppdaget. Papirbokmarkedet i stor grad opprettholdt av 

litteraturpolitiske virkemidler, noe som virker usannsynlig at vil inkludere applikasjoner i 

fremtiden. Forlagene, som eier flere ledd i papirbokas verdikjede, har brukt store ressurser på 

kvalitetsapplikasjoner som nærmest forsvinner i konkurransen fra gratisapplikasjoner. 

Papirboklesere vet ikke at applikasjonene eksisterer, og de er i alle fall ikke villige til å betale 

den stive prisen sammenlignet med andre applikasjoner i App Store. Disse faktorene har til 

sammen gjort barnebokapplikasjonsmarkedet til et ulønnsomt satsingsområde.  
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1 Innledning 
 

I 2008 ble App Store lansert, et verdensmarked for applikasjoner med ulike funksjoner som 

var kompatible med daværende iPhone 3. Bare to år etter kom den første iPaden, og for den 

norske forlagsbransjen åpnet det seg en verden av muligheter. Ikke bare kunne nettbrettet 

brukes som lesebrett, men e-bøkene kunne videreutvikles til å inneholde mer enn bare tekst 

og lyd. App Store var ideell til å distribuere bokapplikasjoner, litteratur i et nytt formater på 

helt nye plattformer. Gyldendal var raskt på banen med applikasjonen Tambar er et troll, en 

digitalisering av papirboken med samme navn. Applikasjonen ble en stor suksess: i 2010 

solgte forlaget 6000 eksemplarer av papirboka, og 9000 eksemplarer av applikasjonen. I 2011 

ble Tambar solgt tre ganger så mange ganger som applikasjon enn som papirbok (Bjørkeng 

og Elnan 2012). Ingen andre forlag kom like raskt på banen for å utgi applikasjoner med like 

stor hyppighet som Gyldendal, men det skulle ikke gå lang tid før også Samlaget, Aschehoug 

og Cappelen Damm tilbød sine egne applikasjoner for salg. Nye, heldigitale forlag ble 

opprettet ene og alene for å ta i bruk den nye distribusjonskanalen. Alle fulgte Gyldendals 

suksessoppskrift og satset på den skjønnlitterære barnebokapplikasjonen fordi formatet 

nærmest var skreddersydd for å formidle bildebøker.  

 Opprettelsen og suksessen til App Store er en del av den fjerde industrielle 

revolusjonen, også kjent som Industri 4.0, som er en følge av automatiseringen og 

digitaliseringen av nær sagt alle samfunnsområder. For den enkelte borger betyr det 

muligheten til å sjekke været på yr.no, betale regninger med eFaktura, sende penger via SMS 

eller ta i bruk nye teknologiske løsninger i arbeidshverdagen. Det betyr også å kunne lese 

bøker på mobiltelefonen, å la en applikasjon lese historier høyt for barna eller la barna høre 

sin egen innleste stemme. De aller fleste husholdninger har i dag teknologien til å bruke disse 

løsningene, og smarttelefonen og nettbrettet er innlemmet i mange menneskers daglige rutine. 

 Etter suksessen med Tambar er et troll stopper utviklingen likevel opp. Nedlastningen 

av nye barnebokapplikasjoner går kraftig ned, og forbrukere later til å være villige til å betale 

stadig mindre for et produkt som er ressurskrevende å produsere. Mens papirbokmarkedet 

vokser i omsetning, krymper omsetningen i barnebokapplikasjonsmarkedet. Utviklingen i 

Norge kan imidlertid ikke sies å være parallell med utviklingen internasjonalt: På 

barnebokmessa i Bologna har den digitale seksjonen vokst for hvert år. I år var et helt bygg 

viet digital barnelitteratur, og applikasjonene fikk størst oppmerksomhet. Forlag, utviklere og 
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teknologiske giganter var til stede for å briljere med nye løsninger, nye interaktive historier 

og måter å fortelle disse på.  

 

Hva er det da som gjør at særlig det norske markedet for barnebokapplikasjoner har stagnert? 

 

I denne oppgaven har jeg kartlagt utfordringene norske forlag og utgivere har støtt på i møtet 

med nye teknologiske løsninger og tilhørende nye distribusjonskanaler. Kartleggingen har i 

hovedsak bestått av undersøkelser av ulike aspekter ved utviklingen og distribueringen av 

applikasjonene, samt intervjuer med tre ulike aktører. Disse tre er daglig leder og kreativ 

leder Nina Fjelnset og redaktør og tekstforfatter Marte Rye Bårdsen fra applikasjonsselskapet 

Ablemagic, gründer og forlagssjef Per Harald Borgen i det heldigitale forlaget Propell og 

tidligere redaktør i Gyldendal Digital og nåværende redaktør i Gyldendal, Harald Fougner. 

Med bakgrunn i de tre intervjuene og kartleggingen av markedet for barnebokapplikasjoner i 

Norge, der ”markedet” betyr kjøpstevnet for applikasjonen og applikasjonens kjøpergruppe, 

har jeg identifisert noen problemområder som har vært særlig fremtredende for norske 

aktører i møte med et nytt digitalt felt. For å illustrere min diskusjon av disse 

problemområdene vil jeg bruke barnebokapplikasjonen Tambar er et troll, skrevet av Tor 

Åge Bringsværd og illustrert av Lisa Aisato, som eksempel.  

 Oppgaven består av seks kapitler, der de fire hovedkapitlene undersøker aspekter ved 

barnebokapplikasjonsmarkedet og dets utfordringer. Jeg begynner med å gi en innføring i den 

digitale litteraturens utviklingshistorie, og deretter legge et fundament for å forstå 

barnebokapplikasjonens premiss som litteratur. Jeg poengterer at ergodisk litteratur faktisk i 

lengre tid har utfordret papirbokformatet, og at dette er videreført i den digitale litteraturen. 

Applikasjonen er en del av dette, der det ergodiske nærmest blir et krav i utformingen, også i 

barnelitteraturen. Applikasjoner har flere bruksområder enn kun som litterært medium, for 

eksempel som spill. Bruken av multimodale verktøy i barnebokapplikasjonen vil gjøre at 

grenselinjene mellom spill og litteratur kan bli utydelige, og jeg vil derfor argumentere for at 

ikonotekst-begrepet kan brukes for å omfavne flere multimodale elementer som utgjør et verk 

og på den måten beholder spesielt bildeboken det litterære også i applikasjonen. 

 I tredje kapittel vil jeg for det første definere ”barnebokapplikasjon”, og gjøre rede for 

ulike kategoriseringer innenfor dette begrepet. Ved å plassere ulike barnebokapplikasjoner i 

kategorier basert på grad av multimodalitet kan jeg peke på noen strukturer i 

applikasjonsmarkedet, der hovedfunnet er at norske forlag i stor grad har digitalisert 
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eksisterende barnebøker, mens de i liten grad gjort bruk av de tilgjengelige elementene i 

applikasjonsformatet. Videre gjør jeg rede for de to største applikasjonsmarkedene på 

verdensbasis, Apples App Store og Googles Play Store, og diskuterer hvorfor norske forlag 

har valgt å ikke utgi sine applikasjoner i det sistnevnte. I stor grad er det påstanden om at 

Play Store er et gratismarked som diskuteres, og jeg kommer til å argumentere for at begge 

markedene faktisk må sies å være gratismarked. Videre presenterer jeg fakta om hvem som 

kan utgi applikasjoner, og hva slags inntjeningsmuligheter det er i App Store for en utgiver.  

 Fjerde kapittel tar for seg utfordringer norske forlag har møtt som følge av den 

konkrete salgssituasjonen i App Store. Jeg sammenligner App Store og papirbokhandler i 

Norge for å understreke hvordan de strukturelle forskjellene i salgssituasjonene påvirker 

markedsutviklingen, og fortsetter med å problematisere det faktum at norske forlag må 

forholde seg til Apples redaksjon for å bli fremhevet i App Store. Informantene har i 

intervjuene lagt vekt på hvor viktig det er at applikasjoner plukkes ut av denne navnløse 

redaksjonen, men samtidig kan det være problematisk at norsk barnelitteratur skal formes 

etter ubestemmelige kriterier fra en ukjent redaksjon. Til slutt diskuterer jeg statens rolle i og 

eventuelle ansvar for å underbygge et norsk applikasjonsmarked. Til tross for at mine 

informanter har negative opplevelser av møter med blant annet Kulturrådet, argumenterer jeg 

for at interessen for digital litteratur har økt de senere årene. Jeg finner det heller ikke særlig 

sannsynlig at ordninger som fastpris, momsfritak og innkjøpsordninger er praktisk mulige 

eller i det hele tatt ønskelige fra statens side. 

 Det femte kapittelet er siste ledd av oppgavens hoveddel. Jeg beveger meg fra 

utfordringene som møter forlagene fra utsiden, og diskuterer her forlagenes egne strategier 

for å peke på problemområder som ikke kommer utenfra. Jeg bruker Robert Escarpits 

kretsløp-modell for å definere de ulike målgruppene som befinner seg i App Store og i 

papirbokmarkedet. Denne modellen er spesielt nyttig for å poengtere at 

barnebokapplikasjonen og papirbarneboken befinner seg i ulike kretsløp, og forlagsbransjen 

har skapt produkter som henvender seg til en målgruppe i et annet kretsløp enn den som 

befinner seg i App Store. Jeg vil også beskrive den endrede markedssituasjonen, som er en 

følge av den fjerde industrielle revolusjonen der flere husholdninger har tilgang på nettbrett 

og smarttelefoner, og stadig flere barn bruker mer tid på disse enhetene. Poenget mitt er at 

markedet for barnebokapplikasjoner eksisterer, men mangel på markedsføringsstrategier og 

merkevarebygging gjør at forlagene ikke når frem til riktig målgruppe. Neste problemområde 

jeg diskuterer er betalingsviljen til norske forbrukere. Jeg argumenterer for at norske forlag 
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har blitt vant med et høyt prisnivå av papirbøker gjennom litteraturpolitiske virkemidler, men 

at dette ikke er overførbart til applikasjonsmarkedet. Økt eksponering til millioner av 

konkurrerende applikasjoner har gjort betalingsviljen hos den gjengse forbrukeren lav, og 

prisen på norske barnebokapplikasjoner blir til sammenligning med lignende produkter for 

høy. Kombinert med høye produksjonskostnader blir det innskrenkete inntjeningsmuligheter 

sammenlignet med en papirbarnebok. Den siste delen tar for seg teknologiske utfordringer, 

og i denne delen kommer jeg til formatet eBok+ og applikasjonen Boksnuser. I 

utgangspunktet har denne distribusjonsløsningen løst problemet med Apples kutt i 

salgsinntekten på en god måte, men den teknologiske løsningen er både lite brukervennlig, og 

presser ut andre aktører. Videre poengterer jeg at barnebokapplikasjonene som er tilgjengelig 

i dag i stor grad har forsøkt å imitere papirboken, noe som kan skape vanskeligheter for den 

teknologiske utformingen og diskuterer om de multimodale mulighetene ikke utforskes i stor 

nok grad.  

 

1.1 Teori 
Denne oppgaven er et kartleggingsprosjekt, og det foreligger naturlig nok lite tidligere 

forskning om akkurat bokapplikasjonsmarkedet. Øyvind Prytz publiserte i 2013 en forstudie 

utført for Kulturrådet om litteraturen i digitale omgivelser. I forlengelse av dette ble det i år 

utgitt en bok basert på denne forskningen, Litteraturen i en digital tid. Prytz behandler temaet 

skjermlitteratur og analyserer noen barnebokapplikasjoner, samtidig som han gir en oversikt 

over hvilke litterære muligheter som finnes i de nye formatene. Han problematiserer i liten 

grad det faktiske barnebokapplikasjonsmarkedet. I 2014 ble det utgitt en bok basert på et 

forskningsprosjekt i regi av Norsk barnebokinstitutt om barnelitteratur på tvers av medier, 

Jakten på fortellinger. Elise Seip Tønnessen vier et helt kapittel til ”litterære apper”, men 

også dette materialet har sine begrensninger da det i hovedsak fokuserer på 

definisjonsproblematikk og analyseeksempler.  

 I kartleggingen av applikasjonsmarkedets bestanddeler har jeg benyttet flere 

forskningsrapporter, blant annet Medietilsynets undersøkelse av barns medievaner Foreldre 

om småbarns mediebruk (2014), Forbrukerrådets undersøkelse av e-bokmarkedet i Norge 

(2015) og Forleggerforeningens bransjestatistikk. Jeg har brukt Trond Andreassens 

standardverk Bok-Norge. En litteratursosiologisk oversikt flittig for å kontrastere 

applikasjonsmarkedet med papirbokmarkedet. 
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 All informasjon om barnebokapplikasjonene er samlet fra App Store, og i noen 

tilfeller Play Store. Jeg har samlet inn data om: antall applikasjoner, applikasjonenes pris, 

utgiver, utgivelsesdato og oppdateringshistorikk. Jeg gjør oppmerksom på at 

prisinformasjonen er variabel. All informasjon om barnebokapplikasjoner er per 29.01.16, 

med mindre annet er oppgitt i fotnoter.  

 

1.2 Metode 
Selv om papirlesningen holder stand, blir en stadig større del av litteraturen lest 
digitalt eller innenfor det man kan beskrive som et digitalt miljø. Vi har ofte 
smarttelefonen eller nettbrettet tilgjengelig når vi leser, og dette kan føre til at 
lesningens form endrer karakter. (Prytz 2016: 18) 

 
I dette sitatet beskriver Øyvind Prytz den moderne leseren, alltid bærende på en smart-enhet, 

og i ferd med å endre lesevaner i tråd med den digitaliserte hverdagen. Om man ikke kan slå 

fast at lesevaner er endret, kan man i alle fall slå fast at lesevanene er i bevegelse – man er 

ikke lenger avhengig av boken som et fysisk medium for å lese. Prytz er hovedsakelig opptatt 

av hvordan litteraturens estetiske former er i forandring, også når det gjelder 

bokapplikasjoner: ”Kapittelet kartlegger kort sagt den ’heldigitale’ eller ’digitalt skapte’ 

litteraturen og de ulike formene og sjangrene som er i ferd med å vokse frem i tilknytning til 

nettbrettene som publikasjonsplattform.” (Prytz 2016: 22). Han slår altså fast at 

skjermlitteraturen bidrar til å utfordre sjangre og tilbyr estetiske kvaliteter gjennom teknologi. 

Kartleggingen av skjermlitteraturen tar for seg hva slags muligheter nettbrettet har for ulike 

publiserings- og leseformer, og utfordringene forlagsbransjen har i møte med proprietære 

løsninger. Min interesse for feltet har rot i det samme prinsippet: applikasjonen tilfører 

litteraturen et enormt potensiale for litteraturen, både gjennom tilførselen av nye elementer og 

gjennom en distribusjonskanal som gir en direkte linje mellom forlag og leser. Applikasjonen 

har imidlertid en stor ulempe, noe som er lite diskutert i forskningslitteraturen så langt: Det er 

svært ressurskrevende å produsere bokapplikasjoner og det krever en betydelig mengde 

nedlastninger før en applikasjon gir salgsinntekter. Hvordan har forlagene møtt denne 

utfordringen i praksis? Hvorfor har det vist seg å være så vanskelig å formidle 

bokapplikasjoner? Hva slags marked er det norsk forlagsbransje har beveget seg ut på? 

 Dette er en kartlegging av det norske barnebokapplikasjonsmarkedet, og til tross for at 

det har vært gjort lite forskning på akkurat dette tidligere, har jeg kunnet benytte Elise Seip 

Tønnessens kategoriske inndelinger av barnebokapplikasjoner som definisjonsmessig 
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grunnlag. Gjennom datainnsamling av alle barnebokapplikasjoner i App Store ble noen 

overordnede strukturer tydelig: For det første var det vanskelig å finne 

barnebokapplikasjonene, for det andre var det overraskende få av dem, og for det tredje var 

det kun et fåtall nye applikasjoner eller nylige oppdaterte applikasjoner siden 2014. Det viste 

seg faktisk at de aller fleste barnebokapplikasjonene ble utgitt i 2011, og få utgivere har gitt 

ut nye barnebokapplikasjoner siden den gang. 

 Neste steg var å kartlegge hvilke områder som var særlig problematiske for 

applikasjonsmarkedet, og det ble da essensielt å kontakte involverte som hadde vært med 

både i markedets oppsving og stagnasjon. Jeg valgte aktørene basert på deres ulike 

bakgrunner: Harald Fougner var direktør i Gyldendal Digital helt fra oppstarten og var med 

på produksjonen av Tambar er et troll, Gyldendals første barnebokapplikasjon. Per Harald 

Borgen er grunnlegger av Propell forlag, et heldigitalt forlag som kun utga applikasjoner, og 

som fikk mye medieoppmerksomhet i forlagets oppstartfase. Til slutt ønsket jeg kontakt med 

et rent applikasjonsselskap som en kontrast til de etablerte forlagene, særlig fordi de var kjent 

med App Stores konkurransemarked. Valget falt på Nina Fjelnset og Marte Rye Bårdsen fra 

Ablemagic.  

 I de tre intervjuene er det særlig den subjektive opplevelsen av applikasjonsmarkedet 

jeg ønsket informasjon om. Jeg spurte derfor om hva slags forhåpninger de hadde hatt, og 

hvorfor de selv mente at utviklingen ikke gikk i den retningen de først trodde. Jeg har 

samtidig stilt flere konkrete spørsmål om markedsstrategi og sosiale medier, bruk av 

støtteordninger, forretningsmodell, nedlastningstall og omsetning. Etter de tre intervjuene ble 

det tydelig at alle hadde lignende opplevelser av applikasjonsmarkedet i Norge: det er 

vanskelig å bli sett i App Store, de ble presset til å stadig senke prisene for å få 

applikasjonene nedlastet, inntjeningsmulighetene var langt mindre enn først antatt og 

entusiasmen fra forbrukere uteble.   

