
 
 

  I 

 

‹‹Verdifull sakprosa›› 
 

 

En undersøkelse av kvalitetskriterier og 

sjangeravgrensning i Kulturrådets innkjøpsordning 

for ny norsk sakprosa for voksne 
 

Monica Holberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i Nordisk, Lektorprogrammet, 

 ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

Våren 2019 



 
 

 II 

 

 



 
 

  III 

‹‹Verdifull sakprosa››  
En undersøkelse av kvalitetskriterier og sjangeravgrensning i Kulturrådets innkjøpsordning 

for ny norsk sakprosa for voksne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Monica Holberg 

 

2019 

 

‹‹Verdifull sakprosa›› 

 

Monica Holberg 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 



 
 

  V 

 



 
 

 VI 

Sammendrag 
Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne ble etablert i 2005, og formålet med 

ordningen er at det blir skrevet, gitt ut, spredd og lest ny norsk sakprosa av høy kvalitet. 

Kritiske røster hevder at innkjøpsordningen er en del av en uforståelig kvalitetsvurdering, og 

mener at kriteriene for innkjøp er uklare. Denne masteroppgaven tar for seg kvalitetskriterier 

for litterær sakprosa, og analyserer hvilke kvalitetskriterier vi kan lese ut av retningslinjene 

og vurderingsutvalgets beretninger om arbeidet med utvelgelser av titler i innkjøpsordningen 

for ny norsk sakprosa for voksne. Oppgaven vurderer også om kriteriene definerer en 

sjangeravgrensning, utover de sjangrene som eksplisitt utelukkes i retningslinjene. 

 

Resultatene fra prosjektet viser at det i liten grad er etablert en enhetlig kvalitetsforståelse for 

litterær sakprosa i det norske litterære systemet. Funnene synliggjør et behov for mer 

forskning om kvalitetskriterier, hvor de vitenskapelige bidragene og diskusjonene om kvalitet 

forøvrig bør forenes.   

 

Analysen av retningslinjene viser at det i stor grad finnes etablerte kvalitetskriterier for 

innkjøpsordningen. Beretningene fra tidligere utvalgsmedlemmer viser blant annet hvordan 

kravene om at bøkene skal fremstå som helhetlige litterære verk og være skrevet for et 

allment publikum er gjennomgående i vurderingene. Funn i oppgaven tyder på at det i 

tekstkulturen ikke er etablert en felles forståelse for hva kvalitet i sakprosa innebærer, og at 

dette er en mulig forklaring på hvorfor kriteriene fremstår som uklare. Dette tydeliggjør 

behovet for å etablere en tekstnær litteratursosiologi for sakprosa.  

 

Retningslinjene åpner for en bred sjangerforståelse, men innkjøpene domineres i stor grad av 

biografier, debattbøker, reportasjer og historiebøker. Dette kan skyldes at det i tekstkulturen 

er etablert sjangre som i større grad enn andre lever opp til kravet om å være skrevet for et 

allment publikum.  
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Forord 
Denne oppgaven er ikke bare et resultat av et halvt års arbeid. Den er først og fremst et 

resultat av at styrkingen av sakprosafeltet har gitt studenter, som meg, mulighet til å 

interessere og fordype seg i sakprosa. Oppgaven er viktigst av alt et resultat av at jeg som 

lektorstudent fikk muligheten til å velge en faglig fordypning, og dermed få kjennskap til et 

felt som har stor betydning for den fremtidige skolen.  

 

Denne oppgaven er også et resultat av en eminent veiledning fra Johan L. Tønnesson. Takk 

for eksemplarisk og fleksibel veiledning, og for at du lot meg gjennomføre et så ambisiøst 

prosjekt. 

 

Takk til Hege Langballe Andersen og Arne Vestbø i Kulturrådet, for hjelp til innhenting av 

materiale og svar på spørsmål.  

 

Takk til alle sju informantene som valgte å stille opp til oppgaven; Kjell Lars Berge, Sissel 

Merethe Berge, Sissel Margrethe Høisæter, Marius Wulfsberg og tre forlagsinformanter. 

 

En takk må også rettes til hele gjengen i Uranienborgveien 2. Jeg er evig glad for at jeg fikk 

muligheten til å bli kjent med dere og lære mer om sakprosaens rolle i det litterære kretsløpet.  

 

Takk til mamma, som ga meg de nødvendige verktøyene til å bli interessert i norskfaget, og 

for å fullføre en femårig utdanning. Takk til pappa, som lærte meg å gå på ski og nyte 

naturen, og dermed ga meg flere prokrastineringsmuligheter. Takk til Anders, for kloke ord 

og utallige middager. Takk til venner, som har støttet meg gjennom hele studietiden, både i 

opp- og nedturer.  

 

Og endelig, takk, kjære Magnus, det var godt å komme hjem. 

 

 

Takk til deg som leser. 

 

Levanger, 24. mai 2019 
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1 Innledning  
Kulturrådet er en fagetat underlagt Kulturdepartementet. Rådet forvalter Norsk kulturfond, og 

fordeler midlene til kunst- og kulturformål i hele landet. Midlene blir blant annet anvendt i 

innkjøpsordningene for litteratur, som er statlige støtteordninger for norske bokutgivelser. 

Bøkene som blir kjøpt inn distribueres til ulike folkebibliotek i landet. I Kulturmeldingen fra 

2003 ble det foreslått å utvide innkjøpsordningene for litteratur med en egen innkjøpsordning 

for ‹‹verdifull sakprosa››:  
Innkjøpsordningane er eit vellukka litteratur- og språkpolitisk verkemiddel og vil verta 
vidareførte. I tillegg til dei eksisterande ordningane bør rammene etter kvart aukast slik at det 
òg vert rom for innkjøp av verdfull sakprosa.  (Kulturdepartementet, 2003, s. 200) 
 

Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne ble etablert som en prøveordning i 2005, 

og gjort permanent i 2008. Innkjøpsordningene er, som det ble påpekt i Kulturmeldingen, et 

vellykket litteraturpolitisk virkemiddel. Ordningene tjener både de som låner og skriver 

bøker, og forlagene som initierer til ny litteratur. Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa er, 

i motsetning til innkjøpsordning for skjønnlitteratur, selektiv. Det vil si at budsjettet avgjør 

hvor mange bøker som blir kjøpt inn hvert år. Av bøkene som blir kjøpt inn, garanterer 

ordningen et minstesalg på 773 eksemplarer av bøker (Kulturrådet, 2019a). Formålet med 

ordningen er at det blir skrevet, gitt ut, spredd og lest ny norsk sakprosa av høy kvalitet. Til å 

vurdere hvilke bøker som skal kjøpes inn, velger Kulturrådet ut representanter til et 

vurderingsutvalg, som leser gjennom og vurderer de innsendte bøkene.  

 

Den nye innkjøpsordningen førte med seg en anerkjennelse av sakprosaen, som siden 

etableringen av innkjøpsordningen for skjønnlitteratur i 1965 hadde stått på sidelinjen i 

litteraturpolitikken. Alfred Fidjestøl oppsummerer endringene i ordningene i jubileumsboka 

til Norsk kulturråd, Eit eige rom, slik: ‘‘Kravet om ei innkjøpsordning for sakprosa var eit 

døme på korleis Kulturrådet freista å tilpasse ordningane til endringar i Kultur-Noreg.” 

(Fidjestøl, 2015, s. 250). Et viktig spørsmål i Kultur-Norge i dag er om Kulturrådet fortsatt 

følger endringene i litteraturen.  
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1.1 Bakgrunn  
Da Ottar Grepstad i 1997 skulle gi en forklaring på hvorfor sakprosaen hadde stått på 

sidelinjen, skrev han følgende:  
Dei siste femti åra, kanskje endå lenger, har det kort sagt vore vanleg å avgrense dei breie 
litteraturhistoriene til fiksjonslitteraturen. Slik er det truleg i alle land der romantikken har 
prega historia. [...] Med sine markante grensesteinar stadfestar desse litteraturhistoriene ei 
bestemt oppfatning av kva ‹‹litteratur›› er. (Grepstad, 1997, s. 55, 56) 

Denne diagnostikken ble gjort i forbindelse med prosjektet Norsk sakprosa, som skulle gi 

sakprosaen sin fortjente plass litteraturhistorien og etablere en teori for sakprosa. Dette første 

norske sakprosaforskningsprosjektet ble etablert i 1994, og ble støttet av Forskningsrådet og 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). 

 

NFFO ble etablert i 1978, med mål om å styrke sakprosaforfattere og -oversettere sin 

posisjon i det litterære kretsløpet, som lenge hadde vært dominert av fiksjonslitteraturen. 

NFFO støttet forskningsprosjektet om sakprosa, og bidro til utviklingen av det akademiske 

miljøet for sakprosa, blant annet gjennom etableringen av et sakprosaprofessorat i 2005. Et 

viktig virkemiddel i arbeidet med å styrke sakprosaforfattere og -oversettere sin posisjon, er 

forvaltningen av midler gjennom Kopinor-avtalen om kopivederlag. Midlene gir foreningen 

mulighet til å dele ut stipend til sakprosaforfattere og oversettere, som stimulerer til nye 

sakprosautgivelser, men gir også anledning til å drive aktiv litteraturpolitikk, herunder 

stimulering av forskning.  

 

Et viktig virkemiddel for å styrke sakprosaens posisjon var forslaget om å gi støtte til lesing, 

spredning og skriving av ny norsk sakprosa, gjennom en egen innkjøpsordning. NFFO, med 

tidligere generalsekretær Trond Andreassen i spissen, foreslo i 2002 en treårig prøveordning 

med 50 innkjøpte titler per år (Fidjestøl, 2015, s. 250). Som en følge av dette gikk NFFO, 

Den norske Forfatterforening, Norske barne- og ungdomsforfattere, Norsk Bibliotekforening, 

Norske Dramatikeres Forbund og Den norske Forleggerforening sammen og igangsatte 

Aksjon Utvid Innkjøpsordningen i 2002. I Kulturmeldingen, som ble vedtatt det påfølgende 

året, ble det foreslått en selektiv innkjøpsordning for ‹‹verdfull sakprosa›› på ca. 50 titler 

hvert år. Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne ble deretter etablert som en 

prøveordning i 2005, med 24 innkjøpte bøker det første året, og gjort til en permanent 

ordning i 2008. Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa blir stående som et viktig 

kulturpolitisk virkemiddel i det litterære kretsløpet. Vedtakslistene fra 2018 viser en rekord i 

antall påmeldte titler til innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne. Av 369 



 
 

 3 

påmeldte titler ble 104 sakprosabøker kjøpt inn i 2018. En økning på 72 titler fra 2005, tyder 

på at sakprosa har fått fotfeste i det litterære kretsløpet.  

 

Til tross for at innkjøpsordningen er et vellykket litteraturpolitisk virkemiddel, hevder 

nyvalgt generalsekretær i NFFO Arne Vestbø at ordningen fremdeles er ”[...] for lite utviklet 

til å fortjene betegnelsen ‹‹vellykket››.” (Vestbø, 2019). Han viser til at bare 25-30 prosent av 

de påmeldte bøkene blir kjøpt inn, og at dette blir marginalt sammenlignet med den 

skjønnlitterære ordningen, hvor mellom 80-90 prosent av de innsendte bøkene blir kjøpt inn. 

Vestbø mener at det fremdeles er et behov for å utvide innkjøpsordningen for sakprosa. 

Uttalelsen kom i forbindelse med at sakprosaforfatter og journalist Simen Sætre skrev et 

essay i Prosa (02/19), som senere ble publisert i Aftenposten. Prosa er NFFOs eget 

sakprosatidsskrift, og har siden 1995 blitt sendt ut til medlemmene av foreningen og solgt i 

løssalg. I essayet kritiserer Sætre vurderingsutvalgets praktisering, og problematiserer at flere 

titler som blir nominert og vinner litteraturpriser ikke blir godkjent av innkjøpsordningen 

(Sætre, 2019). Han stiller dermed spørsmål ved hvordan kvalitetsvurderingen foregår, både i 

juryer og i vurderingsutvalget, og etterlyser en større åpenhet om hvilke kriterier det blir lagt 

vekt på i vurderingene.  

 

I april 2019 inviterte Kulturrådet til dialogmøte om innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa 

for voksne. Flere av de fremmøtte etterspurte, i likhet med Sætre, mer åpenhet i 

vurderingene. Både Sætre og de kritiske røstene på dialogmøtet hevdet at 

kvalitetsvurderingen for sakprosa er vanskelig å forstå. Arne Vestbø, som også deltok på 

dialogmøtet, mente på sin side at en utvidelse av innkjøpsordningen vil minimere risikoen for 

at sakprosabøker av høy kvalitet blir avslått.  

 

Sætres innlegg og innspillene på dialogmøtet viser altså en manglende felles forståelse 

omkring hvilke kvalitetskriterier sakprosa vurderes etter, og innkjøpsordningen for ny norsk 

sakprosa spiller en viktig rolle i denne debatten. Jeg ønsker å undersøke hvilke 

kvalitetskriterier sakprosa blir vurdert etter, i lys av teori og gjennom analyser av 

retningslinjene for innkjøpsordningen for sakprosa. Videre ønsker jeg å undersøke hvilke 

konsekvenser dette har for vurderingsutvalgets arbeid med utvelgelse av bøker.  
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Problemstillingen for masteroppgaven er:  

 

Hvilke kvalitetskriterier finnes i retningslinjene for innkjøpsordningen for ny, norsk sakprosa 

for voksne, og i hvilken grad definerer kriteriene de facto en sjangermessig avgrensning av 

ordningen utover de sjangrene som eksplisitt utelukkes? 

 

For å besvare problemstillingen har jeg utarbeidet tre forskningsspørsmål: 

 1) I hvilken grad finnes det en enhetlig forståelse av kvalitetskriterier for litterær 

sakprosa i det norske litterære systemet?  

 2) Hvilke kvalitetskriterier kan vi lese ut av retningslinjene for ordningen og 

utvalgsmedlemmenes beretninger om arbeidet med utvelgelser av titler?  

 3) ) I hvilken grad definerer retningslinjene, beretningene fra de tidligere 

utvalgsmedlemmene og tabeller over innkjøpte titler en sjangermessig avgrensning?    

 

1.3 Tidligere forskning 
Viktige bidrag som har styrket forskningen om innkjøpsordningene for sakprosa er Ane 

Nordsteien Nielsens masteroppgave ”I skyggen av skjønnlitteraturen” fra 2016, og Tore 

Slaattas evalueringsrapport om innkjøpsordningen fra 2008. Nielsens oppgave er en 

litteratursosiologisk undersøkelse av Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for 

barn og unge. Slaattas rapport var initiert av avtalepartene i innkjøpsordningen for ny norsk 

sakprosa for voksne, og skulle evaluere prøveordningen fra 2005 til 2008.  

 

Madeleine Høynes undersøker i sin masteroppgave, ”Å gå opp grenser” fra 2017, gyldigheten 

til Jo Bech-Karlsens kriterier for dokumentarlitteratur. I denne avhandlingen drøfter hun 

kvalitetskriterier for én sjanger innen sakprosa, men vurderer også gyldigheten til Bech-

Karlsens kriterier til å gjelde for all litterær sakprosa. Funn fra denne oppgaven vil bli drøftet 

i kapittel fire.  

 

Evalueringsrapport fra 2008 
Tore Slaatta ledet evalueringsrapporten fra 2008, som ble gjennomført ved Institutt for 

medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.  
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Rapporten konkluderer med at innkjøpsordninger generelt er et anerkjent kulturpolitisk 
virkemiddel i den norske bokbransjen, men at virkningen av ordningen for sakprosa i dag er 
svake og uklare, fordi ordningen er av begrenset økonomisk omfang, fordi formålet og 
innkjøpskriteriene er uklare og fordi den er selektiv og forutsetter en vurderingsordning. 
(Slaatta, 2008, s. 2) 

Rapporten viser også at de innkjøpte utgivelsene fordelte seg på følgende sjangre: 33% 

dokumentarlitteratur, 22% essayistikk, 15% biografier og 6% reiseskildringer. Rapporten gir 

til slutt noen føringer for hvordan ordningen kan forbedres. Det ligger ifølge rapporten et 

utviklingspotensial i innkjøpskriteriene, som av forlag og forfattere har blitt oppfattet som 

uklare. I rapporten foreslås det også at ‹‹offentlighetsverdi›› kommer inn som et eget 

kriterium i ordningen, og ”[...] at en bok har offentlighetsverdi vil bety at den tilfører noe 

vesentlig til en offentlighet. Det betyr ikke det samme som at en bok er aktuell eller er rettet 

mot et allment publikum.” (Slaatta, 2008, s. 3).  

 

Slaatta, som senere ble generalsekretær i NFFO, uttalte på en høring i Stortinget om 

statsbudsjettet at det blir skrevet og utgitt ”[...] flere sakprosa-titler i Norge enn noen gang 

før, og tallmessig er det omtrent like mange frilans sakprosa-forfattere, som det er i det 

skjønnlitterære feltet.” (Slaatta, 2017). Tall fra Kulturutredningen 2014 viser at det var færre 

titler på markedet i 2010 enn i 2005, ”[...] noe som indikerer at tilbudet av ny norsk sakprosa 

generelt er i tilbakegang.” (NOU 2014: 4, 2013, s. 164). I denne sammenhengen er ikke, som 

i Slaatta sitt utsagn, alle faglitterære utgivelser medregnet, men kun de som kvalifiserer for 

innkjøp av Kulturrådet. Utredningen viser også at mye av kritikken rettet mot 

innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa dreier seg om uklare kriterier for innkjøp (Ibid., s. 

171). Dette ble også sterkt signalisert i Simen Sætres essay og hos flere av de fremmøtte på 

Kulturrådets dialogmøte om innkjøpsordningen i april 2019.  
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2 Materiale og metode  
Den opprinnelige greske betydningen av metode er ‹‹veien til målet›› (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 83). Valget av metode bør, ifølge David Silverman (2014), gjenspeile 

problemstillingen; det forskeren ønsker å få svar på (Ibid., s. 9). Veien til målet – å besvare 

problemstillingen – er i denne oppgaven fundert i en kvalitativ metode; gjennom kvalitative 

tekstanalyser og semistrukturerte intervjuer. En styrke ved den kvalitative metoden er, ifølge 

Silverman, muligheten til å undersøke hvordan stabile fenomener er etablert av deltakerne i 

kulturen (Ibid., s. 18). 

 

2.1 Tekstanalyse 
I lesingen av tekstmaterialet som ligger til grunn for denne oppgaven, hadde jeg, med 

bakgrunn som rådgiver i NFFO og med tilknytning til sakprosaforskningsmiljøet ved UiO, 

med meg forforståelser som utvilsomt innvirket på lesingen av tekstene. I møtet med teori 

endret imidlertid lesingen seg. Jan Svennevig (2001) forklarer at en abduktiv tilnærming som 

forskningsmetode, beror på at det man observerer og fortolker er med på å forme nye mulige 

forklaringer, som setter observasjonene i en større sammenheng (Svennevig, 200, s. 2). En 

abduktiv tilnærming tar utgangpunkt i empirien, som i dette tilfellet er retningslinjene for 

innkjøpsordningen, men aksepterer også betydningen av teorier og perspektiver i forkant 

og/eller i løpet av forskningsprosessen (Tjora, 2017, s. 255). Teoriene og perspektivene jeg 

møter empirien med er tekstteori, retorikk og analyser av intervjuer med tidligere 

utvalgsmedlemmer og forlagsredaktører. Lesingene kan også sies å være hermeneutisk 

forståelsesorienterte, fordi de åpner for fortolkning og etablering av ny kunnskap i en 

gjensidig utveksling mellom fortolkeren og kontekstuelt forankrede tekster.1 En lignende 

metode er nærmere beskrevet i Gudrun Kløve Juuhls doktoravhandling fra 2014. Juuhl  

skriver at de teoretiske perspektivene hun benytter seg av vi tekstlesingen, kan sees som del 

av en bred hermeneutisk tradisjon:  

«På vitskapsteoretisk» kan me seia at hermeneutikken både utgjer ei tradert praktisk kunne i 
tekstforsking, og at den hermeneutiske tradisjonen sin refleksjon kring forståing kan seia oss 
noko om gode og mindre gode måtar å møta det me vil forstå på, og gje tekstforskaren 
mønster for å reflektera kring dette sjølv. (Juul, 2014, s. 39) 

 

                                                
1 En modell for et hermeneutisk forløp fra data via fortolkninger til resultater finnes hos Tønnesson, 
2001, s. 69. 
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I likhet med metoden i denne oppgaven, gjør Juuhl rede for det teoretiske utgangspunktet før 

hun går i gang med tekstlesingen.  

 

Materialet som ligger til grunn for tekstanalysen er avtaler og retningslinjer for 

innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa (heretter kalt innkjøpsordningen), henholdsvis fra 

2006 og 2012, og 2015 og 2019. De nevnte versjonene av avtalene og retningslinjene ligger 

vedlagt i oppgaven. Det foreligger et større utvalg avtaler og retningslinjer, men de utelatte 

versjonene inneholder få eller ingen endringer. Hensikten med analysen er å redegjøre for 

hvordan retningslinjene er konstituert og utvikler seg. Det er av den grunn ikke formålstjenlig 

å innlemme alle versjonene av avtalene og retningslinjene i analysen.  

 

I analysene av intervjuene bli gjort også en kvalitativ analyse av tabeller over innkjøpte titler 

fordelt på sjanger. Disse tabellene er utarbeidet av Kulturrådet og ligger vedlagt i oppgaven.  

 

2.2 Semistrukturerte intervju  
For å få en forståelse for hvordan retningslinjene blir oppfattet og praktisert er det 

gjennomført intervjuer med tre forlagsredaktører og fire tidligere utvalgsmedlemmer. Å 

gjennomføre intervjuer fører med seg flere metodiske overveielser. Den første overveielsen 

var vurderingen av hvilke informanter som skulle delta i undersøkelsen. Hege Langballe 

Andersen fra Kulturrådet sendte en liste over hvilke redaktører som har ansvaret for å melde 

på utgivelser til innkjøpsordningen. I utvelgelsen av forlagsinformanter ble det lagt vekt på at 

det skulle være en variasjon i størrelsen på forlagene, og hvor mange titler forlaget hadde 

meldt på og fått kjøpt inn. De tre forlagsinformantene ble til slutt to kvinner og en mann, som 

representerte små og store forlag i Norge. De tidligere utvalgsmedlemmene ble valgt på 

bakgrunn av geografisk og faglig forankring, samtidig som det var ønskelig å få en balanse 

mellom kvinner og menn. De som takket ja til å stille som informanter var Kjell Lars Berge, 

professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, Sissel Merethe Berge, hovedbibliotekar 

ved NTNU, Sissel Margrethe Høisæter, Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og 

Marius Wulfsberg, Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.  

 

Intervjuene ble gjennomført høsten 2018 / våren 2019. Intervjuet med Sissel Høisæter ble 

holdt over Skype (internett), mens resten av intervjuene fant sted i Oslo og Trondheim. I 

forkant av de første intervjuene ble de vedlagte intervjuguidene utarbeidet. Intervjuene fikk 
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form som semistrukturerte intervju, med åpne spørsmål som kunne gi informantene mulighet 

til å reflektere over sine egne erfaringer knyttet til innkjøpsordningens retningslinjer og 

praktiseringen av dem. En styrke ved å velge et semistrukturert intervju er at man tillater 

informanten å komme med digresjoner, som intervjueren ikke har tenkt ut på forhånd, som 

kan være viktige eller relevante for undersøkelsen (Tjora, 2017, s. 114). Semistrukturerte 

intervju vil også kunne gi en forståelse for nyansene i opplevelser og erfaringer (Ibid.). Siden 

målet med intervjuene var å innhente informasjon om informantenes erfaringer med 

innkjøpsordningen, falt valget på denne intervjumetoden.  

 

Det ble utarbeidet to intervjuguider: en for forlagsinformanter og en for utvalgsinformanter. 

Intervjuguidene inneholdt spørsmål og stikkord som det var ønskelig at informantene 

reflektere rundt i løpet av intervjuet. Spørsmålene ble ikke fulgt systematisk, og det ble stilt 

oppfølgingsspørsmål som ikke var en del av intervjuguidene.  

 

Intervjuene be gjennomført i startfasen av prosjektet. En ulempe ved dette kan være at mange 

av funnene fra analysen og viktige refleksjoner som dukket opp underveis i arbeidet, ikke ble 

innlemmet i intervjuene. Intervjuene ble i lys av dette mer åpne enn de kanskje ville vært om 

analysearbeidet var gjennomført på forhånd. Det viste seg imidlertid å være fordelaktig å 

gjennomføre intervjuene før analysearbeidet. Da intervjuene ble gjennomført, var ikke 

kritikken mot innkjøpsordningen kommet på dagsorden, og kritikken det ble vist til under 

intervjuene var flere år gammel. Intervjuene ble således gjennomført med fokus på 

informantenes erfaringer og ikke den pågående kritikken. Dette kan sees på som det som 

Silverman velger å kalle ‹‹natural occuring data››, som gir mulighet til å finne sekvenser der 

informantenes meninger og praktiseringer blir synlige (Silverman, 2014, s. 18).  

 

Å gjennomføre intervjuer fører med seg et etisk ansvar, som man må være klar over allerede i 

planleggingsfasen (Ibid., s. 161). For å ivareta det etiske ansvaret ble prosjektet rapportert til 

Norsk senter for forskningsdata (NSD). NSD har samtykket til at prosjektet kan 

gjennomføres, med de opplysningene som ble oppgitt i søknaden. Før intervjuene startet, fikk 

informantene tilsendt en samtykkeerklæring. Alle forlagsinformantene ønsket å være 

anonyme, og det blir derfor tatt hensyn til dette gjennom oppgaven på flere måter. For det 

første blir informantene anonymisert, med pseudonymene F1, F2 og F3. For det andre blir 

kun de generelle utsagnene, som ikke gir informasjon om redaktør eller forlag, tatt med i 
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analysene. Det gis heller ingen inngående beskrivelse av forlagsinformantene, som for 

eksempel alder eller bosted.  

 

Utvalgsinformantene ønsket ikke å være anonyme, og er derfor presentert med fullt navn og 

yrke. Intervjuene med de tidligere utvalgsmedlemmene er transkriberte og ligger vedlagt i 

oppgaven. Transkripsjonene er en gjengivelse av det som ble sagt i intervjuene, med noen 

modifikasjoner. For eksempel er ufullstendige setninger, avbrutte ord og stamming 

transkribert som henholdsvis hele setninger og ord. Transkripsjonen skal være en 

meningsbærende gjengivelse av innholdet i spørsmålene og svarene, og er ikke tenkt brukt 

som et materiale for samtaleanalyse, men for å vise en åpenhet i analysen.  

 

2.3 Reliabilitet og validitet 
Reliabilitet og validitet er viktige elementer i en forskningsoppgave (Silverman, 2014, s. 90), 

og har tradisjonelt blitt omtalt som pålitelighet og gyldighet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

275; Tjora, 2017, s. 231). Reliabilitet handler altså om hvor pålitelige resultatene er; om de 

kan reproduseres på andre tidspunkt av andre forskere (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 137, 

276) . Moisander og Valtonen (2006, i Silverman, 2014) foreslår to måter å styrke 

reliabiliteten i kvalitative forskningsoppgaver: 1) en gjennomsiktig og åpen metode, og 2) 

vise hvilket teoretisk grunnlag man baserer tolkningen(e) på. For å styrke reliabiliteten i 

oppgaven, er både intervjuguide og transkripsjoner lagt ved, og det er gjort rede for 

fremgangsmåten i tekstanalysen.  

 

Forskerens engasjement i tematikken kan ifølge Tjora (2017) ”[...] betraktes som støy i 

prosjektet ved at det kan påvirke resultatet.” (Ibid., s. 234). Tjora påpeker imidlertid at det 

innenfor kvalitativ forskning er etablert en forståelse for at en forsker ikke er fullstendig 

nøytral. Som forsker i denne oppgaven er jeg heller ikke helt nøytral. Da ideen om å skrive en 

oppgave om innkjøpsordningen oppstod, og de første intervjuene ble gjennomført, var jeg 

ansatt i NFFO. I arbeidet med oppgaven har jeg vært klar over at denne rollen kan påvirke 

mitt utgangspunkt som forsker. Jeg valgte derfor tidlig i prosessen å ikke intervjue eller hente 

informasjon fra personer jeg hadde blitt kjent med gjennom stillingen i NFFO.   

   

Validitet handler om oppgaven undersøker det den er ment å skulle undersøke (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 276). Ifølge Silverman (2014) er triangulering en måte å styrke 
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validiteten i kvalitative oppgaver. I denne oppgaven er det benyttet både tekstanalyse og 

intervju, samt analyse av tabeller. Metodene er valgt fordi de er ansett å kunne gi svar på 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Validiteten er også blitt styrket gjennom å 

justere modellene i møte med nye data. I analysen av retningslinjene oppstod det et behov for 

et begrepsapparat for kvalitetskriterier med en teoretisk forankring. Som en følge av dette ble 

redegjørelsen for kvalitetskriterier i litterær sakprosa mer omfattende enn planlagt. Dette for å 

kunne møte analysen av retningslinjene med et komparativt og teoretisk utgangpunkt. 
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3 Tekst i kontekst 
Styrkingen av sakprosa og fremveksten av et eget forskningsfelt i Norden, bidro til en 

utvikling av teoretiske og analytiske verktøy i arbeidet med sakprosa. I første nummer av 

skriftserien Sakprosa (Fire blikk på sakprosaen, 2001), bidro Kjell Lars Berge med artikkelen 

”Det vitenskapelige studiet av Sakprosa”. I artikkelen drøfter han hvilke tekstvitenskapelige 

utfordringer studiet av sakprosa fører med seg. Det er ifølge Berge en vesentlig 

problemstilling man bør undersøke i utviklingen av en teori om sakprosa: ”Hva slags 

tekstvitenskapelige utgangspunkt og tekstvitenskapelige forutsetninger bør man ha for å 

studere sakprosaen?” (Berge, 2001, s. 11). Dette kapitlet vil gjøre rede for det 

tekstvitenskapelige utgangspunktet for oppgaven, som i stor grad sogner til 

sakprosaforskningsmiljøet ved UiO, hvor blant annet Berge er en viktig bidragsyter.  

Dette utgangspunktet vil bli belyst gjennom en inngående redegjørelse av sakprosa- og 

sjangerbegrepet i lys av relevant teori. Sentrale begreper som tekst, tekstkultur, tekstnormer 

og sjanger vil bli redegjort for i det følgende kapitlet. 

 

3.1 Tekstteoretiske teser 
Som en del av det teoretiske utviklingsarbeidet i sakprosafeltet, presenterte Berge sju 

tekstteoretiske teser, som utgangspunkt for arbeidet. I det første punktet skriver Berge: 
Prosjektet aksepterer ingen form for tekstessensialisme der kulturelt konstituerte kategoriseringer 
av tekster blir forklart med henvisning til antatte universelle, stabile egenskaper. ”Sakprosa” er 
derfor en sosio-kulturelt konstituert tekstkategori som oppstår på et spesielt tidspunkt i den 
tekstkulturelle utviklingen. Det samme gjelder den tekstkulturelle kategorien ”skjønnlitteratur”. 
Viktige forskningsoppgaver i et sakprosaprosjekt er det å vise hvordan slike tekstkulturelle 
kategoriseringssystemer er konstituert og utvikler seg, og å forklare hvorfor de er konstituert som 
de er og hvorfor de forandrer seg. (Berge, 2001, s. 61) 
 

For å kunne si noe om kvalitetskriterier for sakprosatekster, er det ifølge Berge nødvendig å 

undersøke hvordan sakprosa som kategoriseringssystem er konstituert og utvikler seg.  

 
I den femte av de sju tekstteoretiske tesene skriver Berge at ”Tekststrukturen er delvis 

betinget av konvensjonaliserte måter å skape mening på (såkalte tekstnormer)” (Berge, 2001, 

s. 62). I en senere utgivelse definerer Berge (2002) tekster som ‘‘ytringer som deltakerne i en 

viss kultur gir en spesielt avgrenset status eller verdi, der det i kulturen er utviklet 

tekstnormer som avgjør hvilke ytringer som gis tekstverdi, og hvordan slike tekster skal 

ordnes.’’ (Ibid., s. 232-242). For å forstå alle aspektene ved denne definisjonen, er det 

nødvendig å se nærmere på sentrale begreper som ytring, tekstnormer og deltakere.  
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Berges definisjon av tekstbegrepet skiller mellom ytring og tekst. En tekst vil alltid være en 

ytring, men ikke motsatt; en ytring får sin verdi som tekst av deltakerne i en kultur. Det vil si 

at en ytring kan tillegges tekstverdi i en kultur, og ikke anses som en tekst i annen. 

Tekstnormer er ifølge Berge ”[...] et kulturelt konstituert kvalifikasjonskriterium som både 

strukturerer erfaringen og genererer atferd etter et visst system og visse kriterier.”(Berge 

1990, s. 27). Tekstnormer er altså et skjønn, utviklet i kulturen, som bestemmer hvilke 

ytringer som tillegges tekstverdi. I denne oppgaven er tekstnormer sentrale da de, som Asdal 

m. fl. påpeker, er med på etablere sjangre: ”Tekstnormer er kriterier for å bedømme 

tekstverdien til enn ytring. Stabile tekstnormer etableres som kulturens sjangre” (Asdal m. fl., 

2008, s. 44).  

 

I avhandlingen ”Litteraturvitenskapens retorikk” (2006) undersøker Jonas Bakken hvordan 

tekstnormer kan benyttes som normer for å skille mellom gode og dårlige tekster. Bakken 

hevder at tekstsosiologiens teoretiske modell, som Berge har videreutviklet, ikke gir en 

tilstrekkelig redegjørelse for ”[...] hva som kjennetegner normer for tekstlig kvalitet, eller 

hvordan man kan forklare slike normer” (Bakken, 2006, s. 47). Bakken slår fast at Berges 

tekstnormer ”[...] er de normene som definerer tekstualiteten, hva som gjør en tekst til en 

tekst: eller sagt med andre ord: kriteriene for at et fenomen skal kunne plasseres i kategorien 

tekst.” (Ibid., s. 57). Videre viser han til Nils Kristian Sundbys skille mellom kategori- og 

verdinormer, som ifølge Bakken gir en bedre forståelse for vurdering av teksters kvalitet:   
Berges tekstnormer er altså en form for kategorinormer. Tekstnormene for tekstlig kvalitet, 
som står sentralt i retorikken, er derimot en form for verdinormer. Fenomener som 
kategorinormene definerer som tekster, blir altså ordnet i to kvalitetsklasser av verdinormene: 
gode og dårlige tekster. [...] De normene som Berge beskriver, er med andre ord mer 
grunnleggende enn de normene som beskrives i retorikken: Et fenomen må oppfylle 
tekstualitetskriteriene før det kan vurderes i forhold til kvalitetskriteriene. (Ibid.)  

 

På samme måte som at tekstnormer blir etablert i kulturen, må verdinormer undersøkes i 

sammenheng med at de har oppstått på et bestemt tidspunkt i kulturen. I de tekstteoretiske 

tesene skriver Berge som punkt to at ”Alle tekster inngår i ulike tekstkulturer som til sammen 

utgjør litteraturen i et samfunn. Disse tekstkulturene er utviklet innenfor mer eller mindre 

institusjonaliserte virksomheter i samfunnet.” (Berge, 2001, s. 61). Tekstkulturer må ifølge 

Berge forstås fra deltakerperspektivet og ”Måtene tekster er konstruert på, må forstås i lys av 

de kontekstene de er skapt i og de funksjonene tekstene har. Å studere tekster og teksters 

strukturer innebærer at man studerer samhandlingen mellom kontekst og tekst.”(Ibid., s. 62).  
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Per Ledin, er en sentral aktør i den svenske sakprosaforskningen. I ”Den kulturella texten: 

format og genre” (2013) tar Ledin utgangspunkt i at tekst realiseres gjennom materialitet, 

tegnsystem, indre struktur og ytre form. Disse momentene er ifølge Ledin styrt av kulturelle 

konvensjoner. Ledins forståelse av tekst følger Berge sin tekst-definisjon, og han skriver at 

”Min utgångspunkt är återingen att texter är medieringar som kulturen ger ett särskilt värde.” 

(Ledin, 2013, s. 16). En tekst kan altså ikke studeres fritt fra konteksten. I Tekst og historie 

(Asdal m.fl, 2008) oppsummeres forholdet mellom tekst og kontekst på følgende måte: ”For 

å forstå hva tekster er, hvordan det skilles mellom ytring og tekst, hva slags tekster som 

finnes og hvilke sjangre de representerer, må vi altså kjenne til den kulturen tekstene er blitt 

til, ytret og forstått i.” (Ibid., s. 46). 

 

3.2 Sjanger 
Å kategorisere tekster er, ifølge Patton og Conley (i Miller 2001), nødvendig for språk og 

læring. Som vist ovenfor etablerer stabile tekstnormer sjangre. Det er imidlertid ikke enkelt å 

definere sjanger, da det finnes ulike teorier om hvordan man skal forstå sjangerbegrepet.  

 

Ottar Grepstad skriver i Det litterære skattkammer (1997) at  ”[...] ‹‹teksttype›› og ‹‹sjanger›› 

er begrep for tekstkonvensjonar på ulike abstraktsjonsnivå. Ein teksttype er ahistorisk 

bestemt, mens ein sjanger er forma som ein historisk bestemt kombinasjon av fleire allmenne 

teksttypar og historisk etablerte konvensjonar.” (Ibid., s. 153). Berge og Ledin (2001) skriver 

at man med denne sjangerforståelsen bruker sjanger som en a priori-kategori for 

klassifisering av tekster ut ifra en gitt typologi. De argumenterer for at det som følge av dette 

”uppstår ett låst genreuniversum, där varje faktisk text blir en funktion av en given genre som 

i sin tur er styrd av en given texttyp” (Ibid., s. 6). Sjanger er, ifølge Berge og Ledin, mer 

dynamisk enn den a prioriske forståelsen, og ”Kritiken mot den traditionella och taxonomiska 

genreteorin blir i både fallen avstamp for en ny genreteori.” (Ibid., s. 5).  

 

Som Berge påpeker i de tekstteoretiske tesene, skal ikke sakprosaforskning akseptere en form 

for “[…] tekstessensialisme der kulturelt konstituerte kategoriseringer av tekster blir forklart 

med henvisning til antatte universelle, stabile egenskaper.” (Berge, 2001, s. 61). Vi har, som 

kjent, et grunnleggende behov for å kategorisere, og synet på hvordan kategoriseringer skjer 

har endret seg. Mens man før knyttet sjanger til bestemte språklige eller tekstuelle strukturer, 

som i Grepstads sjangerforståelse, argumenterte Berge og Ledin (2001) for at det har skjedd 
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en pragmatisk vending i sjangerteorien. Denne vendingen har ført til sjangerbegrepet har blitt 

et kontekstuelt begrep, som, ifølge Berge og Ledin (2001), kan gjøre det vanskelig å skille 

sjanger fra kontekst. 

 

Asdal m.fl. skriver at sjangerbegrepet gir ”[...] mulighet til å synliggjøre en type varighet, en 

kontinuitet og konvensjonalitet, i produksjonen, resepsjon og bruk av tekster, som i neste 

instans setter oss i stand til å erkjenne og sette ord på endrings- og transformasjonsprosesser” 

(Asdal m. fl, 2008, s. 189). Videre hevder de at man lenge har definert sjanger basert på 

diakroni, de lange linjene, slik som i Grepstads forståelse av sjanger. Asdal m. fl. presenterer 

en annen måte å se sjanger på, hvor tekstene ”[...] representerer retoriske muligheter innenfor 

et synkront system, i et historisk tverrsnitt.” (Ibid., s. 199). De påpeker imidlertid at man kan 

studere det synkrone og diakrone i en helhet, fordi de begge representerer”[...] en diakron 

bevegelse som gjennomstrømmer det synkrone øyeblikk.” (Ibid., s. 201). 

 

Carolyn Miller 
Innenfor moderne sjangerteori er Carolyn Millers ”Sjanger som sosial handling” et sentralt 

bidrag. Miller legger vekt på at en sjangerdefinisjon må konsentrere seg mindre om 

diskursens innhold eller form, og mer om handlingen som blir utført (Miller, 2001, s. 20). 

Hennes sjangerdefinisjon lyder som følger: ”Genre er en konvensjonell diskurskategori basert 

på en omfattende typifisering av retoriske handlinger. Som handling får sjanger mening fra 

situasjonen og den sosiale konteksten den oppstod i.” (Ibid., s. 32). Sjangre oppstår dermed 

på bakgrunn av gjentatte situasjoner, altså mønster i kulturkonteksten, som igjen gir 

typifiserende eller gjentakende tekster. Med dette perspektivet er sjangerforståelsen tett 

forbundet med retoriske handlinger som utvikles i situasjon- og kulturkontekster, som igjen 

er formet av konvensjoner.  

 

Framfor å studere hvilke litterære egenskaper (form og innhold) i enkelte tekster som 

kvalifiserer til ulike sjangre, legger Miller vekt på hvordan tekstene kan si noe om 

kulturkonteksten de er utviklet i. Dette innebærer å se sjanger som noe mer enn litterære eller 

tekstuelle grep, og hun argumenterer derfor for at sjanger er en retorisk handling. Det 

påtrengende problemet, eller sosiale motivet, er ifølge Miller handlingen som ligger til grunn 

for diskursen.  
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I denne forståelsen av sjangerbegrepet må vi, i likhet med forståelsen av tekstbegrepet, 

undersøke deltakerperspektivet for å finne ut av hvilke ytringer som gis tekstverdi, og 

hvordan tekstene blir kategorisert, for eksempel i ulike sjangre. Videre skal vi se hvordan 

‹‹sakprosa›› som kategoriseringssystem er konstituert og utvikler seg. 

 

3.3 Sakprosa 
Sakprosabegrepet er et nordisk fenomen, som først ble introdusert av den finske 

språkforskeren Rolf Pipping i 1938. Det tok imidlertid flere tiår før ordet ‹‹sakprosa›› kom 

inn i norske ordbøker (Grepstad, 1997, s. 48). 

 

Det intellektuelle utløsningsbehovets stilart 
Pipping skrev i 1938 om ”Det intellektuelle utlösningsbehovets stilart”. Denne stilarten er 

ifølge Pipping ”den objektiva framställningstypen”. Videre skriver han at ”Det är denna 

sakliga stilart som i svensk stilistisk vanligen kallas ››normalprosa››. Jag föredrar 

benämningen ››sakprosa›› eller ››objektiv prosa››, för att därmed ange stilartens väsentliga 

syfte.” (Pipping, 1938, s. 272). Sakprosabegrepet var altså i første omgang et stilbegrep, og 

stil var ifølge Pipping ”[…] en frukt av ett rätt förhållanda till sak, av ett äkta och starkt 

uttrykksbehov.” (Ibid., s. 276). For Pipping var følelsesuttrykk prinsipielt utelukket, og 

sakprosaen skulle derfor representerer et stilistisk saklighetsideal, i opposisjon til “känslans 

utlösningsbehov” (Ibid., s. 272).   

 

Grepstad 
Til tross for at Pipping presenterte sakprosabegrepet i 1938, ble ‹‹normalprosa›› lenge brukt 

som begrep i Norge. Ottar Grepstad skriver at ‹‹sakprosa›› først fikk fotfeste i 1960- og 70-

årene, primært gjennom skoleverket. Som en del av forskningsprosjektet Norsk sakprosa, 

skrev Grepstad om sakprosaens teori og retorikk, og verket Det litterære skattkammer 

munner ut i følgende definisjon av sakprosa:  
Sakprosa er føremålsretta og situasjonsprega saksframstilling av individuelle eller kollektive 
forfattarar som styrer lesinga av tekstane i retning av deira intensjonar. Framstillinga er prega av 
etterlikning av etablerte skrivemåtar og sjangrar, dominert av tekstsamspel og autorisert gjennom 
tekstar som alt ligg føre. Tekstane har ein relativ litterær kvalitet som varierer med 
brukssituasjonen. Tekstane blir publiserte i periodika, småtrykk eller bøker, og fungerer som 
underhaldning, opplysning eller nytte. (Grepstad, 1997, s. 500) 
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Grepstads definisjon er retorisk forankret i den forstand at formålet og situasjonen, som man 

kan tolke som de retoriske elementene overbevisning og kairos, er viktige bestanddeler i 

definisjonen. Den gir imidlertid en avgrensing på hvilke tekster som har verdi som sakprosa. 

Med denne forståelsen kan man tenke at det kun er tekster som er publisert i periodika, 

småtrykk eller bøker, og fungerer som underholdning, opplysning eller nytte, som kan regnes 

som sakprosa. 

 

Tønnesson  
Johan Tønnesson (2008) utpeker Rolf Pipping som sakprosabegrepets far, men skriver at 

Pippings forståelse av sakprosa ”[...]er et sterkt antiretorisk syn [...] som virker avleggs i dag” 

(Ibid., s. 20). Pippings uttalelse om å ekskludere følelser i tekster for å fremheve det 

stilistiske saklighetsidealet, er ifølge Tønnesson fylt med patos. Sakprosatekster vil derfor 

aldri vil være følelsesløse.  

 

Tønnesson viser til Claus Detlef sin definisjon av sakprosa fra 1988, og kaller den slitesterk. 

Han bruker den som utgangspunkt når han presenterer sin egen sakprosadefinisjon. Sakprosa 

er ifølge Tønnesson  ”[...] tekster som adressaten, ut fra sine forventninger, oppfatter som 

direkte ytringer om virkeligheten.” (Tønnesson, 2012, s. 15). Tønnesson argumenterer for at 

definisjonen må anvendes praktisk, og den ikke er ‘‘[...] et forsøk på å gripe en 

grunnleggende essens ved fenomenet.” (Ibid., 32). Den praktiske verdien ligger i adressatens 

vurdering av teksten som direkte ytringer om virkeligheten. Dette knytter Tønnesson til 

sakprosaens etterrettelighetsregime, som er en iboende sannhetsforpliktelse i tekstene (Ibid., 

s. 129). Å kunne sjekke om opplysningene i teksten stemmer overens med virkeligheten, er et 

krav leseren skal kunne stille til sakprosateksten. Videre skiller Tønnesson mellom ‹‹litterær 

sakprosa›› og ‹‹funksjonell sakprosa››. Litterær sakprosa er ”[...] forlagspubliserte tekster 

med navngitte forfattere” (Ibid., s. 34). Det er den litterære sakprosaen som vil ligge til grunn 

for undersøkelsene i denne oppgaven.  

 

Tønnesson skriver at sakprosa er ”[...] en kulturelt konstituert kategori som har oppstått i en 

bestemt sammenheng og som utvikler seg videre i andre.” (Ibid., s. 31). På denne måten blir 

forståelsen av sakprosabegrepet en sosial handling, tett forbundet med forventninger og 

kontekst. Dette fører oss igjen til Berges tekstteoretiske teser: ”Måtene tekster er konstruert 

på, må forstås i lys av de kontekstene de er skapt i og de funksjonene tekstene har.” (Berge, 
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2001, s. 62). I Tønnessons definisjon kommer også tekstkulturen frem; det er deltakernes 

(eller adressatens) forventning om at teksten kan oppfattes som en direkte ytring om 

virkeligheten, som gir teksten verdi som sakprosa (Tønnesson, 2012, s. 15). 

Etterrettelighetsregimet, den iboende sannhetsforpliktelsen i teksten, er altså en verdi 

konstruert av deltakerne i kulturen. På denne måten kan deltakerne skille mellom 

fiksjonsprosa og sakprosa, og kategoriseringen av tekstene kan derfor sies å være sosio-

kulturelt konstituert. 

 

Berge og Tønnesson gir i 2009 et eksempel på hvordan en tekst kan forstås i lys av 

sammenhengen den oppstod i. I artikkelen ”Forskningen om sakens prosa” (2009) gir de en 

mulig forklaring på hvorfor Pipping ønsket å utelukke følelser fra sakprosaidealet. De skriver 

at det for Pipping nok dreide seg ”[...] om et stilistisk saklighetsideal i opposisjon til det 

svulstige og forførende i hans samtid.”(Berge & Tønnesson, 2009, s. 7). I 2019 følger 

Tønnesson denne tankerekken et steg videre på veien, og forklarer at Pippings patosmotstand 

preges av at han skrev i ”[...] en ytterst alvorlig kontekst: fascisme, nazisme, anti-semittisme, 

krigsbegeistring og stalinisme, alt preget av svulstig og demagogisk «post-faktuell» retorikk.” 

(Tønnesson, 2019). Han spør derfor om det, på bakgrunn av dette, ikke er legitimt å forsøke å 

rense både språk og stil. Tønnessons nylesning av Pipping er et eksempel på hvordan 

sakprosatekster bør leses i lys av de sammenhengen de oppstod i. I det følgende kapitlet vil 

det bli lagt vekt på dette, når ulike sakprosaprosjekter og teorier om kvalitet i sakprosa skal 

legges under lupen. 
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4 Kvalitetskriterier i litterær sakprosa 
I 2009 arrangerte Frilansutvalget i NFFO et seminar om sakprosakritikk og litterær kvalitet i 

norske medier. I den forbindelse holdt sakprosaforfatteren Ivo de Figueiredo et debattinnlegg 

om sakprosaen i norsk litterær offentlighet. Han påpekte at ”Det trengs bedre utviklede, 

sjangerspesifikke kriterier å vurdere sakprosaen etter. Sakprosaen lider under en 

underutviklet og til dels feilkalibrert litterær institusjon” (Figueiredo, 2009). Denne 

påstanden impliserer at det finnes allmenne kriterier å vurdere, eller for å bruke Figueiredo 

sine ord, kalibrere sakprosaen etter.  

 

I 2019, ti år etter Figueiredo sin uttalelse, får debatten ny aktualitet, når Simen Sætre 

etterspør en åpenhet i ulike juryers arbeidet med prisutdelinger og utvalgets vurderinger i 

innkjøpsordningen. Sætres essay i Prosa og Aftenposten, som er ytterligere redegjort for i 

innledningen, fremhever et ønske om transparens i kvalitetsvurderingen hos disse 

institusjonene, slik at sakprosaforfattere i større grad vet hva de blir vurdert etter. I arbeidet 

med denne oppgaven har det vist seg å være påfallende lite forskning som eksplisitt 

undersøker kvalitetskriterier for sakprosa. Diskusjonen om kvalitetskriterier har i hovedsak 

vist seg, som i Figueiredo og Sætre sine innlegg, i en litterær offentlighet utenfor de 

vitenskapelige institusjonene. Det er imidlertid skrevet mye om sakprosa de siste tiårene, 

særlig som en følge av arbeidet med å styrke sakprosaens status, gjennom forskning og ikke 

minst institusjonelle grep, som innkjøpsordningen. Det er derfor interessant å undersøke 

hvordan de ulike bidragene omtaler kvalitetskriterier i sakprosa. Dette kapitlet vil gjøre rede 

for flere sakprosaprosjekter som omtaler kvalitetskriterier i sakprosa, og vurdere hvorvidt 

disse kriteriene gjelder for litterær sakprosa.  

 

4.1 Det første sakprosaprosjektet  
Etableringen av en egen organisasjon for faglitterære forfattere var et viktig virkemiddel for å 

øke sakprosaens status. Til tross for at dette skjedde i 1978, ble det ikke iverksatt større 

forskningsprosjekter for sakprosa før i 1994, da Forskningsrådet og NFFO ga støtte til 

forskningsprosjektet Norsk sakprosa. Prosjektet skulle redegjøre for sakprosaens teori og 

historie, og resulterte fortrinnsvis i to verk; Det litterære skattkammer (1997) av Ottar 

Grepstad og tobindsverket Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995 (1998), 

redigert av Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen.  
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Sakprosa fra 1750 til 1995 
Johnsen og Eriksens tobindsverk var et samarbeidsprosjekt med 110 artikkelforfattere og sju 

redaktører, som redegjorde for hver sin tidsperiode. Johnsen og Eriksen forklarer i forordet til 

første bind at sakprosa skal leses og vurderes i lys av konteksten, fordi ”[...] vurderingen av 

kvalitet og virkemidler kan ikke løsrives fra en formening om hva teksttypene skal duge til.” 

(Johnsen og Eriksen, 1998, s. 24). Det er imidlertid få eksempler på bidrag som diskuterer 

kvalitet og virkemidler med dette perspektivet i tobindsverket.  

 

Diskusjonen om kvalitet viser seg oftest i bidragene der kvalitet blir et implisitt tema, som i 

Jorunn Hareides bidrag i første bind, hvor hun drøfter hvorvidt menn og kvinner skriver seg 

inn i ulike tradisjoner. Hareide mener at litterær kvalitet ikke er avhengig av biologisk kjønn, 

men av intelligens, kreative evner og muligheter for å kultivere dem (Hareide, i Johnsen og 

Eriksen, 1998, s. 632). På denne måten blir ikke kvalitet sakens kjerne, men et virkemiddel 

for å belyse andre sider ved sakprosaskriving. Sammenlignet med Johnsen og Eriksens 

redegjørelse i forordet, diskuterer ikke bidragene, som Hareides, kvalitet i sakprosa i et 

retorisk perspektiv. En av dem som imidlertid setter sakprosaen i en retorisk sammenheng er 

Ottar Grepstad. Norsk litteraturhistorie : sakprosa fra 1750 til 1995 avsluttes med kapittelet 

”Sakprosaens linjer”, hvor Grepstad trekker frem hovedfunnene fra Det litterære 

skattkammer : sakprosaens teori og retorikk. 

 

Det litterære skattkammer 
Et av hovedfunnene fra Det litterære skattkammer er allerede redegjort for i kapittel 3, hvor 

Grepstads definisjon av sakprosabegrepet ble presentert. Denne definisjonen kom til som en 

følge av at Grepstad tok på seg oppgaven å gi en grundig redegjørelse for sakprosaens 

forankring i retorikk, sjanger- og tekstteori. Grepstad forklarer hvordan utviklingen av 

sakprosaprosabegrepet, og endringene i forståelsen av det, fører til at sakprosaen har en 

litterær kvalitet som er relativ og ikke absolutt. Han skriver at sakprosaen ”[...] er relativ i den 

forstand at den endrar seg med tida. Men den er også relativ fordi den endrar seg med 

teksttype, skrivemåte, sjanger og ikkje minst målgruppe og brukssituasjon.” (Grepstad, 1997, 

s. 134).  

 

Grepstad skiller mellom teksttype, skrivemåte og sjanger når han drøfter tekster som 

fenomen. Han forklarer en teksttype som sekvenser av et eller flere slag tekstelementer som 
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til sammen danner lingvistiske fellestrekk med samme kommunikasjonsformål. Teksttyper 

oppstår, ifølge Grepstad, når en type tekstelement er dominanten i en tekst, og at det på denne 

måten oppstår en bestemt modalitet i teksten (Ibid., s. 113). Han hevder videre at Egon 

Werlich sin typologi for tekster er en god klassifisering, som viser hvordan ulike 

kommunikasjonsformål gir utslag i ulike teksttyper. Werlichs typologi inneholder fem 

idealtypiske normer for tekstelement og tekster: argumentasjon, redegjørelse, fortelling, 

beskrivelse og veiledning. Grepstad supplerer med en sjette teksttype, som er pedagogisk 

orientert (Ibid., s. 115). Sakprosa har ifølge Grepstad vært dominert av teksttypene 

argumentasjon og fortelling. Forståelsen av teksttyper er forankret i forholdet mellom 

forfatter og tekst. Grepstad skriver at et fellestrekk for all språklig kommunikasjon, er et 

ønske fra avsenderen om å påvirke mottakeren, på en måte som endrer mottakerens verden, 

ved at man får vite noe nytt eller at man endrer sine vurderinger og holdninger (Ibid., s. 130).  

 

Grepstad skriver også at kombinasjonen av tekstelement er viktig for forfatterens skrivemåte. 

Han argumenterer for at skrivemåte må sees som et bredere begrep enn stil. Stil er en viktig 

del av forfatterens skrivemåte, i kombinasjon med komposisjon, tekstelementer, rettskriving 

og språkformer (Ibid., s. 113). Grepstad skiller altså ut stil som ett av flere elementer i 

forfatterens skrivemåte. Han skriver imidlertid i en av fotnotene at han ved ett tilfelle bruker 

skrivemåte på et vis som nærmer seg den opprinnelige betydningen av stil. Dette er en 

interessant bemerkning, sett i lys av at Pippings sakprosabegrep i sitt opphav var et stilbegrep 

(Ibid., s. 542). 

 

Til tross for at stilistiske virkemidler i sitt opphav er retoriske, hevder Grepstad at studiet av 

troper og figurer kan være en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å gripe de 

sentrale trekkene ved sakprosaen. Han poengterer likevel at visse stilelement i den klassiske 

retorikken blir ”[...] tillagde høgare litterær kvalitet enn andre.” (Ibid., s. 137). Metaforen og 

metonymien er, ifølge Grepstad, eksempler på virkemidler som er tillagt høyere verdi.  

 

Med utgangspunkt i at sakprosatekster kan deles inn i sjangre etter formål, ordner Grepstad 

sakprosatekster i det han kaller ”[...] en første omfattande sjangerkatalog for sakprosa” (Ibid., 

149). Sjangerkatalogen inneholder 14 sjangrer og 53 undersjangrer, og er ifølge Grepstad en 

ikke-hierarkisk klassifisering. Bakgrunnen for dette er at det er lite hensiktsmessig å måle 

sjangre opp mot hverandre, fordi sakprosaen er situasjons- og formålsrettet. Likevel 

presiserer Grepstad at litterære hierarki finnes, siden sjangrer er system av konvensjoner, 
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eller ”sosialt bestemte normer som rettleier om korleis det høver seg å skrive i visse 

samanhengar” (Ibid., s. 239). På bakgrunn av dette mener Grepstad at normer for god 

sakprosa i noen tilfeller kan bli god sakprosa i alle tilfeller, og ”Slik blir det også i sakprosaen 

ei vedvarande spenning mellom ein absolutt og ein relativ litterær kvalitet” (Ibid., s. 240) .  

 

Sjangrene kan igjen grupperes i fire overgripende teksttyper, som vi kjenner igjen fra 

Werlichs typologi: Argumenterende og redegjørende tekster, fortellende og beskrivende 

tekster, pedagogiske tekster og veiledende tekster. På denne måten blir teksttyper overordnet 

sjanger, og Grepstad plasserer de ulike sakprosasjangrene under de fire overgripende 

kategoriene. Han viser til den russiske formalisten Roman Jakobsons teori om 

språkfunksjoner, når han forklarer hvordan teksttyper blir til. På starten av 1900-tallet 

undersøkte Jakobson hva som skilte litterært språk fra annet språk. I denne undersøkelsen 

presenterer han begrepet litteraritet, og forklarer at måten språket tas i bruk på, gjennom 

språkfunksjoner, skiller litterært språk fra annet språk (Kittang m. fl., 2003, s. 117). For 

eksempel dominerer den poetiske funksjonen i diktning. Hvor dominante bestemte 

språkfunksjoner er, definerer ifølge Grepstad tekstens litteraritet. Han understreker at 

litteraritet må skilles fra litterær kvalitet. Litterær kvalitet forklarer Grepstad som egenskaper 

i kombinasjon av tanke og skrift (Grepstad, 1997, s. 131). 

 

Litterær kvalitet i sakprosa, forstått som kombinasjonen av tanke og skrift, endrer seg altså 

med teksttype, skrivemåte og sjanger. På bakgrunn av dette hevder Grepstad at litterær 

kvalitet i sakprosa er relativ (Ibid., s. 146). Til tross for at Grepstad viser til metaforen og 

metonymien som opphøyede stilistiske virkemiddel, og argumenterende og fortellende 

teksttyper som dominerende i sakprosaen, forblir forståelsen av litterær kvalitet i sakprosa på 

en nokså abstrakt nivå. Vi finner ingen konkrete kjennetegn ved sakprosaens kvalitet i 

Grepstads undersøkelse. Han forklarer at sakprosatekstens kvalitet avhenger av om 

intensjonen i teksten blir oppfylt. Videre skriver han at ”Den som studerer sakprosatekstar, 

kan ikkje gjere innhald til kvalitet. Konvensjonen for dette er likevel sterk: I sakprosaen blir 

saka kritisert, ikkje prosaen. Er innhaldet rett for lesaren, er teksten god.” (Ibid., s. 506). 

Denne uttalelsen impliserer at det er en konvensjon for at leserens vurderinger av innholdet 

bedømmer tekstens kvalitet.  

 

Undersøkelsene fungerer altså ikke som analyseverktøy i vurderingen av kvalitet på ulike 

sakprosatekster, men som en viktig innføring i hvordan man kan tenke om sakprosa. For å 
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kunne gjøre større nytte av Grepstads undersøkelser, ville det vært nødvendig å undersøke 

ulike sakprosatekster opp mot begrepene teksttype, skrivemåte og sjanger. Grepstads arbeid 

må allikevel sees som et pionerverk i norsk sakprosaforskning. Det er første gangen norsk 

sakprosa på en inngående måte blir forankret til retorikk.   

 

Årbøkene 
Som en del av forskningsprosjektet Norsk sakprosa ble det også gitt ut tre årbøker, redigert 

av Egil Børre Johnsen. I den tredje årboka, Tekstens mellommenn (1997), finner vi Johan 

Tønnessons bidrag ”Finstemt og flerstemmig”. Han undersøker hva som ligger til grunn for 

god forskningsformidling for allmennheten, med utgangspunkt i Erling Sandmo sitt essay 

”Det godes problem”, som ble trykt i Nytt norsk tidsskrift i 1995. I dette kapitlet presenterer 

og problematiserer Tønnesson begrepet ‹‹flerstemmighet››. Å skrive inn flere stemmer i 

teksten åpner, ifølge Tønnesson, for en levende samtale med leseren. En av utfordringene ved 

bruk av flerstemmighet i vitenskapelig tekster, kan være at forfatterens meninger 

overskygges eller blir utydelige. Tønnesson konkluderer imidlertid med at god 

forskningsformidling ”[...] preges av en evne til samtale med publikum” (Tønnesson, i 

Johnsen 1997, s. 67).  

 

En som også drøfter stemmer i tekst, er Sissel Lie. I den første årboka, Virkelighetens 

forvaltere, diskuterer Lie fagtekstenes retorikk, og argumenterer for at fagskriving, i likhet 

med annen litteratur, også er skrivekunst. Hun skriver at ”Spørsmålene vi stiller må appellere 

og svarerne vi finner må overbevise, og den måten vi beskriver fenomenene på er ikke 

likegyldige.” (Lie, i Johnsen, 1995b, s. 176). På denne måten knytter Lie fagskriving til 

retorikk, og poengterer at ”Fagskriving kan utnytte de retoriske virkemidlenes muligheter til å 

åpne for leserens fantasi, skape nye spørsmål og dialog.” (Ibid., s. 174). Lie problematiserer 

også dikotomien skjønnlitteratur/faglitteratur, og forklarer hvordan skillet mellom den 

virkelige forfatteren og skriveren i teksten har forandret seg. Hun skriver at det er blitt vanlig 

at skriveren i faglitterære tekster posisjonerer seg i teksten, og at skriveren viser til den 

virkelige forfatteren. Dette skiller seg fra skjønnlitteraturen, hvor det ikke er den virkelige 

forfatteren som forteller eller skriver. Lie poengterer imidlertid at det ikke er ”[...] så enkelt at 

jeget i teksten er lik den som skriver, selv i en fagtekst.” (Ibid., s. 176). Både Lies og 

Tønnessons bidrag har stor relevans for litterær sakprosa. I likhet med faglitterære tekster, har 
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litterær sakprosa empiriske forfattere, som ofte posisjonerer seg i teksten, som en ‹‹skriver›› 

eller implisitt forfatter. 

 

I den andre årboka, Forbildets forbilder, skriver Trond Berg Eriksen at årbøkene var en liten 

del av prosjektets virksomhet, og skulle fungere som en ”[...] postkasse for våre 

korrespondenter hvor større artikler og oppslag kunne trykkes for å inspirere dem som drev 

med lignende temaer” (Eriksen, 1996, s. 264). Årbøkene er altså ikke redigert etter tema, men 

sammenstiller ulike tekster fra prosjektets bidragsytere. Hovedvekten av artiklene i årbøkene 

tar for seg vitenskapelige tekster, pedagogiske tekster og lærebøker. De fleste artiklene 

drøfter enkeltemner eller enkelttekster, og det er derfor få artikler som har allmenn gyldighet 

for all sakprosa, slik som Lies og Tønnessons bidrag. 

 

I tillegg til å redigere årbøkene ga Egil Børre Johnsen i 1995 ut Den andre litteraturen, hva 

Sakprosa er. I utgivelsen vier Johnsen et kapittel til å finne et samlende kvalitetsbegrep for 

sakprosa. Johnsen bruker lærebøker som eksempel, og forklarer at sjangeren ”[...] egner seg 

godt fordi konteksten her er særlig avgjørende.” (Johnsen, 1995a, s. 109). Han skriver videre 

at ”[...] også i andre sjangrer henger problemet kvalitet nøye sammen med spørsmålet om 

kontekst.” (Ibid.). På bakgrunn av dette hevder Johnsen at argumentasjonen har allmenn 

gyldighet. 

 

Kvalitet i lærebøker er ifølge Johnsen tett knyttet til begrepene fortolkning, forening og 

forklaring. Lærebøker skal stimulere leseren til å ”[...] tolke kunnskaper og holdninger i 

teksten, og [...] hjelpe elevene å se sammenhenger de ellers ikke ser (Ibid., s. 138). I tillegg til 

at stoffet i en lærebok er tolkbart, må det være en ”[...] gjennomløpende sammenheng som 

preger delene og knytter dem til hverandre; motiver, temaer, en ‹‹rød tråd››.” (Ibid., s. 140). 

Videre skal lærebøkene forklare årsaksforhold og sammenhenger. En tekst kan leses som 

logisk sammenhengende for en voksen leser, og samtidig virke utilgjengelig for en ung leser, 

som ikke innehar de samme referanserammene som den voksne. Stoffet må derfor forenkles 

og forklares på en måte som blir tilgjengelig også for den unge leseren (Ibid. s. 147). Johnsen 

konkluderer med at en god sakprosatekst må inneholde” [...] slike åpninger til fortolkende, 

forenende og systematisk forklarende lag i teksten” (Ibid., s. 159).  

 

Johnsen kobler kvalitet i sakprosa til spørsmålet om konteksten. En annen måte å forklare 

dette på, er at ulike tekster har ulike formål, eller som Grepstad skriver, ulike intensjoner. 
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Grepstad hevder at kvalitet i sakprosa avhenger av om intensjonen i teksten blir oppfylt, og at 

kvalitet i sakprosa vil variere ut fra valg av teksttype, skrivemåte og sjanger. En lærebok må 

ha fortolkende, forenende og systematisk forklarende lag i teksten for at formålet med teksten 

skal realiseres. Johnsens bidrag belyser altså hvordan formålet i en bestemt sjanger kan 

realiseres, gjennom å tilpasse teksten slik at den blir tilgjengelig for mottakeren. Han trekker 

imidlertid ikke inn eksempler på hvordan fortolkende, forenende og systematiske lag blir 

brukt i andre sjangre, og det er dermed ikke påviselig hvordan dette har overføringsverdi til 

all sakprosa. 

 

Kritikk av det første sakprosaprosjektet 
I 2000 ga Georg Johannesen ut Litteraturens norske nullpunkt, syv pamfletter om norsk 

sakprosa. En av pamflettene, ”Brev om tre sakprosabøker”, ble først trykt i Prosa (2/96). 

Daværende redaktør i Prosa, Mari Toft, bad Johannesen om å skrive en anmeldelse av tre 

bøker fra prosjektet Norsk sakprosa; Egil Børre Johnsens Den andre litteraturen og 

Virkelighetens forvaltere, som var en av de tre årbøkene, samt Trond Berg Eriksens 

Nordmenns nistepakke. 

 

Johannesen har formulert anmeldelsen som et brev til Toft, og han er ikke nådig i sin kritikk: 

”Kjære Mari Toft! Egentlig har jeg ikke tid til å lese så dårlige bøker som de du har sendt 

meg.” (Johannesen, 2000, s. 139). Johannesen går likevel systematisk til verks og gir sin dom 

over de tre tilsendte bøkene. Bokanmeldelsen er skrevet med en ironisk tone, men poenget til 

Johannesen blir ikke tilslørt av den grunn: ”Kan Egil Børre Johnsen i ‹‹sakprosaens kvalitet›› 

hevde seg alfabetisk mellom Th. W. Adorno og Ludvig Wittgenstein? Svar: Selvsagt, dersom 

norsk kultur er et handikap og norsk sakprosa en invalididrett.” (Ibid., s. 129).  

 

Per Ledin ga i Tekstens mellommenn en skarp, men mer konstruktiv kritikk av det første 

sakprosaprosjektet. I bidraget ”Många av sakprosans skatter funna” kritiserer Ledin 

Grepstads Det litterære skattkammer. I likhet med prosjektet Norsk sakprosa, hadde Sverige 

et tilsvarende prosjekt, hvor Ledin var en sentral aktør. Ledin påpeker at hans rolle som 

språkviter skiller seg fra Grepstads rolle som litteraturviter, og at dette følgelig påvirker 

måten Ledin leser Grepstads bok på. 

 

Ledins kritikk tar i hovedsak for seg kriteriene for Grepstads sjangerkatalog. Ledin påpeker at 
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Grepstads forståelse av teksttyper og inndeling i sjangre, får teksttyper til å fremstå som 

homogene kategoriseringer av tekster. Ledin understreker at sjangrer forandres over tid, og at 

det er sannsynlig at sjangere har blandet andre, eller flere teksttyper enn det Grepstad 

avdekker. På bakgrunn av dette hevder han at det er en fare for at sjangerkatalogen blokkerer 

vår historiske forståelse av sakprosaen (Ledin, i Johnsen, 1997, s. 18). I tillegg hevder Ledin 

at Grepstad har en forenklet forståelse av forholdet mellom tanke og tekst. Ledin påpeker at 

Grepstad hevder å forstå hva forfatteren tenker og hvilke intensjoner hen har, sett fra et 

bestemt språklig uttrykk (Ibid.). For Ledin blir det for enkelt å hevde at den som ønsker å 

argumentere skriver argumenterende. Ledin påpeker imidlertid at Grepstad selv 

problematiserer forholdet mellom sjanger og tekst og sin egen typologi. Han undrer seg 

derfor over hvorfor Grepstad har valgt å beholde sjangerkatalogen.  

 

Norsk Sakprosa, med Johnsen og Eriksen i spissen, lyktes i å gi sakprosaen sin verdige plass i 

litteraturhistorien, med tobindsverker Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750-1995. 

Grepstads redegjørelse av sakprosaens teori er mer en retningsgiver for hvordan man kan 

tenke om sakprosa, enn en allmenn gyldig teori. Prosjektet la på denne måten grunnlaget for 

et nytt fagfelt.  

 

4.2 Institusjonalisert sakprosaforskning  
I 2000 ble det satt i gang et nytt sakprosaprosjekt: Prosjektmiljøet Norsk sakprosa 2000-

2003, med Kjell Lars Berge som prosjektleder. Prosjektet skulle bygge videre på det første 

prosjektet, og samtidig hente erfaringer fra sakprosaforskningen i Sverige. Det svenske 

sakprosaprosjektet, fra 1996 til 2000, undersøkte, i likhet med det norske, ulike 

sakprosasjangre, men la større vekt på ”det mycket lästa”, altså tekster som brukslitteratur, 

for eksempel soldathåndbøker (Berge, 2001, s. 10). Berge påpeker at det svenske prosjektet 

bar preg av å ha en rikere forskningstradisjon på området, og at en sammenligning av 

prosjektene viser hvor ulik mening man kan gi ordet ‹‹sakprosa›› (ibid., s. 11). 

Prosjektmiljøet Norsk sakprosa hadde derfor som mål å etablere felles teori og å 

institusjonalisere sakprosaforskningen, på bakgrunn av funnene i og kritikken av de 

foregående prosjektene.  
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Prosjektmiljøet Norsk sakprosa 2000-2003 
I artikkelen ”Det vitenskapelige studiet av sakprosa” argumenterer Berge for hvorfor 

sakprosafeltet trengte et nytt prosjekt. Han mente at de foregående prosjektene ikke bør 

betraktes ”[...] som skjellsettende og aksepterte beskrivelser av den norske sakprosaen i alle 

sine genrer og kontekster i fortid og nåtid.”, men heller bør ”[...] forstås som forsøk på å finne 

ut hva som var gjort av sakprosastudier i Norge. (Berge, 2001, s. 10). Berge påpeker også at 

prosjektet hadde som hensikt å skape praktiske og ideologiske forutsetninger for videre 

arbeid med feltet, og at det derfor er nødvendig med et nytt prosjekt, som søker mer etablert 

kunnskap. Videre i artikkelen presenterer han flere tekstvitenskapelige utfordringer i arbeidet 

med et nytt forskningsprosjekt, deriblant de tekstteoretiske tesene, som i denne oppgaven er 

presentert i kapittel 3.   

Hva er sakprosa?  
Som en følge av styrkningen av sakprosaforskningen i Norge ble det opprettet et 

sakprosaprofessorat, tilknyttet Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i 

Oslo. Johan Tønnesson ble den første sakprosaprofessoren i Norge. Som vi har sett i 

redegjørelsene av årbøkene, drøftet Tønnesson flerstemmighet i vitenskapelige tekster. I 

Vitenskapens stemmer (2001), som er en revidert utgave av masteroppgaven til Tønnesson, 

setter han flerstemmighetsbegrepet i sammenheng med den autopoiesis-modellen, som er en 

kommunikasjonsmodell hvor jegets selvrefleksjon står i sentrum (Tønnesson, 2001, s. 46). 

Tønnesson oppsummerer hvordan han benytter seg av modellen i analysen av skriftlige 

teksters flerstemmighet på følgende måte:   
Ettersom forfatteren under skrivingen utgjør et auto- poietisk system, kan vi forklare 
skrivingen som en prosess hvor hans ego uavlatelig er i dialog med “alter”, som altså er hans 
egen konstruksjon, og som følgelig er ham selv. Jo flere av sine indre stemmer han låner øre 
og penn til i denne prosessen, jo flere stemmer vil finnes i teksten. Når leseren – i sin 
autopoiesis – møter teksten, møter han ikke forfatterens stemmer, men et varierende antall 
tekstualiserte stemmer som han, i den grad de korresponderer med stemmer i ham selv, kan 
åpne for. Persepsjonen er ikke en tidsbegrenset, men en uavlatelig prosess i den leser som 
virkelig har gått inn i kommunikasjon med teksten. Den omfatter også de produktive tanker 
teksten setter i gang i leseren. (Ibid., s. 47) 

 

I avhandling for graden dr. art., Tekst som partitur (2004), utvikler Tønnesson en flerstemmig 

autopoiesismodell, i avhandlingen bruker han  ”[...] uttrykkene ‘stemmer’ og 

‘flerstemmighet’ når det er tale om ulike, parallelle forfatterstemmer [...] og også om ”[...] 

modelleserens fortolkende replikker og om ulike kombinasjoner av retoriske bevismidler og 
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topoi. [...] (Tønnesson, 2004, s. 77). Dette dialogiske perspektivet gir altså rom for at leseren, 

med en egen stemme, blir en viktig del av tekstens flerstemmighet.  

 

I 2008 ga Tønnesson ut Hva er sakprosa?, som en del av Universitetsforlagets Hva er-

bokserie. I denne utgivelsen presenterer Tønnesson sakprosadefinisjonen, som allerede er 

redegjort for i kapittel 3. I redegjørelsen av ulike stridsemner innenfor sakprosa, følger 

Tønnesson Ledins kritikk av Grepstads sjangerkatalog, og argumenterer for at Grepstads 

forsøk på å etablere en allmenngyldig katalog over ulike typer sakprosa ikke holder mål. 

Hovedinnvendingen til Tønnesson er bruken av teksttyper som allmenngyldige for ulike 

sjangre. Tønnesson påpeker at ”[...] sakprosatekster vil ha innslag av mange ”teksttyper” 

samtidig. [...] til en viss grad avhenger også teksters overordnede preg av konteksten” 

(Tønnesson, 2008, s, 43 og 44), og at ”En allmenn fare ved sjangerkataloger er at de kan 

skjule variasjoner i tid og rom.” (Ibid., s. 44). 

 

Et annet stridsemne hos Tønnesson er bruken av ordet litteratur som ensbetydende for 

skjønnlitteratur. Han skriver at ”Uttrykket ‹‹litterære virkemidler›› kan, særlig når 

‹‹litteratur›› brukes synonymt med ‹‹skjønnlitteratur››, lett føre til den misforståelse at dette 

er noe som har oppstått i diktningen (Ibid., s. 39). Tønnesson påpeker at metaforen, som er et 

kjent litterært virkemiddel, ikke har oppstått i fiksjonslitteraturen. Han foreklarer hvordan 

metaforer er ”[...] grunnleggende bestanddeler i all språkbruk” (Ibid.) Metaforer blir brukt 

som en språklig ressurs for å forklare abstrakte fenomen, som for eksempel forholdet mellom 

mennesker (Ibid., s 21). Vi har altså et behov for å benytte metaforer i dagliglivet, og det blir 

derfor ikke riktig å avgrense språklige bilder til å kun være et litterært virkemiddel som har 

oppstått i fiksjonslitteraturen. 

 

Videre tar Tønnesson et dypdykk essayistikken som tekstkultur. I denne sammenhengen viser 

han til Hege Langballe Andersenens masteroppgave Hvordan får essaybegrepet mening? fra 

2002, som blant annet undersøker hvordan normforvaltere, som for eksempel Norsk 

Kulturråd, oppfattet essaybegrepet. Kulturrådet kjøpte i perioden fra 1987 og frem til 2005 

inn essaysamlinger. Andersen oppdaget i sin oppgave at alle normforvalterne, inklusive 

Kulturrådets vurderingsutvalg, viste til Georg Johannesen som felles referanse for forståelsen 

av essaybegrepet. Til tross for at de hadde ulike oppfatninger av hvordan et essay er bygd 

opp, påpekte Andersen at normforvalterne fant en moralsk og ideologisk fellesnevner i 

Johannesens essayforståelse (Ibid., s. 67). Tønnesson skriver videre at vi derfor kan ane oss 
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”[...] at essay kanskje er mer en tekstkultur preget av visse ideologier enn den er en sjanger.” 

(Ibid). Essay er en viktig sjanger i litterær sakprosa, og Andersens funn er et eksempel på 

hvordan man innad i tekstkulturer kan ha en ulik forståelse for kvalitet. 

 

I 2008 bidro flere av aktørene i prosjektmiljøet til utgivelsen Tekst og historie. Å lese tekster 

historisk. Denne utgivelsen oppsummerer mye av arbeidet som ble lagt ned i prosjektmiljøet 

Norsk sakprosa. Utgivelsen gir en teoretisk forståelsesramme for hvordan tekster bør leses i 

lys av konteksten. Denne boka kan hevdes å være en formidling av sakprosateori, og 

synliggjør i høy grad formålet med prosjektmiljøet.  

 

Kunnskapens språk 
I 2011 ble sakprosafeltet ytterligere styrket da Anders Johansen ble landets andre 

sakprosaprofessor. Johansen har skrevet en rekke bøker om sakprosaskrivingens håndverk. I 

Kunnskapens språk (2012) problematiserer Johansen synet på litterær kvalitet, som han 

mener i for stor grad tar utgangspunkt i at sakprosa blir ansett som litterær når den har en 

fortellende form og tar dikteriske friheter. Flere har påpekt at dette i stor grad skyldes 

tendensen til å se på litterær sakprosa som en etterligning av fiksjonslitteraturen, og at det 

litterære ved disse tekstene er ”virkemidler” hentet fra fiksjonslitteraturen (Johansen, 2012, s. 

16; Tønnesson, 2008 s. 39; Bech-Karlsen, 2014; 40). Johansen argumenterer derfor for ”[...] 

en idé om litteratur som åpner mot hele det store sakprosafeltet. Da kan vi ikke la fantasien 

være avgjørende, men språkbehandlingen; da må vi sikte mot skrivekunst, ikke bare 

dikterkunst.” (Johansen, 2012, s. 17). 

 

Johansen legger altså vekt på språkbehandlingen, og anser litterære kvaliteter som mer enn 

‹‹dikteriske friheter››. Et viktig poeng hos Johansen er at litterære kvaliteter kan oppfattes 

som faglige ressurser. Han opponerer mot et motsetningsforhold mellom litterære og faglige 

hensyn, og skriver at ”Jo mer arbeid jeg legger i den språklige formen, desto grundigere 

tenker jeg på saken.” (Ibid., s. 15). På denne måten vil arbeidet med språket styrke det faglige 

innholdet. Videre skriver han at ”Å skrive godt er altså å forplikte seg overfor saken på slikt 

vis at både tankeinnholdet og den språklige ytelsen står fram, klart og påfallende.” (Ibid., s. 

26). Vi må ifølge Johansen vurdere saken og innholdet som en helhet, og ikke som to adskilte 

nivåer. Ut ifra ønsket om å vektlegge skriveprosessen som en egen strategi, blir det 

nærliggende å trekke ut skrivekunst som en egen kvalitet.  
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4.3 Jonas Bakkens kriterier for sakprosakritikk 
I kjølvannet av NFFOs seminar om sakprosakritikk og litterær kvalitet i norske medier i 

2009, gjennomførte Jonas Bakken en empirisk undersøkelse av sakprosakritikken i Norge. 

Bakken tok utgangspunkt i sakprosakritikken i norsk dagspresse, og følger opp Figueiredo 

sitt utsagn om at det trengs bedre utviklede kriterier for sakprosakritikk. Bakken skriver i 

”Sakprosakritikk og kriterier. Anmeldelsenes funksjon i norsk dagspresse” at det ”er åpenbart 

mye som er galt med sakprosakritikken” (Bakken, 2010, s. 18). Han er imidlertid rask ute 

med å poengtere at det ikke er forsket tilstrekkelig på sakprosakritikk, ”[...] for mens 

litteraturkritikkforskning er en etablert disiplin både i Norge og utlandet, finnes det lite 

forskning på kritikk av sakprosa.” (Ibid.).  

 

Som en følge av manglende forskning innen sakprosakritikk, velger Bakken å støtte seg til 

Per Tomas Andersen sin klassiske studie av norsk litteraturkritikk. I ”Kritikk og kriterier” fra 

1987 definerer Andersen seks kriterier for vurderingen av skjønnlitterære tekster. Bakken 

tilpasser Andersens kriterier til en sakprosakontekst, og argumenterer for at flere av kriteriene 

kan fungere som kvalitetskriterier for sakprosakritikk. Bakken kommer frem til at det 

eksisterer fem kriterier i sakprosakritikken; et moralsk/politisk, et kognitivt, et genetisk 

kriterium, og to tekstlige kriterier: intensitet og formidling (Ibid., s. 22).  

 

Det første kriteriet, som Andersen kaller et moralsk eller politisk kriterium, er ifølge Bakken 

ikke et kriterium for å bedømme tekstens kvalitet. Han forklarer at kriteriet brukes til å si noe 

om hvor viktig teksten er, for eksempel forfatterens valg av materiale eller innfallsvinkel. 

(Ibid., s. 20). Videre skriver Bakken at kritikerne benytter seg av et kognitivt kriterium når de 

vurderer kunnskapstilfanget, tankekraften eller det intellektuelle nivået i en tekst. Dette 

kriteriet ligger nært Johansens poeng om at man skriver godt ved å forplikte seg overfor 

saken. Bakkens undersøkelser viser at dette kriteriet blir brukt i nesten alle anmeldelsene han 

har tatt for seg, og kan derfor regnes som et viktig kriterium for sakprosakritikk.  