 Funnene i den kvalitative undersøkelsen ble også de områdene jeg valgte å fokusere 

på. Apple og App Store som redaksjon og marked, inntjeningsmuligheter, statlige insentiver 

på den ene siden, og forlagene og utgivernes egne strategier, som markedsføring og 

henvendelser mot målgrupper, pris og teknologi på den andre siden. På den måten beskriver 

jeg et skille mellom de ytre utfordringene som møter forlagene, og de utfordringene som kan 

sies å være interne. Resultatet har blitt en kartlegging av barnebokapplikasjonsmarkedet i 

Norge, og hvilke aspekter som har vært særlig utfordrende for forlagsbransjen i møte med 

nye teknologiske plattformer. 
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Alle informanter har fått lese relevante deler av oppgaven, og har godkjent bruken av 

intervjuene slik det fremstår i teksten. Referanser i teksten til informantene baserer seg 

utelukkende på de tre intervjuene. 
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2 Bakgrunn 
 

I dette kapittelet setter jeg en historisk ramme rundt bokas evolusjon fra papirformat og til 

applikasjon. Jeg bruker Aarseths verk om cybertexts og ergodisk litteratur for å belyse 

hvordan det vi kjenner som digital litteratur på sett og vis har eksistert lenge, både fordi 

trykkeprosessen har vært digital og fordi sjangerutfordrende litteratur lenge har søkt etter en 

plattform å realiseres på. Applikasjonens utforming gjør all litteratur ergodisk, nettopp fordi 

det krever interaksjon og i noen tilfeller meddiktning. Jeg diskuterer også 

barnebokapplikasjonens premiss som litteratur, nettopp fordi applikasjonens muligheter for 

multimodale verktøy gjør at grensene mot annen type underholdning kan bli utydelige. 

Kristin Hallbergs begrep ”ikonotekst”, om bilde og tekst som til sammen utgjør et verk, 

omdefinerer jeg slik at det inkluderer andre virkemidler som for eksempel animasjon og lyd.  

 

2.1 Fra papirbok til skjermbok 
Den fysiske boken har eksistert i tusenvis av år på mange ulike materialer uten at det har vært 

radikale endringer i formatet eller måten litteratur leses på. Øyvind Prytz åpner forordet i 

Litteratur i en digital tid med et sitat fra Sult, der fremtidens bok beskrives: ”Med elektriske 

Bogstaver som kunde lyse i Mørke!” (Prytz 2016: 7). Den digitale boken var allerede spådd 

på Hamsuns tid, påtenkt med kombinasjonen elektrisitet og bok. Sitatet peker på noe 

interessant, nettopp at digitaliseringen var en naturlig utvikling etter århundrer med 

papirbøker. Digital publisering kan knapt kalles revolusjonerende, da trykking av bøker har 

basert seg på teknologiske løsninger i lang tid, og digitaliseringen av skriftspråket begynte 

allerede med telegrafen i 1874 (Hillesund 2006: 326). Kodesystemet som ble utviklet for 

telegrafen ble videreutviklet til det i dag standardiserte tastaturet, og fusjonen av 

teleteknologi og computerteknologi ble til en maskinvare med skjerm som kunne kjøre 

tekstprogrammer. PC-en ble populær og utbredt på 80-tallet, og i løpet av 90-tallet kom flere 

eksempler på nordisk digital litteratur, altså litteratur som må leses på en datamaskin 

(Hillesund 2006: 327). Ett eksempel er Trygve Lillefosses digitaliserte versjon av Tor Åge 

Bringsværds novelle ”Faen. Nå har de senket takhøyden igjen. Må huske å kjøpe nye 

knebeskyttere”, der leseren må klikke på linker i teksten for å skape progresjon i handlingen 

(Rustad 2012: 10). Den digitale litteraturen, skriver Hans Kristian Rustad, er ”produsert av 

forfattere som utnytter den digitale teknologien i produksjons-, distribusjons- og 
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resepsjonsprosessen. Den må leses på en dataskjerm, og eventuelt samtidig høres via 

høyttalere.” (Rustad 2012: 11) Denne litteraturen kan ikke eksistere i analogt format uten at 

semiotiske og estetiske særegenheter går tapt ettersom den tar i bruk multimodale virkemidler 

som skrift, lyd og dynamiske elementer som animasjon. Denne definisjonen overensstemmer 

i stor grad med det Øyvind Prytz senere refererer til som skjermlitteratur, litteratur som må 

leses på en form for digital skjerm. 

 Det er snart ti år siden Espen Aarseth publiserte det som nå har blitt et standardverk 

innen digital litteraturteori, Cybertexts: Perspectives on ergodic literature (1997). Aarseth 

definerer ergodisk litteratur som litteratur der leseren aktivt må ta del i lesningen gjennom 

fysiske handlinger: ”In ergodic literature, nontrivial effort is required to allow the reader to 

traverse the text.” (Aarseth 1997: 1). Ikke-triviell innsats skiller seg fra den trivielle som 

medføres av papirboklesning: å bevege øynene, eller bla videre i bokens ark. Det er i den 

digitale litteraturen og bokapplikasjonens natur å kreve ikke-trivielle handlinger av leseren, 

men det er ikke begrenset til den digitale litteraturen. Som eksempel bruker Aarseth Marc 

Saportas Composition No 1 (1962), en roman der sidene er formet som en kortstokk og kan 

leses i alle mulige rekkefølger. Et eksempel fra teaterverdenen er Ayn Rands skuespill Night 

of January 16th (1936) der publikum velges ut til å være jury, og skuespillet har ulik 

avslutning avhengig av juryens endelige avgjørelse (Aarseth 1997: 10).  

 Det finnes ulike typer barnebokapplikasjoner, og disse vil jeg definere nærmere i 

neste kapittel, men et hovedskille går mellom digitaliserte papirbøker og digitale først-

applikasjoner. Barnebokapplikasjoner som er digitale først bruker i hovedsak flere verktøy, 

og på annerledes vis enn applikasjoner som etterligner papirbokens utforming. Disse er 

ergodiske i større grad ettersom det kreves at leseren deltar aktivt gjennom å trykke eller 

stryke på berøringsskjermen, bevege på nettbrettet eller smarttelefonen, eller kanskje blåse 

eller rope på den for å aktivere sensorer som fører handlingen videre. Den ergodiske 

utformingen, som sjeldent forekommer i papirbøker og kanskje er mer krevende for leseren, 

er essensiell for barnebokapplikasjonen. Aarseths eksempler er fra før PC, håndholdte smart-

enheter og Internett, men ergodisk litteratur i papirformat forekommer også i nyere tid. Det 

kan være et tegn på påvirkning fra de mulighetene som ligger i utformingen av digital 

litteratur. Romanen House of Leaves (2000) av Mark Z. Danielewski er utformet på en slik 

måte at leseren må bla til ulike sider, vende boka på hodet og av og til følge teksten gjennom 

en labyrint for å oppnå innholdsmessig mening. Romanen følger også to ulike historier som 
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fortelles samtidig og som kun skilles fra hverandre med ulik skrifttype. Den har også fotnoter 

som refererer til fiktive verk, artikler og mennesker. 

 Den digitale litteraturen har røtter langt tilbake i tid, og har lenge vært knyttet til 

papirboka. Aarseths begrep om ergodisk litteratur viser også at noen former for litteratur har 

søkt etter nye formater å realisere seg på, noe applikasjonen kan være behjelpelig med. 

 

2.2 Bokapplikasjonen som litteratur 
Blant bokapplikasjonene i App Store er det hovedsakelig skjønnlitteratur for barn å finne, noe 

som gjenspeiler seg internasjonalt. At det nettopp er bokapplikasjoner for barn som har 

utpekt seg henger sammen med bildebokens utforming. I artikkelen ”Litteraturvetenskapen 

och bilderboksforskningen” (1982) definerer den svenske litteraturforskeren Kristin Hallberg 

en bildebok som en barnebok med en eller flere bilder på hvert oppslag. Bildene og teksten 

utgjør to ulike semiotiske system, og i interaksjonen mellom disse kommer den ”egentlige” 

teksten, eller ikonoteksten frem. Ikonoteksten legger visse premisser for lesningen og 

analysen av et verk: ”Det innebär att man vid bilderboksanalys måsta beakta bild och text 

under ständig uppmärksamhet på interaktionen. För övrigt gäller att hela verket har en 

ikonotext likväl som varje uppslag, varje sida osv, har sin ikonotext.” (Hallberg 1982: 165). 

Hver bokside oppfordrer leseren til å se ikonoteksten, eller helheten i interaksjonen mellom 

tekst og bilde. Wolfgang Iser skriver i ”Textens apellstruktur” (1981) at tekstens ulike 

meningspotensialer vekkes til live hos leseren, og i ”hullene” mellom tekst og bilde er det 

leseren som aktivt fyller inn mening: ”Læseren må kontinuerligt udfylde de tomme pladser 

eller skaffe dem af vejen. Idet han skaffer dem af vejen, udnytter han det spillerum, der er 

givet for tekstfortolkningen, og etablerer selv de ikke formulerede relationer mellem de 

enkelte billeder.” (Iser 1981: 111). Ikonoteksten og tomrommene mellom tekst og bilde gjør 

bildeboken til et medium som krever aktiv deltakelse fra leseren, som ofte er barn. Denne 

aktive deltakelsen kommer som følge av samspillet mellom multimodale verktøy, noe som vil 

kunne overføres til et digitalt medium. Bildeboken, som per definisjon er multimodal, vil 

gjennom digitale formater som applikasjonen og eBok+ kunne tilføres ytterligere elementer, 

som for eksempel animasjoner, lyd eller bruk av nettbrettets innebygde gyroskop. De 

multimodale tilleggselementene utgjør er en del av barnebokapplikasjonens ikonotekst, og 

ettersom de ulike funksjonene blir et utrykk for den meningsbærende fortellingen, er det lite 

som tilsier at utbroderingen av ikonotekstuelle verktøy gjør bildeboken mindre litterær på en 
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digital plattform. Snarere tvert i mot. Som eksempel på ikonotekstens utfoldelse i 

applikasjonen er Garmanns sommer av Stian Hole: I tillegg til samspill mellom det verbale 

og visuelle, er det også gjennomgående lydeffekter i form av fuglesang, summende insekter, 

barn som klapper og synger. Det er også animasjoner av skyer, båter og baller som beveger 

seg over skjermen. Elise Seip Tønnessen påpeker i Jakten på fortellinger at elementene 

sammen skaper et stemningsbilde som ikke fremkommer direkte av teksten, og som har 

meningsbærende funksjon (Tønnessen 2014: 134–6). På den måten blir ikonotekst-begrepet 

utvidet til å inkludere alle multimodale elementer som utgjør verkets helhet, også i digitalt 

format. 

 Det er ikke å komme vekk fra at barnebokapplikasjonen risikerer å nærme seg spill i 

utformingen. Økt interaktivitet som for eksempel ”pek-og-klikk” der brukeren aktivt må 

klikke på berøringsskjermen, eller minispill underveis, gjør grensene mellom bok og spill 

utydelige. I denne oppgaven har jeg forholdt meg til applikasjoner som ligger i kategorien 

”bøker” i App Store og Play Store, om ikke annet er oppgitt. Det betyr at utgiveren, være seg 

forlag eller andre, har definert for brukeren1 at applikasjonen er en bok, med de føringene det 

legger for opplevelsen. I intervjuene med de tre ulike utgiverne har også alle gitt uttrykk for 

at premisset for utviklingen av applikasjonene de står bak har vært litteratur eller 

historieopplevelser. Det ligger med andre ord en intensjon om formidling av litteratur for 

barn i utformingen av barnebokapplikasjonene utgitt av Propell, Ablemagic og Gyldendal.  

 

2.3 Konklusjon 
I dette kapittelet har jeg pekt på noen sammenhenger mellom bruken av ergodisk litteratur i 

papirformat og premissene for bokapplikasjoner som viser at ”nye” formater har eksistert 

lenge. Rustads eksempel om Bringsværds novelle som faktisk kommer til sin rett i møte med 

digitaliseringen viser også at de nye formatene kan være med på å fremme litterære 

elementer. Jeg diskuterte så hvorfor bildeboken spesielt har egnet seg godt som applikasjon, 

noe jeg begrunnet med det faktum at bildeboken allerede er multimodal i utformingen. 

Samspillet mellom lyd og tekst som en uløselig enhet kalles ikonotekst, og jeg har i dette 

kapittelet ment at begrepet kan utvides til å inkludere flere elementer som også kan sies å 

være uløselig knyttet til verkets helhet. 

                                                        
1 Jeg bruker begrepene ”forbruker” og ”bruker” tilsynelatende om hverandre i teksten. Med forbruker 
menes en person som kjøper, eller potensielt kan kjøpe en vare, som en applikasjon. Med bruker 
menes en som aktivt bruker et produkt, for eksempel en applikasjon eller App Store 
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3 Applikasjon og applikasjonsmarked 
 

Dette kapittelet skal gi en innføring i hva som menes med barnebokapplikasjon, og hvordan 

dette begrepet brukes i praksis. Jeg vil her definere ulike kategorier av 

barnebokapplikasjoner, slik at det kommer tydelig frem hvor store forskjeller det er fra 

applikasjon til applikasjon. I tillegg skal jeg gjøre rede for de to største 

applikasjonsmarkedene, App Store og Play Store, og hvorfor App Store nær sagt er blitt et 

hegemonisk marked i Norge. Jeg vil diskutere hvorvidt dette hegemoniet kan være negativt 

for de norske forlagene og utgiverne.  

 

3.1 Definisjon og utforming av barnebokapplikasjonen 
En applikasjon, eller et applikasjonsprogram, er et brukerprogram som benytter 

datamaskinens ressurser til å utføre oppgaver. En typisk applikasjon er for eksempel et 

tekstbehandlingsprogram som Microsoft Word. Med opprettelsen av egne 

applikasjonsbutikker som App Store og Play Store fantes det plutselig endeløse muligheter 

for hvilke typer applikasjoner man kunne laste ned på sine smart-enheter, på lik linje som det 

fantes applikasjoner for PC. En barnebokapplikasjon skiller seg fra en e-bok ettersom den 

muliggjør en annen type interaksjon mellom leser og bok og åpner for at lyd, bilde, tekst og 

andre elementer knyttes til en helhet som fremdeles utgjør et litterært verk. Til grunn for 

interaktiviteten ligger nettbrettet og smarttelefonens utforming, i hovedsak 

berøringsskjermen. Berøringsskjermen forutsetter en aktiv handling fra leseren slik at verket i 

sin utforming er ergodisk. Barnebokapplikasjoner benytter seg av disse teknologiske 

mulighetene i ulik grad. Noen er i utforming kun en digitalisering av en papirbok, mens andre 

er så uløselig knyttet til de teknologiske løsningene at de ikke kan eksistere som papirbøker. 

 Øyvind Prytz bruker i Litteratur i en digital tid (2016) begrepet skjermlitteratur for å 

kategorisere all litteratur som må leses på skjerm, og underkategorien brettlitteratur for 

litteratur som integrerer smarttelefoner og nettbretts muligheter. Dette inkluderer 

applikasjoner, men utelukker ikke andre typer litteratur som også kan leses på ”brett”. Jeg vil 

derfor bruke begrepet barnebokapplikasjon gjennomgående for å tydeliggjøre at det refereres 

til skjønnlitteratur for barn i form av applikasjoner. Elise Seip Tønnessen bruker ordet 

bildebokapplikasjon i kapittelet ”Fra bildebok til app, eller bare litterær app?” i Jakten på 

fortellinger (2014). Per definisjon skiller dette seg i liten grad fra barnebokapplikasjon: Hun 
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henviser konsekvent til barn som målgruppe, og en barnebokapplikasjon vil i selve 

utformingen ligge nær bildeboken. Jeg vil likevel ikke utelukke andre typer 

barnebokapplikasjoner ved å begrense definisjonen til bildebøker til tross for at dette er den 

mest utbredte formen for barnebokapplikasjon. 

 Tønnessen plasserer ”digitale bildebøker for barn”, eller litterære applikasjoner for 

barn, i fire kategorier:  

1. Visuell lydbok: Forskjellen på en papirbok og en visuell lydbok er relativt liten. 

Statiske illustrasjoner, liten eller ingen bruk av animasjoner, og høytlesning 

etterligner lesesituasjonen særlig yngre barn er vant med. Det gjør det også enkelt å 

digitalisere papirbøker, noe som preger mange av de først utgitte 

barnebokapplikasjonene. Et eksempel på en visuell lydbok er Tambar er et troll, utgitt 

av Gyldendal (Tønnessen 2014: 25–6, 133–4). 

2. Bildebøker med tilleggseffekter: I denne kategorien bidrar de ”multimodale og 

interaktive elementene til å fylle ut teksten, men de virker ikke inn på selve historiens 

utvikling.” (Tønnessen 2014: 26). Animasjoner og illustrerende lydeffekter er 

eksempler på interaktive elementer som ikke påvirker historiens handling. Øyvind 

Prytz trekker frem Frøet av Charlotte Bråten som et eksempel der lydeffekter og 

animasjoner illustrerer, men ikke påvirker, handlingen (Prytz 2016: 285–6). 