 

Det tredje kriteriet, genetisk kriterium, benyttes når man ønsker å sette teksten i kontekst med 

for eksempel forfatterens intensjon, arbeidsprosess eller tekstens originalitet sammenlignet 

med tidligere tekster. Avslutningsvis fremhever Bakken to tekstlige kriterier: intensitet og 

formidling. Disse kriteriene tar utgangspunkt i Andersens estetiske kriterier, og Bakken 

forklarer hvordan sakprosatekster kan ha andre kvaliteter enn estetiske, og velger derfor å 
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kalle disse tekstlige kriterier. De tekstlige kriteriene vurderer tekstens evne til å gjøre 

inntrykk og holde på leserens oppmerksomhet, og hvordan forfatteren formidler stoffet.  

 

Bakken konkluderer med at det finnes et bredt utvalg kriterier for sakprosakritikk, og 

begrunner denne påstanden i undersøkelsene sine. Til tross for at sakprosaens 

kvalitetskriterier blir satt på dagsorden med denne undersøkelsen, blir ikke Bakkens kriterier 

fulgt opp. Det ville vært rimelig å tenke at Bakkens uttalelser, med sin vitenskapelige 

bakgrunn, og ikke minst erfaring fra doktoravhandlingen, ville få ringvirkninger for den 

videre debatten. Når denne oppgaven skrives foreligger det ingen vitenskapelige artikler, 

essay eller bøker som refererer til Bakkens kriterier. Sakprosakritikk er ett av flere debattema 

i sakprosafeltet. At denne undersøkelsen tar for seg noe så spesifikt som sakprosakritikk, og 

ikke generelle kvalitetskriterier for sakprosa, kan være en forklaring på hvorfor 

undersøkelsen ikke har fått større fotfeste i sakprosaforskningen.  

 

4.4 Prosa-lista 
I Prosas årganger fra 2009 og 2010 vurderte et panel seks nye bokutgivelser i spalten ‹‹Prosa-

lista››. Utgivelsene ble vurdert etter kriteriene faglighet, lesbarhet, språk, stil, kommunikasjon 

med leseren, aktualitet, emne, bokutstyr, formelt apparat og kildebruk (Furuseth, 2016, s. 

547). Disse kriteriene kan, av flere grunner, fungere som kvalitetskriterier for litterær 

sakprosa. For det første er det ikke lagt vekt på kvalitetsmerket ‹‹litterære virkemidler›› i 

Prosa-lista. Lista inneholder derimot kriteriene språk og stil, som impliserer at de ønsker å 

vurdere utgivelsene ut ifra språkbehandlingen, i tråd med Johansens ønske om å vurdere 

saken og innholdet som en helhet. Språk og stil gir også konnotasjoner til sakprosabegrepets 

opphav, og Pippings artikkel fra 1938.  

 

Prosa-lista innlemmer også kildebruk som et kriterium. Etter den såkalte ‹‹Alnæs-saken›› på 

starten av 2000-tallet, ble kildebruk et viktig tema i sakprosadebatten. Verket Historien om 

Norge ble en av norgeshistoriens store boksuksesser, men også en av de største debattene om 

kildebruk i sakprosa. Karsten Alnæs fikk massiv kritikk for å hente innhold fra annen 

forskning og litteratur, uten å oppgi kildene. I kjølvannet av denne saken ble utredningen God 

skikk: Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger (2006) publisert. 

Utredningen tar utgangspunkt i Alnæs-debatten, og bruker utgivelsen som et eksempel på 

hvordan man som forfatter kan unngå å forholde seg til kilder og god skikk. Den kommer 
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også med anbefalinger om hva som er ‹‹god skikk›› i skrivingen av allmennhistorisk 

litteratur. Til tross for at denne utredningen var knyttet til en enkeltsak og en bestemt sjanger, 

har anbefalingene gyldighet i all litterær sakprosa. Etterrettelighetsregimet i definisjonen av 

sakprosa er fundert i leserens krav om å kunne etterprøve påstander og opplysninger i teksten. 

Å være åpen om kildebruken vil gjøre det lettere for leseren å lete frem de aktuelle kildene. 

Slik blir god skikk i sakprosaskriving like mye et hensyn til leseren, som et hensyn til 

opphavsmennene.  

 

Prosa-panelet vurderte også utgivelsene etter emne og faglighet. Disse kriteriene kan 

sammenlignes med Bakkens moralske eller politiske kriterium, men de dekker også et krav 

om at teksten må ha en faglig forankring. Debatten omkring Terje Tvedts Det internasjonale 

gjennombruddet, som kom ut i 2017, er et eksempel på hvordan emne og faglighet har blitt 

vurdert i sakprosakritikken de siste årene. I boka trekker Tvedt lange linjer i historien, og 

drøfter om det finnes norske verdier og norsk kultur, og om Norge i det hele tatt finnes. 

Utgivelsen ble av kritikere stemplet som kontroversiell og i strid med god skikk for 

historieskriving. Mye av kritikken gikk ut på at Tvedt selv hevdet at boka var et 

forskningsbidrag, basert på en mengde empirisk materiale, mens kritikere hevdet at Tvedts 

sterke stemme i teksten fikk boka til å fremstå som en debattbok (Bangstad & Abdi, 2019).  

Kritikken kom i stor grad fra kollegaer i historiefaget, som mente at Tvedt ikke behandlet 

kilder og etablert kunnskap på en høvelig måte, og at han dermed ikke fulgte god skikk for 

historieskriving. Jostein Gripsrud tok debatten en steg videre, og ga i 2018 ut pamfletten 

Hamskifte?, hvor han systematisk kritiserer Tvedts fremgangsmåte. Gripsrud oppsummerer 

kritikken med følgende dom: ”Jeg mener kort sagt at DIG [Det internasjonale 

gjennombruddet] ikke lever opp til elementære faglige krav.” (Ibid., s. 29, 30). Denne 

debatten viser at faglighet er et viktig kvalitetskriterium for sakprosa, og at lesernes 

forventinger til sjangeren spiller en rolle for hvordan boka blir vurdert.  

 

De neste kriteriene, lesbarhet og kommunikasjon med leseren, sammenfaller i stor grad med 

Bakkens tekstlige kriterier. Lesbarhet kan være et kriterium for å bedømme 

setningsoppbygging og den generelle språkføringen, men også i hvilken grad teksten og 

innholdet blir tilgjengelig for leseren. De tekstlige kriteriene åpner også for at tekstene kan 

være flerstemmige. Som vi har sett, bygger Tønnessons forståelse av flerstemmighet på en 

kommunikasjon mellom forfatter og leser. Sissel Lie argumenterte også for at forfatteren 

gjennom å se mulighetene i de retoriske virkemidlene, kan åpne for leserens fantasi, skape 
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nye spørsmål og dialog. Flere av kriteriene i Prosa-lista bygger altså på funn fra forskning om 

sakprosa. Videre skal vi se nærmere på hvordan en bestemt sjanger i litterær sakprosa kan 

vurderes. 

 

4.5 Den nye litterære bølgen 
I Den nye litterære bølgen undersøker journalist og forfatter Bech-Karlsen hva som 

kjennetegner den norske dokumentarlitteraturen fra 2006-2013, og skisserer ni tendenser i 

litteraturen. Bech-Karlsen tar for seg kun én sjanger i den litterære sakprosaen. Han 

begrunner utvalget med at andre sjangre, som biografi og essay, vil reise egne og langt større 

spørsmål, som vil sprenge grensene for undersøkelsene. I likhet med Anders Johansen 

opponerte Bech-Karlsen mot at litterær kvalitet i sakprosa er en etterligning av 

fiksjonslitteratur. Til tross for at Bech-Karlsen ekskluderer andre sjangre i undersøkelsen, er 

det interessant å vurdere i hvorvidt tendensene kan være gyldige for all litterær sakprosa. 

 

Ni tendenser i dokumentarlitteraturen    
I sluttkapitlet sammenfatter og vurderer Bech-Karlsen funnene fra analysen av de ti bøkene, 

og kommer frem til at dokumentarlitteraturen preges av ni tendenser: transparens, 

subjektivitet, refleksivitet, dialog, skrivekunst, sakens betydning, intertekstualitet, referanser 

og virkelighetskontrakt.  

Transparens er ifølge Bech-Karlsen den tydeligste tendensen i dokumentarlitteraturen han har 

undersøkt. Dokumentarforfattere dyrker transparens gjennom å være åpne om metode, 

fremstillingsform og kilder, og dette kan ifølge Bech-Karlsen påvirke forfatterens 

troverdighet og tekstens autentisitet. Han påpeker også at ”Kravet om transparens er tydelig i 

mange sektorer i samtiden: i politikk, i forskning, i skole og utdanning, i helsesektoren, i 

mediene” (Bech-Karlsen, 2016, s. 41). Tendensen i dokumentarlitteraturen gjenspeiler altså 

en endring i kulturkonteksten. Han påpeker at Alnæs-saken var en ”merkestein langs veien”, 

som har bidratt til økt transparens i litteraturen (Ibid., s. 237).  

De to neste tendensene Bech-Karlsen trekker frem er subjektivitet og refleksivitet. 

Subjektiviteten viser seg gjennom selvfremstilling og bruk av jeg-forteller. Denne tendensen 

fører også med seg en økt refleksivitet og selvrefleksivitet. Den fjerde tendensen er viljen til å 

føre dialog. Bøkene er mer dialogiske, og viser en vilje ”[...] til å føre dialog, både med seg 
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selv, kildene og leserne” (Ibid., s. 238). Denne tendensen knytter Bech-Karlsen til begrepet 

flerstemmighet, polyfoni, og forklarer at halvparten av dokumentarbøkene i undersøkelsen 

velger en flerstemmig form. Til tross for at enkelte av bøkene i utvalget innlemmer flere 

stemmer gjennom bruk av kilder og referanser, forblir de, ifølge Bech-Karlsen, enstemmige. 

Bech-Karlsen regner flerstemmige tekster i dokumentarisk forstand når stemmene har ”[..] en 

relativt stor grad av autonomi” og ikke er redigert av forfatteren (Ibid., s. 186). På denne 

måten knytter han flerstemmighet til faktiske utsagn, og ikke som et abstrakt fenomen for å 

forklare hvordan ulike stemmer kan vise seg gjennom forfatterens egne refleksjoner eller 

leserens realisering av ulike stemmer gjennom lesingen. Sammenlignet med Tønnessons 

forståelse av flerstemmighet, og særlig forholdet mellom de to ‹‹systemene›› i 

autopoiesismodellen, blir Bech-Karlsens forståelse av flerstemmighet svært avgrenset.   

Videre kommer Bech-Karlsen frem til at en femte tendens er at ”[...] forfatterne strekker seg 

mot skrivekunst” (Bech-Karlsen, 2014, s. 239). Han forklarer at bøkene i analysen i stor grad 

rommer ”det Johansen kaller skrivekunst” (Ibid., s. 40). Den sjette tendensen er betydningen 

av det saklige. Bech-Karlsen skriver at denne tendensen kommer som en følge av ontologiske 

forpliktelse, som er en etisk forpliktelse overfor saken og de involverte menneskene. Dette er 

knyttet til sakens forhold til virkeligheten; innholdet skal være etterprøvbart. Han knytter 

også betydningen av det saklige til begrepet litteraritet, som han ser i sammenheng med 

forfatternes bruk av skriftlige kilder og dokumenter i teksten. Bech-Karlsen anser altså det 

spesifikt litterære i disse tekstene som tett forbundet med saken.  

En sjuende tendens er intertekstualitet, forstått som henvisningen til andre tekster. Ved å vise 

til andre tekster, åpner bøkene seg mot verden. Bruken av referanser og kilder anser han som 

en åttende tendens. Bech-Karlsens forståelse av intertekstualitet er altså noe mer enn 

henvisning til kilder og litteraturlister. Den niende og siste tendensen er etableringen av en 

leserkontrakt. Han skriver at forfatterne konstruerer en leserkontrakt, for å møte leserens 

forventinger til teksten (Ibid., s. 240). Leserkontrakten, som Bech-Karlsen i 

sakprosasammenheng velger å kalle virkelighetskontrakt, skal bygge opp en tillit til leseren 

om at ”[...] alt som er skrevet på disse sidene handler om noe som har skjedd i virkeligheten, 

og om nødvendig kan det bekreftes empirisk.” (Ibid., s. 51). 

I sammenfatningen velger Bech-Karlsen å kalle funnene sine for tendenser. I løpet av boka 

bruker han begrepet strategi for å forklare hvordan forfatterne for eksempel dyrker 

transparens. I andre tilfeller skifter han mellom å bruke begrepene tendenser og kriterier. 
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Leseren av boka ville vært tjent med en redegjørelse av begrepene strategi, tendens og 

kriterier, med en forklaring på om tendensene kan sees på som kvalitetskriterier. Han skriver 

ved et tilfelle at ”Ni av de ti bøkene som presenteres i dette kapitlet egner seg etter min 

oppfatning til å studere disse ‹‹nye›› sjangertrekkene mer inngående, selv om ikke alle innfrir 

samtlige kriterier for utvelgelsen. (Ibid., s. 65). Han trekker også frem enkeltbøker, som ikke 

følger enkelte tendenser, og fremstiller dette som en svakhet ved bøkene. Det er derfor grunn 

til å hevde at Bech-Karlsen anser tendensene som kriterier. Bech-Karlsen skriver også at 

mange av dokumentarbøkene han har undersøkt oppfyller kriteriene til innkjøp i 

innkjøpsordningen for sakprosa (Ibid., s. 49). Dette underbygger også påstanden om at Bech-

Karlsen, i tillegg til å gi en analyse av hvordan dokumentarlitteraturen har endret seg, 

vurderer bøkenes kvalitet. 

Har Bech-Karlsens kriterier overføringsverdi til all litterær sakprosa? I avhandlingen ”Å gå 

opp grenser”, drøfter Madeleine Høynes gyldigheten i Bech-Karlsens tendenser. Hun 

konkluderer med at tendensene ”[...] ikke samlet sett utgjør et velfungerende apparat for å 

fange opp kvaliteter ved en litterær sakprosabok” (Høynes, 2017, s. 52). I avhandlingen 

benytter hun seg av teori om sjanger og tekstnormer for å forklare at bøker kan være mer 

flertydige og dynamiske enn i Bech-Karlsens fremstilling. Hun trekker frem Bech-Karlsens 

snerve forståelse av intertekstualitet som et eksempel på hvordan tendensene overskygger 

mulighetene som ligger i sakprosaen. Hun hevder også at kriteriene i større grad kan fungere 

som en rettesnor for forfatterne om hvordan de kan inngå en virkelighetskontrakt med 

leseren, enn som en sjekkliste for vurdering av kvalitet.   

Kriteriene til Jo Bech-Karlsen er altså kritiserbare, men bidraget kan av flere grunner gi en 

bedre forståelse av kvalitet i litterær sakprosa. For det første er Den nye litterære bølgen en 

av få utgivelser som drøfter kvalitet i sakprosa, og som eksplisitt setter dette temaet opp mot 

en bestemt sjanger i litterær sakprosa. Videre gir den gode eksempler på hvordan forfattere 

bør forholde seg til det grunnleggende ved sakprosaen, nemlig virkelighetskontrakten. De 

ulike strategiene en forfatter kan føre gjennom en tekst, er strategier for å styrke 

virkelighetskontrakten, som er helt vesentlig, særlig i skillet mellom fiksjonslitteratur og 

sakprosa. Til slutt viser kritikken av utgivelsen et behov for å forske mer på dette feltet, og i 

likhet med det første sakprosaprosjektet, er det kritikkverdige ved dette bidraget et viktig 

utgangspunkt for den videre utviklingen og forståelsen av sakprosafeltet.  
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Anna Jungstrand 
Analysemetoden Bech-Karlsen benyttet i lesingen av dokumentarlitteraturen, er delvis 

inspirert av den svenske litteraturviteren og forskeren Anna Jungstrands arbeid (Bech-

Karlsen, 2014, s. 66). Jungstrands avhandling Det litterära med reportaget (2013) et viktig 

bidrag for å kaste lys på reportasjen som sjanger. Den tar i alt for seg fire viktige aspekter ved 

reportasjens litteraritet: narrativitet, subjektivitet, selvfremstilling og språkfunksjon. 

Avhandlingen undersøker den moderne reportasjen som sjanger, og forklarer hvordan 

litterære stilgrep etablerer journalistisk troverdighet og etikk, samt hvordan forståelsen av 

litterære kvaliteter påvirkes av forankringen i det skjønnlitterære domenet (Jungstrand, 2013, 

s. 265). Jungstrand taler mot et dikotomisk forhold mellom sakprosa og skjønnlitteratur. 

 

Hun legger stor vekt på hvordan litterære stilgrep påvirker tekstens troverdighet og etikk. Et 

viktig premiss for Jungstrand er å skille den obligatoriske fortelleren i teksten fra den 

empiriske forfatteren (Jungstrand, 2013, s. 30). Den empiriske forfatteren har opplevd noe, 

som gjenfortelles i teksten, ikke av forfatteren, men av en fortellerstemme. Den obligatoriske 

fortelleren blir på denne måten en konstruksjon i teksten. Dette narrative aspektet ved 

reportasjen er, ifølge Jungstrand, avgjørende for tekstens troverdighet. Det er imidlertid ikke 

slik at den obligatoriske fortelleren kun gjelder førstepersonsperspektivet. Bech-Karlsen 

hevder at Jungstrand har ”[...] innført et skille mellom ‹‹ontologisk nivå (referansenivået, 

forstått som sak og virkelighet) og epistemologisk nivå (historien, den fortellende diskursen, 

forstått som estetiseringen).” (Ibid., s. 46). En tredjepersonsfortelling bør, ifølge Bech-

Karlsen og Jungstrand ha en obligatorisk forteller, for å gjøre dette skillet tydeligere.  

Et annet viktig poeng, både hos Bech-Karlsen og Jungstrand, er at fortelleren, gjennom å vise 

sine svake sider og indre splittelse, vinner sympati hos leseren (Bech-Karlsen, 2014, s. 41). 

Subjektiviteten er en litterær strategi, som Jungstrand knytter til behovet for å bygge 

troverdighet.  

 

4.6 Mellom fakta og fiksjon 
I Grenseverdier utforsker litteraturkritiker og forfatter Ane Farsethås grensetraktene mellom 

sakprosa og fiksjonslitteratur. Boka består av intervjuer med ti norske og utenlandske 

forfattere, om deres litterære metode og forhold til litteratur og virkelighet, og et essay med 

tittelen ”Grenseverdier”. I essayet forklarer Farsethås at leserkontrakten er viktig for 
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forståelsen av skillet mellom sakprosa og skjønnlitteratur, og at dette som kjent kommer av 

hvilken forventing leseren har til teksten. Hvis et verk er betegnet som en roman, vil ikke 

leseren forvente at teksten er sann. Det har imidlertid vært en økende tendens det siste tiåret 

til at forfattere utfordrer leserkontrakten, ved å betegne bøker med selvbiografisk innhold 

som romaner. Dette utfordrer følgelig grensen mellom sakprosa og skjønnlitteratur. 

 

Valget av sjanger avhenger ifølge Farsethås av flere faktorer. Hun trekker frem flere mulige 

grunner til at forfattere, som Vigdis Hjorth, Karl Ove Knausgård og Wencke Mühleisen, har 

valgt å betegne bøkene sine som romaner. En av grunnene kan være å frata seg ansvaret for 

det som blir skrevet, og på den måten unngå etterrettelighetsregimet. Videre skriver Farsethås 

at merkelappen roman oppfattes som en sikrere kvalitetsmarkør, enn for eksempel 

betegnelsen memoar (Farsethås, 2018, s. 327). En annen mulig grunn til at forfattere velger å 

betegne et verk som en roman, kan være de økonomiske fordelene ved å for eksempel havne 

inn under innkjøpsordningen for skjønnlitteratur kontra innkjøpsordningen for sakprosa. Det 

litterære kretsløpet kan i så måte bidra til å definere hva man til enhver tid oppfatter som 

skjønnlitteratur og sakprosa.  

 

Farsethås skriver også at det finnes ‹‹en tredje vei›› eller en ‹‹tredje leserkontrakt››, som Ivo 

de Figueiredo har tatt til orde for. Han ønsker ”[...] en tredje leserkontrakt for den personlig 

funderte litteraturen; den som aldri kan etterprøves fullt og helt fordi en så stor del av våre 

erindringer ikke er målbare fakta, og at dette ikke slutter å være sant selv om erindringene er 

nedskrevet i en tekst.” (Farsethås, 2018, s. 324). Farsethås sine undersøkelser har vist at 

denne tredje veien ikke er et nytt fenomen, ”fordi den spiller på lag meg en grunnleggende 

erfaring med hvordan vi forteller og hvordan vi leser: at en fortelling er noe erfart og noe 

formet på samme tid.” (Ibid.). Videre påpeker hun at dette ikke fritar forfatteren fra ansvaret 

om kontraktene hen inngår. På bakgrunn av dette er det rimelig å hevde at 

etterrettelighetsregimet er et viktig kvalitetskriterium for sakprosaen.  

 
4.7 En enhetlig kvalitetsforståelse?  
Til tross for at det er lite forskning som eksplisitt undersøker kvalitetskriterier i sakprosa, 

belyser flere av bidragene viktige forutsetninger for å definere kvalitetskriterier. Noen av 

bidragene forsøker også å bidra til en allmenngyldig kriterieliste.  
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Det første sakprosaprosjektet, med Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen i spissen, 

oppnår i stor grad formålet med å fylle tomrommet i litteraturhistorien. Tobindsverket Norsk 

litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750-1995 er et viktig bidrag i dette arbeidet. Prosjektet 

lyktes bare delvis i å etablere en teori. Til tross for at Grepstads sjangerkatalog ble gjenstand 

for kritikk, er pionerverket Det litterære skattkammer et viktig bidrag for de kommende 

prosjektene. Både i Grepstads definisjon av sakprosa og i Johnsens forøk på å finne et 

samlende kvalitetsbegrep for sakprosa, blir kvalitet forankret i kontekst. Kontekstens 

betydning for forståelsen av sakprosa er også viktig for det neste prosjektet. I Berges 

tekstteoretiske teser er konteksten viktig for å forstå hvordan sakprosa som tekstkulturelt 

kategoriseringssystem er konstituert og utvikler seg. Prosjektmiljøet Norsk sakprosa 

viderefører arbeidet fra det første prosjektet, og lykkes i større grad å utvikle teoretiske og 

analytiske verktøy i arbeidet med sakprosa. Med Tønnessons definisjon av sakprosa blir 

forståelsen av sakprosaens iboende sannhetsforpliktelse, og forholdet mellom tekst og leser 

grunnleggende. Anders Johansens bidrag gir rom for å forstå sakprosa som skrivekunst, og 

bygger opp under ønsket om å se litterær kvalitet i sakprosa som noe mer enn grep lånt fra 

skjønnlitteraturen.  

 

Utenfor de vitenskapelige institusjonene finner vi flere bidrag om sakprosakritikk. Disse er 

primært formidlet i Prosa. Jonas Bakkens kriterier for sakprosakritikk og Prosa-panelets 

kriterier sammenfatter i stor grad flere av de grunnleggende trekkene ved sakprosaen, som er 

blitt formidlet gjennom sakprosaforskningen. Til tross for at disse bidragene innlemmer 

kriteriene kildebruk, faglighet og kommunikasjon med leser, viser både Bech-Karlsens 

undersøkelser og Farsethås essay at etterrettelighet og leserkontrakt er viktige kriterier for 

sakprosa. Jo-Bech Karlsens tendenser er kritiserbare, men er den eneste undersøkelsen som 

eksplisitt undersøker tendenser og kvalitet i litterær sakprosa. 

 

Med utgangpunkt i de nevnte bidragene, er ikke enkelt å spore en enhetlig kvalitetsforståelse 

i sakprosafeltet. Bidragene gir viktige forutsetninger for å studere sakprosa, samtidig som 

noen av bidragene forsøker å definere kvalitet og kriterier for sakprosa. Denne undersøkelsen 

gir grunnlag for å hevde at det mangler en helhetlig kvalitetsforståelse, primært forankret i 

vitenskapelige tekster.  
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5 Avtaler og retningslinjer 
Innkjøpsordningen er regulert av retningslinjer, og er, ifølge Kulturrådets nettsider, et 

dokument forfattere og forlag skal sette seg inn i før de sender inn en søknad. Fra 2006 og 

frem til 2015 var denne informasjonen presentert som en avtale mellom Norsk kulturråd, Den 

norske forleggerforening, Norsk forleggersamband, Norsk faglitterær forfatter- og 

oversetterforening og AMB-utvikling. Sistnevnte er erstattet med Nasjonalbiblioteket i 

avtalen fra 2012.  

 

Avtalene fra 2006 og 2012 er delt inn i kapitler og paragrafer. Dokumentene fra 2015 og 

2019 har tittelen ”Retningslinjer for innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa” og er vedtatt 

av Norsk kulturråd. I retningslinjene2 er avtalepartene fra 2006 og 2012 ikke lenger en 

vedtaksmyndighet, men kan ifølge retningslinjenes punkt 2 ”høres før vesentlige endringer i 

retningslinjer og/eller betalingsmodeller blir vedtatt” (Norsk kulturråd, 2012, 2019a). Slik blir 

Norsk kulturråd eneste vedtaksmyndighet, men ikke nødvendigvis den eneste stemmen i 

dokumentet. En viktig konsekvens av denne avtaleordningen kan være at defineringen av 

kvalitet er et resultat av arbeidet til flere interesseorganer i sakprosafeltet.  

 

Avtalene fra 2008 og 2012 er delt inn i kapitlene ”innkjøpsordningens formål, varighet og 

omfang”, ”praktiseringen av innkjøpsordningen” og ”bestemmelser om honorar”. I analysen 

vil det bli lagt vekt på tekstpassasjer om kvalitet og sjanger. Det er derfor ikke lagt vekt på 

siste del av avtalen. Retningslinjene har ni punkter, og noen av punktene har, i likhet med 

avtalene, ikke like stor relevans for å besvare problemstillingen.  

 

Helt siden avtalen ble vedtatt i 2006, har ordningen eksplisitt ekskludert bestemte 

sjangre/boktyper. I de gjeldende retningslinjene (2019a) omfatter ikke ordningen:  

• hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker, håndbøker, reiseguider, kokebøker eller andre 
former for bruksprosa  
• selvhjelpsbøker 
• fotobøker 
• festskrift 
• oppslagsbøker, leksikalske verk og referanseverk 

                                                
2 Avtalene fra 2006 og 2012 omtales som ‹‹avtalene›› der det ikke gjelder hver enkelt avtale, og 
retningslinjene fra 2015 og 2019 som ‹‹retningslinjene››. 
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• årbøker, lokalhistoriske årbøker eller andre bøker i all hovedsak beregnet på 
publikum i et avgrenset område  
• skole- og lærebøker 
• vitenskapelige avhandlinger, forskningsrapporter og utredninger 
• profesjons- eller bransjeorienterte bøker  
       (Kulturrådet, 2019a) 

I avtalene fra 2006 og 2012 står det også at “Bøker under disse kategoriene kan komme inn 

under avtalen hvis de anses som spesielt språklig og litterært verdifulle og samtidig 

henvender seg til et allment publikum” (Kulturrådet, 2006, 2012). Denne formuleringen er 

fjernet i retningslinjene fra 2015. Det er altså ingen tvil om hvilke bøker som utelukkes. Alle 

forlagspubliserte sakprosautgivelser, altså litterær sakprosa, som ikke er listet opp ovenfor, 

kan potensielt komme inn under ordningen. I det følgende kapitlet skal vi nærmere på hvilke 

kriterier utgivelsene vurderes etter. 

 
5.1 Kvalitetskriterier i retningslinjene  
På samme måte som at tekstnormer avgjør hvilke ytringer som får tekstverdi, er 

kvalitetskriteriene normer som avgjør hvilke sakprosabøker som har høy kvalitet. Med 

utgangspunkt i Bakkens redegjørelse av skillet mellom kategori- og verdinormer, vil den 

følgene analysen gjøre rede for den litterære sakprosaens verdinormer i retningslinjene for 

innkjøpsordningen. 

 

Ordningens formål 
Ordningens formål blir presentert som første paragraf eller punkt i alle dokumentene, og har 

gjennom revisjonene endret ordlyd. I avtalene står det at ”Ordningen har som formål å 

stimulere til skriving, utgivelse, spredning og lesning av ny norsk sakprosa. Bøkene som 

kjøpes inn, stilles til rådighet for leserne gjennom utlån i norske folkebibliotek.” (Norsk 

kulturråd, 2006, 2012, §1). I retningslinjene har dette punktet fått tittelen ‹‹formål››, og 

formålet med innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne ”[...] er at det blir skrevet, 

utgitt, spredt og lest ny norsk sakprosa av høy kvalitet.” (Norsk kulturråd, 2015, 2019a).  Det 

er først i 2015 at det blir presisert at ordningen gjelder sakprosa av høy kvalitet.  

 

Kvalitetsbegrepet 
I avtalene forekommer begrepet ‹‹kvalitet›› kun én gang. I begge tilfellene i en paragraf som 

forklarer hvilke bøker ordningen kjøper inn. I avtalen fra 2006 står det at ”Ordningen gjelder 
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sakprosabøker med språklige, litterære, innholds- og formidlingsmessige kvaliteter som 

henvender seg til et allment publikum.” (Norsk kulturråd, §4, 2006), og i avtalen fra 2012 at 

”Bøkene skal ha språklige, litterære, innholds- og formidlingsmessige kvaliteter og henvende 

seg til et allment publikum.” (Norsk kulturråd, §2, 2012). I avtalene blir altså språklige, 

litterære, innholds- og formidlingsmessige kvaliteter nevnt som de eneste kvalitetskriteriene, 

uten en nærmere beskrivelse av de ulike kriteriene. Til tross for at Slaattas rapport fra 2008 

påpeker en mangel på tydelige kriterier for innkjøp, står formuleringene om kvalitet uendret 

frem til 2015.  

 

I retningslinjene er ulike former av begrepet kvalitet nevnt tre ganger. Først i formålet og 

deretter i et eget punkt om vurderingsprosessen. Punkt ”6. vurderingsprosessen” kan 

sammenlignes med paragraf 10 i avtalene, som forklarer de formelle prosedyrene i 

vurderingsarbeidet. I retningslinjene fra 2015 og 2018 står det at utvalget kan ”[...] innhente 

faglige konsulentuttalelser for å gi råd i tilfeller der det er tvil om bøkenes innholdsmessige 

kvaliteter.” (Kulturrådet, 2015, 2018). I den reviderte versjonen fra 2019 er formuleringen 

endret til at utvalget kan ”[...] innhente faglige konsulentuttalelser, for eksempel i forbindelse 

med vurderingen av utgivelser oversatt fra samisk.” (Kulturrådet, 2019a). Denne endringen 

får vurderingsutvalget til å fremstå som mer autonome i sin kvalitetsvurdering.  

 

Den største endringen i retningslinjene er en opplisting av hva vurderingsutvalget legger til 

grunn i diskusjonen om kvaliteten i bøkene:  

 
 I diskusjonene om kvalitet skal utvalget blant annet legge vekt på om de påmeldte 
 utgivelsene 

• fremstår som helhetlige litterære verk 
• innehar innholds- og formidlingsmessige kvaliteter, er egnet til å tilføre kunnskap, 
stimulere til faglig interesse og refleksjon og/eller berike samfunnsdebatten 
• innehar språklige og håndverksmessige kvaliteter 
• henvender seg til et allment publikum 
• har vært underlagt et nødvendig redaksjonelt arbeid 
       (Norsk kulturråd, 2015, 2019a)  

 

Dette er ”blant annet” hva vurderingsutvalget skal legge vekt på. Opplistingen fremstår derfor 

ikke som en endelig sjekkliste for vurderingen av utgivelsene. Sammenlignet med avtalene, 

fremstår kriteriene i retningslinjene som mer eksplisitte, i kraft av å være en del av et eget 

punkt om vurderingsprosessen og ha form som en liste med punkter. Kriteriene for innkjøp 

har, som kjent, blitt gjenstand for debatt. Mye av debatten dreier seg om uklare kriterier for 
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innkjøp, og at innkjøpsordningen er en del av en kvalitetsvurdering, som for eksempel Simen 

Sætre ”sliter med å forstå” (Sætre, 2019, s. 2). Videre skal vi se nærmere på hvert punkt på 

lista over hva vurderingsutvalget blant annet skal legge vekt på. 

 

Et helhetlig litterært verk 
Utgivelsen skal ifølge retningslinjene fremstå som et helhetlig litterært verk. Denne 

formuleringen finner vi både i punkt ”6. vurderingsprosessen” og i punkt ”3. definisjoner”. I 

sistnevnte punkt påpekes det at dette også gjelder ”for illustrerte bøker og antologier” 

(Kulturrådet, 2015, 2019a). Utover dette gis det ingen forklaring på hva som menes med et 

”helhetlig litterært verk”. I retningslinjene for Kulturrådets innkjøpsordning for 

skjønnlitteratur finner vi nesten samme formulering, under punkt ”3. definisjoner”: ”En 

utgivelse skal fremstå som et helhetlig skjønnlitterært verk. Dette gjelder også bildebøker 

og andre utgivelser med betydelige visuelle innslag. Antologier innenfor de nevnte 

sjangrene kan kjøpes inn.” (Kulturrådet, 2019b). Ut ifra presiseringen i punkt tre i 

retningslinjene for begge innkjøpsordningene, kan man tenke seg at antologier og illustrerte 

bøker er eksempler på utgivelser som ikke nødvendigvis fremstår som helhetlige litterære 

verk.  

 

Det er nærliggende å se for seg at illustrerte bøker må ha en litterær sammenheng gjennom 

skriftlig verbaltekst, som forener innholdet i utgivelsen til et helhetlig litterært verk. 

Antologier er, ifølge definisjonen på Store norske leksikon, ”en samling litterære tekster som 

gjerne er utgitt tidligere.” (Snl, 2019). Det er altså ikke mangelen på skriftlig verbaltekst som 

hindrer antologier fra å være helhetlige litterære verk. Siden antologier kan være sammensatt 

av tekster av ulike forfattere, er det trolig mangelen på en tematisk eller stilistisk 

sammenheng som hindrer utgivelsene fra å være helhetlige litterære verk. På bakgrunn av 

dette er det rimelig å trekke slutningen om at en utgivelse fremstår som et helhetlig litterært 

verk når innholdet forenes gjennom skriftlig verbaltekst med en tematisk og innholdsmessig 

sammenheng. Dette punktet kan altså legitimere avslag på utgivelser som i utgangspunktet 

kunne falt inn under ordningen, men som ikke innehar kriteriet om å være et helhetlig 

litterært verk. 
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Innholds- og formidlingsmessige kvaliteter  
I det neste punktet på lista skal vurderingsutvalget drøfte hvorvidt utgivelsene innehar 

innholds- og formidlingsmessige kvaliteter, er egnet til å tilføre kunnskap, stimulere til faglig 

interesse og refleksjon og/eller berike samfunnsdebatten.  

 

I vurderingen av sakprosabøker er det nærliggende å tenke at innholdsmessige kvaliteter 

angår det faglige innholdet. Som Bech-Karlsen påpeker ønsker man å belyse en sak når man 

skriver sakprosa (Bech-Karlsen, 2014, s. 37). Han skriver også om den ontologiske 

forpliktelsen overfor saken og de involverte menneskene, som er knyttet til sakprosaens 

etterrettelighetsregime; ”[...] det skal handle om virkeligheten og være sant og etterprøvbart 

[...]” (ibid., s. 239). Det er altså en nær kobling mellom innholdet og virkeligheten. Dette 

kriteriet kan også knyttes til Bakkens moralske eller politiske kriterium, som brukes for å si 

noe om hvor viktig teksten er for eksempel forfatterens valg av materiale eller innfallsvinkel. 

I vurderingene av bøkene i Prosa-lista finner vi også kriteriene ‹‹emne›› og ‹‹faglighet››. Det 

er altså nærliggende å tenke at innholdsmessige kvaliteter gjelder valg av emne og den 

ontologiske forpliktelsen overfor saken.  

 

Videre skal utgivelsen ha formidlingsmessige kvaliteter. Et lignende kriterium finner vi både 

i Prosa-lista og i Bakkens undersøkelser, henholdsvis som kriteriene lesbarhet og 

kommunikasjon med leseren og de tekstlige kriteriene intensitet og formidling. Videre står 

det at utgivelsen skal være egnet til å tilføre kunnskap, stimulere til faglig interesse og 

refleksjon og/eller berike samfunnsdebatten. Bruken av ‹‹og/eller›› i dette tilfellet indikerer at 

det ikke er påkrevd at utgivelsen skal berike samfunnsdebatten. Å vurdere om utgivelser 

beriker samfunnsdebatten kan sees i sammenheng med Prosa-listas aktualitetskriterium. Det 

er derfor nærliggende å hevde at dette kriteriet åpner for at det kan bli lagt vekt på aktualitet i 

vurderingen.  

 

Språklige og håndverksmessige kvaliteter  
Vurderingsutvalget skal i utvelgelsene legge vekt på om bøkene innehar språklige og 

håndverksmessige kvaliteter. Det er interessant å merke seg at benevnelsen ‹‹litterære 

kvaliteter›› ikke forekommer i retningslinjene. Som vi har sett, har flere aktører i debatten om 

kvalitetskriterier fremmet et ønske om å se litterære kvaliteter som noe mer enn fiksjonsgrep 

lånt fra skjønnlitteraturen. Ved å bruke benevnelsen ‹‹språklige kvaliteter›› åpner 
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retningslinjene for en bredere kvalitetsforståelse. Dette ligger nærme Anders Johansens 

tanker om at språkbehandlingen er avgjørende for sakprosaens litterære kvalitet. Johansen 

skriver at det å skrive litterært, er å ”skrive med stil” (Johansen, 2003, s. 42). I Prosa-lista 

finner vi også kriteriene språk og stil, og som vi har sett oppstod sakprosabegrepet som et 

stilbegrep. Kravet om språklige kvaliteter kan derfor sies å være tett forbundet med saken, 

fordi det å skrive godt, er, som Johansen påpeker, ”[...] å forplikte seg til saken på slikt vis at 

både tankeinnholdet og den språklige ytelsen står fram, klart og påfallende.” (Johansen, 2012, 

s. 26).  

 

Håndverksmessige kvaliteter er på en annen side ikke like forutsigbart som det forgående 

kriteriet. Design, layout, trykking og bildevalg kan være avgjørende for om boka ser ut til å 

ha håndverksmessige kvaliteter. Men sakprosaskriving kan også sees på som et håndverk i 

den forstand at forfatteren må vurdere informasjon og kilder, og referere til disse på en 

tilfredsstillende måte. Bech-Karlsen skriver at forfattere ønsker å være åpne om hvordan de 

arbeider med stoffet. Han omtaler Alnæs-saken som en merkestein langs veien og at 

utredningen God skikk kom med betydningsfulle anbefalinger om hvordan forfattere bør 

arbeide med kilder og referanser (Bech-Karlsen, 2014, s. 54). Arbeidet med metode og kilder 

er en viktig del av sakprosaskrivingen, og kan dermed anses å være ‹‹håndverksmessige 

kvaliteter››. Dette henger også sammen med innholdsmessige kvaliteter, fordi kravet om 

etterrettelighet er motivert av et hensyn til leseren, som skal kunne sjekke opplysningene i 

teksten. 

 
Et allment publikum 
I diskusjonen om kvalitet skal utvalget vurdere hvorvidt utgivelsen henvender seg til et 

allment publikum. I Det norske akademis ordbok forklares betydningen av ‹‹Allmennheten›› 

som ”offentligheten; publikum; folket (i et visst samfunn) i sin alminnelighet”. Jostein 

Gripsrud definerer i Allmenningen offentlighet slik: ”Ordet ‹‹offentlighet›› henger 

ordhistorisk sammen med det tyske ordet offen, som betyr ‹‹åpen(t)››, altså noe som er 

tilgjengelig for enhver.” (Gripsrud, 2017, s. 17). Sett i lys av dette, er bruken av 

allmennhetsbegrepet i retningslinjene nært beslektet med offentlighetsbegrepet, siden bøkene 

skal være tilgjengelige for leserne. I Slaattas rapport fra 2008 fremmes et ønske om at 

”offentlighetsverdi” kommer inn som et eget kriterium i retningslinjene. Rapporten påpeker 

imidlertid at det ikke er det samme som at en bok er aktuell, eller rettet mot et allment 

publikum. I rapporten står det at offentlighetsverdi betyr ”[...] at en bok står for noe, at den 
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bibringer et syn eller et standpunkt som kan diskuteres og reflekteres over i offentligheten.” 

(Slaatta, 2008, s. 3). Det er altså et skille mellom offentlighetsverdi og et allment publikum.  

 

Allmennheten, det tenkte publikumet, er brukere av de forskjellige folkebibliotekene, som får 

tilgang til de innkjøpte bøkene. Forfattere og forlag må ta høyde for at boka skal bli lest og 

forstått av ‹‹enhver leser››, og må i arbeidet med utgivelsen konstruere en tenkt leser. I 1979 

introduserte Umberto Eco begrepet ‹‹Model Reader››, på norsk kalt modelleser. Tønnesson 

(2004) forklarer Ecos modelleserbegrep som en tekstualisert leser eller en tekststrategi (Ibid., 

s. 106). I motsetning til den empiriske leseren, som befinner seg utenfor teksten, konstrueres 

modelleseren i teksten. Modelleseren blir derfor en iboende kompetanse i teksten, men denne 

kompetansen sammenfaller nødvendigvis ikke med den empiriske leserens forståelse. 

Tønnesson forklarer at modelleseren ”[...] innehar en prinsipielt identifiserbar språklig og 

kulturell kompetanse, men bygger også opp ny kompetanse under lesningen.” (Ibid., s. 145). 

Det kan ifølge Tønnesson etableres flere, men ikke et ubegrenset antall modellesere i en tekst 

(Ibid., s. 123). Å etablere en modelleser er en retorisk strategi, fordi det krever en formening 

om hvilken sammenheng teksten er tenkt brukt innenfor. 

 

I lys av den foregående redegjørelsen av modelleserbegrepet, fører kravet om at bøkene skal 

være skrevet for en allmennhet med seg noen utfordringer. Den første utfordringen ligger i å 

konstruere en modelleser som tilsvarer kompetansen til et allment publikum, det vil si de 

empiriske leserne. En modelleser er, som Tønnesson skriver ”[...] aldri fullt ut identisk med 

noen empirisk leser” (Ibid., s. 145). Til tross for at et forlag kan være godt kjent med et 

allment publikum som målgruppe, er det ingen garanti for at målgruppen identifiserer seg 

med modelleseren i teksten. Videre må vurderingsutvalget vurdere hvorvidt modelleseren(e) 

tilsvarer kompetansen til et allment publikum, og om denne kompetansen bygges opp under 

lesningen. Vurderingsutvalget er empiriske lesere, og det er dermed en risiko for at de enten 

ikke greier å avdekke kompetansen i teksten, altså modelleseren, eller overser mulighetene 

for at det kan finnes flere modellesere i teksten. Dermed kan enkelte bøker falle utenfor 

ordningen, selv om de er tiltenkt en større allmennhet enn det vurderingsutvalget avdekker.  

 

Nødvendig redaksjonelt arbeid  
Det siste utvalget skal legge vekt på er om utgivelsen har vært underlagt et nødvendig 

redaksjonelt arbeid. Man skulle tro at det var en selvfølge at utgivelser som blir sendt inn til 
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innkjøpsordningen har vært gjennom redaksjonell kontroll. Det kan imidlertid være flere 

grunner til at dette punktet står på listen. For det første kan alle norske forlag/utgivere sende 

inn utgivelser til vurdering. Dette inkluderer utgivelser som er gitt ut på eget forlag eller 

såkalte ‹‹egenbokforlag››, hvor forfatteren også er utgiver, og benytter seg av ekstern hjelp til 

innbinding og trykk. Det er dermed ingen selvfølge at forfattere som gir ut bøker på denne 

måten har samarbeidet med en redaktør eller et forlag. Som en følge av effektiviseringen av 

arbeidet i utvalget, får vurderingsutvalget kun tilsendt utgivelsen som en pdf-fil. Det siste 

punktet kan derfor tjene som en påminner om at filen må være det endelige utkastet til 

utgivelsen, og at eventuelle feil vil trekke ned i kvalitetsvurderingen.  

 

Eksplisitte kvalitetskriterier?  
Den foregående analysen viser hvilke verdinormer den litterære sakprosaen i 

innkjøpsordningen blir vurdert etter. Normene sammenfaller i noen grad med funnene fra 

undersøkelsen om kvalitetskriterier i litterær sakprosa, og opplistingen i punkt ”6. 

vurderingsprosessen” tjener i stor grad som kvalitetskriterier. Det er særlig interessant at 

retningslinjene ikke benytter seg av kriteriet ‹‹litterære kvaliteter››, men heller styrker 

sakprosaens egenart gjennom kriteriet ‹‹språklige kvaliteter››. Kriteriene som er presentert og 

analysert er ”blant annet” hva vurderingsutvalget skal legge vekt på. Dette åpner for en 

mistanke om at utvalget kan vurdere etter andre kriterier enn de som blir presentert i 

retningslinjene. Dette burde vekke større uro hos forlagene, enn påstanden om at de kriteriene 

som allerede er finnes er uhåndgripelige.   

 

5.2 Litterær sakprosa i innkjøpsordningen 
Videre skal vi se nærmere på hvilke normer som gir utgivelsene verdi som litterær sakprosa i 

innkjøpsordningen, og drøfte om retningslinjene legger føringer for hvilke sjangre innenfor 

litterær sakprosa som kan bli kjøpt inn.   

 

En sjangermessig avgrensning? 
I avtalene blir sakprosabegrepet introdusert uten videre definisjon. Sakprosa blir først i 

retningslinjene fra 2015 definert som ”[...] litterære tekster som leseren har grunn til å 

oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet i en essayistisk, fortellende, 

resonnerende, opplysende eller argumenterende form, av én eller flere forfattere og for et 

allment publikum.” (Kulturrådet, 2015). Den første delen ligner Tønnessons definisjon, og 
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skillet mellom funksjonell og litterær sakprosa ligger implisitt i definisjonen, med bruken av 

begrepet ‹‹litterære tekster›› som normgiver for hvilke tekster som kjøpes inn.  

Utover den lange listen over hva innkjøpsordningen ikke kjøper inn, står det ikke eksplisitt i 

retningslinjene hvilke sakprosasjangre ordningen faktisk består av. Dette skiller seg fra 

avtalen fra 2006, hvor sjangrer som essayistikk, biografi, reiseskildring og 

dokumentarlitteratur er nevnt som aktuelle sjangrer som kjøpes inn (Kulturrådet, 2006, §3). I 

retningslinjene står det derimot at tekstene skal være skrevet i en essayistisk, fortellende, 

resonnerende, opplysende eller argumenterende form (Kulturrådet, 2019a).  

 

Hvis vi ser tilbake på Grepstads sjangerkatalog fra 1997, finner vi flere likheter ved 

Grepstads teksttyper og kjennetegnene ved de nevnte ‹‹tekstformene››. I sjangerkatalogen er 

aktuelle sjangre i argumenterende og fortellende tekster biografier, historiske framstillinger, 

essayistikk, vitenskapsprosa og pamfletter. Siden teksttyper hos Grepstad er overordnet 

sjanger, sorteres sjangre ut fra hvilke tekstelement som er dominante (Grepstad 1997, s. 164). 

Som kjent gikk mye av kritikken mot Grepstads sjangerkatalog ut på at den ikke åpnet for at 

sjangere kan være mer dynamisk enn i Grepstads framstilling, for eksempel ved å bestå av 

flere teksttyper enn de som blir presentert i sjangerkatalogen. Definisjonen i retningslinjene 

beskriver hvilke tekstformer som er gitt tekstverdi som litterær sakprosa. Spørsmålet blir 

derfor om opplistingen av ulike tekstformer, som Grepstad (litt problematisk) kaller 

teksttyper, fører til at man, på samme måte som Grepstad, kategoriserer tekstformene i ulike 

sjangre, eller ser muligheten for at ulike tekstformer kan være til stede i flere sjangre.  

 

Bortfallet av sjangerkrav i de skriftlige eksamenene i norskfaget har, ifølge Blikstad-Balas og 

Hertzberg, ført til at elevene må velge sjangre på bakgrunn av hvilket formål teksten har 

(Blikstad-Balas og Hertzberg, 2015, s. 48). Vi kan altså si at det er en tendens i tekstkulturen 

at det legges vekt på at adressaten vet hvilket formål teksten er skrevet til, fremfor det å 

kunne mestre sjangerkonvensjoner. Endringen fra avtalene til retningslinjene kan altså sees 

på som et forsøk på å ikke avgrense litterær sakprosa til ulike sjangre, men åpne for et 

mangfold. Dette eksemplifiserer Millers påstand om at sjangere må knyttes til et sosialt 

motiv. Det er den retoriske handlingen, altså formålet med teksten, som gir føringer for 

hvilke sjangre tekstene blir klassifiserte som. Dette er igjen forbundet med forventninger, og 

som vi har sett i redegjørelsen av sakprosabegrepet, er nettopp forventninger en viktig del av 

den sosiale handlingen. 
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6 Presentasjon og analyse av sju intervjuer   
Retningslinjene legger som kjent føringene for hvilke bøker som blir kjøpt inn. Det er 

imidlertid vurderingsutvalget som er den endelige vedtaksmyndigheten. Noe av kritikken mot 

innkjøpsordningen, som Sætres innlegg i Prosa, retter seg mot utvalgets vurderinger av 

bøkene. I det følgende kapitlet vil funn fra intervju med tre forlagsinformanter og fire 

tidligere utvalgsmedlemmer bli presentert og drøftet opp mot funnene i den foregående 

analysen. De ulike forlagsinformantene er, av hensyn til ønsket om anonymisering tildelt 

pseudonymene F1, F2 og F3. 

 

6.1 Klar tale fra forlagene? 
To av de tre forlagsinformantene (F1 og F2) mente at det er risikabelt å satse på sakprosa, 

fordi ordningen er uforutsigbar. F1 sa at de sender inn alt som de tror er av interesse, og at de 

noen ganger opplever bøker de har stor tro på ikke blir kjøpt inn. Hen påpeker også at det blir 

vanskelig å satse på sakprosa når kvalitetsbøker ikke blir kjøpt inn. F2 sa at ordningen blir 

oppfattet som en ‹‹bingo-ordning››, fordi forlagene aldri vet hvilke bøker som blir kjøpt inn. 

Hen påpekte at det er en viktig ordning, men at forlaget stiller spørsmål ved de valgene som 

blir tatt i vurderingsarbeidet. Den siste forlagsinformanten, F3, ser imidlertid på ordningen 

som forutsigbar, og sa at hen har stor tillit til utvalgets kvalitetsvurderinger. 

Forlagsinformantene som mente at ordningen er uforutsigbar hevdet at kriteriene i 

retningslinjene er utydelige. F3 mente imidlertid at kriteriene er håndgripelige, og at 

retningslinjene gir en tydelig pekepinn på hva som kjøpes inn. Hen sa at utgivelsene først og 

fremst må være av høy kvalitet og at de må ha en samfunnsverdi. Forlagsinformantene var 

imidlertid enige om at det ikke ville være en fordel om ordningen ble forutsigbar. De hadde 

ingen ønsker om at forlagene skal gi ut bøker som er tilpasset ordningen. Informantene la 

også vekt på at uforutsigbarheten i ordningen var tett forbundet med at det er en selektiv 

ordning 

 

På bakgrunn av disse uttalelsene, er det rimelig å hevde at ikke alle redaktører er kritiske til 

ordningen. I de videre kapitlene vil intervjuene med tidligere utvalgsmedlemmer bli drøftet 

og presentert. Funn fra intervjuene med forlagsinformantene vil også bli drøftet, der det er 

hensiktsmessig.   
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6.2 Vurdering av utgivelser som helhetlige litterære verk 
I intervjuene ble de tidligere utvalgsmedlemmene bedt om å beskrive hvordan de arbeidet, fra 

de fikk tilsendt bøkene til det endelige vedtaket. De forklarte at de startet arbeidsprosessen 

med å lese bøkene, og skille ut bøker som falt utenfor ordningen. Formelle avslag av 

utgivelser gis på bakgrunn av en vurdering av om sjangeren kvalifiserer til innkjøp, og om 

utgivelsen fremstår som et helhetlig litterært verk. Informantene fortalte at utgivelsene som 

faller utenfor ordningen blir kalt ‹‹ufoer››. Tall fra innkjøpene, som ble lagt frem av Hege 

Langballe Andersen på dialogmøtet 30. april 2019, viser at ca. 11 prosent3 av de påmeldte 

bøkene i 2018 ble avslått på formelt grunnlag.  

 

Marius Wulfsberg slo fast at spørsmålet om utgivelsene fremsto som et helhetlig litterært 

verk var oppe til diskusjon i alle årene han satt som utvalgsleder. Han beskrev et ‹‹helhetlig 

litterært verk›› på denne måten:  
Det handler litt om konsekvens og sammenheng, forbindelser, at det kanskje er en stilistisk 
sammenheng. Eller at det er en tematisk sammenheng, at det er et tydelig fortellerperspektiv 
eller grep, at boken ikke gir inntrykk av å være satt sammen av tekster skrevet i veldig mange 
ulike sammenhenger. Jeg tror ikke jeg personlig opererer med veldig strengt prinsipp om hva 
som er et helhetlig litterært verk, men det kom ofte opp i forbindelse med essaysamlinger, 
som har en tendens til å bestå av artikler og essays publisert i ulike sammenhenger.  
 

Wulfsberg hevdet altså at han ikke hadde et strengt prinsipp for vurderingen av om en 

utgivelsen fremstår som et helhetlig verk. Videre bekreftet han at antologier ofte mangler en 

konsekvens eller perspektiv, og at de ofte ikke tilfredsstiller kravet om å fremstå som 

helhetlige litterære verk .  

 

Informantene ble videre spurt om opplevelsen av å lese den fysiske boka hadde noe å si for 

vurderingen av utgivelsen som et helhetlig litterært verk. Sissel Høisæter mente at det er en 

forbindelse mellom de håndverksmessige kvalitetene og vurderingen av helhetlig litterært 

verk: 
Ja, altså, layout og hvordan boken byr seg frem på må også være gjennomarbeidet. [...] 
Automatisk når du møter noen eller noe får du et førsteinntrykk. Så man visste jo veldig fort 
om det var bøker som var helt uaktuelle og utenfor, og så leste man bøkene og la dem bare til 
side, uten å tenke så mye på det. Og så var det noen bøker som helt åpenbart lå i 
toppkategorien eller på topp på listen til å bli kjøpt inn, som man også kunne se. 
 

                                                
3 Det var totalt 369 påmeldte titler i 2018. 42 av disse ble formelt avslått, noe som gir en 
avslagsprosent på 11.38 %.  
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Da Høisæter satt i utvalget fikk medlemmene tilsendt de fysiske bøkene til vurdering. Siden 

1. april 2015 har utvalget vurdert utgivelsene som pdf-filer. Høisæter sa at hun ikke ”hadde 

likt” å kun få tilsendt pdf-filer, fordi det håndverksmessige, eller ”det uttrykket som boka 

har”, ikke vil være med i bedømmelsen av en pdf-fil. Til tross for at hun ikke hadde likt å kun 

få tilsendt pdf-filer, la hun til at det er det som står skrevet som er av betydning.  

 

Kjell Lars Berge sa at man, til tross for å lese en pdf-fil, kan få et inntrykk av boka, fordi 

”[...] pdf-filene kommer nærmest som ferdige tekster og det er lett å se designmessige 

kvaliteter”. Sissel Berge mente også at innholdet og det faglige er viktigst, men at bortfallet 

av den taktile opplevelsen gjør det vanskelig å vurdere trykkingen og kvaliteten på papiret.  

Wulfsberg var også enig i at den fysiske boka har noe å si for vurderingen av boka som 

helhet, men han legger til at det er andre faktorer som er viktigere: 
Det er også noe med språket, fortellerteknikk, argumentasjonsrekke, som på en måte kanskje 
er enda viktigere for opplevelsen av om en bok er helhetlig litterært verk, enn innbindingen 
og presentasjonen. Det er på en måte noe i midten, men så må selve teksten vise hvordan den 
er et helhetlig litterært verk. 
 

På bakgrunn av utvalgsinformantenes erfaringer med vurderinger av utgivelser som et 

helhetlig litterært verk, er det mulig å hevde at det er innholdet og det faglige, som for 

eksempel språket, fortellerteknikk og argumentasjonsrekke, som veier tyngst i vurderingen av 

om bøkene fremstår som et helhetlig litterært verk. Bøker som i utgangspunktet faller inn 

under ordningen kan imidlertid bli formelt avslått på grunn av mangel på håndverksmessige 

kvaliteter. Til tross for at de håndverksmessige kvalitetene hadde noe å si for enkelte av 

informantene, ser ikke lesingen av pdf-filer ut til å påvirke vurderingen av boka som et 

helhetlig litterært verk.  

 
6.3 Å definere et allment publikum  
Et av kvalitetskriteriene i retningslinjene er, som kjent, at utgivelsene skal være skrevet for et 

allment publikum. Både forlags- og utvalgsinformantene ble spurt om hva dette kriteriet 

innebærer.  

 
Den første forlagsinformanten F1 forklarte at forlaget aktivt jobbet med å rette sakprosaen 

mot et bredt publikum. Hen sa at forlagets retningslinjer legger vekt på at bøkene skal være 

skrevet for et allment publikum. Hen ble videre spurt om hva kriteriet innebærer:   
Nei, ja, hva er det for noe. Det handler vel både om form og, ja, eh, det er jo noe man sier hele 
tiden, men hva betyr det egentlig? Allmennmarkedet er jo, ja sakprosa for allmennmarkedet. Nei, 
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altså, det betyr vel at gruppa er ganske stor, som det skal passe til, eller at gruppa forhåpentligvis 
er ganske stor. Men samtidig, allmennmarkedet er jo veldig, altså vi gir jo ut veldig smale ting, 
hvor vi vet at målgruppen er spesielt interessert og de har kunnskap om emnet. Så 
allmennmarkedet kan jo bety alt fra ganske smalt til helt bredt. Jeg tenker at allmennmarkedet kan 
bety så mye, og egentlig er det jo et veldig rart begrep. For det betyr jo egentlig folk flest, men det 
er jo ikke folk flest, det vet vi jo.  
 

F1 poengterte at forlaget aktivt jobbet med å rette sakprosaen mot et allment publikum, men 

stilte altså spørsmål ved hva begrepet innebærer. Til tross for at F1 er av den oppfatning at 

allmennmarkedet kan være så mangt; fra ganske smalt til helt bredt, impliserer utsagnet at 

hen ikke har en klar formening om hva et allment publikum betyr. Den neste 

forlagsinformanten, F2 svarte følgende på spørsmålet: 
Man tenker ofte på en ideal-leser, men allmennheten er jo det som gir utslag i en klassisk 
diskusjon, i bøker som blir anmeldt og diskutert. Nå er det jo en mye mer fragmentert offentlighet 
eller allmenhet på mange måter. Det er færre anmeldelser av bøker enn før, men kanskje mange 
flere som mener ting, i isolerte, kanskje i lukka fora. Så allmenhetbegrepet som var gjeldende da 
jeg begynte i forlagsbransjen er blitt mye mer oppsplittet, tenker jeg - altså den diskuterende 
allmennheten. Men det er jo noe som salg, marked og info er veldig opptatte av; hvem er 
målgruppen - hvis man tenker på det. Det er jo ting vi jobber med. Vi jobber med teksten for at 
den skal treffe presist. En god redaktør vil først og fremst sitte med sin egen tause kunnskap og 
magefølelse, og se om det fungerer for han, og om fortellingen fungerer; er dette klart og 
medrivende fortalt? Så ja, man kan jo ikke ringe en opplyst allmenhet og høre om det fungerer.  
 

For F1 er altså allmenheten tett forbundet med en offentlighet eller en diskuterende 

allmenhet. Hen mente at en redaktør vil kunne vurdere om utgivelsen er tiltenkt en 

allmennhet, ved å jobbe med at teksten ”skal treffe presist”, men påpekte at hen aldri vil 

kunne forsikre seg om de oppfyller kriteriet. Dette utsagnet viser også at forlagsredaktørene 

ikke nødvendigvis sitter med den endelige kunnskapen om hva et allment publikum er. Den 

siste forlagsinformanten, F3 sa følgende:  
Allmennheten består av mange deler, av mange forskjellige mennesker. Det er klart at det er 
veldig mange flere som er interessert i krimbøker enn bøker om etiske dilemmaer eller en 
historie- eller filosofibok, men det er de som er interesserte i det også, og de skal også ha sine 
bøker, selv om de ikke fins i titusenvis. Det har noe med mangfold å gjøre.  
 

F3 ser altså et allment publikum i sammenheng med et mangfold av ulike mennesker, som er 

interesserte i bøker. Bøkene trenger heller ikke å ha allmenn interesse for å oppfylle kriteriet. 

Dette svaret skiller seg i noen grad fra F1 og F3 sine beskrivelser av kriteriet, i kraft av å 

være mer gjennomtenkt og presist.  

 

Da tidligere utvalgsmedlem Sissel Berge ble spurt om hva et allment publikum er, sa hun at 

utgivelsen skal kunne ”[...] forstås av en vanlig leser [...] og at det ikke skal ”[...] være en 

lærebok, men samtidig så bør det ikke nødvendigvis bety at det skal være en bok som alle 

liker, eller alle har lyst til å lese.” Hun påpekte at kvalitetslitteraturen fortjener  å bli løftet 
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frem, og at kan nå ut til mennesker som ”[...] i utgangspunktet ikke hadde kommet til å velge 

den eller sett den, men som blir interessert likevel.” Berge har god kjennskap til 

bibliotekkulturen som hovedbibliotekar på NTNU, og som tidligere leder for 

bibliotekforeningen. Hun fortalte i intervjuet at det finnes brukere av biblioteket som ”[...] 

rusler mellom hyllene for å oppleve og se, og nesten være litt på skattejakt. Og de kan da 

finne en perle, og tenke at dette var jammen interessant. Det synes vi også er viktig.”. Hun 

mente på bakgrunn av dette at et allment publikum ikke trenger å være en gjennomsnittlig 

leser. Høisæter følger langt på vei denne tankegangen, og sa at hun tenkte at et allment 

publikum ”[...] ikke bare en slags gjennomsnittsnordmann eller en ikke-akademisk interessert 

nordmann [...]”, men at det er ”[...] alle avskygningene i et allment norsk publikum.”. 

 
Wulfsberg hevdet at sakprosa ikke bare er rettet mot de spesielt litteraturinteresserte eller 

fagpersoner, og at det ofte er ”[...] mennesker som er spesielt interesserte i emner eller 

personer eller saker, som leser en sakprosabok.” Wulfsberg poengterte også at mennesker 

som oppsøker sakprosabøker ikke nødvendigvis har forhåndskunnskaper om emnet eller 

temaet boka handler om.  

 

Kjell Lars Berge mente at et allment publikum er mennesker som ser på seg selv som et del 

av et samfunn, hvor man driver med opplysningsarbeid:  
Altså at vi ikke bare er privatpersoner, men også en del av et sivilsamfunn, hvor det på mange 
måter er nyttig å lese og holde seg oppdatert på hva det er som foregår. Så det ligger jo under 
her, og for min del, hvis jeg skal snakke fra min posisjon, så er det jo en opplysningstanke. 
 

Han påpekte også at ordningen er et tilbud til mennesker som er nysgjerrige, og som ”[...] 

gjerne vil vite hva som er reell, faktisk og sikret kunnskap.” Hva som oppfattes som sikret 

kunnskap, kan imidlertid variere, og Berge påpeker derfor at dette kriteriet kan være 

utfordrende. Han trakk frem litteratur som er kritisk til klimaforskning, som et eksempel på 

litteratur som kan være utfordrende å vurdere opp mot kriteriet. Det må ifølge Berge være 

mulig å komme med alternative forklaringer på fenomener i naturen eller kulturen, men disse 

kan ”[...] ikke være forankret i dilettanteri og i synspunkter som bare er synsing. De må være 

forankret i en slags vitenskapelig, intellektuelt utviklet fornuft.”  Han mente også at det er 

viktig at utvalget ikke har en politisk agenda, og at de for eksempel kjøper inn bøker som er 

kritiske til innvandringspolitikk. Det skal ifølge Berge være mulig å komme med alternative 

forklaringer, men han slo fast at litteraturen må være forankret i kunnskap og vitenskapelig 
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fornuft. På denne måten er det en sammenheng mellom kriteriet om at bøkene skal være 

skrevet for et allment publikum og innholdsmessige kvaliteter, hvor det faglige blir vurdert. 

 

Å modellere en leser 
Til tross for at utvalgsmedlemmene hadde gjort seg opp en mening om hvordan utvalget skal 

tenke seg et allment publikum, mente flere av informantene at forlagene har et særlig ansvar 

med å sikte seg inn på et allment publikum. Høisæter påpekte at det ikke bare er forlagenes 

ansvar, men at det også ligger i deres interesse. Wulfsberg kunne bekrefte at hans erfaringer i 

forlagsbransjen hadde gitt han noen fordeler i arbeidet med å sikte seg inn på et allment 

publikum. Han påpekte at man som utvalgsmedlem skal legge mange av smakspreferansene 

man ville ha hatt som leser til side, og bestrebe seg på å finne ut om boken er skrevet på en 

måte som gjør at den vil kunne leses av og fenge og interessere enhver leser. Videre fortalte 

han at dette er en øvingssak, og at det blir lettere med trening.  

 

Selv om Wulfsberg har lang erfaring i å sikte ut et allment publikum, legger han ikke skjul på 

at det kan være utfordrende å modellere mulige lesere. Mens han satt i utvalget fikk de kritikk 

for å ikke kjøpe inn Anne Bitsch sin bok Går du nå, er du ikke lenger min datter. Da 

Wulfsberg ble spurt om dette tilfellet, sa han at avslaget ”[...] hadde sine grunner”:  

Ja, i et sånt utvalg så meldes det jo også på bøker fra enmannsforetak og det kan være de 
frykteligste historier som mennesker trenger å fortelle om og noen ganger utgi. Disse kan 
handle om trakassering og overgrep eller fryktelige opplevelser, forfølgelser, mobbing på 
jobben og sånne virkelig sterke personlige historier, men som ikke hører hjemme i 
folkebibliotekene. Jeg skal ikke si det om Bitsch, men den hadde liksom sånne innslag, vi 
greide liksom ikke å løfte den helt ut og se hva slags bok hun hadde skrevet. 

 

Wulfsberg forklarte at han i ettertid så på mottakelsen og diskusjonene om boka, og tenkte at 

Bitsch kanskje [...]var litt modigere enn det vi greide å få øye på i vår diskusjon.”. Han sa 

videre at han i etterpåklokskapens lys hadde skjønt at dette var en viktig bok, og at det derfor 

kunne være uheldig at boka ikke ble kjøpt inn. Videre sa han at ”Det har litt med den 

innstillingen du har som leser. Det er ikke alltid at du greier, å se alt som foregår i en bok, du 

feiltolker det og oppfatter det på en måte som forandrer seg etter hvert som tiden går.” Dette 

eksempelet underbygger funnene fra analysen av retningslinjene, hvor det å konstruere ulike 

lesere ble trukket frem som en mulig utfordring. Utvalgets vurderinger baserer seg på 

leseropplevelsen til den enkelte i utvalget, og det er ikke nødvendigvis sammenfallende med 

‹‹enhver leser››. Hvordan en bok blir møtt av kritikere og lesere er dermed ikke enkelt å 

forutse.  
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Et allment publikum trenger ifølge informantene ikke å være en gjennomsnittlig leser, men 

en person som velger å lese en sakprosabok ut av interessen for den saken, personen eller 

temaet som det blir skrevet om. Denne personen trenger ikke å ha forhåndskunnskaper om 

det som blir skrevet, men det er generelt mennesker som tar del i et samfunn og som ønsker å 

holde seg oppdaterte på kunnskap. Det er interessant at noen av informantene legger vekt på 

at forlagene allerede har arbeidet med å rette bøkene mot et allment publikum, sett i lys av 

noen av forlagsinformantenes manglende forståelse av kriteriet.  

 

6.4 Opplysningstanken  
I tillegg til å sitte i utvalget, kjenner Kjell Lars Berge ordningen ”fra flere sider av bordet” -

for å bruke hans ord. Berge var styreleder i NFFO fra 2005 til 2008, og dermed en del av 

foreningen som jobbet for å få gjennom forslaget om en innkjøpsordning. I tillegg var han, 

sammen med sakprosakollega Johan Tønnesson, kalt inn av Mari Finess for å komme med 

uttalelser om hvordan ordningen skulle fungere for alle parter. Berge kjenner altså ordningen 

godt, og forklarte at kjernen i ordningen går ut på at folkebibliotekene får kvalitetslitteratur 

”[...] som et utvalg mener er viktig for å utvikle og vedlikeholde norsk offentlighet.”  

 

Han fortalte at de i utviklingen av avtalene jobbet eksplisitt med offentlighetsbegrepet, siden 

”[...] det er en lesende offentlighet som skal være målgruppa [...], slik at det er jo veldig 

viktig at dette er bøker som er gode og som kan øke kvaliteten på en offentlig samtale.”. 

Berge påpekte også at de var veldig opptatte av paragraf 100 i grunnloven, hvor det står at 

staten skal ”[...] legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.” 

(Kongeriket Norges Grunnlov, 2018, §100). Til tross for at dette ikke er forankret i 

retningslinjene, er ordningen, ifølge Berge, hjemlet i tanken om å bidra til en offentlig 

opplyst samtale. I Slaattas rapport fra 2008 fremmes et ønske om å få inn ”offentlighetsverdi” 

som et kriterium i retningslinjene. Rapporten påpeker imidlertid at dette ikke er det samme 

som at en bok er aktuell, eller rettet mot et allment publikum. Som vi har sett i analysen av 

retningslinjene, kan offentlighetsbegrepet forveksles med kriteriet om en at bøkene skal være 

skrevet for et allment publikum eller at en bok er aktuell. En innlemmelse av 

offentlighetsverdi-kriteriet må i så måte tydeliggjøre for forskjellen mellom disse kriteriene.  
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6.5 Sjangerspørsmålet 
Informantene ble spurt om definisjonen av sakprosa i retningslinjene legger føringer for 

hvilke sjangre som kjøpes inn. Definisjonen lyder som følger: ”Med sakprosa menes her 

litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, 

skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form, av 

én eller flere forfattere og for et allment publikum.” (Kulturrådet, 2019a).  

 

Sjangeravgrensning 
Kjell Lars Berge mente at retningslinjene i svært liten grad la føringer for hvilke sjangre som 

blir kjøpt inn, utover listen over hvilke bøker som eksplisitt utelukkes fra ordningen. Han la 

vekt på at det er kvaliteten i teksten som blir drøftet når utvalget vurderer utgivelsene. Berge 

mente at opplistingen”[...] bare er en oversikt over de formene for skriving som finnes der 

ute. [...]”, og at det ikke er noe utvalget benytter i vurderingen. Et vesentlig 

oppfølgingsspørsmål ble derfor hvorfor disse formene er innlemmet i definisjonen. Berge 

mente at det kunne ha til hensikt å ”[...] markere at det er bredt forstått hva det litterære er”, 

knyttet til den opprinnelige utsikkerheten omkring forskjellene mellom sakprosa og 

skjønnlitteratur. Han mente at det har vært en mangelfull forståelse for hva sakprosa er, som 

er en konsekvens av at det ikke er forsket tilstrekkelig på feltet og at den litterære forståelsen 

av sakprosa er av ny dato. Han påpekte imidlertid at man har forsket på sakprosa tidligere, 

men at ” den romantiske skjønnlitterære bølgen” har sørget for at forståelsen av sakprosa ble 

nedtonet. Videre mente han at ”vi mangler på en måte en rik, en mer tekstnær 

litteratursosiologi rundt disse tekstene.” Ved å forske mer på dette feltet kan man, ifølge 

Berge, få svar på hvordan og av hvem tekstene leses og hvordan tekstene er bygd opp. Han la 

imidlertid ikke skjul på at det store mangfoldet av tekster gjør det krevende å etablere en 

felles litteratursosiologi. Opplistingen av de ulike tekstformene forblir derfor, ifølge Berge, 

en pekepinn på det store mangfoldet av sakprosa.  

 

Sissel Berge poengterte også at utgangspunktet for vurderingene var den konkrete boka, ikke 

sjangeren. Videre forklarte hun at ”vurderingene var i henhold til retningslinjene, og da om 

det var kvalitet over det.” Sjangerspørsmålet dukket kun opp, ifølge Sissel Berge, i de 

tilfellene det var snakk om ufoer, altså sjangre som eksplisitt var utelukket i retningslinjene. 
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Wulfsberg svarte at utvalget aldri hadde en plan for hvilke sjangre som skulle kjøpes inn, 

men at det var boka i seg selv som skulle kvalifisere til innkjøp. Han påpekte at en 

innkjøpsordning ikke skal ha en profil, og være orientert mot en bestet type bøker eller tema. 

Han mente at en innkjøpsordning skal være orientert mot de enkelte bøkene, og at ordningen 

derfor ikke skal ha en profil eller satsningsområde.  

 

Sissel Høisæter påpekte at aktualitet var et kriterium som enkelte bøker ble vurdert etter. Hun 

forklarte at jubileer og hendelser som hadde preget samtiden, var en stor del av utvalget av 

bøkene som kom inn. Videre sa hun at de ”tenkte jo i forhold til folkebibliotekene, det ville jo 

være folk der som gjerne ville fordype seg eller sette seg inn i ting som var spesiell interessert 

det året eller de årene.”. Utvalget kjøpte ifølge Høisæter bare inn en liten del av disse bøkene, 

men hun påpekte at aktualitet var noe utvalget måtte ta hensyn til i vurderingen. 

Aktualitetskriteriet står i kontrast til Wulfsbergs ønske om at innkjøpsordningen skal være en 

bokorientert ordning, og ikke skal ha en klar profil.  

 
Sakprosaens store sjangre 
Til tross for at Wulfsberg hevdet at utvalget ikke hadde en plan for innkjøpte sjangre, delte 

han noen tanker om hvordan enkelte sjangre er mer dominert av de ulike tekstformene; 

essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende og argumenterende form. I det følgende 

utdraget fra intervjuet forklarte Wulfsberg hvordan de ulike tekstformene er til stede i de 

ulike sjangrene: 
Marius: Altså, noen av bøkene har, som essayet, ofte en sjangerbetegnelse, og essayistikken 
er jo en litterær tradisjon, som har et litt mer åpent forhold til tanken om et helhetlig litterært 
verk. Så det måtte man ta hensyn til. Også har vi det resonnerende, som på en måte er en 
stilmodus eller en måte å skrive på som man selvfølgelig finner i alle bøker. Det vil alltid 
være innslag av resonnement og refleksjon, men kanskje er det rendyrket i debattbøker eller 
tydeligst, dominerende i debattbøker. Også har vi det fortellende, som man finner i 
reiseskildringer, biografier, historiske fremstillinger, som ofte har et større innslag av 
fortelling, scener, situasjoner, hendelser, som liksom driver beretningen eller fortellingen 
fremover. Så, selv om det ikke er sjangerdefinert, så, hva skal vi si, stildefinert.  
 
Monica: Form er jo begrep som står her, så det er jo en slags – ja? 
 
Marius: Ja, form, eller modi. Som mer eller mindre til stede i de ulike sjangrene.  
 
Monica: Mm 
 
Marius: I retningslinjene er ikke sakprosaen sjangerdefinert, men de er allikevel knyttet til, 
hva skal vi si, sakprosaens store sjangre. Og da fremfor alt sakprosaen for 
allmennpublikummet, og ikke den faglige sakprosaen.  
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Essayistikken er altså knyttet til en litterær tradisjon og sjanger, mens de andre tekstformene 

er, ifølge Wulfsberg, ikke sjangerdefinerende, men til stede i de ulike sjangrene som kjøpes 

inn. Han trekker frem debattbøker som eksempler på bøker som domineres av en 

resonnerende form, og biografier og historiske fremstillinger som har en fortellende form. I 

likhet med Wulfsberg fremhever Sissel Høisæter ulike sjangere for å eksemplifisere hvordan 

de ulike tekstformene dominerer i ulike sjangre: ”Og på fortellende så er det jo en enorm 

mengde biografier, det er jo en type sakprosa som allmennheten kanskje til og med liker godt 

å låne på bibliotek, for det er gjerne noe man leser én gang og ikke føler at man absolutt må 

eie.” Høisæter skilte, i likhet med Wulfsberg, ut sjangrene essay, biografier, historiske 

fremstillinger og debattbøker som eksempler på sjangre hvor de ulike tekstformene er tydelig 

til stede. I vedlegg 15.11-15-13 ser vi hvordan Wulfsberg selv fordelte de ulike innkjøpene på 

sjangre da han var utvalgsleder. Sakprosaens store sjangre, kan, ut ifra tallene fra 2015, 2016 

og 2017, sies å være historie, biografier, reportasjer og debattbøker. I de øvrige tabellene ser 

vi også at det har vært en økende mengde innkjøp blant disse sjangrene opp gjennom årene. 

At essayistikken hadde en høy innkjøpsandel fra starten, kan ha en sammenheng med at 

Kulturrådet kjøpte inn essayistikk i perioden 1987-2005.    

 

I analysen av retningslinjene så vi at det var flere likhetstrekk mellom Grepstads teksttyper 

og tekstformene i definisjonen i retningslinjene. I redegjørelsen av teksttyper skriver 

Grepstad at sakprosa gjennom historien har vært kjennetegnet av teksttypene argumentasjon 

og fortelling (Grepstad, 1997, 506). Sakprosaens store sjangre i innkjøpsordningen, 

inneholder, hvis vi skal ta utgangspunkt i Grepstads katalog og Wulfsberg og Høisæters 

uttalelser, disse teksttypene.  

 

Hvorfor domineres innkjøpsordningen av disse sjangrene? Et åpenbart svar må jo være at det 

skrives flere bøker innen disse sjangrene, og at det følgelig blir påmeldt flere utgivelser innen 

sjangrene biografi, historie, debatt og reportasje. Forlagsinformant F1 forklarte at interessen 

for sakprosa har økt de siste tiårene, og at bøkene ”nesten skal kunne leses som en roman”. 

Hen hevdet at idealet ligger nærme skjønnlitteraturen. Da Sissel Høisæter forklarte hva som 

kjennetegner faglige bøker som er myntet på et allment publikum, sa hun at ”Det er ikke bare 

naturvitenskapelig eller historisk kunnskap, men det er også kvalitet, eller kunnskap som 

beriker en, rett og slett. Som gjør himmelen over en høyere. [...] Akkurat som når man leser 

gode romaner.” Den litteraturen som Høisæter viste til her, ble imidlertid av Wulfsberg 

kategorisert som ‹‹kunnskapslitteratur››.  
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Kunnskapslitteratur 
Som Wulfsberg påpekte i redegjørelsen av tekstformene, er innkjøpsordningen dominert av 

sjangre for et allment publikum, og ikke den faglige sakprosaen. Det finnes imidlertid en del 

bøker som har faglig tyngde, og som kvalifiserer til innkjøp, i kraft av å være skrevet for et 

allment publikum. På dialogmøtet i februar 2018 presenterte Wulfsberg tendensene i 

innkjøpene det foregående året. Han forklarte at det ble skrevet flere bøker som skilte seg ut 

fra de andre titlene, og at utvalget valgte å kalle disse bøkene for kunnskapslitteratur. I 

intervjuet fikk Wulfsberg mulighet til å utdype hva som lå til grunn for denne 

sjangerklassifiseringen:  

De bøkene vi diskuterte falt ikke helt, hva skal vi si, de skilte seg litt ut fra de fleste av de 
andre titlene. De var på en måte slik at hvis vi tenkte i lys av biblioteksektoren, hørte de ikke 
hjemme på universitetsbibliotekene, men på folkebibliotekene. Selv om den konkrete tittelen 
var skrevet av en som har forsket i årevis og har bred kunnskap, så var den skrevet med en 
appell til alle potensielle lesere, som ikke trenger forhåndskunnskaper. Og denne type bøker 
kunne dukke opp innenfor biografisjangeren, historiske fremstillinger, det var vel de to 
tydeligste sjangrene, men man kunne også finne spor av den andre steder. 
 

Videre forklarte Wulfsberg at det ikke bare er forskere som skriver kunnskapslitteratur, men 

at bøkene heller kjennetegnes ved at det er jobbet inngående med et materiale over tid. 

Kunnskapslitteratur er ifølge Wulfsberg kunnskapsformidling av høy kvalitet, som henvender 

seg til et bredere publikum enn forskningsmiljøene. Han påpekte avslutningsvis at 

kunnskapslitteraturen har noe løfterikt over seg, som er interessant for utviklingen av 

sakprosafeltet. Han mener imidlertid at kravet om at bøkene skal være skrevet for et allment 

publikum er rådenende:  
Det jeg syns jeg hørte av signaler på dialogmøtet var at man omkring kunnskapslitteratur nå 
skal begynne å definere en ny allmennhet. Da tror jeg man er i ferd med å svekke det som har 
vært viktig for denne ordningen, nemlig offentlighetsbegrepet og allmennhetsbegrepet, at 
bøkene skal ha offentlig og allmenn relevans. Å begynne og lage sakprosa for det man 
kanskje kunne kalle deler av offentligheter, selvfølgelig kan man gjøre det, men da er man 
inne på et litt annet segment. 

Wulfsberg hevder altså at kunnskapslitteratur skal appellere til lesere som ikke nødvendigvis 

har forhåndskunnskaper om emnet, og at kunnskapslitteratur derfor ikke skal snevre inn 

offentlighetsbegrepet, og ved å definere ”en ny allmennhet”. Igjen er kravet om at bøkene 

skal være skrevet for et allment publikum avgjørende for om bøker i denne sjangeren blir 

kjøpt inn. Dette kriteriet er altså gjennomgående i vurderingen av hvilke titler som kjøpes 

inn, og dermed hvilke sjangre som er foretrukket. Kravet om å nå et allment publikum blir 

dermed en verdinorm det legges stor vekt på i vurderingen av kvalitet, og den kan sies å være 

en gjentatt retorisk handling, som i dette tilfellet tilsynelatende har skapt en ny sjanger i 

litterær sakprosa. 
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7 Resultater, diskusjon og videre forskning 
Det er på tide å vende blikket tilbake til start, og se resultatene fra analysen og intervjuene i 

en større sammenheng; med forskningsspørsmålene som ble utarbeidet for oppgaven og den 

pågående diskusjonen om innkjøpsordningen. Dette vil følgelig gi svar på oppgavens 

problemstilling. Forslag til videre forskning vil bli presentert underveis.  