3. Interaktive bildebøker: I motsetning til bildebøker med tilleggseffekter er interaktive 

bildebøker avhengige av brukerens aktive medvirkning for at meningspotensialet skal 

komme frem (Tønnessen 2014: 139–41). Ett eksempel er applikasjonen basert på 

Tove Janssons Hvordan gikk det? der brukeren aktivt må lete etter elementer på 

skjermbildet eller trykke visse steder for at handlingen skal gå fremover. 

Applikasjonen har også integrert andre elementer, som for eksempel et mini-spill der 

brukeren kan tegne karakteren Filifjonka. Tønnessen beskriver denne typen 

applikasjoner som engasjerende leseropplevelser, mens Prytz argumenterer for at 

dette kan dra oppmerksomheten vekk fra det litterære og være forstyrrende. Det er 

med andre ord ikke uproblematisk med interaktive elementer til tross for at de kan 

bidra til en mer kompleks leseropplevelse.  

4. Digital først: Dette er applikasjoner som aldri har vært papirbøker, men som er laget 

utelukkende for å gi en digital opplevelse. I Ablemagics Napoleon må brukeren styre 

en lommelykt ved å dra fingeren rundt på skjermen for å lete etter den savnede 

eponymiske hunden. Ablemagic har integrert berøringsskjermen på nettbrett og 
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smarttelefon i historien og leseren må aktivt hjelpe til for å komme videre. 

Applikasjoner som er skreddersydd for et digitalt format har vist seg å i større grad ta 

i bruk de teknologiske mulighetene som finnes, men det er også her vi beveger oss inn 

i gråsonen mellom litteratur og spill.  

 

Det er få applikasjoner i den siste kategorien, digital først. Fra de norske forlagene er det 

Gyldendals Kubbe lager skyggeteater og Maja og det magiske speilet, og fra 

applikasjonsselskapet Ablemagic Bruno, Nesen og Napoleon. Flere heldigitale forlag som 

Propell, Blikkboks og Pickatale har applikasjoner som strengt tatt ikke er basert på spesifikke 

papirbøker, men de benytter seg i stor grad av kjente eventyr og historier som fritt kan brukes 

fremfor å utvikle nye digitale fortellinger. Propell baserer også disse applikasjonene på 

samme utviklingsmodell slik at mange er svært like i utforming. Interaksjonen tilpasses ikke 

den enkelte applikasjonen, og mange plasseres derfor i kategorien bildebøker med 

tilleggseffekt.  

I denne oppgaven rettes oppmerksomheten hovedsakelig mot applikasjoner, men et 

annet format som har hatt betydning for digital barnelitteratur de senere årene er eBok+. Til 

tross for at navnet gir assosiasjoner til e-boken, og den omtales av Aschehoug som en 

”beriket ebok”2, ligger en eBok+ nær applikasjonen i formatet. eBok+ baserer seg på 

HTML5, et markeringsspråk som integrerer ulike elementer som for eksempel lyd, animasjon 

og video for publisering på nett. Fordelen med å bruke HTML5 er at bøkene ikke er 

plattformavhengig, og kan leses både på iOS-enheter og Android-enheter. Bøkene selges i 

tillegg i nettbokhandler, på samme måte som e-bøker, og forlagene unngår derfor å 

distribuere bøkene i App Store og Play Store. Det kreves likevel en applikasjon for å lese det 

nye formatet, og de norske forlagene Gyldendal, Aschehoug, Samlaget og Cappelen Damm 

gikk i samarbeid om distribusjonsapplikasjonen Boksnuser, som fungerer som en virtuell 

bokhylle der eBok+ kan leses. Prytz plasserer både bokapplikasjonen og eBok+ i kategorien 

skjermlitteratur ettersom begge formater benytter seg av multimodale virkemidler og må 

leses på skjerm. Mange av de samme titlene finnes som både applikasjon og eBok+. Jeg 

kommer tilbake til dette formatet og Boksnuser-prosjektet i kapittel 5. 

 

 

                                                        
2 https://www.aschehoug.no/detdumaalese2/Nyheter-og-artikler/Boksnuser-berikede-eboeker-for-barn 
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3.2 App Store og Play Store 
Tilgjengelighet og brukervennlighet i App Store  

Et vesentlig element ved barnebokapplikasjonens suksess avhenger av tilgjengelighet og 

brukervennlighet. Brukervennligheten må speile målgruppen, i dette tilfellet barn, slik at de 

enkelt kan benytte seg av applikasjonen. Når det gjelder tilgjengelighet, har de norske 

forlagene og utviklerne nesten utelukkende satset på App Store som distribusjonskanal, og 

jeg skal derfor forholde meg hovedsakelig til App Store og Apple når jeg videre diskuterer 

markedet for bokapplikasjoner i Norge. Gjennom App Store har applikasjoner vært 

disponibelt for Apples smarttelefon iPhone siden 2008, og for iPad siden 2010. Ifølge Apples 

egne tall er det per januar 2015 1,4 millioner applikasjoner for iPhone, og 725 000 for iPad, i 

App Store (Ingraham 2015). Over en milliard applikasjoner skal ha blitt nedlastet siden App 

Stores lansering i 2008. 

 I App Store kan man sortere til underkategori bøker.  På forsiden kommer det da opp 

lister med nylig oppdaterte applikasjoner, mest nedlastede applikasjoner og populære betalte 

eller gratis applikasjoner. Hvilke algoritmer som ligger bak sorteringen er uvisst, men 

ettersom det er det første en bruker ser, er det elementært for utgivere å ha applikasjonene 

sine på disse listene. Dersom man ser vekk fra mer praktiske bokapplikasjoner (Learn 

spanish, Tips & tricks – secrets for iPad, Bibelen på norsk) og konsentrerer seg om 

skjønnlitteraturen, er det barnebokapplikasjonene som dominerer bokkategorien. Få 

bokapplikasjoner henvender seg til voksne, og det dreier seg i tilfelle om e-boklesere og e-

bøker fremfor skjønnlitterære bokapplikasjoner. Blant barnebokapplikasjonene på forsiden av 

bokkategorien er det flere norske utgivelser, blant annet Kubbe lager skyggeteater 

(Gyldendal), Karsten og Petras verden (Cappelen Damm), Pannekaka – eventyr av 

Asbjørnsen og Moe (Blikkboks) og Elleville Elfrid SYKKELTYVEN (Ravn Studio AS). 

Forsiden bærer også preg av mange utenlandske applikasjoner med populære figurer på 

bildene (My Little Pony, Peppa Pig, diverse Disney-figurer). Utgivere har muligheten til å 

legge inn ”tags”, eller søkeord, slik at deres applikasjon vil dukke opp dersom en bruker 

søker på et spesifikt ord i App Store. Brukeren kan altså filtrere vekk det som fremstår som 

mest uinteressant ved å søke på for eksempel ”barnebok”. Straks er det nesten utelukkende 

norskspråklige barnebokapplikasjoner som dukker opp på skjermen. De aller fleste står 

oppført som gratis, men tilbyr kjøp i app. Det betyr at brukeren kan laste ned applikasjonen 

gratis og kanskje få en smaksprøve av boken. I applikasjonen De tre små griser – en 
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barnebok (Propell AS) får brukeren tre sider gratis, før han blir tilbudt å kjøpe resten av 

boken for 49 kroner. Applikasjonen lover for øvrig å by på interaksjon på hver side, spill, 

quiz, fargelegging og muligheten til å spille inn sin egen fortellerstemme. De tre små griser 

er utviklet av det heldigitale forlaget Propell, som utelukkende ga ut bøker i form av 

applikasjoner.3 Totalt antall individuelle barnebokapplikasjoner er rett i overkant av 150, og 

av disse er omtrent 80 applikasjoner utgitt av norske forlag. Tilsvarende søk i Play Store gir 

ingen tilsvarende resultater. Verken Propell, Gyldendal eller Ablemagic har gjort sine 

barnebokapplikasjoner tilgjengelig gjennom andre applikasjonsbutikker enn App Store.  

 

Gratismarked 

Norske forlag har altså i påfallende stor grad valgt å kun utgi sine applikasjoner i App Store. 

Kun Cappelen Damm, Samlaget og Aschehoug har valgt å benytte Play Store som 

distribusjonskanal, og da med et begrenset utvalg sammenlignet med antall applikasjoner de 

har tilgjengelig i App Store. Cappelen Damm har for eksempel kun fire 

barnebokapplikasjoner i Play Store, og elleve tilgjengelig i App Store. Ifølge Per Harald 

Borgen, gründer og forlagssjef i Propell, var dette prosjektet ulønnsomt. Forlaget hadde 

applikasjoner tilgjengelig i begge applikasjonsbutikkene i flere år, men bestemte seg i 2015 

for å kun benytte seg av App Store. Utformingen av Play Store var en av hovedgrunnene: 

Mangelen på topplister innenfor bokkategorien gjorde det vanskelig for brukere å oppdage 

applikasjonene. Nina Fjelnset, daglig leder i Ablemagic, beskriver et annet problem med det 

største Android-markedet. Hun kaller Play Store et ”freemium-marked” der det er vanskelig 

for utgivere å få betalt for barnebokapplikasjoner.4  Betegnelsen begrunner hun med at 

nedlastningen av betalt-applikasjoner generelt sett er lav sammenlignet med 

gratisapplikasjoner som benytter seg av andre typer betalingsmodeller. Ablemagic har to 

applikasjoner tilgjengelig i Play Store, der den ene er faktaboken Tidsreise Trondheim. Den 

har per dags dato ingen vurderinger fra brukere. Til sammenligning har spillapplikasjonen 

Hard Rocket 44 vurderinger. I Play Store er det også oppgitt informasjon om antall 

nedlastninger på en applikasjon. Mens Tidsreise Trondheim har 10–15 nedlastninger etter 

utgivelsen, har Hard Rocket 500–1000 nedlastninger. Gratisapplikasjonen Hard Rocket har 

                                                        
3 Propell AS har lagt ned driften og fjernet alle applikasjoner fra App Store mens denne oppgaven ble 
skrevet. 
4 Betegnelsen ”freemium” beskriver applikasjoner som er gratis å laste ned, men som i realiteten ikke 
er gratis. De benytter seg av for eksempel In App Purchase, abonnementsløsninger eller kjøp av 
virtuelle varer. 
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med andre ord vært mer populær og blitt lastet ned mer enn Tidsreise Trondheim til 29 

kroner. Det kan kanskje se ut til at Fjelnset har rett i at Play Store er et gratismarked. Likevel 

er det viktig å ta høyde for at gratis innhold alltid vil være attraktivt, uten at det er 

ensbetydende med at betaltapplikasjoner vil ha få nedlastninger og tjene mindre penger på 

enkeltsalg. Det digitale barnebokforlaget Pickatale har for eksempel 36 vurderinger og 

mellom 1000–5000 nedlastninger av sin abonnementsapplikasjon i Play Store. Den samme 

applikasjonen har ingen brukervurderinger i App Store, og er ikke på noen av bokkategoriens 

topplister. Det er vanskelig å si om Pickatale tjener mer penger fra abonnementer med 

Android-enheter, men det er altså en tydelig interesse for en applikasjon som tilbyr 

interaktive historier også i Play Store. Et annet eksempel er applikasjonen De tre bukkene 

bruse (Agens AS) i Play Store. Applikasjonen er i kategorien spill, men beskrives som et 

interaktivt eventyr. Den koster 21 kroner, har 5000+ nedlastninger og 142 vurderinger. Til 

sammenligning koster applikasjonen 29 kroner i App Store og har 33 vurderinger. Blant 

vurderingene i Play Store skriver en bruker ”Ungene elsker denne! Skulle absolutt vært flere 

av denne typen interaktive historier og eventyr.” (vurderingen er datert 15.09.15). Kategorien 

spill og bøker kan ikke sammenlignes da de appellerer til ulike målgrupper, men det tyder 

likevel på at interaktive barnebokapplikasjoner er savnet hos Android-brukere. Fjelnset 

forteller at Ablemagic vurderer å utvikle egne applikasjoner for Google Play som vil være 

mer tilpasset ”freemium”-modellen. 

 I et intervju med NRK fra 2011 uttrykker Borgen et ønske om at flere 

barnebokapplikasjoner skulle bli tilgjengelige i Play Store. Borgen kritiser i intervjuet 

tendensen mot at App Store får monopol: ”Det var viktig for oss å gjøre boken tilgjengelig på 

Android Marked også. Det er veldig dumt hvis alle appbøker for barn kun skal være for 

Apple-brukere, sier Borgen.” (Sigvartsen 2011) I samme intervju får Borgen støtte av leder i 

organisasjonen Elek tronisk Forpost Norge, Thomas Gramstad, som mener norske forlag må 

ta initiativ til å utgi bokapplikasjoner også i Play Store for å unngå et Apple-hegemoni. 

Propell trakk alle applikasjoner tilbake fra Play Store etter noen år uten avkastning, og i dag 

er Apple-hegemoniet en virkelighet. Å utvikle barnebokapplikasjoner er økonomisk 

ressurskrevende, og å utvikle løsninger for to ulike plattformer kan fort kreve en dobling av 

ressursene. Nettsiden howmuchtomakeanapp.com, designet for å gi nye utviklere et 

kostnadsoverslag for produksjon av applikasjoner, dobler automatisk kostnaden dersom 

applikasjonen skal være tilgjengelig både i App Store og i Play Store. 
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 Hvorvidt det stemmer at inntjeningsmulighetene i Play Store er lavere enn i App Store 

kan diskuteres. Faktum er at både App Store og Play Store er gratismarked: 68,8% av 

applikasjonene i Play Store var gratis per juli 20155 og det ble rapportert at 90% av 

applikasjonene i App Store var gratis allerede i 2013 (Perez 2013). Samme undersøkelse viste 

at iPad og iPhone-applikasjoner har generelt høyere prisnivå sammenlignet med 

applikasjoner i Play Store på daværende tidspunkt. Antagelsen om at det ikke er mulig å tjene 

penger i Play Store skaper en ond sirkel: Forlag og utviklere ønsker ikke å bruke ressurser på 

å gjøre sine applikasjoner kompatible på begge plattformer etter antagelsen om at det er 

vanskelig å tjene penger i Play Store. Samtidig utforskes heller ikke markedet for 

barnebokapplikasjoner her. 

 

Android-markedet ekspanderer på verdensbasis 

I norske nettbutikker finnes det hundrevis av nettbrett å velge mellom. De fleste nettbrett-

brukere i Norge bruker iPad, men Android-opererte nettbrett har en fordel i og med at flere 

nettbrett-utviklere kan ta i bruk Android (for eksempel Samsung, Huawei, Nexus). 

Konkurransen mellom selskapene om å selge flest Android-nettbrett gjør at prisen er langt 

mer konkurransedyktig enn Apples nettbrett. Ifølge nettsiden prisguide.no er det rimeligste 

nettbrettet til Apple en iPad Mini 16GB med veiledende pris på 2 390 kroner, mens Android-

opererte Denver TAQ-70202 koster 599 kroner.6 Den lave prisen medfører at mange flere 

husholdninger i Norge har råd til eie et nettbrett med operativsystemet Android. Dette 

gjenspeiler seg også i salgsstatistikken: I første kvartal 2014 melder NRK om at Android-

enheter selger dobbelt så raskt som tidligere, og at 62% av verdens nettbrett er Android-

opererte (Risberg 2014). Fra 2012 til 2014 øker antall husholdninger med tilgang til nettbrett 

i hjemmet fra 37% til 70% melder Statistisk Sentralbyrå (se figur 1 i appendiks). Av disse er 

flertallet iPad-brukere. TNS Gallups måling av sesjoner på ulike operativsystem viser at 

13,67% av all nettbruk stammer fra iPad, og 2,41% av nettbruk stammer fra nettbrett med 

Android-operativsystem i desember 2015 (se figur 2 i appendiks). Utviklingen viser også at 

til tross for en overvekt av iOS-enheter, har bruken av smarttelefoner med Android doblet seg 

i perioden 2013–15, mens bruken av iPhone kun stiger med 10%. Bruken av Android-

nettbrett øker med 0,5%, mens bruken av iPad faktisk synker med nesten 3%. Til tross for at 

                                                        
5 http://www.statista.com/statistics/266211/distribution-of-free-and-paid-android-apps/ 
6 http://www.prisguide.no/kategorier/nettbrett per. 27.03.16 
 

http://www.prisguide.no/kategorier/nettbrett
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iOS-enheter dominerer nettbruken, viser utviklingen at dette kan være i endring. At stadig 

flere velger å kjøpe rimeligere Android-produkter er en indikasjon på at også flere har tatt i 

bruk Play Store-applikasjoner i Norge. 

 Markedsundersøkelsesbyrået IDC viser at det er Android som dominerer markedet for 

mobile operativsystemer med hele 82,8% på verdensbasis. Bare i USA har Android-markedet 

vokst fra 58,1% i første kvartal til 65,9% av tredje kvartal 2015 (se figur 3 i appendiks). 

Nyhetsbyrået Business Insider skriver at Apples produkter tradisjonelt sett har vært 

forbeholdt de velstående, men at Apple ikke lenger har et teknologisk forsprang over sine 

konkurrenter (Edwards 2014). For eksempel har Samsungs nye flaggskip, smarttelefonen 

Samsung Galaxy s7 Edge, gitt anmelderne i tek.no ”hakeslepp” (Kvalheim 2016). Trenden 

tyder på et voksende Android-marked både på verdensbasis og i Norge, og dermed et økende  

markedspotensial for norske applikasjonsutgivere.  