 

7.1 Finnes det en enhetlig forståelse av kvalitetskriterier?  
Undersøkelsen av kvalitetskriterier for litterær sakprosa viste at institusjonaliseringen av 

sakprosaforskningen langt på vei etablerte en sakprosateori forankret i tekstvitenskap og 

retorikk. Et fellestrekk ved bidragene fra forskningsmiljøet er at tekstene må leses ut ifra den 

konteksten de oppstod i. Dette preger også forståelsen av kvalitet, som ifølge Grepstad endrer 

seg med teksttype, skrivemåte, sjanger, målgruppe og brukssituasjon. Johnsen hevder også at 

kvalitet henger nøye sammen med spørsmålet om kontekst. Tønnessons forståelse av 

flerstemmighet er kun ett eksempel på en mer inngående redegjørelse av et kjennetegn ved 

sakprosatekster. Bidragene danner som helhet et viktig teoretisk grunnlag for studiet av 

sakprosa, men mangler en inngående redegjørelse av kvalitetskriterier. 

 

Mer konkrete forslag til kvalitetskriterier, eller vurderingskriterier, blir diskutert utenfor de 

vitenskapelige institusjonene. Prosa-listas kriterier for vurdering av sakprosabøker viste seg å 

være gyldige kvalitetskriterier for litterær sakprosa, men i likhet med Bakkens kriterier, er 

ikke disse kriteriene forankret i eller videreført i forskning. Dette fører til at kriteriene ikke er 

en del av en allmenngyldig teori eller forståelse. Det samme kan sies om Jo Bech-Karlsens 

tendenser, som til tross for å være kritiserbare, har overføringsverdi til litterær sakprosa.  

 

Undersøkelsen viser at det i liten grad eksisterer en enhetlig forståelse for kvalitetskriterier 

for litterær sakprosa i det norske litterære systemet. Funnene indikerer at det ligger til rette 

for mer forskning om kvalitetskriterier, hvor de vitenskapelige bidragene og diskusjonene om 

kvalitet forøvrig bør forenes.  
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7.2 Kvalitetskriterier i retningslinjene og i utvalgsarbeid 
Opplistingen av hva utvalget skal legge vekt på i vurderingene (punkt ”6. 

vurderingsprosessen”) fremstår i stor grad som kvalitetskriterier for innkjøpsordningen. Disse 

punktene imøtekommer flere av kriteriene hos Bech-Karlsen, Bakken og Prosa-lista. I 

intervjuene viser flere av informantene til disse kriteriene. Beretningene viser også hvordan 

kravene om at bøkene skal fremstå som helhetlige litterære verk og være skrevet for et 

allment publikum er gjennomgående i vurderingene.  

 

Kritikken mot innkjøpsordningen dreier seg blant annet om uklare kriterier for innkjøp. 

Denne oppgaven har, gjennom analyser av retningslinjene og intervju, vist at det er etablert 

kvalitetskriterier for innkjøp, og at disse er forankret i flere funn fra undersøkelsen om 

kvalitetskriterier for litterær sakprosa. Her kommer vi kanskje til kjernen i debatten: I denne 

oppgaven blir retningslinjene fortolket i lys av en lengre redegjørelse av kvalitetskriterier for 

litterær sakprosa. Kvalitetskriteriene får ytterligere mening når de blir lest i en større 

kontekst. Spørsmålet blir derfor om kriteriene for innkjøp anses som for uklare, fordi det i 

tekstkulturen ikke er etablert en institusjonell forståelse av kvalitet i sakprosa? 

Forlagsinformanten som stilte seg mest positiv til ordningen og utvalgets vurderinger, virket 

å ha en mer inngående forståelse av kvalitetskriterier for sakprosa, enn informantene som 

mente ordningen er uforutsigbar. Ligger løsningen til kritikken i et nytt sakprosaprosjekt? 

Berge påpeker at det mangler tekstnær litteratursosiologi for sakprosa, som kan gi svar på 

hvem som leser sakprosabøkene, og hvordan og hvorfor de blir lest. Oppgaven viser nok en 

gang et behov for mer forskning på feltet, og etableringen av en ”tekstnær litteratursosiologi” 

kan være en måte å møte kritikken på.   

 

Kritikken mot ordningen retter seg også i stor grad mot utvalgets vurderinger. I Sætres essay 

blir vurderingsutvalgets praktisering sidestilt med ulike juryers kvalitetsvurdering. Det er 

imidlertid en viktig forskjell i vurderingsutvalgets og juryenes arbeid i vurderingen av 

kvalitet: Juryene har mulighet til å vurdere boka i lys av resepsjonen av den. Utvalget starter 

med blanke ark, og må se for seg hvilken mottakelse utgivelsen kan få. En utvidet ordning vil 

kanskje minimere risikoen for at sakprosa av høy kvalitet ikke blir kjøpt inn, men risikoen for 

at utvalget ikke greier å modellere lesere vil fortsatt være et til stede. Som vi har sett, fikk 

Wulfsberg et nytt syn på Anne Bitsch sin bok etter å ha fulgt mottakelsen av den. Lesingene i 

vurderingsutvalget vil alltid bygge på de erfaringene som utvalgsmedlemmene sitter inne 
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med, og ikke mottakelsen eller kritikken av bøkene. Vurderingsutvalget er empiriske lesere, 

og det er dermed en risiko for at de enten ikke greier å avdekke kompetansen i teksten, altså 

modelleseren, eller overser mulighetene for at det kan finnes flere modellesere i teksten.  

 

7.3 En sjangeravgrensning?   
Definisjonen i retningslinjene legger, med tekstformene, til rette for at et bredt utvalg av 

litterær sakprosa kan bli kjøpt inn. Det er imidlertid kriteriet om at bøkene skal være skrevet 

for et allment publikum som begrenser hvilke sjangre som kan kjøpes inn. Dette kriteriet er, 

basert på uttalelsene fra utvalgsinformantene, et gjennomgående kriterium i vurderingene. 

 

Biografier, historiebøker og debattbøker kan, på bakgrunn av funnene fra intervjuene og de 

vedlagte tabellene, anses som sakprosaens store sjangre, eller ‹‹verdifull sakprosa››, i 

innkjøpsordningen. Dette kan skyldes at det i tekstkulturen er etablert sjangre som i større 

grad enn andre lever opp til kravet om å være skrevet for et allment publikum.  

 

Flere av informantene etterlyste en brukerorientert undersøkelse av innkjøpsordningen, for å 

få større innsikt i hvem som leser de innkjøpte bøkene og hvorfor. Svaret på en slik 

undersøkelse vil kunne gi en økt forståelse, både for forlag og utvalgsmedlemmer, for hvem 

som sitter på første rad blant det allmenne publikummet.   
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9 Vedlegg: NSD sin vurdering  
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10 Vedlegg: samtykkeerklæring 
Samtykkeerklæring for intervju i forbindelse med masteroppgave om 
innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa 

Monica Holberg (heretter kalt studenten) er lektorstudent i Nordisk ved Universitetet i Oslo. 
Hun skal levere masteroppgave våren 2019. Veileder for oppgaven er Johan Tønnesson, 
epost: johan.tonnesson@iln.uio.no, tlf.: +4793295368.  
 
Denne erklæringen gir studenten mulighet til å gjennomføre og bearbeide et intervju med deg 
som informant. 

Formålet med masteroppgaven er å undersøke hvilke tekster som gis verdi som sakprosa i 
innkjøpsordningen, både ved å studere retningslinjer og innkjøpte titler, og å undersøke 
hvilke konsekvenser dette har for den pågående debatten i sakprosafeltet. Som en del av 
prosjektet skal studenten intervjue aktører som i sitt virke har eller har hatt tilknytning til 
ordningen, og undersøke hvilke erfaringer de har med ordningen. 

Studenten vil ta opp intervjuet og transkribere opptaket i sin helhet etterpå. Før oppgaven 
publiseres, vil hun sende deg sitatene og teksten (hvor dine utsagn blir nevnt) for 
godkjenning.  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 
samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 
Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 
trekke deg. Studenten er underlagt taushetsplikt og alle data vil bli behandlet konfidensielt 
mellom studenten og veilederen. Prosjektet skal avsluttes juni 2019 og alt materialet vil da 
slettes. Prosjektet er meldt til og godkjent av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS.  

I utgangspunktet ønsker ikke studenten å anonymisere informantene, i lys av temaets 
offentlige karakter. Ønsker du likevel å være anonym, setter du et kryss ved ‹‹ja›› under.  

 

Jeg ønsker å være anonym   Ja 

     Nei  

Før intervjuet begynner ber studenten deg om å samtykke i deltagelsen, ved å undertegne på 
at du har lest og forstått informasjonen på dette arket og ønsker å delta.  

Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i intervjuet, og  til 
at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 1. juni. 

_____________   ________________________________________  

Sted og dato   Signatur   
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11 Vedlegg: Intervjuguider 
 

11.1 Intervjuguide for utvalg 
Semistrukturert intervju (punktene/spørsmålene er veiledende) 
 
1) Presentere prosjektet. 
 
2) Forklare hvordan materialet skal brukes: Presentere og skrive under samtykkeerklæring. 
Sette på lydopptaker. 
 
3) Tilknytning til innkjøpsordningen 
I hvilken periode satt du i utvalget og hvilke arbeidsoppgaver hadde du? 
 
4) Kan du kort si noe om hvordan dere jobbet i utvalget?  
Hvordan var prosessen fra dere fikk tilsendt boka til den ble innkjøpt/avslått. 
 
5) I hvilken grad arbeidet utvalget med kvalitetskriterier i vurderingen av og diskusjonen om 
hvilke bøker som skulle kjøpes inn?  
Hvilke kvalitetskriterier definerer sakprosa som blir kjøpt inn av ordningen?  
 
6) ) På hvilken måte har utvalget (i perioden du har vært med), forholdt seg til 
retningslinjene?  
Med sakprosa menes her litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte 
ytringer om virkeligheten, skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller 
argumenterende form, av én eller flere forfattere og for et allment publikum.  
Hva mener du ligger i begrepet ”allment publikum”?  
Diskuterte dere, i løpet av din tid i utvalget, hvilke sjangre som ble kjøpt inn? 
I hvilken grad mener du retningslinjene legger føringer for hvilke sjangre som kan kjøpes inn, 
utover de sjangrene som eksplisitt utelukkes?   
 
8) Fungerer innkjøpsordningen til det formålet det er tenkt; norsk sakprosa av høy kvalitet 
blir gitt ut, spredd og lest?  
Utdyp det som fungerer/ikke fungerer. 
 
9) Det har i lengre tid blitt etterspurt en debatt om hvordan innkjøpsordningen kan forbedres. 
Hvorfor tror du forlag og andre fagfolk etterspør en slik debatt?  
Hvordan stiller du deg til denne debatten?   
 
10) Avsluttende kommentar? 
 
Skru av lydopptaker 
 
11) Forklare veien videre: Mulighet for oppfølgingsspørsmål, godkjenning av sitering osv. 
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11.2 Intervjuguide for forlag 
Semistrukturert intervju (punktene/spørsmålene er veiledende) 
 
Intro 

• Presentere prosjektet. 
• Forklare hvordan materialet skal brukes: Presentere og skrive under 

samtykkeerklæring. 
 
Sette på lydopptaker. 
 
Hoveddel (punktene/spørsmålene er veiledende) 

• Tilknytning til innkjøpsordningen 
 - I hvilke situasjoner har du vært i kontakt med innkjøpsordningen? 
 - På hvilken måte er innkjøpsordningen viktig for forlaget? 

• Har du lest retningslinjene for hvilke bøker som kjøpes inn?  
 - Bruker du disse retningslinjene som veiledning i arbeidet som forlagsredaktør? 
 - Definisjonen av sakprosa i retningslinjene for innkjøpsordningen for sakprosa lyder 
 som følger:  

Med sakprosa menes her litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte som direkte 
ytringer om virkeligheten, skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller 
argumenterende form, av én eller flere forfattere og for et allment publikum.  

 - Har du noen innspill til denne definisjonen?  
 - Hva mener du ligger i ‹‹et allment publikum››?  

• Innkjøpsordningen i dag: Fungerer innkjøpsordningen til det formålet det er 
tenkt; norsk sakprosa av høy kvalitet blir gitt ut, spredd og lest?  

 - Utdyp det som fungerer/ikke fungerer. 
• Hvis vi ser bort fra mer økonomisk støtte, hvilke tiltak må til for å styrke 

ordningen, slik den er i dag?  
• Forutsigbarhet: Er det en fordel for forlagene at ordningen er forutsigbar?  
• Med utgangspunkt i statistikk av innkjøpte titler (tilpasses hvert enkelt forlag):  

 - Hva mener du er grunnen til at forlaget har høy/lav andel innkjøpte titler?  
• Har forlaget en klar strategi mtp. Innkjøpsordningen – valg av bøker/profil? 
• Avsluttende kommentar? 

 
Skru av lydopptaker 
 
Avrunding  

• Forklare veien videre: Mulighet for oppfølgingsspørsmål, godkjenning av sitering 
osv.  
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12 Vedlegg: Avtaler og retningslinjer 
12.1 Avtale fra 2006 
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12.2 Avtale fra 2012 
NORSK KULTURRÅD        21.02.2012 
 
AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- 
FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR 
FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG NASJONALBIBLIOTEKET OM 
REGLER FOR EN SELEKTIV INNKJØPSORDNING MED STATLIG INNKJØP AV 
NY NORSK SAKPROSA  
 

Del 1 
 

INNKJØPSORDNINGENS FORMÅL, VARIGHET OG OMFANG 
 

§ 1 
Ordningen har som formål å stimulere til skriving, utgivelse, spredning og lesning av ny 
norsk 
sakprosa. Bøkene som kjøpes inn, stilles til rådighet for leserne gjennom utlån i norske 
folkebibliotek. 

 
§ 2 

Ordningen gjelder sakprosabøker i en essayistisk, fortellende, resonnerende eller 
argumenterende form, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment publikum. 
Bøkene skal ha språklige, litterære, innholds- og formidlingsmessige kvaliteter og henvende 
seg til et allment publikum. 
Forlagene søker om innkjøp av bøker utgitt innenfor det aktuelle kalenderåret. Det vil bli 
innkjøpt 1 000 eksemplar av hver tittel til fordeling til folkebibliotekene. 
 

§ 3 
Som ny sakprosa regnes nyskrevne bøker og ikke reviderte utgivelser av bøker som er 
tidligere utgitt. Posthume utgivelser regnes som ny sakprosa når vedkommende bok 
utkommer innen to år etter forfatterens død. Tekstene i samlinger av essay, artikler, foredrag 
m.m. kan være trykt eller publisert tidligere. 
Som norsk sakprosa regnes i denne sammenheng bøker skrevet på bokmål, nynorsk eller 
dialekt og bøker oversatt til norsk fra samisk og andre språk når originalutgaven er utgitt i 
Norge. 
 

§ 4 
Ordningen omfatter normalt ikke: 
a) hobbybøker, vitsebøker, spørrebøker, håndbøker, reiseguider eller andre former for 
bruksprosa 
b) oppslagsbøker, leksikalske verk og referanseverk 
c) årbøker, lokalhistoriske årbøker eller andre bøker beregnet på et lokalt publikum 
d) skole- og lærebøker 
e) vitenskapelige avhandlinger, forskningsrapporter og utredninger 
f) profesjons- eller bransjeorienterte bøker 
Bøker under disse kategoriene kan komme inn under avtalen hvis de anses som spesielt 
språklig og litterært verdifulle og samtidig henvender seg til et allment publikum. 
Bøker som det er sjangermessig tvil om hører hjemme under denne ordningen eller 
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innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for voksne, skal også behandles i vurderingsutvalget 
for skjønnlitterær prosa. Dersom det er tvil om bokas målgruppe, skal den også behandles 
under innkjøpsordningen for faglitteratur for barn og unge. 
 

§ 5 
Ordningen er som hovedregel begrenset til én innkjøpt bok pr forfatter pr år. 
 

§ 6 
Norsk kulturråd kan dispensere fra reglene i § 2-5 over dersom særlige grunner foreligger. 
 

§ 7 
Ordningen gjelder normalt bare enkelttitler, men disse kan være deler av en bokserie. 

 
§ 8 

Avtalen gjelder inntil videre og så lenge innkjøpsordningen vedvarer med Stortingets 
samtykke og det blir stillet tilstrekkelige statlige midler til disposisjon. 
 

§ 9 
Norsk kulturråd kan, på grunnlag av erfaringer eller av budsjettmessige hensyn, innføre 
tidsbegrensede prøveordninger samt justere innkjøpsordningens rammer og omfang. Videre 
kan Norsk kulturråd endre nærværende avtale i den grad nevnte hensyn gjør det nødvendig. 
Avtalepartene skal, når det innføres prøveordninger, når ordningens rammer og omfang 
justeres og/eller avtalen endres som beskrevet over, underrettes skriftlig på forhånd og gis 
anledning til å uttale seg om rådets forslag til endring før dette fatter vedtak. 
 

§ 10 
Ønsker en eller flere av partene til denne avtalen forhandlinger om revisjon av avtalen, skal 
Norsk kulturråd innkalle til forhandlingsmøte snarest mulig. Avtaleteksten, med Norsk 
kulturråds eventuelle endringsforslag, gjelder i så fall inntil ny avtale er inngått. 
 

Del 2 
PRAKTISERINGEN AV INNKJØPSORDNINGEN 

 
§ 11 

For å kunne søke om innkjøp, skal det foreligge ferdig bok. Fristene for å søke er: 
1. mars for bøker utgitt 1. januar – 1. mars 
15. mai for bøker utgitt i perioden 1. mars – 15. mai 
1. september for bøker utgitt i perioden 1. mai – 1. september 
15. oktober for bøker utgitt i perioden 1. september – 15. oktober 
1. desember for bøker utgitt i tidsrommet 15. oktober – 31. desember (se under). 
Forlaget skal for egen regning sende ett eksemplar til hvert av de fire faste medlemmene i 
Vurderingsutvalget. Bøkene sendes fortløpende og senest innen søknadsfristen. For bøker 
som blir ferdige i desember, leveres ombrukket korrektur innen søknadsfristen 
1. desember, med ettersending av ferdige bøker innen 31. desember. 
Forlaget søker på eget skjema, som sendes i kopi til forfatteren(e). 
Det er forlagets ansvar å levere bøker i rett tid. Bøker som det er søkt om, men som ikke er 
levert innen 31. desember, blir ikke innkjøpt. 
 

§ 12 
Til å vurdere de innsendte bøkene oppnevner Norsk kulturråd i samråd med de øvrige 
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avtalepartene et vurderingsutvalg på fire medlemmer og minimum to varamedlemmer. 
Utvalget har anledning til å benytte eksterne konsulenter for å gi råd i tilfeller der det er tvil 
om bøkenes innholdsmessige kvaliteter. Det er utarbeidet egne retningslinjer for 
sammensetningen av vurderingsutvalget og arbeidet i dette. 
Vurderingsutvalget skal normalt innen to måneder etter hver søknadsfrist ha foretatt en 
samlet 
vurdering av de innsendte bøkene. Utvalget anbefaler med alminnelig stemmeflertall om en 
bok skal kjøpes inn eller ikke. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
Innkjøpsordningen er selektiv, og hvor stor prosentandel av bøkene som kan kjøpes inn fra 
hver runde, vites ikke før året er omme. Vurderingsutvalget kan derfor sette opp inntil to titler 
fra hver runde på en venteliste. Titlene på ventelisten vil bli vurdert opp mot hverandre på 
årets siste møte dersom det er rom for å kjøpe inn flere titler. De impliserte forlag blir 
orientert om prosessen fram til endelig vedtak foreligger. 
 

§ 13 
Avslag vil kun bli begrunnet ut fra budsjettmessige hensyn. Det kan klages på feil i 
saksbehandlingen og anvendelsen av regelverket, men ikke på det faglige kunstneriske 
skjønn 
(Norsk kulturråd er unntatt fra klagerett ved kgl.res. av 20.11.87). 
Vurderingsutvalget kan på eget initiativ ta opp på nytt en bok som er avslått innkjøpt i en 
tidligere innkjøpsrunde, dersom det er økonomisk rom for det. 
 

§ 14 
Senest seks - 6 - uker etter at forlagene har mottatt melding om at en bok er innkjøpt, skal 
1 000 eksemplar av boka leveres for egen regning direkte til Biblioteksentralen. Norsk 
kulturråd skal orienteres om denne fristen ikke opprettholdes. Bøkene leveres slik bøker 
ellers 
leveres til bokhandelen. 
Elektronisk informasjon om boka og forfatteren legges inn i skjemaet på A/L 
Biblioteksentralens hjemmesider: http://www.bibsent.no/skjema/sakprosa.aspx. Utbetaling av 
faktura vil ikke foretas før dette er gjennomført. 
Biblioteksentralen klargjør bøkene med det utstyret hvert enkelt bibliotek har bestilt. Bøkene 
distribueres til folkebibliotekene i samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Partene samarbeider 
om å få til en distribusjonsløsning som sikrer at bibliotekene mottar bøkene snarest mulig og 
uten unødige forsinkelser. 
 

§ 15 
Faktura skal sendes til Norsk kulturråd v/Regnskapsavdelingen. Når informasjonen om boka 
er mottatt av A/L Biblioteksentralen, betaler Norsk kulturråd beløpet pr 30 dager. 
Betalingen fastsettes med utgangspunkt i faste netto arkpriser.  Arkprisen revideres årlig etter 
egen avtale mellom Norsk kulturråd og Den norske Forleggerforening. Nærmere detaljer 
finnes i eget rundskriv (”Orientering til søkerne”) som fås ved henvendelse til Den norske 
Forleggerforening eller Norsk kulturråd. 
Ved salg av bøkene utenom Kulturrådet kan det kreves både høyere og lavere priser. 
Forlaget har ansvaret for at fakturaen får riktig pris. 
 

DEL 3 
BESTEMMELSER OM HONORAR 

 
§ 16 
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Norsk kulturråd betaler en del av forfatterhonoraret for de sakprosabøkene som kjøpes inn på 
følgende vilkår (med unntak av essaysamlinger, se nedenfor): 
1. Forfatters royalty for de innkjøpte bøkene i 1 000 eksemplar er 22,5 % av hefteprisen 
(utsalgspris minus 15 % for innbundne bøker). 
2. Når boka er vedtatt innkjøpt, betaler forlaget fullt honorar til forfatteren for de 1 000 
eksemplarene som Kulturrådet kjøper. 
3. For bøker med en illustrasjonsgrad på over 20 % og der det er foretatt en avkortning i 
honoraret til forfatteren, skal hele refusjonsbeløpet tilfalle forfatteren. 
4. Av honoraret refunderer Norsk kulturråd til forlaget 11 % for de innkjøpte 1 000 
eksemplarene. 
Norsk kulturråd betaler en del av forfatterhonoraret for innkjøpte essaysamlinger på følgende 
vilkår: 
1. Forfatters royalty for de innkjøpte bøkene er 22,5 % av hefteprisen (utsalgspris minus 
15 % for innbundne bøker). 
2. Når boka blir utgitt, betaler forlaget fullt honorar til forfatteren for de 1 000 
eksemplarene som Kulturrådet kjøper. Det forutsettes at forlaget betaler vanlig 
forfatterforskudd for 1/3 av resten av førsteopplaget. 
3. Av honoraret refunderer Norsk kulturråd til forlaget 16,5 % for de 1000 innkjøpte 
eksemplarene. For alt salg utover dette betaler forlaget hele royaltyen på 20 % inntil 
5 000 solgte eksemplar i utgivelsesåret og påfølgende kalenderår. 
 
I tilfeller der det er inngått særskilte honoraravtaler mellom en institusjon/organisasjon 
 som utgiver og forfatter(e), skal Kulturrådet informeres om dette, slik at royaltyrefusjonen 
kan tas opp til drøfting med Kulturrådet. 
 

FELLESMERKNAD 
Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er enige i 
at innkjøpsordningen for sakprosa bør ha en mer varig bestemmelse om royalty til 
forfatterne. Utgangspunktet vil være en samlet vurdering av vilkårene for skriving og 
utgiving av sakprosa for allmennmarkedet, og de begrunnelser og vilkår som finnes i det 
samlede system av innkjøpsordninger. Partene er enige om å reforhandle 
royaltybestemmelsene når antallet innkjøpte titler er kommet opp i rundt 100. 
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12.3 Retningslinjer fra 2015 
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12.4 Retningslinjer fra 2019 
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13 Vedlegg: Transkriberte intervju 
13.1 Intervju med Marius Wulfsberg  
Dato: 2. november 2018 
Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo 
 
 
Marius Wulfsberg = MARIUS 
Monica Holberg = MONICA 
 
 
MARIUS: Da kan du bare sette i gang du.  
 
MONICA: Ja. Du har jo da vært utvalgsleder.  
 
MARIUS: Mm 
 
MONICA: Hvilken periode satt du i utvalget?  
 
MARIUS: Jeg satt vel fra, 2012 og jeg satt jo i fem år. Om jeg begynte i 2012 eller 2013 ble 
jeg plutselig litt usikker på. 
 
MONICA: Det kan vi sjekke opp. 
 
MARIUS: Og så gikk jeg ut av utvalget nå ved utgangen av 2017. Var med på det første 
møtet i 2018, for da behandlet vi titler fra 2017. Og så var jeg leder fra 2015.  
 
MONICA: Mm  
 
MARIUS: Så jeg var leder i tre år.  
 
MONICA: Hvilke arbeidsoppgaver hadde du, både i utvalget og som leder?  
 
MARIUS: Som medlem skulle jeg lese de bøkene jeg var oppnevnt som førsteleser på. På 
hver tittel har utvalget to lesere, to førstelesere, som skal komme med en kvalifisert vurdering 
av boken, basert på gjennomlesning. Og så skal man i tillegg orientere seg i de bøkene man 
ikke er førsteleser på, slik at man eventuelt kan bidra i debatten om dem. Det kan jo noen 
ganger oppstå, ja, litt uenigheter om hvordan man skal vekte de ulike argumentene, og da kan 
det være fint med innspill fra de andre utvalgsmedlemmene. Som leder var det min oppgave å 
fordele titlene til lesning, til alle medlemmene, samt korrespondere med Kulturrådet, skrive 
honorarskjema og gjøre klar listene i etterkant, eller ja, i hvert fall fylle ut disse skjemaene og 
skrive årsrapporten. Og noen ganger var det også andre administrative oppgaver. I min 
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periode hadde vi et par habilitetssaker, første gang spørsmålet kom opp, tok vi det litt sånn, 
hva skal vi si, der og da, så det førte til at jeg satte meg ned og tenkte gjennom hvordan vi 
skulle gjøre det. I samråd med Kulturrådet fant vi en ordning -  
 
MONICA: - For da var det noen i utvalget som egentlig var inhabile til å kunne vurdere en 
bok eller?  
 
MARIUS: Til å begynne med var det veldig sjelden habilitetsspørsmål kom opp, jeg kan ikke 
huske noen. Men så kom det opp et par stykker, hvor utvalgsmedlemmene selv erklærte seg 
inhabile og forlot møtet. Også i fordeling av titlene kom spørsmålet opp, da sa medlemmene i 
fra. Da endret jeg på leselisten, slik at det ikke skulle være noen tilfeller av inhabilitet. Men 
så tenkte jeg at det ikke er medlemmene som skal erklære seg inhabile, det skal Kulturrådet 
gjøre. For Kulturrådet har retningslinjer for inhabilitet, som vi som utvalg skal følge, og som 
ofte er litt annerledes enn den umiddelbare tanken om hva som er inhabilitet. Da hadde vi en 
runde hvor jeg leste gjennom disse retningslinjene og diskuterte med Hege Langballe 
Andersen. Deretter hadde vi en diskusjon i utvalget om dette, og kom fram til at man skulle si 
ifra og spørre om man ble vurdert som inhabil eller ikke.   
 
MONICA: Var det denne saken som også har blitt skrevet om i avisen? I Dagbladet?  
 
MARIUS: Nå vet ikke jeg hvilken det er, er det han, ja få høre -  
 
MONICA: Ja, nei det er lenge siden, det er sikkert før din tid, det er kanskje det var i 2012.  
 
MARIUS: Ja, det var en av sakene som gikk til departementet. Men jeg vet ikke om den ble 
tatt opp offentlighet, men den gikk til departementet.  Vedkommende hadde på bakgrunn av 
saken i Dagbladet om Facebookvenner, kommet fram til at vi var inhabile.  
 
MONICA: Ja 
 
MARIUS: Men, jeg tror ikke, så vidt jeg husker, vant ikke vedkommende frem med klagen.  
 
MONICA: Nei, så dere har hatt gode rutiner for habilitetsspørsmål?  
 
MARIUS: Ja. At spørsmålet om inhabilitet kom opp, hadde nok litt med at 
utvalgsmedlemmene ble byttet ut og vi fikk to nye medlemmer. Den ene hadde jobbet mange 
år i forlag, som forlagssjef, og den andre var forfatter, anmelder og journalist, så det var nok 
den type ting som aktualiserte spørsmålet. Det var ikke bare de to, men også andre 
medlemmer, som tok opp spørsmålet. Så ja, det var vel den saken jeg tenkte mest gjennom i 
min tid som leder.  
 
MONICA: Ja. Hvordan var prosessen, jeg vet at dere la om systemet fra å få de fysiske 
bøkene til å gjøre om til PDF i din periode -  
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MARIUS: Mm  
 
MONICA: Men sånn på generell basis, hvordan var prosessen fra man fikk utgivelsene man 
hadde ansvar for? Hvordan jobbet man som utvalgsmedlem?  
 
MARIUS: Arbeidet består jo av å sitte og lese. Og det er jo ganske mange titler, så det er 
ganske tidkrevende. Til å begynne med satt man omringet av en stabel med bøker som man 
skulle lese seg gjennom, og særlig til møtene på høsten og mot slutten av høsten hvor antall 
påmeldte titler er veldig høy, var det intense arbeidsøkter og intense helger og sånt. Det ble 
litt lettere når det ble innsendt PDF-er, for da hadde man den på en Ipad, men man skulle jo 
fortsatt lese dem, så arbeidet består jo av å lese, vurdere det man leser. Jeg kan ikke snakke 
på vegne av alle medlemmene, men man vurderer boken som bok og som sjanger og om den 
som sjanger faller innenfor ordningen eller om den faller utenfor ordningen. For det er et sett 
av bøker eller type bøker som ikke faller innenfor ordningen, som stadig vekk blir påmeldt; 
bruksbøker, håndbøker og fiskebøker hadde vi ganske mange av, kokebøker og det var noe vi 
også skjerpet inn. Det ble mer og mer bevissthet rundt hvilke titler som ble kjøpt inn, og det 
ble også tydeliggjort i retningslinjene hvilke sjangre som falt innenfor ordningen og hvilke 
som ikke ble omfattet av ordningen. Og når man var usikker så kunne man gjøre sine egne 
refleksjoner og lese retningslinjene og tenke over hva slags sjanger boken hadde -   
 
MONICA: Så dere brukte retningslinjene aktivt i arbeidet?  
 
MARIUS: Du, de ble brukt ganske mye. Det var noen aspekter i disse retningslinjene som 
kom opp til diskusjon. Slike utvalg har sin egen dynamikk, for det er en samtalebasert 
prosess. Gjennomgående i de årene jeg var leder, var spørsmålet om det var et helhetlig 
litterært verk eller ikke ofte oppe til diskusjon.  
 
MONICA: Hva legger man i det – et helhetlig litterært verk?  
 
MARIUS: Det handler litt om konsekvens og sammenheng, forbindelser, at det kanskje er en 
stilistisk sammenheng. Eller at det er en tematisk sammenheng, at det er et tydelig 
fortellerperspektiv eller grep, at boken ikke gir inntrykk av å være satt sammen av tekster 
skrevet i veldig mange ulike sammenhenger. Jeg tror ikke jeg personlig opererer med veldig 
strengt prinsipp om hva som er et helhetlig litterært verk, men det kom ofte opp i forbindelse 
med essaysamlinger, som har en tendens til å bestå av artikler og essays publisert i ulike 
sammenhenger.  
 
MONICA: Som antologier?  
 
MARIUS: Det kom ofte opp i forbindelse med antologier, som ofte manglet en konsekvens 
eller perspektiv. Men det var noen antologier som skilte seg ut, som vi kjøpte inn uten tvil.  
 
MONICA: Ja, og litt tilbake til det du snakket om tidligere. Dere gikk over til det nye 
systemet, og det ble lettere å få en ipad som man kanskje kunne ta med på reiser og slikt. Vil 
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du si at det å ha den fysiske boken er med på å gi et inntrykk av om boken er et helhetlig 
litterært verk? Om den fysiske boken har noe å si for inntrykket av boka?  
 
MARIUS: Ja, den fysiske boka har noe å si. Da blir boka mer et objekt og en gjenstand. Det 
er lettere å bla fra løpende tekst til fotnoter, til illustrasjoner, bevege seg rundt i boken. Men 
vi prøvde å kompensere for det så godt mulig i Pdf-filene, ved at illustrasjonene, omslag og 
baksidetekster skulle være vedlagt. Det er også noe med språket, fortellerteknikk, 
argumentasjonsrekke, som på en måte kanskje er enda viktigere for opplevelsen av om en 
bok er helhetlig litterært verk, enn innbindingen og presentasjonen. Det er på en måte noe i 
midten, men så må selve teksten vise hvordan den er et helhetlig litterært verk.  
 
MONICA: Definisjonen som er i retningslinjene, eller jeg kaller det en definisjon, for slik jeg 
ser det så har innkjøpsordningen for sakprosa en definisjon av sakprosa, og den definisjonen 
går litt utenom den definisjonen vi finner hos Johan Tønnesson, som også inkluderer den 
funksjonelle sakprosaen, og den går også utover det som forleggerforeningen har av 
inndeling, for der har de med selvhjelpsbøker, veiledningslitteratur osv. Du har den kanskje 
ferskt i minne, men jeg leser den allikevel ”med sakprosa menes her litterære tekster som 
leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet i en essayistisk, 
fortellende, resonerende, opplysende eller argumenterende form, av en eller forfattere for et 
allment publikum.” Som du sa har dere forholdt dere til denne definisjonen eller 
retningslinjene, men legger definisjonen noen føringer for noen sjangre?  
 
MARIUS: Altså, noen av bøkene har, som essayet, ofte en sjangerbetegnelse, og 
essayistikken er jo en litterær tradisjon, som har et litt mer åpent forhold til tanken om et 
helhetlig litterært verk. Så det måtte man ta hensyn til. Også har vi det resonnerende, som på 
en måte er en stilmodus eller en måte å skrive på som man selvfølgelig finner i alle bøker. 
Det vil alltid være innslag av resonnement og refleksjon, men kanskje er det rendyrket i 
debattbøker eller tydeligst, dominerende i debattbøker. Også har vi det fortellende, som man 
finner i reiseskildringer, biografier, historiske fremstillinger, som ofte har et større innslag av 
fortelling, scener, situasjoner, hendelser, som liksom driver beretningen eller fortellingen 
fremover. Så, selv om det ikke er sjangerdefinert, så, hva skal vi si, stildefinert.  
 
MONICA: Form er jo begrep som står her, så det er jo en slags – ja? 
 
MARIUS: Ja, form, eller modi. Som mer eller mindre til stede i de ulike sjangrene.  
 
MONICA: Mm 
 
MARIUS: I retningslinjene er ikke sakprosaen sjangerdefinert, men de er allikevel knyttet til, 
hva skal vi si, sakprosaens store sjangre. Og da fremfor alt sakprosaen for 
allmennpublikummet, og ikke den faglige sakprosaen.  
 
MONICA: Ja, for det er mitt neste spørsmål: Hva legger du i begrepet allment publikum?  
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MARIUS: Allment publikum er et publikum som leser bøker uten nødvendigvis å ha 
forhåndskunnskaper om det emnet, eller temaet boken handler om. Slik at en bok for et 
allment publikum henvender seg til lesere som ikke allerede har kompetanse på feltet, i 
prinsippet enhver leser. Men ikke til leseren som fagperson eller litteraturinteressert.  
 
MONICA: Som brukere av biblioteket?  
 
MARIUS: Brukere av biblioteket kan være en gruppe, men også boklesere, det er jo en 
bredere gruppe. Sakprosa retter seg ikke bare til de spesielt litteraturinteresserte. Det er ofte 
mennesker som er spesielt interesserte i emner eller personer eller saker, som leser en 
sakprosabok. Sånn sett skal den i prinsippet kunne treffe alle som har lyst til å lese og lære 
noe om dette emnet, og leseren er ofte mer interessert i emnet enn i litterær teknikk og 
stilistiske eksperimenter. Selv om det skal være plass til det også – selvfølgelig. Det allmenne 
publikum er større, på en måte, enn bibliotekets. Biblioteket henvender seg jo også til 
allmennheten, men det allmenne er det som er for enhver, rett og slett. Som privatperson eller 
som enkeltperson, ikke som historiker eller nordist eller professor, men fordi man har lyst til 
å lese om akkurat dette og det skal man kunne gjøre.  
 
MONICA: Og når man sitter i vurderingsutvalget for sakprosa, tenker man på det her ganske 
aktivt, at dette skal leses av en bred allmennhet? Er det noe man diskuterer?  
 
MARIUS: Ja, det tenkte vi veldig mye på. For det første er det et utvalg som på sett og vis er 
bredt sammensatt. Vi kom fra forskjellige steder, geografisk og yrkesmessig, særlig det første 
utvalget jeg satt i. En kom fra universitetet, en fra journalistikken, jeg fra forlagsverden, en 
fra biblioteket, ja, iallfall hadde vi ulik bakgrunn. Det er veldig viktig at en innkjøpsordning 
ikke kjøper inn bøker for et spesielt publikum, man skal legge til side mange av de 
smakspreferansene man ville hatt som leser i andre sammenhenger. I dag leser jeg et annet 
type utvalg, et snevrere utvalg av sakprosa enn det jeg gjorde som medlem eller leder. Men 
da skal man bestrebe seg på å se, ja, er denne boken noe som jeg tror vil fange interessen for 
dem som er interessert i dette emnet, eller denne personen. Uavhengig om det er noe jeg ville 
like. Er den skrevet slik at den vil kunne leses av alle, fenge og interessere enhver. Så det 
jobber man med; å prøve å fange opp alle titler som lykkes med det. Det er lettere når man får 
litt trening, da lærer man seg det. Jeg hadde nok lært meg det før jeg ble med i utvalget. Jeg 
har bakgrunn fra universitetet, men der hadde jeg en litt smalere eller rendyrket litterær smak 
og orientering. Så jobbet jeg i et allmennforlag og utga sakprosa i åtte år, og da lærte jeg etter 
hvert å vurdere om en bok vil kunne treffe for eksempel de som er interessert i norsk politikk 
i dag uten å være politikere, men som vil være med i samfunnsdebatten.  
 
MONICA: Mm. På dialogmøtet jeg var på i februar presenterte du et begrep, som ikke 
anerkjent begrep ennå, men kunnskapslitteratur, som er en voksende trend i det litterære 
verden. Hvordan egner den seg for et allment publikum? For der er det jo ofte litt snevrere 
emner og ganske spesifikke metoder og gjerne professorer eller forskere innenfor emnet som 
skriver?  
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MARIUS: Ja, det var noen bøker hvor diskusjonen i utvalget tok en litt annen retning enn de 
hadde gjort tidligere. De bøkene vi diskuterte falt ikke helt, hva skal vi si, de skilte seg litt ut 
fra de fleste av de andre titlene. De var på en måte slik at hvis vi tenkte i lys av 
biblioteksektoren, hørte de ikke hjemme på universitetsbibliotekene, men på 
folkebibliotekene. Selv om den konkrete tittelen var skrevet av en som har forsket i årevis og 
har bred kunnskap, så var den skrevet med en appell til alle potensielle lesere, som ikke 
trenger forhåndskunnskaper. Og denne type bøker kunne dukke opp innenfor 
biografisjangeren, historiske fremstillinger, det var vel de to tydeligste sjangrene, men man 
kunne også finne spor av den andre steder. Men nå har jeg ikke alle bøkene present –  
 
MONICA: Nei, det –  
 
MARIUS: Og, det var ikke bare forskere som skrev kunnskapslitteratur. Det kunne også være 
journalister eller skribenter, forfattere som hadde jobbet veldig inngående med et materiale 
over lang tid. Da prøvde vi å finne ut hva skal vi kalle denne type bøker for, og da tenkte vi at 
vi kunne kalle det kunnskapslitteratur, fordi det er på en måte kunnskapsformidling av 
ypperste merke, av høy kvalitet. Og som ikke henvender seg til fagmiljøene, men til et 
bredere publikum. Jeg får lyst til å nevne noen titler. Det er kanskje ikke så viktig, men det 
var liksom det som –  
 
MONICA: Jeg kan jo nevne en tittel, og så kan du si om jeg er inne på rett spor. Jeg har for 
eksempel lest Havboka av Morten Strøksnes, det er jo kanskje ikke kunnskapslitteratur, men 
den presenterer jo kunnskap på en slik måte at det blir tilgjengelig for folk som ikke har 
forutsetningene for å lese om det ellers.  
 
MARIUS: Mm. Den er uten tvil et godt eksempel.  
 
MONICA: Og den boka om Istiden?  
 
MARIUS: Istidens oppdager, det er jo helt tydelig. Det er jo et fremstående forskningsarbeid 
som ligger bak, og det er skrevet på en måte som -   
 
MONICA: - den er skrevet for et allment publikum, men så er det kanskje litt vanskelig å 
plassere den inn i denne essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller 
argumenterende form, det skiller seg litt ut fra de andre, som soleklart passer bedre inn i –  
 
MARIUS: Sånn praktisk tenkte vi ikke på det da vi satt i utvalget, men man merker det, fordi 
i forlagenes produksjonssykluser går det fra initiering et sted mellom ett til tre år før boken 
kommer ut, og det er kretsløpet for nesten alle bøkene. Men for eksempel Istidens oppdager 
er resultat av, jeg tror det er tolv eller femten års arbeid. Det merker man jo, men alle de 
årene med research og skriving har ikke ført til en tekst som er faglig tung, men som er faglig 
veldig godt forankret, men samtidig, suveren i den betydning at forfatteren har kontroll. Han 
vet hvordan han skal få med seg leseren, og det er litt det samme med Morten Strøksnes sin 
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bok, den er så suveren i fremstillingen, at den bærer sin kunnskap med en viss letthet. Man 
blir ført inn i dette kunnskapsuniverset og historien.  
 