 

3.3 Utviklere og kostnader 
Alle kan i teorien lage applikasjoner, men ikke alle kan utgi disse i App Store. For å publisere 

en applikasjon må utvikleren være en del av Apple Developer Program. Medlemskapet koster 

99 USD i året, og utgiveren må være registrert som en bedrift og ha juridisk 

organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Privatpersoner kan ikke fritt utgi 

applikasjoner i App Store, og norske forlag behøver ikke konkurrere med hundrevis av 

barnebokapplikasjoner utgitt av privatpersoner. Av alle barnebokapplikasjoner med norsk 

språk i App Store har kun fire én privatperson som utgiver. Dette kan sammenlignes med det 

norske papirbokmarkedet, der også privatpersoner har muligheten til å publisere sine verk 

utenom forlagene.  

 I tillegg til det årlige medlemskapsgebyret til Apple Developer Program informerer 

programmet om at utvikleren får 70% av salgsinntektene per applikasjon. 30% av de totale 

salgsinntektene per måned trekkes fra utbetalingen til utvikler, og går direkte til Apple.7 Det 

er imidlertid ikke kostnadsfritt å publisere papirbøker heller. Trond Andreassen anslår de 

faste kostnadene i forbindelse med produksjon og utgivelse av en bok til å være på rundt 20% 

av bokas utsalgspris. Med de faste utgiftene mener Andreassen utgifter til ”[…] 

Manusbearbeiding, sats, ombrekking, korrektur, illustrasjoner, tilrettelegging for trykking, 

utgifter som skal betales én gang for alle.” (Andreassen 2006: 297). Lignende utgifter er det 

                                                        
7 https://developer.apple.com/programs/whats-included/ se: ”You get 70% of sales revenue”. 

https://developer.apple.com/programs/whats-included/
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også i forbindelse med utviklingen av en applikasjon: Applikasjonsutvikler, grafisk designer, 

animatør, lydproduksjon, manus, korrektur og så videre. Dette er også engangskostnader i 

forbindelse med utviklingen av en applikasjon, men kommer i tillegg til de 30% av 

utsalgsprisen som går til Apple. På grunn av Apples innhugg i salgsfortjenesten er det flere 

utviklere som velger å sette opp prisen på sine applikasjoner. Cappelen Damms applikasjon 

Kaptein Sabeltanns bibliotek er en virtuell bokhylle der brukeren kjøper flere fortellinger om 

Kaptein Sabeltann i applikasjonen. I App Store koster hver av disse fortellingene 99 kroner, 

mens tilsvarende identisk innhold koster 63 kroner i Play Store. De aller fleste norske forlag 

bruker eksterne applikasjonsutviklere for å digitalisere papirbøker til applikasjoner. Tambar 

er et troll og Lillesøster er begge utviklet av Apps AS for Gyldendal. Sveinung Totland, 

administrerende direktør i Apps AS bekrefter på mail at dette ikke bare er en engangskostnad, 

men hver gang applikasjonen skal oppdateres tar applikasjonsutvikleren betalt avhengig av 

hva som må gjøres. Han kan for øvrig fortelle at Apps AS på generelt grunnlag tar rundt 300 

000 i honorar for å utvikle en applikasjon som Tambar er et troll eller Lillesøster.  

 

3.4 Piratkopiering 
Piratkopiering har lenge vært et problem for digital media, og særlig for musikk- og 

filmindustrien. Temaet er også blitt diskutert i forbindelse med e-bøker fordi innholdet ligger 

på elektroniske filer som i utgangspunktet fritt kan distribueres over Internett. Applikasjonen 

består i likhet med e-bøker også av filer som lastes ned på enheten via applikasjonsbutikken. 

Disse filene kan overføres til PC og videre til andre brukeres enheter. De ulike oppsettene av 

smarttelefonens og nettbrettets programvare gir Apple en fordel: iPhone og iPad kan kun 

laste ned applikasjoner via App Store, og de kan ikke bruke tredjeparter, for eksempel en PC, 

til å installere applikasjoner uten å ”jailbreake” enheten.8 Det er derimot mulig for Android-

enheter å installere applikasjoner utenom Play Store, noe som gjør det enkelt for brukeren å 

installere piratkopierte versjoner av applikasjoner gratis. Google trakk ut alle sine tjenester, 

inkludert Play Store, fra det kinesiske markedet i 2010 etter å ha nektet å følge lokale 

restriksjonslover. Det medførte store tap for applikasjonsutviklere i Play Store: I Kina har 

mer enn 77% av brukere Android-enheter, og en rapport fra Business Insider i 2016 viser 

også at kinesiske brukere står for mer enn halvparten av alle applikasjonskjøp på 

                                                        
8 Å ”jailbreake” en iPhone eller iPad fjerner innebygde restriksjoner som hindrer tredjeparter å 
installere og på annet vis påvirke enhetens software. Dette er også mulig å gjøre på en Android-enhet, 
men ikke nødvendig for å installere applikasjoner fra andre kilder enn Play Store. 
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verdensbasis (Meola 2016). Mangelen på Play Store har ført til en stor konsentrasjon av 

piratkopiering av Android-applikasjoner i Kina. At programvaren Android-enheter baserer 

seg på er såpass ”åpen” kan også gjøre at mange applikasjonsutviklere avstår fra å utgi sine 

applikasjoner i Play Store ettersom piratkopiering er såpass enkelt på Android-enheter. 

 Hvor utstrakt piratkopiering av applikasjoner er i Norge er uvisst, men det er liten 

grunn til å anta at dette har særlig påvirkning på barnebokapplikasjonsmarkedet. Likevel 

påvirkes også norske forbrukere dersom Android-markedet på generell basis velges vekk av 

utviklere til fordel for App Store. Det er foreløpig lite som tyder på dette, særlig med tanke på 

at det i 2016 er flere applikasjoner tilgjengelig i Play Store enn i App Store. 

 

3.5 Konklusjon 
I dette kapittelet har jeg gitt en generell innføring i hva som ligger i begrepet 

barnebokapplikasjon, hvilke ulike kategorier barnebokapplikasjonene kan plasseres i, og pekt 

på store forskjeller i hva slags type applikasjoner som er tilgjengelige i 

applikasjonsmarkedene. At det i stor grad har vært digitalisering av tidligere 

papirbokutgivelser har ført til at norske forlag i liten grad har benyttet seg av mulighetene 

som eksisterer i applikasjonens format. Som kontrast har applikasjonsselskapet Ablemagic, 

som ikke har papirbøker å digitalisere, skreddersydd sine barnebokapplikasjoner etter 

nettbrettets muligheter og i langt større grad benyttet seg av interaktive elementer. Ablemagic 

er også den eneste av mine informanter som fremdeles utgir nye barnebokapplikasjoner. 

 Videre har jeg gitt en oversikt over de to største applikasjonsmarkedene, App Store og 

Play Store. Jeg har pekt på diskrepansen mellom antall norske barnebokapplikasjoner i de to 

markedene, der App Store blir favorisert av norske forlag til tross for at Android er 

dominerende på verdensbasis og i rask vekst i Norge. Det finnes flere indikasjoner på at 

brukere savner interaktive bokopplevelser i Play Store, blant annet brukervurderinger og 

antall nedlastninger av visse type applikasjoner. 

 Til slutt har jeg pekt på to problemer ved applikasjonsmarkedene: 

inntjeningsmuligheter og piratkopiering. Der kun det første er et påviselig hinder for norske 

utgivere i App Store, er muligens tendensen i piratkopiering på verdensbasis et insentiv som 

hindrer utviklingen særlig i Play Store i Norge.  
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4 Utfordringer i salgssituasjonen 
 

Dette kapittelet tar for seg applikasjonsmarkedet, og hvilke utfordringer norske forlag og 

utgivere møter gjennom distribusjon av applikasjoner i App Store. Hovedsakelig er det Apple 

og App Stores rolle som redaksjon og markedskanal som vil bli gjennomgått, da det er disse 

som representerer de største ytre utfordringene for norske forlag. Siste del av kapittelet retter 

blikket mot statlige insentiver, og særlig Kulturrådets rolle i å fremme nye plattformer for 

litteratur. Jeg vil argumentere for at papirbokmarkedet beskyttes av litteraturpolitikk, noe som 

i liten grad kan antas å ville gjelde bokapplikasjoner i den nærmeste fremtiden. 

 

4.1 Markedsutvikling for papirboken og 

barnebokapplikasjonen 
Bildeboka Tambar er et troll av Tor Åge Bringsværd ble først utgitt som papirbok av 

Gyldendal i 2010 og forteller historien om barnehagetrollet Tambar og familien hans som 

skjuler sin hemmelige trollidentitet blant vanlige mennesker. I boken forteller faren til 

Tambar om hvordan menneskene var redde for de store trollene, og for å unngå å bli utryddet 

måtte trollene drikke en spesiell drikk som gjorde dem mindre og svakere. Bringsværd har 

lang fartstid som barnebokforfatter, og allerede før mottakelsen av Tambar er et troll ble det 

bestemt at Tambar-serien skulle få seks bøker. Senere samme år, i oktober 2010, lanserer 

Gyldendal den første norske barnebokapplikasjonen, basert på boka om det lille trollet. 

Applikasjonen setter standarden for andre forlag, som snart følger etter med egne 

applikasjoner basert på populære bildebøker. Tambar ble en nyhetssensasjon, den vant priser, 

solgte 30-40 000 eksemplarer, fikk gode anmeldelser og ble et eksempel til etterfølgelse. 

Tambar tjente inn produksjonskostnadene, men lignende applikasjoner sto i fare for å 

forsvinne i mengden av konkurrerende applikasjoner. Å bevege seg i App Store kan nærmest 

sammenlignes med å finne bøker i en leketøysbutikk: Bøkene er godt skjult blant annen 

underholdning, preges av merkevarer kjent fra TV og film, og omringes av annen innbydende 

og enkel underholdning til lavere pris. Leketøysbutikken App Store er fylt med over en 

million konkurrerende applikasjoner til bedre pris, og norske bokapplikasjoner blir stadig mer 

anonyme i det raskt ekspanderende internasjonale markedet. Ifølge Harald Fougner er det 

bokens iboende skjebne å konkurrere med enkel underholdning, men i App Store går denne 



 24 

konkurransen over alle grenser: i den konkrete salgssituasjonen blir en ”vakker, fin og 

kunstnerisk barnebok” til 49 kroner sidestilt med en applikasjon fra Disney der berømte 

figurer preger ikonet, ofte gratis eller til en langt lavere pris. En kjent og kjær, og i tillegg 

langt billigere, fortelling velges over en norsk barnebokapplikasjon.  

Papirbokmarkedet preges av vertikal integrasjon ettersom de fleste norske forlagene 

eier både salgskanalen og distribusjonsleddet. Den største bokhandelkjeden, ARK bokhandel, 

er et datterselskap av Gyldendal ASA. Den vertikale integrasjonen kan, ifølge Oslo 

Economics, skape konkurranseproblemer om ikke-vertikalt integrerte forlag utestenges ett 

eller flere steder i verdikjeden (Oslo Economics 2012). Gyldendal, som har nest størst 

markedsandel i bokmarkedet (16,5%. Oslo Economics 2012), er altså godt plassert i 

papirbokmarked som en forlagsgigant uten spesielt stor konkurranse. Papirbøker har også den 

fordelen at de kan bli kjøpt inn av Kulturrådets innkjøpsordninger. Innkjøpsordningen for 

skjønnlitteratur for barn kjøper flere norske titler enn oversatte titler, noe som er med på å 

bevare bredden blant norske skjønnlitterære barnebøker.9 Norske barnebøker topper også 

utlånsstatistikken fra Bibliofil, som viser at de 100 mest utlånte barnebøkene de siste 6 

månedene utelukkende er norskspråklige, og 47 av disse er oversettelser. Utlånsstatistikken 

viser for øvrig at hele 78 av 100 mest utlånte bøker på tvers av sjanger de siste 6 månedene er 

skjønnlitteratur for barn.10 Forleggerforeningens bransjestatistikk viser at interessen for 

barnebøker har økt de siste årene (se figur 4 i appendiks). Bruttoomsetningen for norsk 

skjønnlitteratur for barn har økt jevnlig, fra 171 672 i bruttoomsetning i 2009, til 224 937 i 

2014. Det er 6,6% økning i salg av norsk skjønnlitteratur for barn i perioden 2013–4.  

 Den positive utviklingen i papirbokmarkedet speiles ikke i applikasjonsmarkedet. Det 

er i dag rett i overkant av 150 barnebokapplikasjoner tilgjengelige i App Store, og av disse er 

rundt 30 utgitt eller oppdatert i 2015. Trenden viser at markedet er understimulert. Gyldendal, 

som ifølge Harald Fougner skal ha hatt hundrevis av applikasjoner både i App Store og Play 

Store, har i dag 32 applikasjoner i App Store og ingen i Play Store. Av disse ble 8 

applikasjoner oppdatert eller utgitt i 2015. Tambar er et troll er ikke blitt oppdatert siden 

2012. Avdelingen i forlaget som jobbet med digital skjønnlitteratur for barn er nedlagt, så det 

vil ikke komme nye applikasjoner fra Gyldendal med det første.  

 

                                                        
9 I 2015 ble det kjøpt inn 22 titler oversatt skjønnlitteratur for barn og unge, og 118 titler med ny 
norsk skjønnlitteratur for barn og unge. 
10 Statistikk fra Bibliofil: http://www.bibsyst.no/top100ustat-barn.html 
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4.2 Utformingen av App Store 
App Store er en jungel å navigere seg i, noe som ikke er overraskende med tanke på at det er 

over en million individuelle applikasjoner å velge i. Applikasjonsbutikken inneholder derfor 

en del forskjellige kategorier og lister innenfor kategoriene. Listene er av typen ”mest 

nedlastet”, ”mest kjøpt”, ”topp omsetning” og lignende. De mest populære 

barnebokapplikasjonene innenfor kategorien bøker i Norge kommer på disse listene, men de 

bærer også preg av internasjonalt kjent merkevare: På topp 10 betalt-applikasjoner er det to 

My little pony-applikasjoner, én tegneserie om Hulken, én interaktiv fortelling fra Disneys 

Løvenes Konge, én engelskspråklig barnebokapplikasjon om Hugless Douglas, og en 

veiledningsbok om førerkort klasse B. I tillegg er det fire norske barnebokapplikasjoner: 

Pannekaka – eventyr av Asbjørnsen og Moe (Blikkboks), Tambar og sjøormen (Gyldendal), 

Se og si (Gyldendal) og Kubbe lager skyggeteater (Gyldendal).11 På sett og vis er det positivt 

at fire av applikasjonene på topplisten er norske barnebokapplikasjoner, noe som tyder på en 

vedvarende interesse for denne typen applikasjoner. På den andre siden er det problematisk at 

så gamle applikasjoner som Gyldendals fire år gamle Tambar og sjøormen har posisjonert 

seg på syvende plass over topp betalte applikasjoner. Applikasjonen er ikke blitt oppdatert 

siden 2012, og det er derfor liten grunn til å tro at den har fått fornyet interesse gjennom for 

eksempel å være på liste med ”nye utgivelser”. At eldre applikasjoner kan posisjonere seg på 

topplister peker på et problem med App Stores utforming fordi nye applikasjoner hele tiden 

må konkurrere både med nye og eksisterende applikasjoner.  

 Salgskanalen App Store fungerer omvendt enn en bokhandel der nye bøker frontes 

med hylleplass. Eldre utgivelser som selger godt blir gitt egne plasser, mens utgivelser som 

ikke har solgt like godt sendes tilbake til forlag, og trykkes ikke opp igjen. I App Store kan 

applikasjonene i praksis bli liggende til evig tid. Bortsett fra de 99 USD i medlemskapsgebyr 

i året vil det ikke koste en utvikler noe å ha applikasjonen tilgjengelig, med mindre Apple 

kommer med en større programvareoppdatering. Borgen forteller at Propell fortsatte å tjene 

penger på sine applikasjoner lenge etter at driften i praksis ble nedlagt, men at det til slutt ble 

regnskaps- og bokføringsdelen som gjorde at de trakk applikasjonene fra App Store. Fordi 

applikasjonsbutikken ikke fremmer nye applikasjoner er det vanskelig for nye applikasjoner å 

bli oppdaget i mylderet av applikasjoner.   

 

                                                        
11 Topp ti betalte applikasjoner i App Store per 03.05.16 
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4.3 Apple som redaksjon 
I Apples hule hånd: Featured-funksjonen 

I likhet med en fysisk bokhandel er det en fordel for salg av barnebokapplikasjoner at de 

trekkes frem innenfor bokkategorien av App Store gjennom de ulike topplistene. Men 

ettersom App Store har langt mer innhold å velge i, er det enda viktigere at applikasjoner blir 

synliggjort på forsiden av App Store som såkalte featured-applikasjoner. Disse 

applikasjonene velges ut av en redaksjon, og blir fremhevet for alle brukere i én uke av 

gangen, noe som selvsagt fører til en ekstrem økning av salg, som igjen plasserer 

applikasjonen på topplister og bygger merkevarenavn. Per Harald Borgen forteller at 

redaksjonen som velger ut applikasjoner som blir featured befinner seg i England, og ikke-

engelskspråklige applikasjoner blir nedprioritert. Ettersom det utgis mangfoldige 

applikasjoner hver eneste dag er det umulig for redaksjonen å behandle hver enkelt for å 

finne de beste applikasjonene å fremheve. I stedet blir det opp til utvikleren å ”selge” 

applikasjonen til Apples redaksjon, noe som er tidkrevende og krever en eksepsjonell 

applikasjon. Denne prosessen er omvendt fra den forleggere er vant med i Norge, der et 

manus går til en redaktør først og ut til markedet etterpå. I App Store er applikasjonen først 

tilgjengelig for markedet og deretter kan den potensielt utvelges av redaksjonen. Både Propell 

og Gyldendal forsøkte å få sine applikasjoner featured, uten at dette førte frem. Umulig for 

ikke-engelskspråklige applikasjoner å bli valgt ut er det likevel ikke: Fougner mener å ha sett 

en norsk Mummi-applikasjon på forsiden. Denne måten å selge bøker til utvelgelse på er uten 

sidestykke i norsk bokmarked. På en måte kan det sammenlignes med å markedsføre bøker, å 

få de utstilt i vinduer, omtalt i blogger og aviser og så videre for å øke salget, samtidig som 

prosessen er langt mer komplisert og kynisk i forbindelse med App Store.  