MONICA: Og får kanskje lyst til å lese mer om det siden.  
 
MARIUS: Ja, ikke sant. Så den, i hvert fall slik jeg oppfattet det og vi i utvalget oppfattet 
kunnskapslitteratur, skiller seg fra faglitteratur. For det skrives jo mange utmerkede fagbøker, 
men de har rett og slett et annet eller mindre publikum. De henvender seg til kollegaer, og de 
skal ofte drive frem ny kunnskapsutvikling. De er liksom skrevet inn i en faglig diskusjon.  
 
MONICA: Ja, det er en, hvis jeg kan komme med et forslag, så er det kanskje en 
flerstemmighet der man har andre forskningsaktører som spiller en rolle, som man burde ha 
lest for å få en større helhet av saken.  
 
MARIUS: Definitivt, altså den type faglig posisjonering mot kollegaer og tidligere forskere, 
det er et av tegnene på at du har med faglitteratur og ikke allmennlitteratur å gjøre.  
 
MONICA: Mm. Og når vi er inne på sjanger –  
 
MARIUS: Vi kunne jo også nevnt Tone Selboes bok om romanen, den var ikke jeg 
førsteleser på, så jeg leste ikke den så grundig, men jeg husker diskusjonen. Den handler ikke 
om en statsminister eller en politiker, eller annen verdenskrig, men det er en flott fortelling 
om en litterær sjanger. Den vurderte vi på et tidspunkt da vi enda ikke hadde dette begrepet 
eller betegnelsen kunnskapslitteratur oppe til debatt, men den kunne vi nok i ettertid plukket 
fram som et eksempel.  
 
MONICA: Men husker du om den ble kjøpt inn da?  
 
MARIUS: Den ble kjøpt inn.  
 
MONICA: Ja. Når dere hadde diskusjoner, og hvis dere var litt uenige eller hadde en dialog, 
snakket dere noen gang om sjangerfordeling? At dere tenke nå har vi kjøpt inn så og så 
mange bøker innen det feltet, vi burde ha med noen flere bøker, mer essayistikk, mer 
populærvitenskap, eller var det bare bok for bok?  
 
MARIUS: Nei, det er boka. Vi satt ikke og tenkte vi skulle ha et samsvar mellom antall typer 
påmeldte bøker og antall typer innkjøpte bøker, det er boka i seg selv som skal forsvare, som 
skal kvalifisere til innkjøp.  
 
MONICA: Mm.  
 
MARIUS: Jeg tror aldri vi tenkte at vi må ha en reiseskildring til eller biografi til, eller en 
historisk fremstilling til. Det kan jeg ikke huske var oppe noen gang. Det var boka, den 
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enkelte boka som skulle vurderes, også fikk vi heller telle over etterpå og se hvordan profilen 
i innkjøpene ble. Men vi satt ikke og tenkte profil.  
 
MONICA: Men, Dag Gjestland, som var utvalgsleder før deg, skrev en artikkel i Prosa, hvor 
han oppsummerte sin periode som utvalgsleder, og der etterlyste han flere 
naturvitenskapelige bøker. Har du opplevd at det har skjedd en endring på det feltet, eller er 
det fortsatt mangelvare, og hva kan være grunnen til det?  
 
MARIUS: Nei, det har vært en tydelig trend de siste årene at det har kommet veldig gode 
bøker innenfor naturvitenskapelige emner, og Hjernen er stjernen og Å dykke etter sjøhester 
ble kjøpt inn. Det var en økning innen formidling av naturvitenskap. Om det skyldtes essayet 
eller artikkelen til Dag, det vet jeg ikke. Det ville kanskje være å legge litt for stor vekt på 
utvalget og utvalgsleders innflytelse på bokproduksjonen. Det er vel mer en internasjonal 
trend, som Norge har greid å komme nesten i front på, har jeg inntrykk av. Det har jeg ikke 
undersøkt, men det er mitt inntrykk. Både Gleden med skjeden og Hjernen er stjernen, og Å 
dykke etter sjøshester, har jo blitt oversatt og solgt til utlandet, det har vært internasjonale 
suksesser, tror jeg.  
 
MONICA: Det her er ikke sikkert du kan fortelle noe om, men hvis du kan det, så er det bare 
for å danne et bilde av hvordan utvalget jobber. Hendte det at det ble noen uenigheter i 
utvalget om hvilke bøker som skulle kjøpes inn, og hvordan løste dere i så fall slike tvister 
hvis det oppstod?  
 
MARIUS: Det skjedde stadig vekk at de to førsteleserne ikke kom til enighet, og at de selv 
etter en plenumsdebatt ikke kom til enighet. Da fikk boka en ny leser, som leste den og ga sin 
vurdering, så ble den avgjørende. Det var måten vi løste slike tvister på. Er førsteleserne så 
uenige at de ikke kan komme fram til et vedtak, så går boka til en ny leser.  
 
MONICA: Men hva vil du si er det mest utfordrende med å sitte i utvalget, for den enkelte?  
 
MARIUS: Du det er…, jeg har pleid å si at når man går inn i et slikt utvalg, gjør man det 
fordi man er en erfaren leser, man vet at man greier å lese, ja, orientere seg i 270 titler i året, 
og man bruker mye tid på det. Man bruker ferier og helger og sånt, men det må jo alle greie. 
Det kan være krevende, selvfølgelig, men det er egentlig ikke det som er utfordringen. Det 
som er krevende er å greie å gjøre gode vurderinger på så mange bøker. De kommer så tett og 
du skal fortsatt greie å se hver enkelt bok og hva den gjør. Det syntes jeg var mest krevende, 
og vanskeligste. Ikke så veldig ofte, men de tingene jeg kunne gå og tenke på etterpå, var om 
den vurderingen av den boken var riktig, skulle vi ha kjøpt den inn, skulle vi ikke ha kjøpt 
den inn. Du var usikker i enkelte tilfeller.  
 
MONICA: Har dere noen gang avslått en bok, og kjøpt den inn allikevel senere?  
 
MARIUS: Det her har litt med budsjett å gjøre og antall innkjøpte titler, men et år hadde vi 
økonomi til å kjøpe inn flere titler på siste møtet. Da hadde vi alle de bøkene vi hadde tenkt 
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på i ettertid, og tok dem opp til vurdering en gang til, og så kjøpte vi inn noen av dem. Det 
ble ikke en fast ordning, for det hadde med budsjett å gjøre og var litt uforutsigbart, men på 
en måte var det fint fordi når man skal lese, la oss si 30 bøker, og en bok er på 150 sider og så 
skjønner du resonnementet og historien og tenker wow, mens en bok er på 500 sider krever 
tid og modning. Noen bøker trenger man lenger tid på å vurdere og å tenke over. Det er noen 
sånne titler jeg har tenkt på i ettertid, og tenkt at det er det som er vanskelig. Det er alltid det, 
når man skal vurdere og å ha den kritiske sansen skjerpet. Om man greier å få øye på de 
bøkene som fortjener å kjøpes inn eller ikke. Så det ble diskusjon på disse dialogmøtene om 
noen titler og bøker – ikke sant?  
 
MONICA: For det er enkelttitler som dras frem som at -  
 
MARIUS: Ja, for eksempel kjøpte vi ikke inn Anne Bitsch sin Går du nå er du ikke lenger 
min datter 
 
MONICA: Mm 
 
MARIUS: Og det hadde sine grunner, som vi diskuterte, men når jeg har sett på mottakelsen, 
diskusjonene og oppmerksomheten, så har jeg tenkt at hun var litt modigere enn det vi greide 
å få øye på i vår diskusjon.  
 
MONICA: Dere greide ikke å modellere et publikum som hadde den evnen til å ta i mot den 
boka slik den ble tatt i mot – at det er det som ble utfordringen? 
 
MARIUS: Ja, i et sånt utvalg så meldes det jo også på bøker fra enmannsforlag. Det kan være 
de frykteligste historier som mennesker trenger å fortelle om og noen ganger også å utgi. 
Disse kan handle om trakassering og overgrep eller fryktelige opplevelser, forfølgelser, 
mobbing på jobben, sånne virkelig sterke personlige historier, men som ikke hører hjemme i 
folkebibliotekene. Jeg skal ikke si at det gjaldt Bitschs bok, men den hadde liksom sånne 
innslag. Vi greide ikke å løfte den helt ut og se hva slags bok hun hadde skrevet. Det har jeg 
tenkt på etterpå, det var jo dumt at vi ikke kjøpte inn den, i etterpåklokskapens lys. For det er 
en viktig bok. Men det har litt med den innstillingen du har som leser. Det er ikke alltid at du 
greier å se alt som foregår i en bok, du feiltolker den og oppfatter den på en måte som 
forandrer seg etter hvert som tiden går da.  
 
MONICA: Mm. Nå har vi snakket mye om utvalget. Vi kan snakke litt generelt om 
ordningen og kanskje litt mer inngående om debatten som har vært rundt. Synes du at 
innkjøpsordningen fungerer til det formålet som er tenkt; at det blir skrevet, gitt ut, spredt og 
lest sakprosa av høy kvalitet?  
 
MARIUS: Hva skal jeg si, den har jo gitt et veldig incitament, tror jeg. I det å løfte opp 
sakprosaen og gjort den viktigere og synligere i samfunnsdebatten, noe som var et mål. Den 
har styrket sakprosaens posisjon. Jeg vet ikke om det har kommet flere sakprosabøker, men 
jeg har iallfall inntrykk av at stadig flere forlag har satset aktivt på sakprosa i perioden fra 
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2001, eller når det var ordningen ble etablert. Sånn sett har den jo hatt en utrolig viktig 
funksjon, samfunnsmessig. I dag har en sakprosabok like høy prestisje som en skjønnlitterær 
bok. Den har fått økt prestisje, og vi har fått rendyrkede sakprosaforfattere - flere 
fremdragende norske forfattere, som skriver sakprosa. Og det er et resultat av ordningen, og 
sikkert at den har gjort det mulig og lettere for forlagene å satse på sakprosaforfattere. Slik 
sett har den vært veldig viktig. Også fordi den utvider offentligheten, den løfter frem andre 
saker enn journalistikken, den belyser saker på måter som journalistikken eller andre 
fagbøker ikke kan gjøre. Men så er det vanskelig å si om det bare skyldes ordningen eller om 
det skyldes at forlagene har sett dens betydning uavhengig av ordningen.  
 
MONICA: Ja 
 
MARIUS: Ja, jeg begynte å jobbe i Cappelen forlag da Bokhandleren i Kabul utkom, jeg 
begynte i november 2002, så den hadde kommet allerede, men det var jo et sånt utrolig trykk 
og fokus. Boken traff et eller annet. Det var et eller annet med tiden og konflikten, og 
hendelsene som preget nyhetsbildet, som gjorde at sakprosaen kunne komme inn og fortelle 
om dem. Slik som Åsne Seierstad, fra den andres ståsted og ikke fra vårt eget, og forklare 
veldig intense mediehendelser eller hendelser i mediene. Dette gjorde at jeg følte at 
sakprosaen hadde et oppsving, både i popularitet og prestisje. Da jobbet jeg i forlag tenkte jeg 
veldig lite på innkjøpsordningen. Det må jeg si. Det var ikke slik at jeg tenkte at denne boken 
må bli kjøpt inn, men etter hvert det vel en vekselvirkning. Så den har utvilsomt hatt en viktig 
funksjon, men den er nok ikke hele forklaringen. Det tror jeg ikke. Og så har den vel, å 
dømme av noen av titlene som meldes på, så kan man jo tenke at ”har forlaget sendt inn 
denne boka bare i håp om at det skal bli kjøpt inn?”.  
 
MONICA: Ja, for det har du tenkt når du har sittet i utvalget?  
 
MARIUS: Ja, det har vært enkelte tilfeller, hvor man lurer på det. Hvis noen slike bøker har 
vært meldt på, tenker man ”tror dere at vi har noe lavere terskel for kvalitet, eller at det er en 
ordning som skal øke antall utgivelser og ikke styrke kvaliteten og aktualiteten og relevansen 
av bøkene.” Det er en detalj, det er ikke et viktig moment –  
 
MONICA: Nei, for du tror ikke at forlagene tenkte aktivt på innkjøpsordningen når de tar i 
mot nye profiler og prosjekt?  
 
MARIUS: Det varierer nok litt, men jeg tror de store allmennforlagene ikke gjør det. De tar 
innkjøpene som en ekstra bonus, og har ikke det med i bildet når de antar en tittel. Men så har 
det vært noen intervjuer i forbindelse med saker omkring innkjøpsordningen, hvor 
forlagssjefer eller redaksjonssjefer i store kulturforlag har sagt at det er vanskelig å satse på 
sakprosaforfattere når innkjøpsordningen er så uforutsigbar.  
 
MONICA: Ja 
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MARIUS: Og da har jeg tenkt sånn, ja men da blander vi kortene. Fordi ordningen er ikke en 
redaksjonell instans, altså en innkjøpsordning skal ikke gripe inn i de redaksjonelle 
vurderingene til de ulike forlagene. Det er veldig viktig at innkjøpsordningen er en egen, hva 
skal vi kalle det, offentlighet, at den har en autonomi, og at forlagsredaksjonene tar de 
redaksjonelle valgene og den økonomiske risikoen.  
 
MONICA: Ja, har de blitt for avhengig av ordningen? Tror du det?  
 
MARIUS: Det var en forlagssjef som sa noe jeg stusset på, men vedkommende var relativt 
fersk i redaksjonssjefstolen på det tidspunktet, så det kan jo ha vært en sleivete kommentar. 
Men det er veldig viktig, det her skal ikke være noen sensurinstans. Både i betydningen av 
hvilke bøker vi kjøper og ikke kjøper inn, da er vi over i et helt annet felt, som vi ikke skal 
inn på. Det var jo aldri intensjonen, og må aldri bli intensjonen med en sånn ordning. Den 
skal være en innkjøpsordning som utelukkende forholder seg til bøker som har kommet ut, og 
ikke til bransjen og redaksjonenes redaksjonelle vurderinger. Det redaksjonelle ansvaret må 
hvile på forlagene og innkjøpsansvaret og vurderingene på utvalgsmedlemmene.  
 
MONICA: Ja, for det er jo ofte, som du sier, at det kommer opp til debatt at ordningen bør 
være mer forutsigbar, det burde bli gitt mulighet til å få en begrunnelse. Nå er det jo en 
ankemulighet, eller en klageinstans, slik jeg har skjønt det, men hva tror du er grunnen til at 
forlagene etterspør en debatt om at ordningen må forbedres?  
 
MARIUS: Nei, det jeg forstod av disse dialogmøtene jeg hadde med forlagene, det var at de 
oppfattet ordningen som uforutsigbar. Men det høres jo ikke noe bra ut å være uforutsigbar. 
Med et par unntak vil jeg si at det er veldig sjelden at vi ikke har kjøpt inn bøker som på en 
måte har blitt en del av, for eksempel bokåret. Jeg synes vi har fanget opp veldig mange av de 
titlene, men så er det jo et par eksempler på at det er bøker som har fått mye omtale, som ikke 
har blitt kjøpt inn, men det er ytterst få. Jeg skjønner ikke helt kritikken, en innkjøpsordning 
skal vel være orientert mot de ulike bøkene, den skal ikke ha en profil, som ”i år kjøper vi inn 
bøker om Donald Trump”, eller i år blir det invasjon av Irak, når den fant sted på 2000-tallet, 
eller i år satser vi på politiske biografier. Vi skal jo ikke ha en slik profil i det hele tatt, det 
skal være en bokorientert ordning. Hvis ikke begynner en slik ordning å se helt annerledes ut, 
ikke sant, hvor vi premierer…    
 
MONICA: …de som faller inn under de ulike profilene?  
 

MARIUS: Ja, så kanskje er det ikke så galt at en slik innkjøpsordning oppfattes som litt 
uforutsigbar fra forlagenes side.  
 
MONICA: Mm 
 
MARIUS: Kritikken tyder jo på at de skulle ønske seg en tydeligere profil, men det tror jeg 
egentlig ikke de gjør. Men det kan selvfølgelig være frustrasjon over at bøker som de mener 
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er viktige og burde kvalifisere til innkjøp, ikke har blitt kjøpt inn. Det har jeg full forståelse 
for.   
 
MONICA: Det er jo enkelte forlag, gjerne de store forlagene, som alltid får kjøpt inn et visst 
antall av titlene de melder på, det går igjen nesten fra år til år, og så ser jeg at i senere tid har 
mindre forlag kommet med, hva tror du er grunnen til at enkelte forlag har en høy andel 
innkjøpte titler, at de er ganske stabile?  
 
MARIUS: Det er jo noen forlag som har hatt en veldig langvarig og høy satsning på 
sakprosa, som har bygd opp stor kompetanse i redaksjonen og forlagshusene, og i 
forfatterstallen. Og som dermed år etter år utgir sakprosa av høy kvalitet. Også er det noen, 
også blant e store forlagene, som har vært litt mer ustabile eller varierende –  
 
MONICA: Vi ser jo det hos Pax, for eksempel –  
 
MARIUS: Pax, ja. Hvis jeg husker tallene riktig. Gyldendal har jo også variert, hvor 
innkjøpene har vært høye et år og lave et annet. Mens for eksempel Kagge har kommet veldig 
på banen de siste tre årene, og kommet med et veldig bredt spekter av utgivelser, alt fra 
bloggbøker til Istidens oppdager og Åsne Seierstad og Eirik Jensen. De var veldig offensive 
og satset åpenbart på sakprosa, og kom med veldig mange gode bøker også, bøker som vi 
kjøpte inn, som vi vurderte som bøker av høy litterær kvalitet. Og Pax er litt mer i 
skjæringspunktet mellom faglitteratur og allmennmarked. Så der vipper noen av titlene litt 
mer i ulike retninger. De har ikke den tydeligheten. Samme med Dreyer, de hadde en stor 
satsning. De har jo hatt noen veldig gode titler, men der har det også kommet litt mer 
akademiske bøker. Som vi har tenkt hører mer hjemme på et universitetsbibliotek eller for 
faglige lesere, enn for allmennleseren. Og Oktober utgir få sakprosabøker hvert år, men har 
også noen av de…, altså Morten Strøknes er på Oktober, Espen Søbye er på Oktober – det er 
de jeg kommer på i farten.  
 
MONICA: Ja, og ser du en sammenheng med at de har satset på sakprosa – at det gir uttelling 
i ordningen?  
 
MARIUS: Ja, jeg vil tro det.  
 
MONICA: Det ligger et ansvar hos forlagene også, i å gi ut gode bøker?  
 
MARIUS: Altså, det blir jo helt personlig, men når man skriver en tekst, så skriver man noen 
ganger for et faglig publikum, og kanskje har man gjort det i veldig mange år og da utvikler 
jo man en forståelse for det. Og så er det det man er opptatt av, og da leser man kanskje ikke 
reiseskildringer og biografier og sånt, fordi det er utenfor interesseområdet. Det jeg oppdaget, 
eller det man kan undervurdere, er den litterære kompetansen redaktører og redaksjoner og 
forlag sitter på. De har en høy kompetanse på den type utgivelser for allmennmarkedet, og 
hvis de greier å bygge opp gode redaksjoner, kanskje med stabile redaksjoner, så vil jo det 
merkes – og det går fra alt til å finne ut hvilket tema skal vi utgi bøker om og hvilke forfattere 
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skal skrive dem. Mange av sakprosabøkene er initierte, hvem er den ultimate forfatteren. Å 
tenke skarp om de tingene tror jeg er veldig viktig. Men jeg kan ikke si det som tidligere 
utvalgsleder hva forlagene skal gjøre, men man merker det jo godt når de har truffet riktig 
forfatter til riktig emne, så jeg tror det ligger mye hos forlagene, med tanke på kvaliteten på 
bøkene. Sakprosa er jo mye mer avhengig av forlagenes arbeid enn en innkjøpsordnings 
arbeid. Vi sitter jo bare og vurderer og kjøper inn.  
 
MONICA: Ja. Jeg er egentlig veldig fornøyd jeg altså. Men er det noe du vil tilføye – noe du 
føler du ikke har fått sagt?  
 
MARIUS: Ja, jeg har lyst til å si en ting, for det syns jeg er viktig. Omkring 
innkjøpsordningen og forlagene, har vi NFFO, en forfatterforening. Den er en ganske sterk 
og bred. Siden det er mange som er interesserte i sakprosa og vil inn i dette segmentet for 
allmennmarkedet, er det et eller annet med kunnskapslitteraturen, den har noe løfterikt over 
seg for dem som holder på med forskning og skriver faglitteratur. Her tenker jeg at det man 
kan finne en åpning mot noe vi bør tenke over.  
 
Mitt inntrykk fra det siste dialogmøtet jeg hadde, var at enkelte nå i stedet for å forholde seg 
til en bred allmennhet, – og da kan jeg parafrasere Jürgen Habermas’ definisjon på hva en 
allmennhet eller offentlighet er: ”Det er der mennesker møtes som privatfolk, uten 
økonomiske eller faglige forutsetninger, til felles diskusjon og debatt om spørsmål som angår 
oss alle” – har begynte å tenke på å snevre den inn eller differensiere den. Men offentligheten 
skal være et sted for folk, ikke nødvendigvis folkelig, men for folk. Og hvis det er der vi skal 
være, ikke som eksperter, men som samfunnsmennesker eller privatfolk, for å si det med 
Habermas, så har det noen konsekvenser.  
 
Det jeg syns jeg hørte av signaler på dialogmøtet var at man omkring kunnskapslitteratur nå 
skal begynne å definere en ny allmennhet. Da tror jeg man er i ferd med å svekke det som har 
vært viktig for denne ordningen, nemlig offentlighetsbegrepet og allmennhetsbegrepet, at 
bøkene skal ha offentlig og allmenn relevans. Å begynne og lage sakprosa for det man 
kanskje kunne kalle deler av offentligheter, selvfølgelig kan man gjøre det, men da er man 
inne på et litt annet segment. Da er man, i dette tilfellet, raskt inne på faglitteraturen, eller 
som forlaget Manifest innenfor bøker for fagorganiserte, mange av deres bøker tar for seg 
fagspørsmål knyttet til fagorganiserte. Det har jeg tenkt mye på i ettertid, at det ville være 
synd om interessen for kunnskapslitteratur skulle føre til at man snevret inn 
offentlighetsbegrepet og begynte å tenke på tvers av dem som har utviklet 
offentlighetsbegrepet.  
 
Det er jo et veletablert begrep, som går tilbake til, ja, som er mange hundre år gammelt, og 
oppsto fordi vi begynte å operere som privatfolk i samfunnskontekster og diskutere spørsmål 
av felles interesse. Så derfor har jeg følt at begrepet kunnskapslitteratur har vært veldig 
interessant, men det ville være synd om det førte til at man snevret inn offentlighetsbegrepet.  
 
 MONICA: Takk skal du ha.  
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13.2 Intervju med Sissel Margrethe Høisæter   
Dato: 1. februar 2019 
Telefonsamtale over Skype 
 
Sissel Margrethe Høisæter = SISSEL 
Monica Holberg = MONICA 
 
MONICA: Da setter jeg i gang jeg, og lurer på om du kan si noe om i hvilken periode du satt 
i utvalget og hvilke arbeidsoppgaver du hadde. Når var du leder og når hadde kun rolle som 
medlem?  
 
SISSEL: Ja, jeg var først med i slutten av 2008 og begynnelsen av 2009, jeg var ikke med på 
møtene i det første halvåret i 2009, for da holdt jeg på å levere en Phd. Da møtte vara for 
meg, og det var Kjell Lars Berge som var min vara.  
 
MONICA: Mm 
 
SISSEL: Men så, ifra høsten 2009 var jeg ordinært medlem og satt som ordinært medlem fra 
2012, overgangen er litt vanskelig.  
 
MONICA: Ja 
 
SISSEL: Og så var jeg leder i 2013 og 2014, og da gikk jeg ut. 
 
MONICA: Ja, så du satt jo –  
 
SISSEL: Jeg satt jo egentlig til Januar 2015, da var det siste møtet.  
 
MONICA: Ja, for det er en overlapp der, så vidt jeg har skjønt. I og med at det kommer inn 
bøker på høsten som man må ta med på siste runde.  
 
SISSEL: Ja, så i januar har man det siste møtet for året før. 
 
MONICA: Mm 
 
SISSEL: Ja, og arbeidsoppgavene mine, det var jo egentlig bare å kaste seg inn i lesingen, og 
vi fikk jo på den tiden, helt fram til 2014, så fikk vi jo tilsendt faktiske papirbøker og leste de 
til møtene. Så var det møter i Oslo og etter hvert før jeg selv ble leder, så var jeg den som 
førte listene for Dag Gjestland, som var leder da.  
 
MONICA: Ja, okei 
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SISSEL: Han var veldig god på det økonomiske og jeg var en god listefører, så vi gjorde det 
på den måten.  
 
MONICA: Mm. Og prosessen da, fra dere fikk tilsendt boka, til det endelige vedtaket – om 
den ble kjøpt inn eller avslått, hvordan vil du beskrive den?  
 
SISSEL: Ja, den var sånn at jeg fikk en bunke, eller de kom rettere sagt tilsendt rett opp mot 
fristen, mer og mer, og man pakket de ut og stablet de opp. Jeg gjorde det slik at jeg hadde 
laget meg en mal, et fast vurderingsark, som jeg fylte ut. Jeg fylte ut forfatter og tittel, og alle 
slags forskjellige kommentarer om boken. Så skrev jeg notater, jeg husker ikke helt nå, men 
jeg tror jeg hadde det på det innholdsmessige og det formidlingsmessige, og kommentarer. Så 
lagde jeg meg et forslag til konklusjon, som jeg ville legge frem på møtet. Det gjorde jeg på 
alle bøkene jeg leste, og når jeg kom på møtet så hadde vi delt oss i grupperinger, slik at jeg 
hadde ansvar for å ta ordet for, jeg tror det var en fjerdedel av bøkene, som jeg liksom ledet 
debatten omkring da, og hadde en liten innledning og kom med mitt forslag, og så kom de 
andre med sine.  
 
MONICA: Mm. Det er jo veldig interessant å høre at du hadde et eget skjema.  
 
SISSEL: Mm  
 
MONICA: Vet du om det var vanlig praksis blant de andre, mens du satt i utvalget?  
 
SISSEL: Nei, det var ikke vanlig praksis, og de ble veldig interessert i skjemaet mitt.  
 
MONICA: Mm  
 
SISSEL: Men jeg la jo merke til hvordan de andre gjorde det. En hadde en bok, en notatbok, 
som han skrev fortløpende i. Den hadde han nok med seg hele tiden, mens han leste. Han tok 
den gjerne med på en lang togtur, og hadde med seg en bunke bøker, og skrev nok 
fortløpende i den. Så han bladde fram og tilbake, ikke sant, for å finne sine notater. Folk 
hadde kanskje sånn løsbladsystem, men de var opptatt av malen min, og jeg tror nok kanskje 
noen spurte om de kunne få den, men i praksis så hadde man sine egne ordninger, så jeg tror 
aldri jeg sendte den til noen andre da.  
 
MONICA: Nei, men tror du –  
 
SISSEL: Jeg kan sende den til deg, hvis du vil det.  
 
MONICA: Veldig gjerne! Ja, det var det jeg skulle spørre om. For det er veldig interessant å 
se hvordan man tenker, da får man jo se det litt i praksis – vurderingen.  
 
SISSEL: Jeg tror faktisk da jeg flyttet nå i fjor, da hadde jeg absolutt alle notatene til alle 
årene jeg var der, med alle kommentarene på alle bøkene, men de kastet jeg jo.  
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MONICA: Ah, ja, men det er et godt stykke arbeid. Så det er jo nesten litt trist å kaste bort.  
 
(Latter)  
 
MONICA: Men hvis du kan sende meg den, så blir jeg veldig glad. For det viser jo at dere 
hadde individuelle variasjoner i prosessen. 
 
SISSEL: Ja 
 
MONICA: Men i hvilken grad vil du si, utover det at dere hadde individuelle variasjoner, i 
hvilken grad vil du si at dere jobbet med kvalitetskriterier når dere vurderte og diskuterte på 
møtene? 
 
SISSEL: Vi diskuterte, vil jeg si, kvalitet hele tiden. Både på den måten at vi diskuterte 
kvalitet, hadde diskusjoner om kvalitet på hver bok og så i tillegg hadde vi jevnlige 
diskusjoner om kvalitetskriterium, og da kom det gjerne, nå har ikke jeg bladd tilbake i 
historikken på dette, men det kom liksom naturlig, jeg kan ikke si om det var en gang i året 
eller oftere eller litt sjeldnere, men vi gikk gjennom og diskuterte kvalitetskriterium. For 
eksempel når vi skulle ha dialogmøte med forlag og sånt. Da diskuterte vi, for da hadde 
gjerne alle innlegg, eller noen og i hvert fall lederen hadde innlegg. Og da hadde man gjerne 
på forhånd en diskusjon med gruppa om det var dette vil skulle si, om det var sånn vi mente 
det osv. På en måte en slags utdyping av hvordan vi tolket den instruksen, altså den som 
ligger til grunn, med kriteriene, som er jo så klar som den klarer å være. Men man kommer 
hele tiden til å være, særlig som det du har grepet fatt i, dette med sjangrer, så kommer man 
til diskusjoner hvor man ikke klarer å bruke slike kvalitetskriterier blankt på en tekst. Man 
må begynne å justere for sjanger og så til slutt for skjønn -  det personlige skjønnet. Det 
kunne vært interessant hvis man kunne fulgt et utvalg, og undersøkt om man ble mer like 
hverandre etter hvert.  
 
MONICA: Ja, det er interessant. 
 
SISSEL: For vi begynte å lære av hverandre. Jeg kan godt tenke meg at det skjedde. Men i 
tilfelle da, så var det oppmagasinert alle sine erfaringer med lesing. Vi hadde veldig gode 
møter, vi var alltid veldig stresset og nedkjørte når vi kom til disse møtene, men var veldig 
lettet og glad når vi gikk derifra, slik jeg husker det var det god stemning. For vi syntes alltid 
at vi hadde diskutert bøkene veldig skikkelig. For vi hadde gjort så godt vi kunne med å 
komme frem til de beste bøkene i den bunken vi hadde til enhver tid. Så det var aldri slik at 
det var omvendt, at det ikke var greit. Men man kom dit med vansker om å være sikker på 
hvorfor noen bøker skulle plukkes ut, men etter fellesdiskusjonene, så synes jeg vi hadde 
kommet til en avklaring.  
 
MONICA: Ja, men –  
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SISSEL: Det var kanskje et møte eller to i løpet av hele den tiden som jeg følte liksom ikke 
ble helt slikt, men ellers var det slik det var.  
 
MONICA: Så dere var stort sett enige om, både hva som lå til grunn for – eller? 
 
SISSEL: Nei, vi var absolutt ikke alltid enige, men vi diskuterte de så grundig som det går an 
å gjøre, hvis du skjønner. 
 
MONICA: Ja, jeg skjønner. 
 
SISSEL: Vi hadde lange møter der vi diskuterte hver bok, og hvis vi ikke var enige, så gjorde 
vi det ofte slik at vi tok en ny runde, vi utsatte innkjøpet, eller utsatte bestemmelsen til neste 
møte.  
 
MONICA: Mm  
 
SISSEL: Og leste bøkene på nytt. 
 
MONICA: Ja, men du sa at du tenkte at gruppa kanskje kunne bli mer og mer lik, gjaldt det 
da hvordan kriterier –  
 
SISSEL: - ble oppfattet ja  
 
MONICA: Ja, mm, og jeg lurer på om dere jobbet aktivt med retningslinjene?  
 
SISSEL: Ja, altså, jeg vet at vi gjorde det i alle fall. Jeg ser for meg da Dag Gjestland var 
utvalgsleder, så hadde han et innlegg for oss, på begynnelsen av et møte, der han hadde 
kommet på en matrise han kunne sette opp for hvordan vi kunne vurdere. For vi kom jo opp i 
slike sjangerproblematikker som gikk på at det for noen type bøker, så kom aktualitet inn 
som et kriterium, som ikke gjaldt for de andre, hvis du skjønner. 
 
MONICA: Ja 
 
SISSEL: Så han hadde laget et oppsett hvor vi på en måte kunne plassere bøkene vi 
diskuterte i, om aktualitetskriteriet var viktig i tillegg til kvalitetskriteriet, eller kom inn som 
et tillegg, ikke sant.  
 
MONICA: Mm 
 
SISSEL: For vi hadde jo hele tiden slike, altså utvalget av bøker som kom inn var jo hele 
tiden preget av de årene og de hendelsene som var i de årene vi satt der. For eksempel var det 
jo Breivik-problematikken. Da fikk vi jo alle bøkene som var skrevet om det. Det er klart at 
hvis man kun skulle brukt kvalitetskriterium på de bøkene, så ville vi kanskje ikke kjøpt inn, 
vi kjøpte jo bare en bitteliten del av alt dette, de som vi syntes var de beste, men vi måtte jo 
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også ta hensyn til aktualitet. Det samme var det jo med 1814. Det var jo et 1814-jubileum det 
siste året jeg satt, og da var det jo enorme mengder med bøker om 1814 som dukket opp. Og 
det var mange lignende ting; forfattere sine jubileum, sine dødsår – det var bøker som kom 
inn som gikk på aktualitet. Vi tenkte jo i forhold til folkebibliotekene, det ville jo være folk 
der som gjerne ville fordype seg eller sette seg inn i ting som var spesiell interessert det året 
eller de årene. Så vi hadde mange diskusjoner, vi hadde og kvalitetsdiskusjoner når vi fikk 
kritikk for valgene vi hadde gjort.  
 
MONICA: Ja, husker du noen spesielle tilfeller hvor dere –  
 
SISSEL: Den store diskusjonen, eller den heftigste diskusjonen hos oss ble på en bok som vi 
ikke kjøpte inn, det var Megleren Paal Berg av Per Hem. Den kjøpte vi ikke inn, og det fikk 
vi veldig sterk kritikk for, og da måtte jo utvalgslederen ut og forsvare og møte kritikk i 
pressen og offentligheten. Det var særlig Espen Søbye som gikk hardt ut, og de stilte 
øyeblikkelig spørsmål om hele innkjøpsordningen, straks de var veldig uenige med vedtak vi 
hadde gjort. Og det hadde jo vært vanskelig å begrunne alle vedtakene. Vi hadde jo ikke noe 
plikt til å gjøre det, og det var veldig provoserende når folk var uenige i vedtakene våre da.  
 
MONICA: Ja, og hvordan taklet dere innad i gruppa da – hvordan snakket dere om det?  
 
SISSEL: Nei, vi diskuterte det, vi hadde jo selvsagt kontakt i perioden utenom det, med 
mailutveksling og innlegg som Dag Gjestland skrev i avisen ble sendt rundt til medlemmene, 
som vi kommenterte osv., for å se hva vi mente. Og det kom jo til og med da innspill fra 
tidligere utvalgsmedlemmer som liksom protesterte på kritikken mot utvalget, på bakgrunn 
av uenighet. Sindre Hovdenakk for eksempel, var jo en av dem som forsvarte utvalget. han 
hadde jo satt vel frem til 2012, om jeg ikke husker helt feil.  
 
MONICA: Han satt frem til Dag Gjestland.  
 
SISSEL: Ja, og han blandet seg selvsagt og sa at vi ikke kjøpte inn populærvitenskapelige 
bøker til biblioteket, slik som vi ble beskyldt for.  
 
MONICA: mm, men vi du si, på bakgrunn av det med, nå er jeg litt tilbake på det med debatt 
og aktualitet, vil du si at det kan være et kvalitetskriterium i seg selv?  
 
SISSEL: Aktualitet var noe vi måtte ta hensyn til. Vi kunne ikke se bort fra aktualitet. Slik at 
det måtte koples på kvalitet. Vi kunne aldri se bort fra kvalitet, det var jo det som var 
hovedkriteriet, men kvalitet er jo så mye, sant, og hvis du ser på typene bøker, så kan vi si at i 
essayene, så er jo kvalitet så og si enerådende som kriterium, og så kommer da biografiene, 
som er den store gruppen innenfor fortellende tekster, og de hadde noen ganger aktualitet 
knyttet til seg med at det var noen sitt jubileumsår. Det var Hamsun, eller det var, ja, 1814, da 
kom det jo en haug av biografier om disse Stortingsmennene. Og det er jo så klart, bakenfor 
alt, interessen hos publikum, som lesere, som veier med. Man kan ikke bare kjøpe inn bøker 
om problemer i Midtøsten eller lignende, om folk bare har lyst til å høre om disse 
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Stortingsmennene som kom til Eidsvoll i 1814. Aktualitet var der som en sånn, det kunne 
kicke inn liksom.  
 
MONICA: Ja 
 
SISSEL: Og da ser man selvsagt i debattbøker, der hadde jo aktualitet blåst veldig opp, for 
diskusjonene som ble ført der måtte være aktuelle for at det skulle være interessant å sende de 
ut. Det sier seg selv.  
 
MONICA: Ja, mm. For du har allerede nevnt fortellende tekst, for nå sitter jeg med 
definisjonen, eller det jeg velger å kalle en definisjon av sakprosa i retningslinjene. Jeg kan 
lese den for deg, jeg går ut i fra at du har hørt den før 
 
SISSEL: Ja 
 
MONICA: ”Med sakprosa menes her litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte 
som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, 
opplysende eller argumenterende form, av en eller flere forfattere og for et allment 
publikum.”  
 
SISSEL: mm 
 
MONICA: Det første jeg lurer jeg på, for du sa det ganske fint i sta, at du må jo tenke på at 
det e aktuelt som de som går i biblioteket når man velger hvilke bøker som skal bli 
tilgjengeliggjort. Og det står jo eksplisitt i definisjonen, at det skal være tilgjengelig for et 
allment publikum. Men hva legger man i begrepet allment publikum, når man sitter som 
utvalgsmedlem?  
 
SISSEL: Mm, ja, altså vi diskuterte det også. For det kunne komme bøker som var mer 
myntet på akademiske miljø, men som allikevel hadde et tema av allmenn interesse at 
forlagene sender de inn. Men det er klart at vi tenkte på et allment publikum. Hvis det var en 
artikkelsamling, vi kjøpte jo inn de også noen ganger, hvis de var veldig gode, selv om de 
var, altså et allment publikum er jo veldig mye forskjellig. Jeg for min del tenkte på en 
eplebonde i Sogndal som jeg vet av. Han har tatt hovedfag på Universitetet, og så har han 
flyttet tilbake til hjembygda si og overtatt eplegården, og han sa alltid til meg, når han fikk 
høre at jeg satt i utvalget, ”Ja, nå må du kjøpe inn gode bøker, for jeg går på biblioteket og 
låner hele tiden”.  
 
(Latter) 
 
MONICA: Ja 
 
SISSEL: Så jeg tenkte at et allment publikum er jo ikke bare en slags gjennomsnittsnordmann 
eller en ikke-akademisk interessert nordmann, det er jo så klart alle avskygningene i et 
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allment norsk publikum. Det er jo heller ikke så voldsomt enkelt å forholde seg til heller. 
Universitetsforlaget sendte oss ofte bøker som ikke klikka helt inn på begrepet et allment 
publikum, og da var det ofte slik at, selv om det var gode artikkelsamlinger eller jevne 
artikkelsamlinger, så kjøpte vi de ikke inn, for de var smale og spesielle. Men ellers så, det er 
jo forlagene som sikter seg inn på et allment publikum og, så mye av den jobben er jo 
allerede gjort.  
 
MONICA: Ja, så mye av ansvaret ligger litt hos forlaget, som skal mynte på et allment 
publikum?  
 
SISSEL: Ja, ikke bare ansvar, men det er jo i deres interesse, de vil jo selge disse bøkene, 
ikke sant. Det er på en er måte tatt vare på, for de fleste, Aschehoug, Cappelen og Gyldendal, 
de lager jo bøker for et allment publikum. Forlagsredaktørene passer på det underveis.  
 
MONICA: ;m, ja, også er det, slik som jeg leser ”definisjonen”, så er det jo ingen 
sjangerbegrensninger som sådan, annet enn at det er ulike tekstformer; essayistisk, 
resonnerende, fortellende, opplysende eller argumenterende form. Diskuterte dere i din tid i 
utvalget hvilke sjangrer som faktisk ble kjøpt inn? Altså, hadde dere en bevissthet rundt 
sjanger?  
 
SISSEL: Vi kjøpte inn innenfor alle disse sjangrene. Vi kjøpte inn essaysamlinger, og 
opprinnelig var jo sakprosautvalget et essayutvalg.  
 
MONICA: mm  
 
SISSEL: Og når det kom essaysamlinger var vi selvsagt veldig interesserte. Det er jo en fin-
litterær sakprosaform. Men vi diskuterte rett som det også at var bøker som ble kalt essay - de 
fikk jo bedre betalt for en essaysamling - og noen ganger tenkte vi at forlaget eller forfatteren 
kalte verket for essay uten at det var helt riktig. Altså essayene har nok et krav til seg som 
kommer på toppen av, eller det skal iallfall skille seg godt i fra fortellende dikting. 
 
MONICA: Ja 
 
SISSEL: Men vi kjøpte inn de gode essaysamlingene. Vi var oppmerksomme på 
essaysamlingene, og prøvde å skille ut de gode og kjøpe inn dem. Og på fortellende så er det 
jo en enorm mengde biografier, det er jo en type sakprosa som allmennheten kanskje til og 
med liker godt å låne på bibliotek, for det er gjerne noe man leser én gang og ikke føler at 
man absolutt må eie. Jeg tenker at en essaysamling er viktigere å eie enn biografi, for du kan 
aldri få et totalt bibliotek over biografier likevel, men biografier var en stor del av de 
fortellende tekstene. Og biografiene, syntes jeg, var ekstra gode når de klarte å sette samtiden 
til den de skrev om i spill, slik at samtiden, eller den historiske konteksten, ble på en måte 
like viktig som personen, da synes jeg det virkelig svinger.   
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MONICA: Og da blir den jo også litt opplysende også? At biografiene kan være litt 
opplysende i tillegg?  
 