 Apples redaksjon er navnløs og baserer utvelgelsen på ukjente kriterier Det er ingen 

offentlig informasjon hos Apple om hvem som velger ut de beste applikasjonene, eller 

hvordan man gjør sin applikasjon attraktiv for utvelgelse. Borgen forteller at deres opplevelse 

av prosessen var at den baserte seg på hvem du kjente i Apple, og om du ble anbefalt videre 

av disse kontaktene. Om utvikleren fikk beskjed om å gjøre endringer måtte det skje på 

Apples vilkår. For Propell skjedde denne kontakten med Apple i slutten av forlagets levetid, 

samtidig som det tok såpass lang tid at de til slutt ga opp. Det er mange som deler Borgens 

opplevelse av featured-prosessen. Utallige blogginnlegg og nyhetsartikler med tips om 

hvordan utviklere skal skreddersy sine applikasjoner etter antagelser om Apples ønsker vitner 
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om en uforståelig og kynisk prosess der utvikleren må forutse hva Apple ønsker. Mange av 

innleggene handler om å være nyskapende, å skille seg fra lignende applikasjoner og allerede 

ha en viss suksess som kan bekrefte at Apple anbefaler et trygt selskap. Disse kriteriene har 

ingen fast kilde, men er symptomatiske for fremstillinger andre utviklere har gitt utrykk for.12 

Borgen kritiserer denne prosessen og Apples uvillighet til å trekke frem ikke-

engelskspråklige applikasjoner. Det er likevel ikke overraskende at Apple ønsker å fremheve 

produkter som har potensiale for å selge godt ettersom de selv tar 30% av profitten. Tambar 

er et troll er et eksempel på en applikasjon som har potensiale i et norsk marked ettersom den 

tar i bruk norske tradisjoner og folkeeventyr, og allerede har et kjent navn i målgruppen. Men 

sett fra Apples perspektiv er Norge et lite marked, og bruken av norske troper er lite salgbart 

internasjonalt. Utformingen av applikasjonen er heller ikke særlig nyskapende, og skiller seg 

ikke nevneverdig fra lignende applikasjoner. 

 

Apple som samarbeidspartner 

Propell nådde et stykke på vei for å bli plukket ut som featured, og det har tidligere vært valgt 

ut norske applikasjoner. Det burde altså ikke være noe i veien for et tettere samarbeid mellom 

norske forlag og Apple. På den ene siden vil det bety økt oppmerksomhet rundt utvalgte 

norske barnebokapplikasjoner, som er med på merkevarebygging for fremtidige utgivelser. 

Dette har vist seg å være nyttig for andre applikasjonsselskaper internasjonalt.13 På den andre 

siden sidestiller forlagene i så fall barnebokapplikasjoner med alle andre type applikasjoner, 

være seg spill og annen underholdning, ettersom Apples redaksjon ikke praktiserer skille 

mellom litterære applikasjoner og andre applikasjoner. Forming av applikasjoner for å spå 

hva slags applikasjoner Apple velger ut vil også tvinge forlag og utviklere til å i større grad 

utvikle digital først-applikasjoner dersom målet er å skape noe nytt og innovativt som skiller 

seg fra lignende bokapplikasjoner. Dette kan være både positivt og negativt, både fordi det 

fremmer arbeidet med digital litterær innovasjon, samtidig som det er dyrt å utvikle 

applikasjoner som i større grad benytter seg av multimodale virkemidler. Dette er riktignok 

kun spekulasjon for hva Apples utvelgelseskriterier kunne ha ført til for norske 

barnebokapplikasjoner. 

                                                        
12 Se for eksempel: https://arc.applause.com/2015/08/21/how-to-get-featured-in-the-app-store/ 
13 For eksempel har utgiveren Fox and Sheep blitt ekstremt stor merkevare på internasjonal basis, og 
deres barnebokapplikasjoner er stadig på topplister i App Store. Borgen trekker også frem Fox and 
Sheep som eksempel på hvordan Apples featured-liste har gjort at noen utviklere har skutt rett til 
topps i omsetning. 
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4.4 Statlige insentiver 
Støtteordninger 

Kulturrådet har en rekke ulike støtteordninger som skal sikre at kulturprosjekter får 

statsstøtte. Ordninger for litteratur har en lang tradisjon i norsk politikk: Allerede året etter 

Kulturrådets opprettelse i 1964 ble det bestemt at en innkjøpsordning for ny norsk 

skjønnlitteratur skulle innlemmes i statsbudsjettet. I vedtektene fra Stortinget 1964 står det 

skrevet følgende om kultursituasjonen: ”Utviklingen henimot større fellesskap i verden gjør 

at kulturpåvirkningen utenfra blir så meget sterkere enn tidligere. Særlig er de små 

sprogsamfunn i fare ved at de blir oversvømt av billig utenlandsk kulturstoff.”14 Situasjonen 

som beskrives er ikke ulik den barnebokapplikasjonen befinner seg i. Likevel opplever både 

Borgen, Fjelnset og Fougner en manglende stønadsvilje fra Kulturrådet i forbindelse med 

produksjon av nye barnebokapplikasjoner. Borgen har på vegne av Propell fått avslag på 

søknad om støtte for deres abonnementsapplikasjon, der nye barnebøker ble utgitt jevnlig. 

Barnebokapplikasjonen, som Fjelnset og Rye Bårdsen beskriver som i et sjangermessig 

mellomsjikt, faller utenom de eksisterende ordningene. Gyldendal fikk støtte for 

applikasjonen Kubbe lager skyggeteater, der hele summen gikk til forfatteren og forlaget 

finansierte produksjonen. Det viktigste med støtten de mottok, forteller Fougner, var 

erkjennelsen om at prosjektet var interessant og hevet ambisjonsnivået. Statlige ordninger har 

et ansvar om å underbygge digitale litteraturprosjekter både økonomisk og gjennom det som 

nærmest kan kalles moralsk støtte. 

 Morten Harry Olsen påpekte i 2011 at Kulturrådet ble nødt til å forutse en fremtid der 

digital litteratur benytter nye plattformer som gjør at papirutgivelse rett og slett ikke er mulig. 

Han anbefalte at ”det må altså forsøkes utviklet støtteordninger for det som er litterært 

verdifullt av dette.” (Olsen 2011: 21). Til en viss grad kan Kulturrådet sies å ha tatt Olsens 

oppfordring. De senere årene er det blitt opprettet flere nye støtteordninger for digital 

litteratur, blant annet Kunst og teknologi (2011–), Litteraturprosjekt (2016–), 

Litteraturproduksjon (2016–) og Prosjektstøtte litteratur (2011–5). Ablemagic fikk i 2015 

tildelt 40 000 kroner for produksjon av en interaktiv fortelling, Påfuglen, gjennom den 

sistnevnte ordningen. At et applikasjonsselskap får innvilget midler for litterær produksjon er 

en tydelig indikasjon på Kulturrådets ønske om å slutte opp om norsk digital litteratur på nye 

plattformer. Ablemagic har videre innført samarbeid med Trondheim folkebibliotek etter 
                                                        
14 Budsjettsinnstilling nr 235: Innstilling fra kirke- og undervisningskomitéen om Norsk Kulturfond 
1964–5 
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lanseringen av applikasjonen Tidsreise Trondheim. Fjelnset forteller at bibliotekene gjør en 

god jobb i å følge med i den digitale utviklingen.  

 

Litteraturpolitikk 

For å illustrere hvor stor påvirkning litteraturpolitikk har hatt på det norske papirbokmarkedet 

vil jeg benytte meg av en undersøkelse fra 2009 der Cecilie Naper viser at norske lesevaner 

har endret seg i tråd med liberaliseringen av norsk litteraturpolitikk. I 1993 var det både på 

utlånstoppen og salgstoppen nobelprisvinnere, klassikerforfattere og kritikerberømte 

forfattere. Noen år senere, i 2005, ble det endringer i litteraturpolitikken som tillot 

bokhandlene å konkurrere i pris innenfor en ramme på 12,5%. Dette førte til 

bestselgerorienterte salgskanaler. Forlagene, som i stor grad eier salgskanalene, satset på mer 

kommersiell litteratur og endret lesernes oppfatning om hva som var best å lese (Naper 2009: 

31–2). Bestselgerlitteratur, som for eksempel krim, steg til topps på omsetningslista hos 

bokhandlere og bokklubber, og på utlånsstatistikken hos bibliotekene. I 2007 er seks av ti 

bøker på salgslista kriminalromaner. Naper kritiserer liberaliseringen av litteraturpolitikken 

for denne utviklingen, og støtter EU-kommisjonens uttalelse om at ”books are a different 

item”. Med det menes at bøker ikke er handelsvarer og skal unntas fra fritt marked (Naper 

2009: 38). Papirbokmarkedet er altså påvirket av litteraturpolitiske virkemidler, noe som 

kommer tydelig frem i undersøkelsen av norske lesevaner.  

Fra og med 2015 innlemmet Kulturrådet e-bøker i sin innkjøpsordning for ny norsk 

skjønnlitteratur. Ettersom norske forlag også har tatt i bruk andre plattformer for 

litteraturproduksjon- og distribusjon, burde det være grunn nok til at litteraturpolitikken også 

skal favne over dette, særlig ettersom Napers undersøkelse viser hvilken påvirkningskraft 

litteraturpolitiske virkemidler har. Det er derimot lite sannsynlig at dette vil skje i den 

nærmeste fremtiden. Finansdepartementets begrunnelse på hvorfor e-bøker ikke skal ha 

momsfritak er at momsfritak kun gjelder i siste omsetningsledd av trykte bøker. Å åpne for at 

e-boken skal ha momsfritak, skriver daværende finansminister Sigbjørn Johnsen, kan føre til 

ytterligere åpning for ”lignende tjenester med annet innhold som for eksempel ulike 

nettpublikasjoner, nettprodukter og kombinasjoner av bok, musikk og spill. Et fritak for e-

bøker vil gi nye og trolig enda vanskeligere grensedragninger.” (Johnsen 2010). Johnsen gir 

inntrykk av at digitale publikasjoner som kombinerer ”bok, musikk og spill” er klart adskilt 

fra papirboken, til tross for at begge kan ha samme litterære innhold, og det er ikke ønskelig å 

støtte oppunder dette på samme måte som papirboken. Implikasjonen er at nye 
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kombinasjoner av multimodalitet ikke tilhører den tradisjonelle bokformen, og derfor 

befinner seg i grenseland for hva som kan kalles ”en bok”.  

 E-boken har alltid vært momspliktig, men applikasjoner ble faktisk ikke momspliktige 

før den rødgrønne regjeringen innførte avgiftsplikt på digitale produkter i midten av 2011. 

Det er ikke utvikleren, men Apple som har ansvar for å kreve inn og betale merverdiavgiften 

for hvert salg av applikasjoner på vegne av utvikleren. Apple opplyser om at en utvikler fra 

og med 2011 vil tjene 3,92 kroner på en applikasjon som har utsalgspris på 7 kroner. 

Innføringen av momsplikt på digitale produkter har altså ført til et kraftig kutt i 

salgsinntektene for forlag og utgivere. 

 

 

4.5 Konklusjon 
Til tross for at markedet for skjønnlitterære papirbøker for barn har vokst de senere årene, har 

barnebokapplikasjonsmarkedet stagnert. Økningen i omsetning og interesse for barnebøker 

betyr at målgruppen for applikasjoner i høy grad er tilgjengelig, likevel er det få, om noen, 

inntjeningsmuligheter for forlag i App Store. Hovedgrunnen mener jeg ligger hos Apple og 

App Stores jungelaktige utforming der det er vanskelig å formidle produkter på en god måte. 

I tillegg er Apple-redaksjonen som velger ut hvilke applikasjoner som skal fremheves i 

England, og favoriserer engelskspråklige applikasjoner. Jeg stiller meg nølende til om det i 

det hele tatt er ønskelig for norske forlag å ha tettere samarbeid med Apples redaksjon 

dersom det betyr at den digitale barnelitteraturen skal formes etter Apples ukjente kriterier. I 

siste delen av kapittelet diskuterte jeg litteraturpolitikkens rolle i tilrettelegging for digital 

litteratur. Gjennom Kulturrådet har det kommet flere nye ordninger som kan støtte 

enkeltproduksjoner, men at bokapplikasjoner innlemmes i noen av de overordnede tiltakene 

virker usannsynlig på nåværende tidspunkt. Ettersom det norske papirbokmarkedet i stor grad 

er beskyttet av litteraturpolitiske tiltak er det kanskje ikke så overraskende at det 

konkurransestyrte App Store ikke var like lukrativt som først antatt. 
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5 Utfordringer hos forlagene 
 

Utfordringene med distribusjonen har vist seg vanskelig for norske forlag, men det er ikke 

bare der problemene oppstår: Også forlagenes egne avgjørelser har vist seg å være 

problematiske. I dette kapittelet skal jeg først definere de ulike litterære kretsløpene i norsk 

bokmarked, og argumentere for at barnebokapplikasjonen har en annen målgruppe enn den 

som befinner seg i App Store. Jeg skal også poengtere at selv om det potensielle markedet for 

barnebokapplikasjoner har økt, har mangelen på effektiv markedsføring, for høy pris i 

forhold til betalingsviljen hos forbrukere, og utilstrekkelige teknologiske løsninger hindret de 

norske forlagene og utviklerne i å benytte dette markedet på en god måte. 

 

5.1 Barnebokapplikasjonens kretsløp 
Samlet kjøpte det norske folk bøker for vel 5,3 milliarder kroner i 2005. Dette utgjør ca. 
en prosent av den totale detaljvareomsetningen, og sammenlignet med andre 
næringsgrener blir ”boken” som handelsvare betraktet som liten. Til sammenligning 
brukte nordmenn i 2005 følgende på noen andre varer og tjenester: kosmetikk 2 
milliarder, vin og brennevin 9 milliarder, medisiner 13 milliarder og biler 64 milliarder. 
(Andreassen 2006: 42) 

 
Boken er en vare. Det slår Trond Andreassen fast idet han sammenligner boken med biler og 

kosmetikk. Til forskjell fra andre handelsvarer som for eksempel kosmetikk er boken fritatt 

fra et fritt marked: Fastpris-avtalen, eller bokloven, ble innført for å sikre at det ikke ble 

drevet priskonkurranse på bøker.15 Bokloven sikrer like konkurransevilkår fordi boken koster 

det samme uansett hvor du ønsker å kjøpe den, i tillegg til at det skal være lønnsomt både for 

forfattere og forlag å utgi smalere litteratur. Ny norsk skjønnlitteratur påvirkes altså ikke av 

svingninger i markedet på samme måte som kosmetikk gjør. I tillegg til bokavtalen er det 

også momsfritak på papirbøker, og Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur 

sikrer at de aller fleste utgivelser vernes om økonomisk. Slike litteraturpolitiske ordninger er 

avgjørende for den mangfoldige bokproduksjonen, noe jeg tidligere har poengtert i 

forbindelse med Cecilie Napers undersøkelse av norske lesevaner. Men boken er en vare, slik 

                                                        
15 § 2.1 Den faste bokprisen: ”Det deltakende forlag skal fastsette utsalgsprisen på sine bøker. Bøker 
selges til fast bokpris i utgivelsesåret og frem til og med 30. april året etter. Ordningen omfatter alle 
bøker i alle format første gang de lanseres og alle salgs- og distribusjonsformer. Når en tittel lanseres 
i pocketutgave i fastprisperioden, opphører fastprisen på e-bokutgaven. Skolebøker for grunn- 
og videregående skole er ikke omfattet av denne paragrafen.” 
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Andreassen stadfester, og de senere årenes deregulering av bokmarkedet har ført til spørsmål 

om det norske bokmarkedets fremtid: ”Spørsmålet som – særlig de siste par-tre årene – har 

presset seg på, er hva som vil skje dersom en eller flere av disse byggesteinene blir tatt bort.” 

(Andreassen 2006: 44). Gjennom distribusjonen av skjønnlitterære barnebøker på uregulerte 

marked som App Store har forlagene fått erfare nettopp dette, og det har vist seg at 

konkurransen og bestselgerjaget har vært overveldende. 

 Litteratursosiolog Robert Escarpit skrev i 1958 at forlaget skaper seg et forestilt 

marked innenfor et kretsløp: ”Utvalget forutsetter at forleggeren (eller hans representant) 

forestiller seg et mulig publikum og velger ut den mengde skrifter som forelegges ham det 

som passer best for dette publikums bruk.” (Escarpit 1972: 62). Mulige utgivelser vurderes ut 

i fra et publikum og publikummets smak. Hva publikum antas å kjøpe avhenger av hvilket 

kretsløp de hører til: ”[…] I virkeligheten foregår den i et lukket kretsløp innenfor en og en 

sosial gruppe. Hvis verket ikke er tilpasset denne gruppen, mangler det livskraft og blir 

mislykket, og det kan ikke finne et mer mottagelig publikum på annet hold.” (Escarpit 1972: 

68). Escarpit skiller mellom ”det dannede” og ”det populære” kretsløp (Andreassen 2006: 

368), med utgangspunkt i samfunnets sosiale klasser. Det er ikke lenger slik at man kan skille 

målgrupper ut i fra sosial klasse, men forlagenes utgivelser kan sees i tråd med disse 

kretsløpene nettopp fordi de tilpasser utgivelsene etter målgruppene. I et dannet kretsløp er 

det kvalitetslitteratur fra et kulturforlag og et publikum med utdannelse, midler og fritid. I det 

populære kretsløpet utgis det bøker av ”forlag uten andre ambisjoner enn å tjene penger på 

den vare de frambyr” (Andreassen 2006: 368). Dette er bøker basert på prototypisk struktur, 

der publikum ”vet hva de får”. Andreassen mener denne typen triviallitteratur er den som 

typisk selges på Narvesen – ti på topp av pocketbøker fra internasjonale forlag og norske 

serieromaner. Serieromanene er forhåndsbestemt at skal selges i visse kanaler og bærer derfor 

preg av ”standardisering og innholdsmessige stereotypier” (Andreassen 2006: 371). Disse 

bøkene formes etter sitt publikum, i tråd med Escarpits definisjon av kretsløp og distribusjon, 

og det er usannsynlig at triviallitteraturen kjøpes av målgruppen til det dannede kretsløp. 

 Barnebokapplikasjonen befinner seg i en særstilling mellom det dannede og det 

populære kretsløpet. Applikasjonene er utviklet og utgitt av norske kulturforlag, og har 

samme utgangspunkt og målgruppe som en papirbarnebok. Før utgivelse vurderes de på 

samme premisser og kvalitetssikres gjennom de samme kanalene i forlaget. Likevel kan 

målgruppen i App Store sies å tilhøre det populære kretsløp: Det er konsumenter som søker 

lett tilgjengelig og billig underholdning. Papirboken Tambar er et troll hadde en klar 
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målgruppe, småbarn og deres foreldre. I denne målgruppen har boken vært svært populær. 

Applikasjonen basert på papirboka byr på nøyaktig samme innhold, til en langt lavere pris, og 

har samme målgruppe som forgjengeren. Likevel var applikasjonen langt mindre lønnsom 

enn papirboka, fordi den riktige målgruppa ikke befinner seg på applikasjonsmarkedet. Den 

målgruppen som faktisk befinner seg i App Store ønsker seg billig underholdning, noe som 

underbygges av det faktum at 90% av innholdet er gratis. At Apple krever 30% av inntektene 

og ellers lar utgivere bestemme pris, fører også til ”profittrodering som reduserer incentivene 

til å tilby apper med høy kvalitet.” (Foros og Kind 2012: 73). Det blir en diskrepans mellom 

forlagets intensjon om å tilby kvalitetsapplikasjoner og målgruppen som møter dem i App 

Store. Harald Fougner mente dette var en del av det som gjorde at forlaget ikke klarte seg i 

lengden på det nye markedet: Som forlag var Gyldendal opptatt av å holde kvaliteten høy, 

noe som er ressurskrevende både i tid og penger. Satt på spissen sammenligner Fougner en 

”vakker, fin og kunstnerisk barnebok til 49 [kroner], side om side med prinsessegreier fra 

Disney til syv kroner.” Parallellen til forlagenes skjønnlitterære satsing vs. kioskromaner er 

tydelig. Mens forlag satser på breddelitteratur av kvalitet, taper de likevel marked mot 

lettprodusert kiosklitteratur basert på standardisering og lav pris.  

 

Å rette seg mot riktig målgruppe 

Utgivelser som ikke retter seg mot riktig målgruppe er dømt til å mislykkes fordi det ikke 

finnes noen reell mottakergruppe. Dette gjenspeiler seg i hvordan barnebokapplikasjonene er 

blitt møtt av norske forbrukere. Tambar er et troll er en av Gyldendals få applikasjoner som 

har gått med overskudd, men hva er forskjellen på denne og Maja og det magiske speilet? For 

det første ble Tambar er et troll først utgitt som papirbok og figuren var gjenkjennelig for 

barn og foreldre. Samtidig koster det betydelig mindre å digitalisere en papirbok enn det gjør 

å skape noe nytt som tar i bruk flere teknologiske løsninger som for eksempel animasjon, 

interaksjon og lydeffekter. Det tok færre nedlastninger for Tambar er et troll å gå i overskudd 

enn for Maja og det magiske speilet. Gyldendal var raskt på banen med den første Tambar-

applikasjonen, som var den første i sitt slag i Norge. Applikasjonen ble en nyhetssensasjon, 

og mediene var både optimistiske og opptatt av de nye digitale løsningene forteller Fougner. 

Dette dabbet selvsagt av etter hvert, og idet Maja trår ut på markedet i 2012 er nyhetene ikke 

lenger like interessante til tross for at denne også vies plass i media. Tapsmarginen er langt 
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høyere for applikasjonen om Maja, ikke bare fordi den krevde langt flere ressurser16, men 

fordi satsingen på smalere utgivelser som ikke fører noe sted gir en tydelig beskjed om at 

original, høy-produksjonssatsinger som utfordrer litteraturbegrepet ikke lønner seg. 

 Historien om Tambar-applikasjonens suksess, og de påfølgende applikasjonenes lave 

salgstall, er et tegn på at forretningsmodell og markedsføring er en viktig del av arbeidet med 

barnebokapplikasjoner. På barnebokmessa i Bologna i år møttes et panel i den ”Digitale 

kaféen” for å diskutere salgsutvikling i applikasjonsmarkedet. Panelet besto av flere 

internasjonale applikasjonsselskap, blant annet Fox and Sheep, fjorårets BolognaRazzi 

Digital Award17-vinner StoryToys, Urbn Pockets og Ahoy. Emmet O’Neil fra StoryToys 

forteller om deres erfaringer med App Store: Mens Apple vokste seg større, ble det 

vanskeligere for deres applikasjoner å bli oppdaget. StoryToys var først ute med en 

applikasjon basert på eventyret om Rapunzel, og innen året var omme var det 70 lignende 

applikasjoner tilgjengelig. Dette illustrerer poenget om konkurransen i applikasjonsmarkedet. 

Løsningen for StoryToys ble å basere seg på en velkjent merkevare brukere aktivt ville søke 

etter, The very hungry caterpillar. Det var denne applikasjonen som i fjor vant 

BolognaRazzi-prisen for beste barnebokapplikasjon. 

 Historien Emmet O’Neil forteller om StoryToys’ suksess har flere likhetstrekk med 

norske utgivere. Propell baserte flere applikasjoner på kjente eventyr, men ettersom eventyr 

ikke er under noen åndsverkslov, er det fritt frem for andre applikasjonsutviklere å benytte de 

samme eventyrene. Propell måtte altså konkurrere med flere lignende, og i noen tilfeller 

billigere, applikasjoner. Barnebokapplikasjonen til Propell som gjorde det best var 

Askeladden som kappåt med trollet, og i likhet med Gyldendal var det kjente historier som 

hadde størst suksess. Det betyr ikke at det er umulig å gjøre det bra med originalutgivelser. 

Applikasjonsutvikler Fox and Sheep har gjort braksuksess med originale applikasjoner for 

barn, og har blitt valgt ut av Apple-redaksjonen som featured flere ganger. Grunnlegger av 

Fox and Sheep, Verena Pausder, var også til stede på barnebokmessa i Bologna, og ga mye 

av æren for deres suksess til kynisk markedsføring og en nøye gjennomtenkt 

forretningsmodell.  

 

                                                        
16 Maja og det magiske speilet er utviklet i samarbeid med spillselskapet Bifrost, og er altså et produkt 
av to hovedinvestorer. 
17 Fra nettsiden til Bologna Childrens Book Fair: ”Since 2012, the Children’s Book Fair has awarded 
the BolognaRagazzi Digital Awardfor the most innovative digital production among book-derived 
“apps” for children, organized in partnership with the Children’s Technology Review (USA).” 
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5.2 Økt tilgang, men ikke økt marked 
Medietilsynet publiserte i 2014 en rapport som tok for seg foreldres oppfatning av småbarns 

mediebruk. Et av hovedfunnene var at de aller fleste barn i alderen 1–12 har tilgang på 

datamaskin og nettbrett, og en tredjedel av disse barna har nettbrett på eget soverom (se figur 

4 i appendiks). Halvparten av alle barn mellom 1 og 12 år har mobiltelefon, og 

gjennomsnittsalderen for første mobiltelefon er 8 år. I aldersgruppen 9–12 har tre av fire egen 

smarttelefon (Medietilsynet 2014). Ifølge SSB har 80% av alle hjem i 2014 smarttelefon, og 

70% har tilgang på nettbrett. Til sammenligning hadde kun 57% av alle hjem smarttelefon, 

og 37% nettbrett i 2012 (se figur 1 i appendiks). Det blir altså stadig mer vanlig å ha nettbrett 

og mobiltelefon tilgjengelig, spesielt ettersom rimeligere Android-enheter gjør at flere 

husholdninger har råd til å kjøpe smart-enheter. I utgangspunktet er dette gode nyheter for 

forlagene: Nært sagt alle husholdninger har i dag Internett og enheter som gir tilgang på 

barnebokapplikasjoner. Medietilsynets rapport viser at barn i alderen 1–4 år leser bøker og 

blader i gjennomsnitt 30 minutter om dagen, og at denne tidsbruken erstattes med bruk av 

spill på data eller mobil etter hvert som barnas alder øker (se figur 6 i appendiks). 

Medietilsynet gjør ingen forskjell på hva slags applikasjoner som blir brukt på mobil eller 

nettbrett. Innunder ”mobilspill” hører også  bokapplikasjoner til. Dette er empirisk bevis på at 

målgruppen for barnebokapplikasjoner både har mulighet og lyst til å bruke tid på mobil og 

nettbrett. Elise Seip Tønnessen siterer i Jakten på fortellinger digitalredaktøren ”Hans” som i 

intervju med medforfatter Liv Prøitz forteller at ”Med ungdom, må du treffe ungdom. For 

barn, må du treffe voksne.” (Tønnessen 2014: 29). At stadig flere, og yngre, barn har tilgang 

og kunnskap om smarttelefon og nettbrett betyr likevel at det er foreldre som bestemmer hva 

som kjøpes i App Store. Tambar er et troll har barn i aldersgruppen 3–6 som målgruppe, og 

barn i denne alderen kan ikke antas å håndtere applikasjoner på egenhånd, noe som betyr at 

Gyldendal må henvende seg til småbarnsforeldre som målgruppe. Ablemagic, som eneste 

applikasjonsutvikler av mine informanter, har løst denne utfordringen på en unik måte. I et 

tegneserie-lignende format har de beskrevet hvordan man kjøper barnebokapplikasjoner. 

Instruksen henvender seg til voksne, men formatet og tegningene inviterer også yngre barn til 

å forstå innholdet (se figur 7 i appendiks). Nina Fjelnset forteller at disse deles ut til barn som 

kan gi dette til foreldre, samtidig som instruksen er tilgjengelig på deres nettsider. På den 

måten skaper Ablemagic bevissthet hos brukere om at deres produkter er tilgjengelig i App 

Store og Play Store. 
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 Interessen for digital litteratur øker samtidig som utviklingen av 

barnebokapplikasjoner stagnerer. Norsk barnebokinstitutt åpnet 26. februar 2016 en utstilling 

med tittelen ”Fra perm til skjerm på jakt etter fortellinger” basert på Tønnessens bok Jakten 

på fortellinger. Nina Fjelnset forteller at applikasjonen Tidsreise Trondheim, en interaktiv 

sakprosabok for barn, er utviklet og utgitt på vegne av Selskabet for Tronhjem Bys Vel i 

samarbeid med to byhistorikere, noe som peker på en interesse for teknologiske muligheter 

fra helt nye hold. Hege Skyrseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital, skriver i 

Aftenposten 7. april at digitalisering av det dagligdagse er en del av den fjerde industrielle 

revolusjon: ”Digitaliseringsbølgen er en folkebevegelse hvor forbrukeratferd og nye 

forretningsmodeller driver endringene fremover. Fysiske produkter blir til digitale løsninger – 

tenk bare på hvor mange av appene på smarttelefonen din som tidligere var fysiske 

produkter.” (Skyrseth 2016). Barnebokapplikasjoner er nettopp en del av den digitaliserte 

hverdagen, og er et produkt av den fjerde industrielle revolusjon. På barnebokmessa i 

Bologna opptok den digitale seksjonen en hel hall, og både forlag og utviklere var til stede 

for å vise frem sine applikasjoner. Grensen mellom spill og litteratur var nokså utydelig, men 

det interessante er at aktualiteten for den digitale litteraturen stadig øker, noe som 

understrekes av at applikasjonen fikk såpass stor plass på barnebokmessa. En økende 

interesse for det digitale kombinert med økt tidsbruk på medieenheter blant barn og unge 

tilsier at markedet for barnebokapplikasjoner er ideelt. Likevel har utviklingen gått dithen at 

forlag og utviklere ikke har lykkes i å utnytte potensiale på en slik måte at det blir 

hensiktsmessig å fortsette produksjonen av barnebokapplikasjoner. Jeg skal videre se på noen 

av utfordringene forlag og utviklere har møtt og som har vært med på å stagnere utviklingen 

av det norske barnebokapplikasjonsmarkedet.  

 

5.3 Markedsføring 
 

Intuisjonen er ganske enkelt at jo høyere profittmarginen per bok er, jo større gevinst vil 
hver enkelt bokhandel få ved å øke salget. Både Moen og Riis (2004), Oslo Economics 
(2011), og Canoy et al. (2006) poengterer hvordan høyere salgsmargin gir bokhandlerne 
økte incentiver til å utføre salgsfremmende virksomhet som er positivt for hele 
verdikjeden. (Foros og Kind 2012: 69) 
 

Foros og Kind beskriver her hvordan fraværet av fastprissystemet for papirbøker ville ha 

påvirket bokhandlere til å øke den salgsfremmende virksomheten. Fordi det ikke lenger er 
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ubetydelig for en kunde hvor boken handles, er det om å gjøre å tiltrekke seg kunden. I 

applikasjonsmarkedet er bokhandlene eliminert fra verdikjeden, men det samme prinsippet 

gjelder for forlagene. I applikasjonsmarkedet, som jeg allerede har fastslått er ekstremt 

konkurransepreget og vanskelig å bli synlig i, har forlagene benyttet seg av salgsfremmende 

tiltak? 

 Markedsføring av papirbøker og markedsføring av applikasjoner er ikke nødvendigvis 

to ulike prosesser. Det er barnebøker som skal selges, enten det er i fysisk eller digitalt 

format. Et forlag har, ifølge Trond Andreassen, tre funksjoner som fremmer salg av bøker: en 

informasjonsavdeling rettet mot presse og media, en markedsavdeling som har ansvaret for 

markedsføring og planlegger lanseringen av en bok, og en salgsavdeling som i hovedsak 

selger bøker til bokhandlere, lager kampanjer og salgsmateriell (Andreassen 2006: 295). 

Forlagene kan henvende seg direkte til enkelte aviser man fra tidligere vet at er interessert i et 

spesielt tema, i tillegg til å sende anmeldereksemplarer til aviser, blogger, radio og TV. Det er 

heller ikke uvanlig å bygge opp en forventning hos media og publikum før en lansering og på 

den måten ha skapt en interesse for boken allerede før den lanseres (Andreassen 2006: 296). 

 Den siste strategien har vist seg særlig viktig for ett av verdens største 

applikasjonsselskap. Verena Pausder, grunnlegger av det tyske applikasjonsselskapet Fox and 

Sheep, forteller på barnebokmessa i Bologna at hun kommer fra en næringslivs-bakgrunn, 

noe som har hjulpet henne med å gjøre applikasjonene til kjent merkevare. Fox and Sheep 

markedsfører nye applikasjoner intenst i tiden før applikasjonen lanseres. Gjennom 

YouTube-kanalen deres, blogger, sosiale medier og andre kanaler teller de ned dager til 

applikasjonen slippes og skaper på den måten blest rundt lanseringen. På lanseringsdagen 

gjør de andre populære applikasjoner gratis, noe som skaper mange nedlastninger og gjør at 

applikasjonene havner på topplister over ”topp gratisapper” i App Store og Play Store. Videre 

linkes brukere gjennom applikasjonene de har fått gratis til den helt nye betalings-

applikasjonen. Denne stiger da raskt til topps på lister over ”topp betalte apper” og ”topp 

omsetning”, og genererer enda flere nedlastninger. Dette er et eksempel på hvordan 

markedsføring av applikasjoner kan skape interesse, ikke ulikt det Andreassen beskriver som 

å ”snakke opp” en bok før lansering. Ett av problemene for forlagene har vært å få 

papirboklesere til å oppdage barnebokapplikasjoner. Ettersom papirbarneboken og 

barnebokapplikasjonen befinner seg i to ulike litterære kretsløp må forlagene føre bevisste 

markedsføringsstrategier rettet mot papirboklesere. Oppslag i aviser og på blogger førte 

ifølge Per Harald Borgen til få ekstra nedlastninger. Større forlag, som Andreassen har 
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påpekt, har flere markedsføringsmuligheter og kan gjennom de samme kanalene markedsføre 

applikasjoner på tilsvarende vis som papirbøker. 

 Om Gyldendal faktisk har benyttet seg av tradisjonelle kanaler for å markedsføre sine 

applikasjoner er uvisst, men en gjennomgang av Gyldendals profil på sosiale medier viser at 

det generelt har vært lite markedsføring av barnebokapplikasjoner gjennom sosial media. På 

Twitter nevnes Kubbe lager skyggeteater som eneste applikasjon, og omtales da som e-bok. 