SISSEL: Ja, veldig.  
 
MONICA: Som også er en form?  
 
SISSEL: For biografier som bare hadde til hensikt å portrettere en død person, de har 
begrenset interesse, men hvis du ser den personen i sving i sin samtid og hvordan personen 
var et produkt av sin samtid og hvordan den påvirker samtiden, så syntes jeg biografiene var 
mye bedre. Og andre typer fortellende er jo selvsagt historiestoff, som selvsagt har andre, 
ikke har rent fortellende, men som har det som basis i en fortelling eller en kjerne som er i 
den historiske fortellingen. Der var det varierende kvalitet, men mange bøker der var jo 
veldig gode. Så innenfor resonnerende, ehm, argumenterende, og så hadde vi opplysende i 
tillegg?  
 
MONICA: Mm  
 
SISSEL: Ja, altså innenfor argumenterende så var gjerne debattbøkene som hadde synspunkt, 
gjerne på Oljenorge og på tema som Norge sin rolle i stormaktspolitikk, på tilstander ute i 
verden, Kongo og rundt omkring. Det var sterke debattinnlegg, de hadde vi jo selvsagt jevnt 
innkjøp av. Det er jo disse som er de aktuelle bøkene, som jeg snakket om.  
 
MONICA: Mm  
 
SISSEL: Og opplysende bøker, det er bøker som, eller det vi snakket mye om i min periode i 
utvalget var at vi ønsket oss flere bøker innenfor naturfagsmiljøene.  
 
MONICA: Mm  
 
SISSEL: Vi syntes det kom litt få, og de ville jo da kommet inn under kategoriene 
opplysende.  
 
MONICA: Nettopp 
 
SISSEL: Vi syntes det kom få gode bøker om natur. Selvsagt så kom det en del, vi var veldig 
oppmerksomme på dem. Og så hadde vi noen eksempel og da, som var knallgode, som 
unngikk å bli lærebøker, men som var av allmenn interesse og som var opplysende. Men i 
tillegg, inni det opplysende, der gjemmer det seg noen av gullkornene som vi fikk kjøpt inn. 
Det var bøker som omtaler ting som du ikke visste på forhånd at du kunne finne på å 
interessere seg for å lese om. Hvis du skjønner?  
 

MONICA: Ja, jeg skjønner hva du mener.  
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SISSEL: Ikke sant, bøker som du ikke ville oppsøkt, men hvis du fikk tak i den boka – det 
gjorde jo vi som fikk den tilsendt – så kunne du ha så flotte leseropplevelser med de. Og det 
var utrolig kjekke kategorier å få hånd om.  
 
MONICA: Kan den sjangerbefestes, den kategorien du snakker om nå? Eller er den litt 
abstrakt, at man bare plutselig har den boka uten at du –  
 
SISSEL: Det er faktisk litt vanskelig, jeg har ikke tenkt så nøye på dette da. Jeg ville, for 
disse sjangerbenevnelsene som vi snakker om nå, får ikke fatt i den. Disse bøkene hører nok 
til det opplysende, definitivt, altså informative og opplysende om et emne. Men for å forklare 
deg det, så skal jeg finne frem noen eksempel.  
 
MONICA: Ja, gjerne  
 
SISSEL: For jeg visste jeg måtte komme til å si dette. Og det var en bok som heter 
Havsvelget i nord av Sigri Skjegstad Lockert, for eksempel. 
 
MONICA: Mm 
 
SISSEL: Den handler om Moskstraumen gjennom årtusener. Og den tror jeg rett og slett er 
basert på en masteroppgave, som denne personen har skrevet. Denne boken er så god, den er 
så fantastisk, og den starter med forestillingene om Moskstraumen i de tidligste tidene, i 
antikken i Middelhavet, og så beveger den seg sakte nordover, og samtidig framover i tid, og 
til slutt i boken får vi da den naturvitenskapelig forklaringen på havstrømmen. Men da har vi 
gått gjennom alle århundrene, og alle forestillingene og kartleggingen på 1500/1600-tallet. 
Det er altså en perle av en bok. Men hvor skal man plassere den da?  
 
MONICA: Vi har jo en kategori nå, som, eller i fjor var jeg på dialogmøtet på Kulturrådet, og 
Marius Wulfsberg, som da gikk av som utvalgsleder, presenterte kunnskapslitteratur som en 
sjanger.  
 
SISSEL: Mm!  
 
MONICA: Ville du, kanskje uten å vite så mye om det som sjanger, for det er ikke et etablert 
begrep egentlig, men ville du kunne sagt at det kunne passe under det?  
 
SISSEL: Ja, det syntes jeg, da tror jeg han snakket om det som jeg også tenker på her.  
 
MONICA: Ja  
 
SISSEL: Rett og slett overskuddskunnskap. Andre eksempler er, det er en bok som heter 
Ørkenen sur: den norske uteliggerkolonien i Brooklyn, av Gotaas og Kvarsvik, og en annen 
er historien om Norge og de spedalske, som heter Ti tusen skygger av Bjørn Godøy og ikke 
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minst Stenseth sin Nr. 13 : en vestkantfortelling, som jo handler om en leiegård i ei gate i 
Oslo.  
 
MONICA: Mm  
 
SISSEL: Og dette er jo veldig forskjellige ting som jeg nå, og jeg kunne nevnt en del andre 
eksempel, men det er en ganske bred kategori dette her også. Det er ikke bare 
naturvitenskapelig eller historisk kunnskap, men det er også kvalitet, eller kunnskap som 
beriker en, rett og slett. Som gjør himmelen over en høyere.  
 
(Latter) 
 
SISSEL: Akkurat som når man leser gode romaner.  
 
MONICA: Ja, ikke sant. Du snakket jo litt om den resonnerende og argumenterende, men er 
det noe som eksplisitt skiller seg ut i resonnerende bøker. Er det noen spesielle kvaliteter der?  
 
SISSEL: Ja, hva skulle resonnerende være opp mot kunnskapskategorien da? Altså 
resonnerende må vel bli mer slike ting som går på, på en måte så vil jo resonnerende litteratur 
ligge tett opp mot essayistikken da.  
 
MONICA: mm  
 
SISSEL: For den overlater, hvis kunnskapslitteraturen skal informere om noe, så vil jo de 
resonnerende være litt åpnere med tanke på konklusjon. Den boken Nr. 13, som jeg nevnte, 
eller den om de spedalske i Norge, det er jo ikke bøker hvor man i utgangspunktet ikke skal 
resonnere så mye, men alle disse bøkene som går på, og vi skal jo ikke kjøpe inn livsstilbøker 
eller bøker som går i retning av alle disse populære måtene å realisere seg selv. Men bøker 
som legger frem noe, som du selv må konkludere på, er resonnerende bøker. Og da vil det jo 
være bøker med religiøst innhold, det er filosofi, og det begynner å tendere opp mot det 
essayistiske, men skrevet på en annen måte, kanskje lagt fram og så debattert, eller dratt inn 
ulike synspunkter på eller sånt.  
 
MONICA: Det er veldig spennende å høre, når du har konkrete eksempel, for det er jo, som 
du sier, bøker som eksplisitt utelukkes, som ikke blir kjøpt inn, men det er jo ikke dermed 
sagt at forlagene er klar over hva de skal se etter, eller hva de skal satse på.  
 
SISSEL: Nei  
 
MONICA: Så det er jo litt derfor jeg ønsker å undersøke det også.  
 
SISSEL: Ja, det er jo klart at det er veldig åpent for forlagene å definere og sende inn. Og de 
vil jo selvsagt prøve seg, og noen ganger bør de det jo også. For det kommer jo noen ganger, 
jeg tenker som Havsvelget i nord, det er Orkana akademisk som har sendt den inn og jeg tror 
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ikke vi fikk så mange, vi fikk noen få, ikke mange bøker fra Orkana akademisk. Jeg vet ikke i 
hele tatt hva det er for et forlag.  
 
MONICA: Orkana har blitt litt større nå, men det var vel ikke så vanlig med mindre forlag i 
din tid. Det har vel blitt vanligere nå.  
 
SISSEL: Ja, det var noen, men de var veldig ofte preget av nybegynnerproblematikk, og de 
hadde ikke så gode redaktører kanskje, eller de gjorde ikke så god jobb. Man skulle jo se litt 
på den håndverksmessige siden og det redaksjonelle. Det var mange bøker som hadde 
potensiale til å bli mye bedre, fra disse små forlagene, men som helt klart led litt av at de ikke 
hadde et apparat rundt seg.  
 
MONICA: Mm. Men du sier at det håndverksmessige er viktig. Det står jo at det skal være et 
helhetlig litterært verk – har det noe med det håndverksmessige å gjøre? Hvordan oppfatter 
man en bok som et helhetlig litterært verk?  
 

SISSEL: Ja, altså, layout og hvordan boken byr seg frem på må også være gjennomarbeidet. 
Vi hadde jo 300 bøker i året og veldig mye mer på høsten enn på våren, så vi hadde jo 
ekstreme mengder bøker å lese samtidig som man hadde andre jobber, men noen bøker så 
man veldig fort at ikke kom til å bli kjøpt inn. De var gjerne av paperback og av dårlig papir, 
skriften fylte helt ut til kanten og så hadde de hadde ikke skikkelig marg. Automatisk når du 
møter noen eller noe får du et førsteinntrykk. Så man visste jo veldig fort om det var bøker 
som var helt uaktuelle og utenfor, og så leste man bøkene og la dem bare til side, uten å tenke 
så mye på det. Og så var det noen bøker som helt åpenbart lå i toppkategorien eller på topp på 
listen til å bli kjøpt inn, som man også kunne se. Det var når disse, for eksempel 
Bjørnsonbiografiene kom, i flere bind, så var det vanskelig å se for seg at man ikke skulle 
kjøpe inn de bøkene. Så var det bøkene som lå i mellomsjiktet, som var stort, og det var der 
jobben var, å skille ut kvaliteten, og på en måte sondere mellom kvaliteten på dem.  
 
MONICA: Mm 
 
SISSEL: Da hadde jo det håndverksmessige også noe å si. Jeg husker en gang vi hadde en 
bok som, jeg husker ikke helt nå hvilket forlag eller forfatter, men jeg husker den handlet om 
korn. Det viste seg å være en bok som vi var ute etter, nemlig fra naturfag, men den var altså 
så lite tiltalende at vi ikke la skikkelig merke til den. Den hadde for eksempel bilder fra 
sekstitallet i sort-hvitt og den ga ikke noe godt helhetsinntrykk i det hele tatt. Jeg tror vi 
senere på året diskuterte at vi heller skulle tatt den der om korn, ikke sant, enn noen i denne 
samlingen her, for den var jo faktisk en bedre tekst, selv om den ikke var noe fin i det store 
og hele. Og det var jo også selvsagt et problem at vi vurderte bøkene puljevis. Vi hadde alltid 
en åpen pott igjen, slik at vi kunne gå tilbake og kjøpe inn noen vi hadde sett var bedre enn 
dem i det siste vi fikk inn. Vi kunne jo ikke sammenligne før vi kom til slutten av året, ikke 
sant.  
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MONICA: Mm, men hvilke utfordringer, ehm, var du med da det ble endret til at utvalget 
fikk tilsendt pdf-filer?  
 
SISSEL: Det hadde ikke jeg likt.  
 
MONICA: Nei, for slik er det jo nå, at utvalget får pdf-er med sisteutkastet til boken.  
 
SISSEL: Da er jo det håndverksmessige, det uttrykket som boka tross alt har når du får den i 
hendene, det vil jo ikke være med i bedømmelsen.  
 
MONICA: Mm 
 
SISSEL: Jeg tror ikke det er noe kjempestort problem, for det er jo det som står skrevet inni 
der, men jeg ville ikke likt det så godt, tror jeg.  
 
MONICA: For deg så vil et helhetlig litterært verk også innebære hvordan boken ser og føles 
ut i hendene.  
 
SISSEL: Nettopp, størrelsen og tyngden og utseende på den. Det er jo klart at jeg i løpet av 
årene jeg satt i utvalget så at det er trender innenfor layout. Man så hvilke trender som gjaldt 
for øyeblikket, noen ganger var det mye silhuetter og sort-hvitt, og så kom det mer 60-
tallsminimalisme. Det var jo trender som vi så, men som man ikke brydde seg om. Men det er 
helt klart at hvis spesielt når du tenker på biblioteket, altså hvis man ikke bare tenker på dette 
som et intellektuell øvelse, men faktisk å plukke ut bøker som folk har lyst til å lese, for man 
tror lesing er bra, både for folk og samfunn. Da betyr det noe hvordan den boken ser ut når 
den står i ”nytt-hylla” på biblioteket.  
 
MONICA: Mm  
 
SISSEL: En bok som det ikke er brukt noe ressurser på å by frem vil jo heller ikke være så - 
og samtidig skal de jo by seg frem på en måte som det er kvalitet over også.  
 
MONICA: Ja, vi er jo nesten inne på det nå, men formålet med innkjøpsordningen er jo at det 
skal bli gitt, spredt og lest sakprosa av høy kvalitet. I hvilken grad mener du ordningen 
fungerer til det formålet i dag? Eller har gjort det?  
 
SISSEL: Om jeg tror det?  
 
MONICA: Ja  
 
SISSEL: Altså, det var litt det vi snakket om til å begynne med, at for å si noe om det. Vi fikk 
jo hele tiden rapporter tilbake om hvilke bøker som var utlånt og ikke utlånt, om det var 
systematisk eller ikke, det husker jeg ikke. Men iallfall var jo bibliotekarene i utvalget veldig 
viktige og sa at ”den boken var veldig populær og at det hadde gått veldig bra” og slik. Og 
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kanskje noen bøker ble tatt rett i magasinene og ikke hadde  hatt noe levetid fremme i det 
hele tatt. Men vi måtte jo sett på mer statistikk på utlån i bibliotekene og sånt, for å kunne si 
det. Det er klart at bøker er under press fra den digitale verden som vi lever i nå, men så vidt 
jeg skjønner, nå har jeg ikke noen tall på dette, er lesing ganske populært, altså 
papirboklesing ganske populært fremdeles.  
 
MONICA: Ja, det ser ut til det.  
 
SISSEL: Ja, og da vil jeg si at det som er formålet med innkjøpsordningen er at så lenge det 
er interesse for å lese bøker, så er innkjøpsordningen en god ting.  
 
MONICA: Ja  
 
SISSEL: Det øyeblikket hvor, jeg vet ikke om man kan si det, det høres kanskje ikke helt rett 
ut, men i alle fall så lenge det er korrespondanse der, i mellom innkjøp og interesse, så er det 
et sterkt argument for innkjøpsordningen.  
 
MONICA: Mm  
 
SISSEL: Så lenge det er kvalitet i det som blir skrevet. Man kunne jo også tenkt seg en 
undersøkelse som er longitudinell, sant, som så litt på om det er så god kvalitet nå som det 
var da, hvis det var mulig. For man kan jo tenke seg at man ikke kan ha en innkjøpsordning 
hvis kvaliteten på sakprosa gikk veldig ned.  
 
MONICA: Nettopp, ikke ha en innkjøpsordning bare for å ha det?  
 
SISSEL: Nei, og begge de to faktorene må være til stede; at det faktisk blir skrevet 
kvalitetslitteratur og at det faktisk er lesere. Begge delene er forutsetninger for 
innkjøpsordningen.  
 
MONICA: Hendte deg seg at –  
 
SISSEL: - Jeg kan ikke bedømme nå om hvordan nivået ligger på bøkene som er nå, sant, 
men  
 
MONICA: Men da du satt i utvalget, hendte det seg at dere ikke kjøpte inn for hele potten, 
fordi det ikke var høy nok kvalitet?  
 
SISSEL: Jeg tror aldri det skjedde, men det hendte at vi diskuterte om vi nå brukte potten, 
fordi den fantes, eller om vi hadde hatt en mindre pott ville det vært like fornøyde. Men det er 
et vanskelig felt å gå innpå, fordi da må man sammenligne over flere år og man kan ikke gå 
inn for å redusere potten på et så løst grunnlag.  
 
MONICA: nei, nei  
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SISSEL: Men det er helt definitivt, det må være kvalitet for at man skal kunne fortsette å ha 
innkjøpsordningen altså.  
 
MONICA: Du har tidligere sagt at du ikke ville snakk om situasjonen i dag, for det kan ikke 
du uttale deg om, men det er jo blitt etterspurt en debatt om hvordan ordningen kan forbedres. 
Både av Kulturrådet, det er jo derfor de inviterer til dialogmøte, for å forbedre ordningen, for 
det er jo et ønske om at den skal være så bra som mulig. Og så er det, som du har vært inne 
på, når noen er uenige med innkjøpene, så det kan det resultere i en stor debatt om selve 
innkjøpsordningen som sådan. Ønsker du å si noe om hvorfor du tror folk da forlagsfolk og 
forfattere ønsker en debatt, hva som er grunnlaget?  
 
SISSEL: Eh, ja, de debattene som kom spontant var noen ganger de litt bredere debatter som 
ble reist. Hvor kanskje det ikke var forfatteren selv som protesterte, men det var noen som 
protesterte på vegne av samfunnet at man ikke hadde kjøpt inn den ene eller den andre. Jeg 
kan ikke huske at noen gikk gjennom alt vi kjøpte inn og kritiserte. Når det kom fra 
forfatterne selv, kunne man ikke bry seg like mye, for man skulle jo ikke gå inn i slike 
diskusjoner med enkeltforfattere, om hvorfor bøkene deres ikke ble innkjøpt. Men når det 
kom mer diskusjon i allmennheten og sånn, så er jo det interessant. Men det som du sa, bør 
man diskutere det, når forlagene og forfatterne og Kulturrådet er interessent, er alle 
interesserte i en slik debatt? Da sier jeg at det som mangler i det bilde der, det er leserne.  
 
MONICA: Ja, ikke sant 
 
SISSEL: Det som kanskje hadde bragt diskusjonen om innkjøpsordningen litt videre, hvis 
man på en måte kunne, kanskje det er bibliotekene da, men det blir jo veldig fragmentert med 
en gang man ser for seg at man skulle fått noen innspill fra den siden. Ellers måtte man jo 
hatt en veldig stor undersøkelse om bøkene blir lest og om hva folk synes om de og sånt. Det 
kan man jo nesten ikke se for seg, ikke sant  
 
MONICA: Nei, det  
 
SISSEL: Det er egentlig der svaret ligger, fungerer det?  
 
MONICA: Mm  
 
SISSEL: Bryr folk seg om de bøkene som blir innkjøpt, syntes de det er fint å få lest dem? 
Bibliotekene hadde jo veldig behov for å vite om vi kom til å kjøpe inn enkelte bøker, slik at 
de selv slapp å kjøpe de inn, ikke sant.  
 
MONICA: Slik at det ikke ble dobbelt opp, ja?  
 
SISSEL: Ja. For å ikke bruke opp sine egne budsjett, hvis det likevel kom fra oss. Jeg syntes 
jo den siden er mer interessant å diskutere enn den med forlagene. 
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MONICA: Ja, for der vil det jo også være en økonomisk interesse, som ligger til grunn også.  
 
SISSEL: Ja, og de har økonomisk interesse og det har også forfatterne, men det er jo også 
klart at det ville blitt produsert færre sakprosabøker hvis ikke innkjøpsordningen fantes. Og 
ja, jeg vet ikke, det er et komplekst bilde. Jeg har ikke så lyst til å mene så sterkt om det, for 
jeg har ikke vært inne i den diskusjonen i det siste.  
 
MONICA: Det er helt i orden. Men det du har ment noe om synes jeg har vært veldig nyttig.  
 
SISSEL: Det var fint høre.  
 
MONICA: Det synes jeg, og hvis du har lyst til å sende meg skjemaet som du brukte, blir jeg 
veldig glad. Har du noen avsluttende kommentar, kanskje noe du føler du ikke har fått sagt?  
 
SISSEL: Nei, skal vi se, nei, jeg vil bare presisere at vi diskuterte kvalitet veldig mye.  
 
MONICA: Mm  
 
SISSEL: Vi diskuterte kvalitet i praksis gjennom alle valgene og vi diskuterte prinsipielt. Vi 
diskuterte også, det var jo revisjoner av kriteriene, som vi var med på. Den teksten som du 
leste opp var jeg med på å kommentere et utkast til den –  
 
MONICA: 2015- versjonen?  
 
SISSEL: Ja, det var det siste jeg gjorde leder i sakprosautvalget, så vi var veldig tett på 
kriteriene og problematikken omkring dem, som jeg har kommentert nå da.  
 
MONICA: Ja, husker du hvem som utarbeidet den revisjonen? Var det andre instanser enn 
Kulturrådet? Slik at dere kom inn som en siste instans og ga råd?  
 
SISSEL: Jeg vet ikke hvem ellers som kunne ha kommentert, men jeg ga i alle fall 
tilbakemelding på vegne av utvalget og da mener jeg at jeg la fram forslaget mitt til uttale for 
sakprosautvalget, slik at det kom fra utvalget i sin helhet.  
 
MONICA: Ja, jeg skjønner.  
 
SISSEL: For eksempel, den definisjonen du leste opp, den var litt annerledes da vi fikk den.  
 
MONICA: Mm, så dere var med på å endre definisjonen, sant?  
 
SISSEL: Dette var i 2014, så jeg tror han ble litt endret ut fra våre innspill, ja.  
 
MONICA: Baserte dere det da på erfaringene dere hadde opparbeidet?  
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SISSEL: Ja, absolutt.  
 
MONICA: Så den kan sies å være erfaringsbasert?  
 
SISSEL: Mm  
 
MONICA: Mm, men det var et fint innspill. Takk skal du ha. Da skrur jeg av opptaket mitt.  
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13.3 Intervju med Sissel Merethe Berge   
Dato: 11. februar 2019 
Sted: Teknologibiblioteket, NTNU  
 
Sissel M. Berge = Sissel 
Monica Holberg = Monica 
 
Monica: Jeg vil gjerne høre litt om hvilken tilknytning du har, altså i hvilken periode satt du i 
utvalget og hvilke arbeidsoppgaver hadde du?  
 
Sissel: Ja, jeg satt i utvalget i fem år.  
 
Monica: Mm  
 
Sissel: Jeg satt, skal vi se, jeg har sett på dette, jeg satt like lenge som Kjell Lars Berge.  
 
Monica: Ja, satt dere samtidig?  
 
Sissel: Ja, vi satt samtidig. Jeg var medlem fra våren 2013 til siste møte var i januar 2018.  
 
Monica: Mm 
 
Sissel: Men januar 2018, det var for å ta etterslepet fra 2017.  
 
Monica: Så det er ganske nylig at du gikk ut. Det er jo bare ett år siden.  
 
Sissel: mm  
 
Monica: Og du var utvalgsmedlem hele perioden?  
 
Sissel: Mm  
 
Monica: Ja, og var du med ennå mens det var fysiske bøker, eller har du bare forholdt deg til 
pdf-filer?  
 
Sissel: Nei, pdf-filer var på slutten. Så det var papirbasert.  
 
Monica: Ja, mm. Kan du si litt om prosessen fra du fikk boka tilsendt til møtene, hvor dere 
diskuterte bøkene?  
 
Sissel: Ja, når vi fikk bøkene, så var det jo å lese dem og lage notater, og sette seg inn i det.  
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Monica: Mm. Hadde du noen bestemt struktur på notatene, om det var en fast måte du noterte 
på underveis?  
 
Sissel: Ehm, nei, det var jo først og fremst ut fra kriteriene om det her var innenfor det vi 
skulle behandle. Så var det kvaliteten, både faglig innhold og språk, og balansen i selve boka, 
blant annet bilder og hvordan de var bygget opp.  
 
Monica: Mm. Så da så du helheten, altså helheten veide opp til slutt?  
 
Sissel: Altså, det er jo en del faste kriterier da. Hvis det er alt for mye bilder, faller det 
gjennom.  
 
Monica: Mm  
 
Sissel: For eksempel: Er det ikke et selvstendig verk; bygger på masse andre ting, eller 
mange sitater. Altså det er jo flere ting som vurderes, og så blir det tatt en helhetlig 
avgjørelse.  
 
Monica: Mm. Og da skjønner jeg det slik at du har brukt retningslinjene ganske nøye i 
arbeidet?  
 
Sissel: Ja, de ligger der hele tiden. Også under utvalgsmøtene går vi til dem og ser: hva sier 
retningslinjene?  
 
Monica: Har du noe å si om overgangen fra fysiske bøker til pdf-filer? Hvordan opplevde du 
det?  
 
Sissel: Selve leseprosessen?  
 
Monica: Mm  
 
Sissel: Eh, nei, hvis jeg da ser bort ifra det rent praktiske rundt det, for det er jo en del 
endringer rundt det praktiske arbeidet. Men akkurat det å lese boka og innholdet, det syntes 
jeg ikke var stor forskjell. Det er klart at når man har en pdf-fil, så har du ikke den taktile 
opplevelsen. Det at du kjenner på papiret og trykkinga, og sånne ting, det faller jo bort.  
 
Monica: Vil du si at det også er en kvalitet som du vurderer?  
 
Sissel: Jeg synes at innholdet og det faglige er viktigst, det er helt underordnet, egentlig.  
 
Monica: Og du var ikke utvalgsleder, du var kun utvalgsmedlem i hele perioden?  
 
Sissel: Mm  
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Monica: Hadde du noen andre oppgaver utover det å lese og vurdere?  
 
Sissel: Nei  
 
Monica: Nei, eh, i hvilken grad arbeidet dere med kvalitetskriterier i vurderingen av og 
diskusjonen om hvilke bøker som ble kjøpt inn? Hadde dere noen definerte kriterier utover 
for eksempel retningslinjene?  
 
Sissel: Nei, vi kunne jo ikke lage noen andre kriterier. Det var jo bestemt hva vi skulle jobbe 
etter, så det var det ikke.  
 
Monica: Ja. Men jeg har snakket med Sissel Høisæter, og hun hadde laget et eget skjema, 
eller ark, som hun noterte etter, og det var jo så og si sakset ut av retningslinjene, men hun 
hadde laget seg et eget system for vurderingen. Og derfor synes jeg er litt interessant å høre 
om det er flere i utvalget som hadde egne måter å jobbe på, som skilte seg litt ut fra andre.  
 
Sissel: Ja, jeg skjønner. Sissel var jo utvalgsleder, og når man er det så pålegges det et særlig 
ansvar, og hvis det er tvil om ting, eller det kommer spørsmål og kritikk, så skal du som 
utvalgsleder kunne svare for det. Så det skjønner jeg godt; at hun var veldig ryddig og nøye 
med å plassere bøkene innenfor kriteriene. Når vi andre var ferdig med behandlingen av 
bøkene, så var vi ferdige med saken, stort sett.  
 
Monica: Var dere ofte enige i diskusjonene?  
 
Sissel: I stor grad var vi enige, men noen ganger var vi litt usikre på, altså det er jo rom for 
tolkninger, at man vektlegger en ting framfor en annen ting. 
 
Monica: Mm  
 
Sissel: Og det er jo derfor utvalget er satt sammen av ulike personer med ulik bakgrunn.  
 
Monica: Ja  
 
Sissel: Nettopp fordi at det skal gi et bredt spekter. Det er jo også derfor man rullerer, du har 
jo ikke lov til å sitte lenger enn en viss periode. Nettopp for at utvalget skal ha en naturlig 
situasjon på personer.  
 
Monica: Hvordan vil du si at bakgrunnen din styrket diskusjonene?  
Sissel: Min styrke var at jeg har ikke et profesjonelt forhold til det å skrive bøker eller å gi ut 
bøker. Jeg var den i utvalget som representerte leseren og den gjennomsnittlige leseren.  
 
Monica: Mm. Og da kommer vi inn på et spørsmål som jeg er interessert i.  
 
Sissel: Ja? 
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Monica: For i retningslinjene, som jeg skjønner at du har god kjennskap til, så står det ”med 
sakprosa menes her litterære tekster, som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer 
om virkeligheten, skrevet i en essayistisk, fortellende, , resonnerende, opplysende eller 
argumenterende form, av en eller flere forfattere og for et allment publikum”. Og da lurer jeg 
på: Hva legger du i begrepet allment publikum, eller leseren, som du kaller det?  
 
Sissel: Mm, ja, hva er den gjennomsnittlige leseren? Og da kommer man til det valget man 
må ta: Skal vi tenke at dette skal være litteratur som alle liker? Eller skal det være litteratur 
som er smal. Skal vi la den smale kvalitetslitteraturen få en sjanse og løfte frem den? Den 
som kanskje ikke vil komme først i bokhandelen. Det er noe der også. Den allmenne leser, 
det kan være forskjellige ting. Det skal kunne forstås av en vanlig leser, det vil si, det skal 
ikke være en lærebok, men samtidig så bør det ikke nødvendigvis bety at det skal være en 
bok som alle liker, eller alle har lyst til å lese. Og vi snakket litt om det, at knallgode bøker, 
som er veldig gode, fortjener også å bli løftet frem, selv om det i utgangspunktet kanskje ikke 
er så mange som er interesserte og uten videre vil gripe etter den boka. Men det påligger jo et 
ansvar å løfte frem den kvaliteten, og kanskje er det da personer som i utgangspunktet ikke 
hadde kommet til å velge den eller sett den, men som blir interessent likevel.  
 
Monica: Og som kanskje velger boka ut fra saksinteresse og?  
 
Sissel: Ja, bøkene blir jo spredt rundt i Norge, gjennom biblioteknettverket. Det vil si at 
leserne har gratis tilgang til litteraturen, og i biblioteket er det mange som går bare for å se og 
oppleve ting. De rusler mellom hyllene for å oppleve og se, og nesten være litt på skattejakt. 
Og de da kan finne en perle, og tenke at dette var jammen interessant. Det synes vi også er 
viktig.  
 
Monica: Så det allmenne publikummet trenger ikke nødvendigvis å være et stort publikum, 
eller –  
 
Sissel: Det trenger ikke å være en gjennomsnittlig leser.  
 
Monica: Nettopp 
 
Sissel: Men det skal være en vanlig person. Det er ikke forskningslitteratur eller en lærebok, 
det er bøker som er skrevet for personer uten profesjonell tilnærming til dette.  
 
Monica: Men vi har en kategori, som Marius Wulfsberg trakk frem på dialogmøtet i februar i 
fjor, som kalles kunnskapslitteratur. Det er den litteraturen som det kanskje er blitt brukt fem 
til ti år på å lage, som handler om et snevert tema, men som ikke nødvendigvis er tenkt til en 
spesiell gruppe mennesker, for eksempel professorer eller universitetsfolk, men som er 
tiltenkt et større publikum. Et eksempel er Istidens oppdager av Geir Hestmark. Hva tenker 
du om den type litteratur, på hvilken måte passer den for et allment publikum?  
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Sissel: Det som jeg anser som litteratur, når du snakker om dette, da tenker jeg på den serien 
som tar for seg forskjellige kroppsdeler; ”sjarmen med tarmen”, ”hjernen er stjernen” og 
andre. Disse er jo kunnskapsbaserte, men det er popularisert.  
 
Monica: For da kommer disse under populærvitenskap, da?  
 
Sissel: Mm 
 
Monica: Som er veldig ønsker egentlig, slik som jeg leser retningslinjene. Men det finnes 
litteraturen som ikke nødvendigvis er så popularisert, som kunne vært avhandlinger, som er 
såpass gjennomarbeidet, men som ikke blir populærvitenskapelige. Den faller jo da litt 
utenfor? 
 
Sissel: Da må man se på språket. Hvis språket er slik at du ikke trenger en mastergrad for å 
lese boka - hvis jeg kan lese om istiden og ha glede av det - da er det for et allment publikum. 
Men hvis jeg trenger bakgrunnskunnskaper innen naturvitenskap for å få utbytte av boka, er 
den ikke for et allment publikum.  
 
Monica: Mm, akkurat. Jeg leste jo opp retningslinjene for litt siden. I hvilken grad vil du si at 
retningslinjene legger føringer for hvilke sjangre som blir kjøpt inn? Utover de sjangrene som 
eksplisitt utelukkes, for det er jo en lang liste over hvilke sjangre som ikke blir kjøpt inn; 
hobbybøker, selvhjelpsbøker, kokebøker osv.    
 
Sissel: Det er jo retningslinjene som er grunnlaget for vurderingene, så vi fulgte jo dem så 
godt vi kunne. Det hendte jo at vi diskuterte ting, og kunne være usikre. Vi kunne tenke ”hva 
er nå dette? Skal vi lande der eller der?”, og da hendte vi at vi bladde opp retningslinjene og 
så gjennom.  
 
Monica: Men diskuterte dere på noe tidspunkt hvilke sjangre de ulike bøkene ville falle 
innenfor?  
 
Sissel: Ja, da måtte vi se, hvis det var noe vi var usikre på, hvor boken falt innenfor.  
 
Monica: Ja, og det gjaldt de bøkene dere var usikre på om falt innenfor ordningen i det hele 
tatt? Eller diskuterte dere om ”dette er en god biografi”, at dere brukte sjangerbetegnelsene i 
diskusjonene?  
 
Sissel: Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener.  
 
Monica: Nei, for det jeg lurer på er om dere diskuterte sjanger ut fra retningslinjene, om dere 
leste inn sjangere i retningslinjene?  
 
Sissel: Altså først og fremst så diskuterte vi boka, ikke sjanger. Utgangspunktet er den 
konkrete boka. Det var innfallsvinkelen vår. Og så vurderingene var i henhold til 
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retningslinjene, og da om det var kvalitet over det.  
 
Monica: Ja, da blir kvaliteten rådende.  
 
Sissel: Mm  
 
Monica: Det er veldig interessant at du har biblioteksperspektivet, når vi ser på formålet til 
ordningen. For formålet til innkjøpsordningen er jo at norsk sakprosa av høy kvalitet blir gitt 
ut, spredt og lest. Mener du at ordningen fungerer til det formålet det er tenkt?   
 
Sissel: Det som har blitt diskutert er hvor raskt man er i stand til å få litteraturen ut til 
bibliotekene. Det har ingen hensikt i å komme med en bok som blir omtalt og diskutert i 
mediene om høsten, om den kommer i bibliotekene først neste vår eller sommer. Da har det 
falt litt.  
 
Monica: Mm  
 
Sissel: For man må være ut i markedet når boken er aktuell.  
 
Monica: Ja, for det kan jo være slik at en bok er blitt kjøpt inn i siste runde på høsten, at det 
er en av bøkene som blir kjøpt inn på en ”rest-runde”, for eksempel, og så har hele året gått. 
Kanskje bibliotekene har kjøpt den inn allerede?  
 
Sissel: Ja, det er jo også noe med sakprosabøkene. Bibliotekene vet jo ikke om boken blir 
kjøpt inn eller ikke. Hvis jeg hadde vært leder av et folkebibliotek, hadde jeg hatt et budsjett, 
og det aner meg hva som blir etterspurt og hva som ikke blir etterspurt. Og da er det klart at 
hvis jeg vet det allerede har vært snakk om at boken skal komme, og folk går og venter på 
denne biografien, ville jeg ha sikret meg og kjøpt inn boken på forhånd. Hvis den da blir 
kjøpt inn av Kulturrådet, så blir det jo bare et ekstra eksemplar.  
 
Monica: Ja. Så ordningen når formålet til dels? Jeg tenker på spredning, for bøkene blir jo 
spredt, men det er kanskje en utfordring i at de kommer for sent?  
 
Sissel: Ja, det er det som er utfordringen. Graden av spredning, altså bibliotekene bestemmer 
jo selv om de vil ta i mot bøker fra Kulturrådet. Og hvis de sier ja til å ta dem i mot, er de 
også forpliktet til å sette bøkene på hylla og markedsføre dem. Så hvis det er mange bibliotek 
på et sted som sier nei takk, fordi de ikke har kapasitet til å ta i mot litteraturen, så blir det jo 
ingen spredning der da, i den kommunen.  
 
Monica: Nei, sant. Hva kan være grunnen til at de ikke ønsker å ta i mot bøkene?  
Sissel: Jeg tror det i veldig stor grad handler om det som har vært kritikken: De har ikke tid til 
å pakke opp eskene, til å sette dem i hylla og løfte frem litteraturen.  
 
Monica: Mm, for det ligger et krav der om at det skal løftes fram.  
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Sissel: Ja, det skal i det minste settes på hylla.  
 
Monica: Er det en avtale mellom biblioteket og Kulturrådet?  
 
Sissel: Ja, man kan ikke ta i mot litteratur og sette den i kjelleren.  
 
Monica: Nei, men vet du om det er en skriftlig avtale som de er pliktige til å følge?  
 
Sissel: Det mener jeg at det står.  
 
Monica: Ja, det ligger kanskje i avtalen.  
 
Sissel: Det ligger i ordningen.  
 
Monica: Ja. Var du med på revisjonen av retningslinjene i 2015?  
 
Sissel: Nei, jeg var ikke med og skrev forslag til endringer, men jeg fulgte med i 
diskusjonene.  
 
Monica: Husker du noe fra diskusjonene?  
 
Sissel: Nei, jeg husker ikke så mye. Men mye handlet om for eksempel at bibliotekene ikke 
visste at de kunne si nei takk. Og det var mange små bibliotek som hadde avtale om flere sett, 
man kan jo få tre sett, eller to eller fire sett. Så de fikk jo masse, og hvis du har avtale om tre 
abonnement, så får du jo masse bøker, som det skal jobbes med. Og hvis du da er en 
kommune som annen hvert år får nedskåret kulturbudsjetter, så er det jo færre og færre som 
jobber i biblioteket.  
 
Monica: Ja 
 
Sissel: Og da må man jo tilsvarende si opp avtalene med Kulturrådet, hvis man ikke har 
kapasitet til å håndtere det. Men det er jo nasjonalbiblioteket som har ansvaret for 
abonnementene og reglene her, så de ble jo klare over det, og tydeliggjorde overfor 
bibliotekene hvordan ordningen fungerte.  
 
Monica: Og da kom det inn i retningslinjene?  
 
Sissel: Ikke nødvendigvis retningslinjene, men det ble i alle fall tydeliggjort. Kanskje det 
kom bedre frem i retningslinjene hvordan dette skulle gjøres. Men jeg tror nødvendigvis ikke 
det ble noen endringer på akkurat det.  
 
Monica: Kommer du på noen andre endringer dere gjorde eller diskuterte mtp. 
retningslinjene?  
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Sissel: Nei, det vet bare hvilke endringer som kom til oss som satt i utvalget.  
 
Monica: Mm 
 
Sissel: Ja, vi prøvde jo å kutte ned tidsbruken, for å få bøkene raskere ut til bibliotekene. Så 
istedenfor at vi skulle få tilsendt ferdigtrykt bok, fikk vi tilsendt pdf-filer, når alt var helt klart 
til ombrekking av boka.  
 
Monica: Så det er ikke noe som mangler, den skal ikke videre til finpuss hos redaktør, den 
skal være ferdig?  
 
Sissel: Ja, ja. Da er det trykkeprosessen som starter.  
 
Monica: Ja, og det var for å effektivisere prosessen. Det er flere som har nevnt dette. Men det 
er også noen som påpeker at det å ikke ha den fysiske boka gjør noe med helhetsinntrykket. 
Finnes det noen løsning på hvordan man kunne fått begge deler?  
 
Sissel: Nei. Da har det jo ingen hensikt. Hvis vi skulle sittet og ventet på den trykte boka, for 
å kunne ta i boka.  
 
Monica: Nei, for de kunne ikke blitt ferdig til et møte – det går såpass tregt?  
 
Sissel: Ja. Det blir for omstendelig, og så blir det veldig mye for oss å passe på. Det er jo 
tross alt snakk om store mengder litteratur, og det å skulle håndtere pfd-fila, og så 
sammenligne det med bøker som kommer i postkassen, blir veldig mye organisering.  
 
Monica: Det skjønner jeg. Det neste spørsmålet er kanskje mer rettet mot forlag og forfattere, 
og det er flere jeg har snakket med som kun vil snakke om utvalgsarbeid, og heller ikke 
situasjonen i dag, så hvis du ikke har lyst til å svare på dette spørsmålet, har jeg forståelse for 
det. Jeg er litt interessert i å høre hva dere som har sittet og hatt dette så innpå tenker om 
dette. For det har blitt etterspurt en debatt om hvordan innkjøpsordningen kan forbedres, det 
kan være at det skulle vært mer forutsigbar, at det må være tydeligere kriterier, både for 
forlag og bibliotek, hvorfor tror du forlag og forfattere etterspør debatten?   
 
Sissel: Nei, de vil jo skrive for innkjøpsordningen. Det er jo det som er det skumle. At man 
skreddersyr bøker som garantert blir kjøpt inn. Da blir det jo nesten som en statlig 
subsidiering av forfatter og forlag. Man trenger jo ikke å ha noe forlag bak seg, man kan jo gi 
ut på eget forlag. Men forfatteren er viktig, det er jo forfatteren som er produsent av 
litteraturen her. Forlagene er jo mer en ”fødselshjelper”, kan man si. Det som er viktig er jo at 
forfatterne skriver det de ønsker å skrive. De skal ikke skrive for at de skal få penger fra 
nasjonalbiblioteket for å utgi en bok.  
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Monica: Nei, og hvis innkjøpsordningen blir forutsigbar, fjerner det kanskje litt av formålet 
med ordningen; at det er den gode litteraturen som skal vektlegges og bli spredt ut til folket. 
Det er ikke en subsidiering av forfattere og forlag, som du sier.  
Sissel: Innkjøpsordningen kom jo i orden etter andre verdenskrig. Grunnen til dette var å 
motivere forfattere til å skrive norsk litteratur, om norske forhold. Og dette gjaldt jo den 
skjønnlitterære ordningen først. Så vi må ikke glemme det. At det er en ordning for å 
stimulere til kvalitetslitteratur.  
 