Betydningen av dette er tilsynelatende liten, men ettersom en potensiell forbruker ikke vil 

lete etter en e-bok i applikasjonsbutikkene kan det bety tapte salg. Gyldendal har hatt Twitter-

profil siden 2009, og den første applikasjonen ble utgitt i 2010. På Facebook nevnes 

applikasjoner generelt ti ganger, og fem av innleggene har direkte kobling til der forbrukeren 

kan kjøpe applikasjonen. Siste innlegg om barnebokapplikasjoner var i 2012. Det er riktignok 

slik at det kan ha vært innlegg som har blitt slettet i etterkant, eller sponsede innlegg18, men 

det er likevel talende liten markedsføring av barnebokapplikasjoner på sosiale medier. Nina 

Fjelnset forteller at Ablemagic kun markedsfører sine applikasjoner gjennom Facebook da 

det er der de får størst gjennomslag, til tross for at brukere må ha ”likt” deres side for å se hva 

Ablemagic publiserer. Propell på sin side hadde bedre planlagte markedsføringskampanjer, 

ikke ulikt Fox and Sheep. De ga ut små utdrag av eventyr og andre barnebøker i iBooks 

Store19 gratis, og derfra ble forbrukeren linket til betalingsversjonen i App Store. Alle deres 

applikasjoner hadde også link direkte til App Store, slik at forbrukeren med ett klikk kunne 

kjøpe og bruke en ny applikasjon. At brukeren allerede sitter med smarttelefonen eller 

nettbrettet i hånda er en fordel: Gjennom markedsføring via sosiale medier er ikke brukeren 

nødvendigvis på utkikk etter underholdning, personen kan like gjerne være på en PC eller i 

en situasjon der nedlastning av en applikasjon ikke er mulig.  

 

Facebook og etiske retningslinjer 

Facebook retter i stadig større grad sponset innhold mot definerte grupper, samtidig som 

annonsøren kan velge å la innholdet kun vises på mobil og nettbrett, og ikke PC. Det betyr at 

forlag og utviklere har mulighet til å styre markedsføringen i to retninger: En retning er mot 

unge brukere, der 70% av alle barn i alderen 7–12 har egen smarttelefon og bruker stadig mer 

                                                        
18 Betalt reklame som dukker opp i tidslinjen til flere hundre eller flere tusen brukere, avhengig av 
hvor mye kjøperen av annonsen har betalt. Disse innleggene dukker ikke opp på annonsørens 
profilside. 
19 En egen applikasjon for digitale bøker, lignende med iTunes. Denne er gratis og ligger ferdig 
installert på alle nyere Apple-enheter 
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tid på mobil og nettbrett . Reklame kan skreddersys for å skape interesse om 

barnebokapplikasjoner. Den andre retningen er mot småbarnsforeldre. Gjennom sponsede 

reklamer på Facebook kan man få annonsen til å vises for brukerprofiler som liker visse 

andre sider, for eksempel ”Babyverden” eller lignende sider som indikerer at brukeren har 

barn. Utvikleren kan rette annonsen mot småbarnsforeldre som ønsker å gi barn 

kvalitetsinnhold fremfor lett underholdning på mobil og nettbrett. Det er altså mulig å nå ut 

til ulike målgrupper gjennom ulike annonser. Dette er en mulighet for applikasjonsutviklere 

til å skape bevissthet rundt hva slags innhold de tilbyr, og nå ut til nye målgrupper. 

 Det er ikke uproblematisk å rette markedsføringen mot barn gjennom sponset innhold 

på sosiale medier, reklame i applikasjoner eller gjennom diverse kampanjer. Flesteparten av 

barnebokapplikasjonene tilgjengelig i App Store er plassert i alderskategoriene 4+, 5 eller 6–

8 år, noe som betyr at de henvender seg til unge forbrukere. For å kartlegge barns kognitive 

utvikling utarbeidet Jean Piaget en fire-stegmodell der barns alder og hvilke oppgaver barn 

kan utføre utgjør den kategoriske inndelingen. På det pre-operasjonelle steget, i 

aldersgruppen 2–7 år, beskriver Piaget hvordan barnet er egosentrisk. Barnet har da 

problemer med å forstå verden fra en annens perspektiv, og mener andres forståelse av 

verden er lik deres egen (Holt mfl 2012: 464). Flesteparten av barna som befinner seg i 

barnebokapplikasjonens målgruppe kan ha vanskelig for å forstå at reklame og markedsføring 

kan være villedende. At det ikke skal markedsføres mot barn i denne alderen er det stor 

enighet om. I markedsføringsloven (2009 § 20) er det skrevet: ”Det er forbudt å ta med i 

reklame direkte oppfordringer til å barn om å kjøpe annonserte ytelser eller overtale 

foreldrene eller andre voksne til å kjøpe de annonserte ytelsene til dem.” Til tross for at det er 

ulovlig å markedsføre direkte til barn, er dette noe som kan være vanskelig å kontrollere for 

eksempel med sponset innhold fra Facebook der reklame rettes mot for eksempel brukere 

som også liker siden ”Candy Crush”. Det skal sies at Facebook generelt har en aldersgrense 

på 13 år for å registrere profil, og at dette er grunnen til at sponset reklame på Facebook ikke 

har aldersgrense. Likevel vet man at barn ikke nødvendigvis følger denne regelen. En 

Undersøkelse av EU Kids Online fra 2011 viser at hvert fjerde barn under 13 i Norge har 

Facebook-profil, og det er liten grunn til å anta at antallet er lavere i dag ettersom Facebook 

har økt i popularitet på verdensbasis (Iversen 2011).20 

 Markedsføring og bygging av merkevarenavn er et viktig ledd for å nå ut til 

barnebokapplikasjonens målgruppe. I Forbrukerrådets rapport Har vi det e-bokmarkedet vi 
                                                        
20 http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ 
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kan forvente? fra 2015 fremkommer det at lesere foretrekker å lese papirbøker for barn 

fremfor e-bøker, mens e-bøker ble brukt for å lese ”på farta” grunnet det kompakte formatet 

til lesebrett, nettbrett og smarttelefoner (Forbrukerrådet 2015: 27). Bokhandlerforeningens 

leserundersøkelse i 2016 viser samtidig at 78% av de som har barn under 10 år i husstanden 

leser høyt for barna flere ganger i uken (Bokhandlerforeningen 2016: 5). Det underbygger det 

faktum at målgruppen for barnebokapplikasjoner krever direkte markedsføring for å gjøre seg 

kjent med tilbudet som eksisterer i applikasjonsmarkedene. Både leserundersøkelsen og 

Forbrukerrådets undersøkelse av e-bokmarkedet viser at den digitale lesningen er i økning, og 

det faktum at barnebokapplikasjonslesningen er uteblitt de senere årene peker på at norske 

forlag har en jobb å gjøre med å nå ut til nye, og etablerte, lesegrupper.  

 

5.4 Betalingsvilje 
I Forbrukerrådets undersøkelse av e-bokmarkedet i Norge ble et utvalg informanter spurt om 

hva de største utfordringene knyttet til e-bøker oppleves å være. Over en fjerdedel av 

informantene, 26%, svarte at e-boka hadde for høy pris (se figur 8 i appendiks). 

Undersøkelsen peker på ytterligere faktorer som også er overførbart til 

barnebokapplikasjonen: For eksempel er det begrenset utvalg av barnebokapplikasjoner, de 

kan være utsatt for tekniske problemer og det er lett å bli distrahert på enheten ettersom den 

har mange andre bruksområder enn kun som lesebrett. Noen fordeler har likevel 

applikasjonen, man kan for eksempel ha applikasjoner på flere enheter, og alt innhold er å 

finne på samme sted. Et utbredt problem særlig i forbindelse med e-bokdistributøren Bokskya 

var at brukere måtte ha konto i mange ulike nettbutikker for å finne ønsket innhold. Ettersom 

Apple og Google stort sett er enerådende på applikasjonsmarkedet er alt innholdet å finne på 

samme plass.  

 Av problemområdene som pekes på i undersøkelsen er det helt klart prisen på e-boken 

som skiller seg ut. Det er få som i det hele tatt leser e-bøker, og prisen virker som et hinder i å 

nå ut til nye lesere. Det samme problemet har også barnebokapplikasjonen, ifølge Per Harald 

Borgen. Å lansere en applikasjon for nærmere 60 kroner er utenkelig ettersom forbruker vil 

sammenligne prisen på produktet med andre, lignende applikasjoner. Å handle i App Store er 

på den måten ikke så ulik det å handle i en fysisk bokhandel: Man vil sammenligne prisen på 

produktet med prisen på et lignende produkt, og billigere produkter har naturlig nok en 

fordel. I en bokhandel med papirbøker vil prisen på nye utgivelser være stabil på tvers av 
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bokhandler og produkter grunnet den prisregulerende bokavtalen. Bokhandlere trenger ikke 

senke prisen nevneverdig på eldre utgivelser for å skape et attraktivt tilbud. Tom Egeland 

skriver i et innlegg at hans nyeste bok koster 350 kroner, mens den 25 år gamle 

debutromanen koster 149 kroner, noe han selv påpeker er for dyrt (Egeland 2012). I App 

Store finnes ikke den samme reguleringen, og det er fritt frem for utgivere å prisgi produkter 

etter eget ønske, være seg gratis. Populære gratisapplikasjoner tjener penger på høyt antall 

nedlastninger som fører til for eksempel reklameinntekter. Betalingsviljen har formet seg 

deretter, gjennom en tilvenning av prinsippet om at applikasjoner skal være gratis eller 

billigst mulig.  

 

Litteraturpolitikken påvirker prisen 

Til tross for at betalingsviljen blant norske forbrukere kan påstås å være lav, er den blant 

norske forbrukere høyere enn det generelle internasjonale markedet. Borgen forteller at en 

applikasjon som i Norge kunne selge for 42 kroner måtte lanseres til 14 kroner i Sverige. At 

prisen på en og samme applikasjon kunne være så forskjellig i nabolandene sier noe om 

betalingsviljen generelt i markedet. I Sverige praktiseres det ikke fastpris eller momsfritak på 

papirbøker.21 Det betyr at bokhandlere og andre distribusjonskanaler stiller seg fritt til å 

regulere prisen på både papirbøker og e-bøker. En sammenligning av den norske og svenske 

siden til nettbokhandelen Adlibris viser tydelige prisforskjeller: Lars Saabye Christensens 

nyeste utgivelse, Magnet, koster 349 kroner på adlibris.no og 291 på adlibris.se (begge med 

norsk språk). Lucia Berlins Håndbok for vaskedamer (Handbok för städerskor på svensk) 

koster henholdsvis 332 i norsk nettbokhandel, og 183 kroner i svensk nettbokhandel.22 Den 

samme tendensen finnes også blant e-bøker. En undersøkelse gjort av Aftenpostens journalist 

Jan Gunnar Furuly viste i 2014 at Jo Nesbøs Gjenferd kostet 46 kroner i svensk 

nettbokhandel, og 166 kroner i norsk nettbokhandel (Furuly 2014). Mangelen på fast bokpris 

i Sverige har ført til et mer konkurransepreget marked og forbrukere forventer seg derfor 

lavere priser, også på bokapplikasjoner. Flere av forlagene har sett den samme tendensen, og 

lansert applikasjoner på ulikt språk til en annen pris enn den norske utgivelsen. Tambar og 

harepusene fra Gyldendal koster 49 kroner, mens Tambar and the bunny rabbits koster 19 

kroner i App Store. En noe mindre prisforskjell er det på Samlagets Jakob og Neikob som 

                                                        
21 Det er 6% MVA på papirbøker, og 25% MVA på e-bøker i Sverige. Kilde: 
https://www.verksamt.se/starta/vad-galler-i-din-bransch/text-och-litteratur/skatt-och-moms 
22 Alle prisene er hentet fra adlibris.no og adlibris.se 20.04.16. 
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koster 85 kroner på norsk, mens Yesper and Noper, den engelske oversettelsen, koster 75 

kroner. I tilfellet Gyldendal er det en tydelig bevissthet om at det norske markedet har et 

generelt høyere prisnivå i App Store enn for eksempel applikasjoner med svensk eller engelsk 

innhold.  

 At bokmarkedet i Norge er regulert og holder prisnivået på bøker stabilt høyt gjør at 

både forlag og forbruker forventer et visst prisnivå. Særlig mener jeg dette gjelder for forlag 

som utgir digitale barnebøker på samme grunnlag som de utgir papirbarnebøker: Det er 

samme kvalitetsnivå og ønske om bredde i litteraturen som ligger til grunn for utgivelsene. I 

møte med applikasjonsmarkedet, der norske forbrukere ifølge Borgen var villige til å kjøpe 

applikasjoner for 42 kroner i begynnelsen, har forbrukerne vent seg til et fritt marked der 

applikasjoner er billige eller gratis, og betalingsviljen justeres deretter. Tambar er et troll ble 

lansert i 2010, samme år som den første iPaden. På daværende tidspunkt var 

applikasjonsmarkedet relativt nytt og konkurransen langt mindre. Norske forbrukere, som var 

vant med et høyt prisnivå på bøker, fant det ikke urimelig å betale 49 kroner for en 

digitalisert utgave av en kjent barnebok. Barbie-Nils og pistolproblemet, som ble utgitt i 2015 

til 59 kroner, solgte 50 eksemplarer forteller Fougner.23 At prisen forblir uendret i løpet av 

fem år, samtidig som markedet har dreid seg mot et gratismarked er problematisk. Det virker 

som om møtet mellom et regulert marked for papirboken og det uregulerte markedet i 

applikasjonsbutikkene skaper et uheldig skjæringspunkt: papirbokens fastpris er med på å 

opprettholde en antagelse om at barnebokapplikasjonen til sammenligning er rimelig, 

samtidig som markedet presser prisen ned. Ettersom det har vært vanskelig å tjene penger på 

barnebokapplikasjoner ønsker forlag å holde prisen oppe, og det skapes såpass diskrepans at 

det er vanskelig å i det hele tatt tjene noe som helst. Resultatet blir et stagnert marked for 

barnebokapplikasjoner.  

 Både Per Harald Borgen og Harald Fougner mener forretningsmodellen som skal til 

for å lykkes i et applikasjonsmarked er lav pris kombinert med et høyt antall nedlastninger. 

Dette er rake motsetningen til papirbokmarkedet, der det ikke kreves like mange eksemplarer 

kjøpt for å tjene inn kostnadene. Det henger selvsagt sammen med prisen på eksemplaret, der 

gjennomsnittsprisen på en skjønnlitterær papirbok for barn i 2014 var 155 kroner, mens den 

                                                        
23 Barbie-Nils og pistolproblemet er i etterkant blitt fjernet fra App Store. 
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dyreste barnebokapplikasjonen i App Store er til salgs for 99 kroner.24 Fougner forteller at 

barnebokapplikasjonen til Gyldendal som gjorde det best var den første Tambar-

applikasjonen. Han mener dette skyldes at karakteren Tambar var kjent og godt plassert i 

markedet allerede, men det tok likevel 30–40 000 nedlastninger før applikasjonen tjente 

penger. Innledningsvis skrev jeg at Tambar er et troll var en stor suksess de to første årene, 

da den solgte langt mer enn papirbokutgaven. Men det er likevel ikke så enkelt ettersom en 

papirbok krever langt færre kjøp for å gå med overskudd. At Tambar-applikasjonen solgte tre 

ganger så mye som papirboken er ikke ensbetydende med at applikasjonen tjente mer penger 

enn papirboken, som til sammenligning har et førsteopplag på 2500 (Andreassen 2006: 76). 

Det var de første barnebokapplikasjonene, Tambar er et troll, Lillesøster og den noe nyere Se 

og si Fougner trekker frem som lønnsomme. Om man tar utgangspunkt i de 31 

barnebokapplikasjonene Gyldendal har tilgjengelig for nedlastning i dag, betyr det 28 

applikasjoner som har gått med tap. 

 

5.5 Teknologiske utfordringer 
Tambar er et troll har flere utfordringer knyttet til den tekniske løsningen. Brukeren kan 

velge å ha nettbrettet i breddeformat slik at teksten ikke er synlig, eller ha nettbrettet i 

høydeformat for å se teksten. De to oppslagsidene i en bok er fordelt på skjermen, men kun 

én av sidene er synlig av gangen. Applikasjonen beveger bildet til neste side i takt med 

teksten, men brukeren må selv bla om. Dersom man holder applikasjonen i breddeformat må 

man høre når oppleseren slutter å snakke, og det kan skje midt i en setning og skape brudd i 

leseropplevelsen. Brukeren har også mulighet til å skyve på bildet for å se de ulike 

elementene, men er man uforsiktig kan man sveipe slik at man blar bakover eller framover. 

Når verket er ferdig lest er det ingen muligheter for å komme tilbake til start annet enn å bla 

seg bakover. Elise Seip Tønnessen påpeker samme type utforming av Lillesøster utgitt av 

Gyldendal: ”Lillesøsterbøkene remedierer bildeboka så trofast som mulig. De henvender seg 

til en modellbruker som er fortrolig med å høre en bildebok lest høyt og sikrer mot å 

gjenskape situasjonen” (Tønnessen 2014: 134). Smidigheten er med andre ord ikke optimal i 

applikasjonen, som en direkte følge av at applikasjonene søker å nærme seg papirbokas 

utforming i så stor grad som mulig. 

                                                        
24 Tambar er et troll har følgende utsalgspriser i norske nettbutikker: Tanum.no 199 kroner, Ark.no 
199 kroner, Norli.no 199 kroner, Adlibris.no 166 kroner. Prisen i App Store har variert mellom 49 og 
55 i perioden jan-mai 2016. 
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 Terje Colbjørnsen påpeker i artikkelen ”Store og små aktørers tilnærminger til 

digitalisering i den norske bokbransjen” (2015) at ”de tre store” forlagene, Cappelen Damm, 

Gyldendal og Aschehoug, har en markedsandel på 77,9% av omsetningen på norsk 

skjønnlitteratur for barn, og 75,8% av omsetningen for oversatt skjønnlitteratur for barn 

(Colbjørnsen 2015: 163–4). Mer enn tre fjerdedeler av norsk og oversatt skjønnlitteratur for 

barn som ble solgt i 2014 var altså utgitt av disse tre store forlagene. En vesentlig grunn til at 

de tre store forlagene har blitt så omsetningsdyktige er at de også eier distribusjonsleddene, 

eller de store bokhandlerkjedene Tanum, Ark og Norli. I tillegg har de kjøpt flere mindre 

forlag som Tiden, Oktober og Kolon. De tre store tok dette videre til det digitale markedet i 

2011 med lanseringen av web-applikasjonen Bokskya som gjorde det mulig for brukere å lese 

e-bøker fra flere ulike nettbokhandler. Bokskya er ikke en nettbokhandel, men en 

distribusjonskanal. Brukeren ble nødt til å lage seg brukerprofil ikke bare i Bokskya, men i 

hver enkelt nettbokhandel det ønskes kjøpt fra. Colbjørnsen anklager denne 

samarbeidsløsningen fra de tre største forlagshusene for å hindre andre aktører i å komme på 

banen i det norske e-bokmarkedet og dermed hindre videreutviklingen av e-bokmarked i 

Norge. Bokskya ble ingen stor suksess: Kun ett år etter lansering trakk Ark bokhandel seg ut 

av løsningen og lanserte sin egen applikasjon for kjøp av e-bøker (Korsvold 2012).  

 Til tross for labre resultater med Bokskya følger de fire forlagene Cappelen Damm, 

Aschehoug, Gyldendal og Samlaget opp prosjektet i 2014 med en ny samlekanal for berikede 

e-bøker: Applikasjonen Boksnuser er utviklet av Epekebok AS og er i likhet med Bokskya en 

distribusjonskanal, denne gangen for det nye formatet eBok+. Med eBok+ mener Cappelen 

Damm ”berikede bøker for barn; e-bøker med fargebilder, lyd og animasjon” (Garpestad 

2014). Disse e-bøkene kan i større grad benytte seg av mulighetene for multimodale verktøy 

nettbrett og smarttelefoner tillater. Fougner forteller at Boksnuser-prosjektet ble utviklet i 

forlengelse av applikasjonsmarkedet, det var en ny måte å forsøke å nå ut til markedet med e-

pekebøker i en samlet lese-applikasjon fremfor enkeltstående barnebokapplikasjoner. 

 Øyvind Prytz ser for seg at formatet eBok+ ikke er forbeholdt bildebøker og 

barnebøker, men kan benyttes for litteratur som beveger seg på tvers av det tekstlige. Han 

bruker John Erik Reileys Heimdal, California som eksempel på hvordan eBok+ kan komme 

til sitt rette der fotografier, musikk og videoklipp kan integreres i romanen (Prytz 2016: 275). 

Prytz diskuterer hvilke muligheter eBok+ kan være, men ikke på hvilken måte den allerede er 

i bruk – eller ikke i bruk. Det er våren 2016 170 eBok+-bøker tilgjengelig på Tanum.no, der 

22 av disse er utgitt etter 2014. Av disse 22 bøkene er 15 også tilgjengelige som 
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applikasjoner i App Store, noe som tyder på at tilliten til Boksnuser ikke er videre stor fra 

forlagene. Formatet er utviklet av de fire forlagene, som også står bak Bokskya, og skal være 

et åpent format andre utviklere også kan benytte seg av (Nordbø 2014). Formatet ble utviklet 

for å unngå App Stores og Play Stores restriksjoner med tanke på plattformer boka kan leses 

på. Dette ble løst ved å få brukeren til å opprette kundeprofil på Tanum.no, og deretter logge 

seg inn i Boksnuser-applikasjonen med brukernavnet. Det spiller da ingen rolle om brukeren 

har Android eller Apple-basert enhet ettersom eventuelt kjøpte bøker er knyttet direkte til 

Tanum-profilen. Men allerede her har Boksnuser gått i samme felle som Bokskya. Ett av de 

største kritikkmomentene mot Bokskya var at brukeren måtte forholde seg til flere 

nettbokhandler for å kjøpe innhold. Forbrukerrådets rapport om e-bokmarkedet fra 2015 viser 

også at 13% av informantene var misfornøyde med å forholde seg til flere applikasjoner for å 

få tilgang til ønsket innhold, 13% fant ikke boken de ønsket seg, og 3% hadde vanskeligheter 

med å laste ned ønsket bok. Gjennom Boksnuser må brukeren først laste ned applikasjonen, 

så inn på en annen nettside for å opprette bruker, så tilbake til applikasjonen for å logge inn 

og så må han kjøpe bøker på nettbokhandler med eBok+ tilgjengelig (se figur 9 i appendiks). 

Brukeren kan ikke kjøpe eBok+ direkte i Boksnuser-applikasjonen, og applikasjonen oppgir 

kun at ”eBok+ vil bli tilgjengelig i andre nettbokhandlere så fort disse nettstedene er klargjort 

for dette formatet”. Både tilgjengelighet, teknisk løsning og utnyttelse av markedet har vært 

problematiske med Boksnuser-applikasjonen, akkurat som i prosjektet med Bokskya. 

Ettersom Boksnuser-applikasjonen kreves for å lese eBok+, og applikasjonen er en løsning 

kun for de fire store forlagene, har også Boksnuser i praksis utestengt andre aktører fra å 

benytte løsningen uten å selv utvikle egne applikasjoner. Gjennom Google Trends kan man 

undersøke hvor ofte enkeltord er blitt søkt på i løpet av en tidsperiode. Der kommer det frem 

at ordet ”Bokskya” hadde en viss popularitet i 2011 som har sunket gradvis, mens ordet 

”Boksnuser” har så få søk at det ikke vises på grafen (se figur 10 i appendiks). Den andre 

grafen (se figur 11 i appendiks) viser at ordet ”Ebok” har hatt en økende popularitet de siste 

fem årene, mens ”Ebok+” ikke er blitt søkt på. 

 

Utfordringer i utformingen 

Det er ikke bare de teknologiske utfordringene som er viktige når det gjelder litteratur på 

digitale plattformer, men også hvilke muligheter de teknologiske løsningene byr på. Prytz 

argumenterer i Litteratur i en digital tid for at applikasjonen Bruno også kunne ha vært en 

papirbok ettersom den har beskjeden bruk av digitale verktøy, noe som er typisk for den 
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langsomme utviklingen fra papirbok til digital litteratur (Prytz 2016: 253). Senere i samme 

kapittel gir han Kubbe lager skyggeteater honnør for samme tilbakeholdenhet: ”Når alt 

kommer til alt, er bruken av digitale virkemidler i Johnsens brettbok forholdsvis beskjeden. 

Det er selve historien, med tekst og illustrasjoner, som er det bærende elementet.” (Prytz 

2016: 297). Prytz kritiserer og roser to ulike barnebokapplikasjoner på bakgrunn av samme 

argumenter, og gjør videre rede for hvordan Kubbe lager skyggeteater er forfattet og utformet 

på nettbrettets premisser. Kubbe kunne ikke vært en papirbok, til tross for at utformingen 

ligger papirboken nære – ett argument han også benytter for å gjøre Bruno til et eksempel på 

hvordan utforming av digitale litterære former er en langsom prosess. Bruno brukes for å 

eksemplifisere at den digitale litteraturen ikke har greid å løsrive seg fra papirboken som 

medium. At bokapplikasjonen fremdeles minner om papirboken i utforming er ikke et 

selvsagt argument for at bokapplikasjonene har utviklet seg langsomt. Det kan like gjerne 

forstås som en måte å favne et allerede etablert papirbokmarked, eller å bruke papirbok-

malen som en metode å trekke grensen mellom litteratur og annen underholdning. På en 

annen side kan utforming av applikasjoner på papirbokens betingelser skape teknologiske 

utfordringer, som i det innledende eksempelet med Tambar er et troll og Lillesøster. Harald 

Fougner forteller at Gyldendal var forsiktige med å ikke la sine digital-først applikasjoner 

ligne spill i utforming og innhold. Dersom utformingen av en barnebokapplikasjon beveger 

seg for langt fra papirbokutformingen med oppslag som minner om papirbokens to oppslåtte 

sider, er faren at leseren mister assosiasjonene med en tradisjonell bok og oppfatter 

applikasjonen som noe annet, det være seg spill eller annen underholdning. Prytz bruker 

applikasjonen Jakten på Teddy, utviklet av spillselskapet Plus Point og forfattet av Endre 

Lund Eriksen, som eksempel på en applikasjon som benytter de interaktive elementene i 

større grad. Applikasjonen baserer seg på ”såkalte chose your own adventure-sjangeren” [sic] 

(Prytz 2016: 292). Prytz understreker at grensen mellom spill og litteratur er såpass diffus at 

det kan være vanskelig å avgjøre hva som er hovedelementet, men peker på at det kjente 

forfatternavnet plasserer applikasjonen i en litterær kontekst. Her kommer Prytz til kort med 

å argumentere hvorfor applikasjonen skal defineres som litteratur. For det første er det ikke 

selvsagt at alle kjenner til navnet Endre Lund Eriksen, og for det andre er Jakten på Teddy i 

kategorien spill i App Store, noe som forankrer applikasjonen i en spill-kontekst og plasserer 

den i bås med andre underholdningsapplikasjoner. Papirboken er ikke nødvendigvis en fasit 

på hvordan et litterært formidlingsmedium skal se ut, men ved å bruke den som en mal kan 

forlag og andre utgivere av barnebokapplikasjoner presentere et produkt som assosieres med 
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et gjenkjennelig og tradisjonelt objekt. Særlig hensiktsmessig er dette fordi betalingsviljen for 

e-bøker og bokapplikasjoner er såpass lav sammenlignet med papirboken. Dersom 

applikasjonen skulle utformes på en slik måte at den ikke lenger minner om en papirbok – 

som en forbruker er vant med at koster en viss sum – eller plassere en barnebokapplikasjon i 

kategorien ”spill” kan konsekvensen være at den heller sammenlignes med andre spill i 

applikasjonsbutikken. Om plasseringen av Jakten på Teddy i kategorien spill har hatt noe å si 

for salgsinntektene er vanskelig å si, men applikasjonen har ingen vurderinger siden 

lanseringsmåneden januar 2015. Interessen er tilsynelatende liten, men det er heller ikke 

uvanlig for barnebokapplikasjoner i kategorien ”bøker”.  

 Teknologi vil aldri være like stabilt som en fysisk kopi, og det medfører selvsagt noen 

utfordringer. En større oppdatering av enhetens operativsystem, være seg iOS eller Android, 

kan gjøre en applikasjon virkningsløs. Tønnessen skriver at Gyldendals applikasjon Maja og 

det magiske speilet ikke ble inkludert blant applikasjonene som ble utprøvd i barnehager fordi 

en oppdatering av iOS-operativsystemet gjorde applikasjonen ubrukelig (Tønnessen 2014: 

144). Applikasjonsutviklere og forlag må derfor stadig oppdatere applikasjoner, noe som 

krever ekstra økonomiske ressurser, uansett hvor godt eller dårlig den selger. 

 

5.6 Konklusjon 
I dette kapittelet har jeg argumentert for at barnebokapplikasjoner og papirbarnebøker har 

samme målgruppe, men befinner seg i forskjellige litterære kretsløp. Det har medført en 

utfordring for forlagene ettersom målgruppen i applikasjonsmarkedet har lavere 

betalingsvilje. Det er også flere teknologiske problemområder i forbindelse med digitale 

plattformer, særlig med tanke på samarbeidsprosjektene Bokskya og Boksnuser. Særdeles 

liten brukervennlighet har gjort at mange velger vekk denne måten å lese litteratur digitalt på. 

Bokapplikasjoner har relativt høy pris sammenlignet med andre typer applikasjoner, og 

betalingsviljen har blitt mindre med årene samtidig som prisen på de norske 

bokapplikasjonene har forblitt den samme. Utenlandske applikasjonsselskap, som for 

eksempel det populære Fox and Sheep, har fortalt at markedsføring og merkevarebygging er 

viktig for å synliggjøre applikasjonene i App Store og Play Store, og her har norske forlag 

mye å gå på. Markedspotensialet er i utgangspunktet stort, men utfordringene har vært 

mange. 
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6 Avslutning 
 

Har vi det barnebokapplikasjonsmarkedet vi kan forvente? Både ja og nei. Man skulle nok tro 

at barnebøkene også var blitt en del av de digitale ”hverdagserstatterne” som kom med 

innføringen av applikasjoner de senere årene. Som jeg har beskrevet har nettbrett og 

smarttelefoner blitt integrert i norsk hverdagsliv, og stadig yngre barn i stadig lavere 

aldersgrupper benytter seg av de digitale enhetene hver eneste dag. I 2012 melder VG om at 

”nettbrett er blitt den nye barnevakten” og at stadig flere foreldre gir barn tilgang, og mer tid, 

på nettbrett (Yttervik 2012). Likevel er det ikke overraskende at barnebokapplikasjonens 

salgsutvikling har vært nedadgående. Papirbokmarkedet i Norge er gjennomregulert av 

litteraturpolitikk som bidrar til å holde prisen oppe, og konkurransen nede. Norske forlag har 

lite å frykte av markedet, særlig på grunn av innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur 

som sikrer at innkjøpte titler ikke vil gå med omsetningstap. Den samme reguleringen finnes 

ikke i applikasjonsmarkedene, og betalingsviljen hos norske forbrukere er til sammenligning 

lav. Det er derfor opp til forlagene selv å gjøre sine barnebokapplikasjoner 

konkurransedyktige, noe som har vist seg vanskelig i møte med Apple som redaksjon, 

kostnadene ved å gjøre applikasjoner tilgjengelig på flere plattformer og liten innsatsvilje til 

markedsføring mot etablerte lesere som enda ikke er kjent med bokapplikasjoner. 

 

Statlig interesse for digitale litteraturplattformer har økt de senere årene, og med det har det 

også kommet nye muligheter til å få støtte. Informantenes opplevelse av statlige ordninger og 

insentiver var likevel at dette ikke var godt nok, noe som tyder på at også staten har en jobb å 

gjøre med å fremme bredden i digital litteratur. Det er kombinasjonen av yte utfordringer: 

Apple, applikasjonsmarkedenes utforming, høye kostnader og lave inntjeningsmuligheter, og 

interne utfordringene: utilstrekkelige teknologiske løsninger, forventning om statlig 

regulering og høy betalingsvilje, og lite markedsføring som har ført til at norske forlag har 

gitt opp utviklingen av barnebokapplikasjoner på nåværende tidspunkt. Ønsket om å levere 

ressurskrevende kvalitetslitteratur kombinert med lav utsalgspris og feil målgruppe har gjort 

applikasjonen til et mangelfullt medium til tross for de eksepsjonelle mulighetene som ligger 

i de teknologiske plattformene. 
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Avslutningsvis vil jeg påpeke at de norske forlagene, her representert ved Gyldendal og 

Propell, samt norske applikasjonsutviklere, her Ablemagic, har siden iPadens utgivelse vært 

proaktive. Utforskingen av teknologiske muligheter og satsing på smalere litteratur som 

forfattes og formes på nettbrettets premisser har etter min mening vist at ønsket om å utfordre 

sjangre og strukturer og øke bredden i norsk barnelitteratur i stor grad er til stede i norsk 

bokbransje.  
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7 Vedlegg / Appendiks 
 

7.1 Figur 1 
SSB: Andel husholdninger med tilgang på ulike medietyper i perioden 2010–2014 

 

7.2 Figur 2 
TNS Gallup: Andel ulike sesjoner per operativsystem månedlig i prosent. Desember 2013 – 

desember 2015 
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7.3 Figur 3 
Markedsandeler for smarttelefoner på verdensbasis. Hentet fra IDC.com: 

http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp 
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7.4 Figur 4 
Brutto omsetning for skjønnlitteratur for barn i perioden 2009- 2014. Kilde: 

Forleggerforeningens bransjestatistikk 2015 
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7.5 Figur 5 
Søylediagrammet viser andelen i prosent som har tilgang til ulike medietyper. Kilde: 

Medietilsynet. Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1–12) bruk  

og opplevelser av medier.   
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7.6 Figur 6 

Oversikt over antall minutter brukt hver dag på ulike aktiviteter, fordelt på kjønn og alder. 

Kilde: Medietilsynet. Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1–12) bruk  

og opplevelser av medier.   
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7.7 Figur 7 
Ablemagics instrukser for hvordan man laster ned deres applikasjoner 

7.8 Figur 8 
Prosentvis oversikt over problemområder ved e-bøker. Kilde: Forbrukerrådet. Har vi det e-

bokmarkedet vi kan forvente? 
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7.9 Figur 9 
Antall steg som kreves for å bruke Boksnuser. Kilde: Boksnuser.no 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

7.10 Figur 10 
Rød strek viser antall Google-søk på ordet "Bokskya". Blå strek viser antall søk på 

"boksnuser". Hentet fra Google Trends 

 

7.11 Figur 11 
Blå strek viser antall Google-søk på ordet "ebok". Rød strek viser antall søk på ordet 

"ebok+". Hentet fra Google Trends 
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