Monica: For forfattere?  
 
Sissel: Ja. Det er ikke en subsidieringsordning for forlagene.  
 
Monica: Det kan være en grunn, altså det forlagene da kritiserer at de ikke har en 
forutsigbarhet i sin egen drift, kanskje.  
 
Sissel: Det vil jeg ikke uttale meg noe om, men forlagene ser jo kriteriene som ligger til 
grunn for innkjøp og vi som bestemmer hva som kjøpes inn, må være veldig nøye med hva vi 
plukker ut, vi har bare en viss pengepott vi også. Det er mye litteratur som er veldig bra, og 
da må vi plukke ut det vi mener er det aller beste. Så det er mye annen litteratur som er bra, 
og det betyr ikke at denne litteraturen ikke er leseverdig. Men dette er en håndplukking av 
den virkelige kvaliteten, og vi bruker retningslinjene som ligger der og de er åpen for alle.  
 
Monica: Mm  
 
Sissel: Og det er vanskelig å lage retningslinjer som blir som et matematikkstykke, at du 
automatisk kan sette deg ned og skrive en bok som du vet garantert blir kjøpt inn. Det er 
vanskelig.  
 
Monica: Men tror du det er nå i den definisjonen som gjør at kanskje forlag spesielt ikke 
klarer å få helt tak på hva det er man er ute etter?  
 
Sissel: Hvilken definisjon tenker du på?  
 
Monica: Det stedet i retningslinjene hvor det står ”Med sakprosa menes her litterære tekster 
som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet i 
essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form. 
 
Sissel: Mm 
 
Monica: Kan det være for diffust? 
 
Sissel: Nei, det vet jeg ingenting om. Jeg har aldri jobbet i forlag. Jeg synes det er vanskelig å 
sette på meg den hatten og skjønne hvordan de tenker.  
 



 
 

 125 

Monica: Det forstår jeg. Skal vi se, for å oppsummere litt, nå har jeg dette på opptak, men for 
å sørge for at jeg har forstått deg riktig. Jeg har inntrykk av at i din periode så har du jobbet 
etter retningslinjene og at det er det du har forholdt deg til, at kvaliteten på det faglige og 
språklige, og at det fremstår som et helhetlig litterært verk ble vektlagt. Det er jo 
retningslinjene kort oppsummert, egentlig.  
 
Sissel: Ja, og retningslinjene er jo en hjelp i arbeidet.  
 
Monica: Mm  
 
Sissel: Så vi støtter oss på dem.  
 
Monica: Ja. Et viktig dokument for utvalgsarbeidet.  
 
Sissel: Ja, det er et viktig dokument ja. Og når vi snakker litt frem og tilbake, så går vi til 
retningslinjene, og ser hva som står der, for å klargjøre tankene.  
 
Monica: Det er veldig interessant at de brukes så aktivt.  
 
Sissel: Ja, vi var veldig bevisst på retningslinjene. Noen ganger ser man med en gang at 
bøkene faller utenfor retningslinjene, veldig tydelig. Det kunne jo den som sendte inn boka 
også ha sett.  
 
Monica: Det blir litt ekstra jobb da.  
 
Sissel: Ja, det blir ikke så mye ekstrajobb, det som var veldig tydelig utenfor retningslinjene 
sier jo seg selv.  
 
Monica: Men ser man det med en gang, eller har du noen gang lest lenge i en bok og blitt 
oppmerksom på det?  
 
Sissel: Når man har holdt på en stund blir man veldig god på å se det med en gang.  
 
Monica: Mm. Har du noen avsluttende kommentar? Noe du føler brenner inne med, som du 
ikke har fått sagt? 
 
Sissel: Jeg synes at innkjøpsordningen er veldig viktig og fin ordning for å stimulere til 
kvalitetslitteratur. Det synes jeg er veldig flott. Så det er en veldig viktig ordning, og jeg 
synes at det må jobbes med hvor raskt man kan få sendt litteraturen ut til leseren, det vil si til 
bibliotekene. Fra vi har behandlet dem, går det ganske kjapt nå, men det som skjer etter 
behandling i utvalget bør skje ganske raskt, bøkene burde komme raskt ut til bibliotekene.  
 
Monica: Da er det fra et biblioteksperspektiv kanskje det aller viktigste. 
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Sissel: Hva mener du med biblioteksperspektiv?  
 
Monica: Ja, for du har jo erfaring fra bibliotek, et biblioteksperspektiv?  
 
Sissel: Ja, altså, en bok er jo død hvis den ikke blir lest. Litteraturen her blir kjøpt inn for at 
kvalitetslitteratur skal nå en leser. Og hvis ikke litteraturen når leseren, så har man ikke 
oppnådd det man skal. Kvalitetslitteratur som ligger i en pappkartong blir jo ikke brukt. Så 
det er jo veldig vesentlig.  
 
Monica: Mm 
 
Sissel: Og en ting er jo at det blir sendt raskt ut til leseren, men det andre er jo også at 
bibliotekene bør i enda større grad få midler til å løfte frem kvalitetslitteraturen, til å drive 
med formidling av god litteratur. Det er det veldig dårlig med rundt omkring. Jeg vet at det er 
kommuner som har ansvaret, det er ikke et statlig anliggende, det er ikke Kulturrådet som har 
ansvaret for det. Det er kommunene som gir penger til det. Det er jo det aller siste i denne 
kjeden.  
 
Monica: Ja 
 
Sissel: Kassen kommer fra bibliotekssentralen med bøker, som Kulturrådet har kjøpt inn, og 
så må det være noen der som pakker opp kassen og har tid til å formidle bøkene. Det er 
viktig. Det vil være det siste.  
 
Monica: Ja, takk skal du ha.  
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13.4 Intervju med Kjell Lars Berge  
Dato: 12. februar 2019 
Sted: Universitetet i Oslo, Blindern 
 
Kjell Lars Berge = KLB 
Monica Holberg = MONICA 
 
MONICA: Det jeg lurer på først er: I hvilken periode du satt i utvalget, og hvilke 
arbeidsoppgaver hadde du?  
 
KLB: Jeg satt der veldig lenge altså. Først var jeg vara for Sissel Høisæter, som hadde 
permisjon i starten av sin periode. Og det betyr at jeg har vært med siden hun ble innvalgt i 
utvalget. Når hun kom tilbake, ble jeg bedt om å være med videre av utvalgsleder Dag 
Gjestland. De trengte flere folk til å lese, rett og slett, for arbeidsmengden var så stor. Så jeg 
var møtende vara, og etter hvert ble jeg fast medlem av utvalget, og det betyr at jeg har vært 
der nesten siden starten. Jeg var ikke med da Aslaug Nyrnes var leder, men jeg satt i utvalget 
fra den siste delen av Sindre Hovdenakk sin periode og frem til 2017. Det må jo bety at jeg 
har sittet der i åtte eller ni år.  
 
MONICA: Mm  
 
KLB: Og det er jo egentlig for lenge. Det ble jo slik fordi jeg var vara, og dermed var jeg 
liksom i en mellomkategori. Men jeg har jo også vært med å utvikle ordningen, og for meg 
har det jo vært fascinerende å til dels komme fra NFF, hvor vi har lobba og jobba med 
ordningen, men også vært involvert i å konstruere den, hvor jeg var invitert, sammen med 
Johan Tønnesson, av Mari Finess, forgjengeren til Arne Vestbø. Slik at jeg kjenner jo 
ordningen fra flere sier av bordet.  
 
MONICA: Ja, men hvilke arbeidsoppgaver hadde du da du var i utvalget med utarbeidelsen 
av -  
 
KLB: De bestemmelsene var jeg vel med på å lage som NFF-leder, tror jeg. Jeg mener å 
huske det. Jeg har vært med både som NFF-leder, men ble også innkalt av Mari Finess, altså 
Kulturrådets saksbehandler i sin tid, for å gi innspill til en ordning som skulle fungere for alle 
parter. Ordningen er jo, Hovdenakk har jo faktisk hevdet det, så vi har kranglet litt om det, 
men ordningen er jo ikke primært til for forfatterne, men primært for folkebibliotekene og for 
leserne. Folkebibliotekene får da gratis kvalitetslitteratur og de får litteratur som et utvalg 
mener er viktig for å utvikle og vedlikeholde norsk offentlighet. Det er liksom kjernen i 
ordningen.  
 
MONICA: Mm  
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KLB: Slik jeg ser det, så kan man jo si mye om utvalgsprinsippene, men det var jo aldri 
snakk om at ordningen skulle være like generell som den skjønnlitterære ordningen. For det 
ville jo sprengt alle budsjetter og ikke vært hensiktsmessig. Det er jo for mange sjangre og for 
mye variasjon i sakprosaen til at det er mulig, selvfølgelig. Og så kan man jo si at en 
skjønnlitterær ordning sannsynligvis også burde vært litt selektiv, men det er jo et 
kontroversielt kort.  
 
MONICA: Den er en annen diskusjon, ja. Men, som du sa, du har vært med og utarbeidet, det 
jeg kaller for retningslinjer, som het avtale mellom Kulturrådet og partene, som utarbeidet.  
 
KLB: Ja, og der har vi jo jobbet veldig eksplisitt med offentlighetsbegrepet, at det er en 
lesende offentlighet som skal være målgruppa her. Altså de som da tradisjonelt henvender 
seg til et folkebibliotek for å lese aktuell litteratur og kvalitetslitteratur. Siden faglitteraturen 
har å gjøre med temaer som er samfunnsutviklende og samfunnsbærende, altså 
kunnskapslitteratur, debattlitteratur, refleksjonslitteratur eller erfaringslitteratur, så blir det jo 
veldig bredt. Men det skal være kvalitet i leddene, slik at det er jo veldig viktig at dette er 
bøker som er gode og som kan øke kvaliteten på en offentlig samtale. Det kan jeg jo også si, 
selv om det ikke står, så var vi jo veldig opptatt av paragraf 100 i grunnloven; bestemmelsen 
som sier at samfunnet skal legge til rette for en offentlig opplyst samtale. Ordningen er 
hjemlet primært i det, altså bidrar den til en offentlig opplyst samtale. De som leser bøker om 
immunologi, for eksempel, om klima eller olje, arbeidslivsavtaler eller synet på hvordan vi 
skal tolke krigen, apropos Marte Michelet, ikke sant -   
 
MONICA: Ja 
 
KLB: - de får mulighet til å sette seg inn i bøker som er skrevet av forfattere som er gode 
bøker, som gjør oss mer opplyst og mindre dumme, rett og slett.  
 
MONICA: Mm, jeg kommer litt tilbake til retningslinjene og avtalene, og utarbeidelsen av 
disse. Men du nevnte jo nå kvalitet, og da kommer jeg jo ikke unna å spørre om i hvilken 
grad dere i utvalget, basert på den erfaringen du har, i hvilken grad jobbet dere aktivt med 
kvalitetskriterier i vurderingen av og diskusjonen om bøkene?  
 
KLB: Jo, kvaliteten er jo alltid det underliggende her. Altså om den henvender seg på en 
relevant måte til sitt publikum, er i stand til å ivareta den henvendelsen i måten boka er bygd 
opp på strukturelt, om den bygger på solid faglig kunnskap, og om den har litterære kvaliteter 
i formen. Jeg vil jo også si at forlaget har lagt vekt på at selve boka som artefakt har en slags 
form for kulturell verdi da. 
 
MONICA: mm. Men hvordan da?  
KLB: Altså, jeg kan ta et eksempel, det er jo veldig gledelig å oppleve forlag som Press, for 
eksempel, som legger vekt på bokdesign og grafisk utforming, at boka framstår som en 
velkledd person. Mens andre forlag er mer slurvete på det og det verste eksempelet er jo 
kolofonlitteratur, hvor folk bare printer ut pdf-filer og får de innbundet da.  
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MONICA: Ja, men apropos pdf-filer, nå leser jo utvalget bare pdf-filer, og ikke den fysiske 
artefakten? 
 
KLB: Ja, de gjør det vet du. Nei, altså det har jo ikke vært mulig å gjøre det etter at ordningen 
ble endret slik at man må lese pdf-filer da. Men vi kan jo få et inntrykk av det likevel altså, 
for pdf-filene kommer nærmest som ferdige tekster og det er lett å se designmessige 
kvaliteter da.  
 
MONICA: Mm  
 
KLB: Det står ikke i retningslinjene, men det er jo viktig, og det har man merket, det er jo en 
indirekte diskusjon mot forlagsbransjen her. Som forlagsbransjen nok i litt ulik grad er i stand 
til å takle, og det er at når man kjøper 1500 eksemplar på statens regning av et forlag, så 
forventer man jo at forlagene stiller opp og holder på med kvalitetsutvikling. Sånn at 
ordningen, selv om den da er rettet mot leserne og publikum, og det offentlige - offentlig 
mening-, så er det jo også en tanke her at man skal holde nivået oppe i forlagsbransjen. Og da 
mener jeg det, for det er jo en gavepakke, altså forlagene får jo, og de synes jo aldri de får 
nok penger, men det er jo en veldig trygghet i å få innkjøpt en bok av innkjøpsordningen, for 
da har du jo fått betalt utgiftene dine. Og det er jo tilsvarende ille å ikke få det. Så jeg mener 
det er en slags oppdragelse som foregår vis-à-vis forlagene da, de er jo nødt til å tenke 
kvalitet på sakprosasiden. Jeg mener at det er nødvendig, for er det noen ting man kanskje 
merker når man har sittet i utvalget over tid, så er det jo nødvendigheten av å ha en god 
forlagskultur, altså det vil si at forlagsfolk er opptatt av kvalitet, og at de opptrer som 
kvalitetsutviklere. Portvoktere er nå en ting, men kvalitetsutviklere og noen som sørger for at 
forfatterne får hjelp til å lage en så god bok som overhode mulig. Så det å fjerne det leddet, 
som mange liberalister og populister har argumentert for, i lys av utviklingen av sosiale 
medier, mener jeg er naivt, og da har du ikke helt peiling på hvordan bøker utvikles. Det er jo 
ikke bare en tekst som en forfatter leverer, det er jo også en bearbeidelse som et forlag bidrar 
med. 
 
MONICA: Mm  
 
KLB: Det er jo også et element her, ordningen vedlikeholder og videreutvikler en litterær 
infrastruktur, som er nødvendig å opprettholde, og definitivt i et såpass lite språksamfunn 
som det norske.  
 
MONICA: I likhet med andre ordninger, som for eksempel stipendordninger?  
KLB: Ja, hvordan skulle vi ellers hatt det liksom? Det er klart at det å skrive og gi ut en bok 
er jo ikke lukrativt, det gir jo ingenting. Hvis vi bare hadde hatt rent kapitalisme, så hadde 
man jo ikke tjent penger på det, hvis man ikke treffer blink og heter Jostein Gaarder og 
skriver Sofies verden eller Jo Nesbø og skriver om Harry Hole, eller heter Åsne Seierstad. 
Det er jo noen få, men for det store flertallet er jo bøker en hobbyvirksomhet, for å sette det 
litt på spissen. Dette samfunnet har jo klart å utvikle forfattere som nå shortlistes på New 
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York times litteraturliste - to av ti var jo norske, ikke sant, hvordan er det mulig? Det er jo et 
samfunn som har mindre befolkning enn Montana, liksom. Det er jo litt fascinerende.  
 
MONICA: Det er jo bøker av høy kvalitet –  
 
KLB: Det bidrar til å bygge infrastruktur og et miljø og en kultur som gjør det mulig å snakke 
om tekster og litteratur på en avansert måte. Og det er jo viktig å opprettholde den 
kvalitetskulturen.  
 
MONICA: Men når du fikk en bok tilsendt, for du var jo i utvalget enda mens dere fikk 
fysiske bøker. Det hørtes ut som du hadde en veldig sånn innøvd tankerekke i vurderingen av 
kvalitet -  
 
KLB: Absolutt 
 
MONICA: Var det slik at du hadde en fast arbeidsmåte? 
 
KLB: Det er en stor utfordring for utvalgsmedlemmer å få lest alle disse bøkene. Det er 
veldig mye som kommer inn. Noe av det er det vi kaller ”ufoer”, altså det som faller utenfor 
ordningen, som gjør at du kan skilte det ut, håndbøker, kokebøker og strikkebøker og den 
typen litteratur. Som jo i og for seg kan se ålreit ut, og være ok, men som ikke har noe i den 
ordningen å gjøre. Men når det er skilt fra, så bruker man jo, altså det går jo relativt greit å 
lese 20 sider av en bok, så merker man jo om håndverket er bra. Den treningen eller 
erfaringen tar det litt tid å trene seg opp til, slik at du nileser jo ikke alle bøkene fra perm til 
perm, det gjør man ikke. Det ville vært usant å si, men du leser der du er i tvil og der du er 
usikker, og der du mener at det er grunn til å lese grundig, hvis det eventuelt skulle være en 
diskusjon. Det har jo vært litt uenigheter av og til, om dette, vi har jo for eksempel slitt litt 
med grenseflaten mot vitenskapslitteratur. Det var jo en konflikt som ble offentlig, det var jo 
innkjøp eller ikke av den store biografien av lederen av motstandsbevegelsen, Pål Berg, som 
er skrevet av Per Hem. Det var jo en veldig vitenskapelig biografi, hvor tilgjengeligheten for 
offentligheten var tenkt litt mindre på. Den var jo veldig stor og omfangsrik, den hadde med 
alt. Der var utvalget litt splittet, for det var jo et viktig tema og en viktig mann som hadde 
betydd mye for norsk historie, særlig for krigsperioden. Ellers så har det jo vært litt strid om 
kvaliteten på essayistikk. Dels fordi en del forlag har en tendens til å tro at når skjønnlitterære 
forfattere skriver faglitteratur, så er det essayistikk, og kan per definisjon kjøpes inn. Den går 
ikke altså. Med noen få unntak, så er det jo få skjønnlitterære forfattere som skrive gode 
essays, Knausgård er jo et hederlig unntak, han skriver jo utrolig bra, uansett hva han skriver. 
Men vi har også en del folk som forsøker seg på essayistikk med en helt annen bakgrunn, 
som faglitterære folk med fagbakgrunn, type Morten Søberg, fra Trondheim som skriver på 
nynorsk. Og der har vi vært litt uenige, tror jeg. Rett og slett fordi det er en usikkerhet rundt 
skrivemåten. Det er e typisk eksempel på vanskelige avveielser, som har vært og som jeg 
kjenner til.  
 
MONICA: Går det da på litterær kvalitet eller på usikkerhet rundt sjanger?  
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KLB: Ja, nei, litterær kvalitet innenfor sjangeren. Det som er problemet med essayistikk for 
eksempel, er jo at den kan virke litt privat, litt skravlende, den er jo gjerne erfaringsbasert og 
nysgjerrig. Jeg går ut ikke sant, og så observerer jeg noe og så reflekterer jeg om min egen 
erfaring med tingen eller hendelsen. Vi har jo Jon Severud for eksempel, som har skrevet god 
essayistikk, det er jo ikke alle som synes det er like bra. Jeg er veldig fan av den type 
litteratur, så har lidd litt nederlag, tror jeg. Så der er det litt ulike oppfatninger da. Ellers så er 
det litt slitasje i diskusjonene om forholdet mellom det nasjonale og det lokale.  
 
MONICA: Ja  
 
KLB: Altså, vi har hatt diskusjoner om bøker som har hatt et helt åpenbart lokalt marked, 
eller lokal interesse, men som ikke nødvendigvis den nasjonale interessen. En nasjonal 
interesse vil jo gjelde uansett hvor det lokale er, det kan jo være i Oslo eller i Stavanger og 
Trondheim. Det kan være veldig gode bøker, men hvorfor skal folkebiblioteket i 
Stokmarknes ha en bok om en gate i Oslo, for eksempel. Interesserer det leserne i 
Stokmarknes? Skal vi prakke på noen bøker på dem, på tross av det? Der har vi en del 
uenighet altså. For det er jo en del forlag som kjører lokalt, du har jo Selja forlag og Orkana, 
og det er jo en del sånne forlag som har som formål om å jobbe med en lokal skriftkultur. Det 
er jo viktige miljøer, men ordningen er på en måte ikke helt tilpasset den type tekster. Det kan 
ofte skape litt brudulje. Folk synes vel at boka skal stå i bokhylla, hvis den er bra. Jeg mener 
å huske at det var en veldig flott bok om Helgeland, som Orkana forlag hadde gitt ut, og den 
tror jeg vi kjøpte inn, jeg kan ikke huske det helt, men det var sånn ”hvorfor den?”, det er jo 
lokal litteratur. Det er jo ikke alle nordmenn som har et forhold til Helgeland, liksom.  
 
MONICA: En avveining for utvalget blir jo da å vurdere offentlighetsprinsippet i like stor 
grad som andre kvalitetskriterier?  
 
KLB: Ja  
 
MONICA: De veier like tungt?  
 
KLB: Ja, absolutt. Et alvorlig problem er det som måtte være av mer faglitterær art, innenfor 
rammene av det vitenskapelige. Der er det vanskelig å skille. Nå kommer det jo vel ikke så 
mange bøker av den typen bøker ut i Norge, i motsetning til land som England og USA da.  
 
MONICA: Tenker du på kunnskapslitteratur?  
 
KLB: Kunnskapslitteratur ja. Det er jo veldig ønskelig at fagfolk på universitetet skriver det, 
ikke bare for allmennheten, men at de skriver for hverandre, at norsk språk blir brukt til det. 
Men det er jo veldig mye i måten universitetskulturen motarbeider dette på. Men du har jo for 
eksempel Jostein Gripsruds bok, Allmenningen, det er jo en bok som ikke nødvendigvis 
henvender seg til allmennheten, men til fagfolk. Skal en slik bok kjøpes inn eller ikke? Det er 
en vanskelig avveiing altså. Hvis det hadde vært slik at vi hadde kjøpt inn alt dette, hadde 
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norsk presses historie blitt kjøpt inn. Jeg kan ikke huske at den ble kjøpt inn, eller 
Universitetets historie. Det ville jo i så fall vært et enormt kostbart utfall å kjøpe inn alle disse 
bøkene.  
 
MONICA: Men det finnes jo kunnskapslitteratur som tar for seg snevre tema, men som 
skrevet på en måten at man ikke trenger bakgrunnskunnskap for å lese det?  
 
KLB: Ja, og da er det viktig.  
 
MONICA: Ja 
 
KLB: Altså, det var ikke slik før, det har jo skjedd noe i norsk faglitteratur, som definitivt er 
et resultat av den politikken og argumentasjonen som er ført. Det er jo alle disse naturviterne 
og legene som skriver nå oppsiktsvekkende gode bøker om kropp og legeme og forskning på 
det. Og det selger jo faktisk! Det er jo helt utrolig. Det selger jo til og med til utlandet. Jeg 
har lest flere slike bøker som er oppsiktsvekkende gode, altså. De skriver om ting, som for 
oss som ikke har noe med medisinsk forskning å gjøre, er relativt utilgjengelig, og de gjør det 
da tilgjengelig for folk. Det er jo imponerende at det går an. Jeg fatter ikke at disse legene og 
professorene i medisin har tid til det, men de gjør det jo. Det er iallfall imponerende at de gjør 
det.  
 
MONICA: Ja, og da vil jo den type bøker bli kjøpt inn, av interesse for allmennheten.  
 
KLB: Ja, den bringer jo kunnskap ut til allmennheten, som allmennheten overhode ikke 
hadde fått tilgang til hvis ikke bøkene fantes.  
 
MONICA: Nei, men hvordan kan man forutse det, når man sitter med boka?  
 
KLB: Nei, da må man jo lese den grundig. Og det er jo det som er krevende da. Det er jo ikke 
alle de bøkene som er like gode, men noen av dem er jo forbanna godt skrevet og vitner jo 
om smarte folk som har godt språk. Og sikkert hatt mye hjelp fra forlag, vil jeg tro. Det er 
sikkert ikke så lett for dem å skrive. Jeg synes iallfall det er veldig imponerende at de gjør 
det, fordi det er jo ikke karrierefremmende for en professor i medisin å skrive en slik bok, 
altså. Hun Spurkland, som skrev om immunsystemet vårt, for eksempel, det var sikkert ikke 
meritterende for henne, men hun har jo gjort det, og det er jo en bok som ja, jeg lå på sykehus 
og leste den, forøvrig, og var jo fascinerende å lese den. Det er jo livsmysteriet hun skriver 
om, altså virus og bakterier og jeg lærte meg hvor viktig det er å behandle antibiotika med 
fornuft. Mye den slags, som er kjempeinteressant, og som har å gjøre med hele grunnlaget for 
helsepolitikken og muligheten for å sikre behandlinger av alvorlige sykdommer i framtida, er 
jo utrolig kult. Men den var fantastisk skrevet, hun hadde god penn. Jeg googla henne og så 
at hun hadde jo matblogg, så det er jo en dame som bryr seg om ulike ting. Men altså, sånne 
folk fins, og denne ordningen muliggjør denne type litteratur, tenker jeg. Så hvis ikke man 
hadde en slik ordning i et så lite språkområde som Norge, så tror jeg ville blitt veldig 
vanskelig å fått gitt ut den typen bøker altså, eller iallfall fått folk til å skrive dem.  
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MONICA: mm, du har jo mange års erfaring, og du har vært med gjennom flere revisjoner av 
retningslinjene, og det er en formulering som har stått seg, ganske lenge i retningslinjene. Det 
er det jeg kaller definisjonen av sakprosa, av hva som blir kjøpt inn.  
 
KLB: Ja, og det lyder som følgende?  
 
MONICA: ”Men sakprosa menes her litterære tekster som leseren har grunn til å oppfatte 
som direkte ytringer om virkeligheten, skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, 
opplysende eller argumenterende form, av en eller flere forfattere og for et allment 
publikum.”  
 
KLB: Ja, det der er jo Johan sine ord, egentlig.  
 
MONICA: Ja, første del er jo det. Og så kommer det frem at tekster som blir kjøpt inn skal 
være skrevet i ulike ”former”.  
 
KLB: Ja, det der er nok mindre viktig.  
 
MONICA: Okei?  
 
KLB: Altså, jeg bryr med veldig lite om det. Skrivemåtene kan jo være ymse, og det som 
også har vært en utfordring for utvalget, har vært forholdet mellom bilde og tekst, altså 
verbalspråklig tekst. Så jeg tror nok, med den utviklingen og de muligheter som visualisering 
gir for eksempel, så vil man måtte jobbe mer bevisst med forståelsen av hva sakprosa er. Nå 
er det jo ikke så mange som våger å utfordre det, men det finnes jo eksempler på bøker som 
er preget av en visuell fremstillingsform, som vi sliter litt med. Et eksempel på at det funker, 
er jo han Bergensjournalisten som skrev om arkitekten som tok livet av seg, jeg tror boka 
heter Stupet. En av de store funkisarkitektene i Bergen, som tegna masse flotte hus der borte, 
som ble beskylt for å være kollaboratør etter krigen, altså NS-vennlig og ta oppdrag for 
tyskerne og sånn. Han tok jo livet av seg. Det er en bok som integrerer det visuelle og det 
språklige. Og av og til sitter man jo og teller prosentandel av det ene eller det andre, og det er 
jo uhensiktsmessig, når boka er integrert, ikke sant. Men så har du andre typer bøker, for 
eksempel en bok om fotografen Wilse. Jeg kjenner godt han som var designeren der, og den 
boka er jo bare superlekker. Den handler om en fotograf fra 1800-tallet, en av de store 
pionerne, med nydelige fotografier, en fantastisk bok. Men tekstene var skrevet som kjedelige 
utstillingskatalogtekster, det var ikke jobbet nok med det litterære og den falt jo på det. Og da 
sa jeg til han som var designer: ”Fanken heller, liksom”, jeg kjente han veldig godt altså, 
”Hva i helvete er det dere holder på med Bengt, kan dere ikke være mer bevisst på å integrere 
tekst og bilde, slik at det blir kjøpt inn?”. Så det er slike utfordringer.  
 
MONICA: Mm 
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KLB: Men det der med argumenterende, fortellende, opplysende osv, det synes jeg bare er en 
oversikt over de formene for skriving som finnes der ute. Det er ikke så viktig. Det er ikke 
noe som vi bruker altså, det har ikke noe formål det der.  
 
MONICA: Hvorfor er det der da?  
 
KLB: Ja, det er et godt spørsmål, hehe. Det er vel sikker fordi at man vil markere at det er 
bredt forstått hva det litterære er. Det var jo opprinnelig en usikkerhet knyttet til 
skjønnlitteratur, ikke sant.  
 
MONICA: Er det en mangel på forståelse av hva sakprosa er?  
 
KLB: Ja, jeg tror nok det. Altså, man mangler jo forskning på det. Den litterære forståelsen 
av sakprosa er jo av ny dato, eller den er jo ikke av ny dato, for vi hadde jo en gang i tiden, 
men den romantiske skjønnlitterære bølgen har jo på en måte sørget for at det ble nedtonet. 
Og så har vi fått det igjen nå da, men nyretorikk, sakprosaforskning og tekstforskning og 
sånt. Vi mangler på en måte en rik, en mer tekstnær litteratursosiologi rundt disse tekstene. 
Hvordan leses de, hvem leser dem, hvordan de skrives og er bygd opp osv. Det er krevende 
og det er fordi det er et stort mangfold, selvfølgelig.  
 
MONICA: Men i avtalen fra 2008, tror jeg det er, der står det ”eksempelvis”, og så er det 
ramset opp ulike sjangre.  
 
KLB: Ja, okei 
 
MONICA: Og det ble jo da fjernet, og byttet ut med formene.  
 
KLB: Ja, og det er jo fordi flytter vekten fra form til muligheter. I stedet for å være opptatt av 
at ”sånn må det være”, altså fasit, så er mer opptatt av hvilke tekstlige realiseringsmuligheter 
som fins. Det nok påvirka av e sjangerdiskusjonene som var på slutten av 90-tallet og starten 
av 2000-tallet, hvor sjangerbegrepet ikke skulle stenge for mye, slik det gjør i Danmark, for 
eksempel. Hvor innkjøpsordningen, eller ikke innkjøpsordningen, for det har de ikke, men 
biblioteksvederlagsordningen er sjangerbasert. Da blir det jo en slik klassifikasjonsliste som 
jo nesten er førmoderne, alá en slik Linnésisk taksonomi, hvor alle arter i verden er skrevet 
inn i Guds verden liksom, og så er det ingenting som forandrer seg. Mens dette er et mer 
evolusjonært system, som tillater variasjon og dynamikk. Og det mener jeg er helt riktig måte 
å tenke på, for vi trenger jo folk som tør å eksperimentere med litterær form. Som jo Morten 
Strøksnes gjør, som Ivo gjør og som flere forsøker seg på, med vekslende resultat. Det siste 
jeg leste som viser at det går an å utvikle et fantastisk faglitterært forfatterskap, som jo kunne 
vært ganske kjedelig, er jo Tore Skeie.  
 
MONICA: Ja, Hvitekrist 
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KLB: Hvitekrist, ja. Den er jo fantastisk skrevet. Det er jo klart at det kommer jo ikke av seg 
selv å skrive på denne måten. Han har jo egentlig ikke noen litterære forbilder i 
historikerlauget. Den eneste jeg kjenner fra Norden som skriver på det nivået der, er Peter 
Englund i Sverige. Så han har virkelig klart å treffe markedet, og skriver fantastisk.  
 
MONICA: Vil du kalle denne typen litteratur kunnskapslitteratur?  
 
KLB: Det er en slags kunnskapslitteratur, men den er samtidig rettet mot et bredt publikum 
da. Så den er på mange måter populærlitteratur, i den forstand at det er historiefaglig 
litteratur, som er skrevet for et populært publikum. Og det er jo et stort publikum, altså. 
Mange like jo å lese den type bøker.  
 
MONICA: Apropos det, siste delen av det jeg leste opp i sta, der står det jo at det skal være 
skrevet for et allment publikum. Hva legger du i begrepet allment publikum?  
 
KLB: Allment publikum, det er det publikummet som tenker at her har jeg noe å lære og jeg 
er et del av et samfunn hvor vi driver med opplysningsarbeid. Altså at vi ikke bare er 
privatpersoner, men også en del av et sivilsamfunn, hvor det på mange måter er nyttig å lese 
og holde seg oppdatert på hva det er som foregår. Så det ligger jo under her, og for min del, 
hvis jeg skal snakke fra min posisjon, så er det jo en opplysningstanke. Det er ikke likegyldig, 
anything doesn´t go, altså. Så det er ikke slik at alt er like bra, det er noe som er bedre enn 
andre ting. Og det som er bedre enn andre ting er å holde seg opplyst. Dette tilbudet går jo ut 
til befolkningen, som er nysgjerrige og gjerne vil vite hva som er reell, faktisk og sikret 
kunnskap.  
 
MONICA: Mm  
 
KLB: Det er jo helt klart en problemstilling som kan være utfordrende. For eksempel 
litteratur som er kritisk til klimaforskning – skal man kjøpe inn det? Vi har gjort det. Bøker 
som for eksempel er kritisk til innvandringspolitikk, det må vi kjøpe inn. Vi kan jo ikke være 
politisk brydde.  
 
MONICA: Nei  
 
KLB: Så det må være mulighet for å komme med alternative forklaringer på fenomener i 
naturen eller kulturen, men kan ikke være forankret i dilettanteri og i synspunkter som bare er 
synsing. De må være forankret i en slags vitenskapelig, intellektuelt utviklet fornuft. Det kan 
være vanskelig av og til.  
 
MONICA: Mm 
 
KLB: Men vi må ikke styre unna det kontroversielle. Vi har jo forsøkt å være veldig tydelige 
på det, og kjøpt inn bøker fra Manifest, for eksempel. Vi har også kjøpt inn, nå har ikke 
Civita sendt inn sine bøker, så vidt jeg vet, men vi har også kjøpt inn bøker fra høyresiden i 
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politikken, for eksempel Asle Toje, han kjøpte vi inn og han skriver jo godt. Det er jækli 
viktig, unnskyld uttrykket, å være politisk nøytral her altså. Men det har aldri opplevd som 
noe særlig problem. Så det har vært få diskusjoner omkring politiske vurderinger, snarere 
tvert i mot. Jeg tror utvalget er forbilledlige åpen i sitt syn på at alle stemmer må høres, men 
stemmene må være forankret i kunnskap, altså.  
 
MONICA: Ja. Camilla Stoltenberg satt jo i utvalget 
 
KLB: Ja  
 
MONICA: Og det var jo noen reaksjoner på at hun skulle, ja, for eksempel hvis det ble sendt 
inn en bok som handlet om broren hennes, Jens Stoltenberg, er hun da inhabil til å vurdere?  
 
KLB: Jaja, hun trakk seg jo, mange av disse folka har jo hatt posisjoner, så de er veldig 
ordentlige på det at de melder seg inhabile altså. Hun var jo veldig ryddig, Camilla 
Stoltenberg. Så det var jo ikke noe problem med henne.  
 
MONICA: Mm, men dere diskuterte at dere ikke skulle være politisk brydde og helt 
nøytrawl, men diskuterte dere noen ganger i løpet din tid i utvalget hvilke sjangre som ble 
kjøpt inn? Diskuterte dere sjanger overhode?  
 
KLB: Altså, det kunne være problemer med håndsbrukslitteratur eller litt encyklopediske 
ting. Og problemer med bøker som var laget for utstillinger, arrangement eller organisasjon. 
Det var problematisk av og til, å finne grensene. Men jeg kan ikke si at det har vært noen 
problemer med sjanger, altså. Jeg synes at vi har vært fleksible.   
 
MONICA: Og da nærmere jeg mitt hovedspørsmål: I hvilken grad mener du retningslinjene 
legger føringer for hvilke sjangre som blir kjøpt inn? Utover de som allerede utelukkes.  
 
KLB: I liten grad, vil jeg si. Veldig liten grad. Jeg synes ikke det er et hovedproblem, eller 
det er ikke der problemet ligger, altså. Problemet ligger i kvaliteten i teksten. Det er der 
utfordringen er. Hvorvidt det er bearbeidet, for eksempel. Det er en god del journalister som 
skriver bøker om dagsaktuelle tema, han gutten som ble slått ihjel av stefaren sin, for 
eksempel. Husker ikke hva den heter, men det er en forferdelig bok. Gangdal skriver mange 
sånne bøker, og du har jo flere sånne, utvida reportasjer fra avisene, som gjerne selges inn 
som reportasjer i magasin og Dagens Næringsliv og Aftenposten og sånn. Og de kan være litt 
varierende altså, for de er skrevet journalistisk og lettbeint, liksom.  
 
MONICA: Mm  
 
KLB: Noe annet er den enorme mengden krigslitteratur, som Norge renner over av. Og det er 
jo en stor andel av bokmassen som er det. Når skal vi bli ferdige å skrive om dette? 
Sannsynligvis aldri, for siden vi åpnet landssvikarkivene, er det ikke grenser for hva vi kan 
skrive.  
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MONICA: Nei  
 
KLB: Å sørge for at de som jobber i utvalget hele tiden er opptatt av litterær kvalitet, og er 
enige om det, synes jeg er det vanskeligste spørsmålet. Og avveie det i forhold til andre 
avveininger; er det bredt nok lesergrunnlag for dette, er tematikken viktig nok osv. Det synes 
jeg er vanskelig. Det kan være uenigheter rundt den litterære kvaliteten, men som regel er 
man enige, faktisk. Og er man uenige, tar man en oppmann og kjører debatt til, og så gir man 
seg hvis man har kommet i mindretall.  
 
(Latter)  
 
MONICA: Som et godt demokrati.  
 
KLB: Ja, det er jo oppsiktsvekkende, hvis noen hadde gjort en empirisk undersøkelse på en 
ordentlig måte, så hadde vi kanskje er mere, såpass nøktern er jeg, for jeg har forsket på sånt, 
men opplevelsen innad for de som sitter i utvalget, er at det er konsensusorientert og lite 
konfliktorientert. Jeg kan ikke huske noen konflikter som har preget utvalgets diskusjoner på 
en uhensiktsmessig måte, det må jeg ærlig si at jeg ikke har.  
 
MONICA: Men i avtalen, eller retningslinjene, så står det jo også om formålet til ordningen, 
og det er jo at norsk sakprosa blir gitt ut, spredt og lest, fungerer ordningen til det formålet 
som er tenkt?  
 
KLB: Det er jeg søren meg usikker på. Jeg er litt bekymret for dette, av flere grunner altså. 
Om folkebibliotekene opplever at de har nytte av ordningen, at de faktisk formidler denne 
litteraturen ut lokalt, slik som de skal. Det er jeg litt usikker på. Vi har jo hatt noen reiser med 
utvalget, hvor vi besøker biblioteker, og da ble vi jo møtt med veldig positive kommentarer, 
men det er jo ikke sikkert at det er det vanlige. Det er det ene, og det andre er om litteraturen 
får den oppmerksoMONICAeten som den fortjener i pressen, og får den det publikummet 
den fortjener blant lesere. Jeg tror egentlig at det er ganske store utfordringer for sakprosaen i 
samfunnet vårt, som det er for all litteratur egentlig, for tidstyvene er så mange. Det å kunne 
fange og utvikle et publikum er jo ikke så enkelt.  
 
MONICA: Men tror du det stimulerer til mer skriving av sakprosa?  
 
KLB: Ja, det gjør det selvfølgelig, i og med at denne ordningen er så sterkt knyttet til NFFs 
virksomhet, med stipendtildelinger og reisestipend, som virkelig gjør det mulig for folk å 
gjøre det. Jeg vet ikke hvordan vi skulle hatt det hvis vi ikke hadde hatt disse ordningene. Da 
ville man jo måtte være millionær for å ha råd til å skrive en bok. Jeg skulle gjerne ha sett 
mer statistikk, som leserorienterte brukerundersøkelser av den faktiske bruken av dette, det 
må jeg si at jeg stiller meg litt tvilende til. Altså, du har jo skjønnlitteraturen, mange sier jo at 
det er bra at vi har en bred innkjøpsordning, for da får man liksom opp en slags underskog, 
og så vil det alltid vokse noen store trær oppe på de, og det vil være store navn som 
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Knausgård eller Vigdis Hjorth, Per Petterson, Kjærstad, Fløgstad osv. Og det er klart at slik 
må det være, og for faglitteraturen så stiller det seg litt annerledes, i og med at faglitteraturen 
ikke skrives av folk som ikke skriver profesjonelt, som regel. Med noen få unntak da, Morten 
Strøksnes er jo veldig godt eksempel, Åsne Seierstad et annet. Veldig gode eksempler 
forøvrig, men utover det så er det jo folk som skriver i embetes medfør eller som har 
profesjonell tilknytning, som er journalister og sånn. Skal man ha den typen skribenter, eller 
skal man få den typen folk til å skrive, så må det være en gulrot et sted. Og denne ordningen 
er jo en slik gulrot, tenker jeg, som gjør det mulig for folk å bruke tid på dette. Nå skal jo han 
Skeie, for eksempel, skrive sju bøker om norsk middelalder og vikingtid, det er jo bare helt 
utrolig. Han har inngått avtale med Gyldendal, og de regner jo selvfølgelig med at dette skal 
selge i bøtter og spann, og det burde det jo gjøre. Det er jo de beste bøkene som kommer ut i 
Norge nå. Jeg ville tro at det var veldig vanskelig for han å satse på dette, om ikke det ikke 
hadde vært, ja, nesten en realitet at han fikk sine bøker kjøpt inn.  
 
MONICA: Mm  
 
KLB: For han kommer selvfølgelig til å bli kjøpt inn. Hvis han holder nivået han har holdt på 
de foregående bøkene, så er det jo opplagt. Da er det jo bare å tikke inn, og regne med at han 
blir kjøpt inn.  
 
MONICA: Da blir det jo forutsigbart?  
 
KLB: Ja, det er jo noen forfattere hvor man vet at kvaliteten er høy. Du har jo han som 
skriver om kongen, hva heter han igjen da, jeg synes ikke de er så veldig interessante de 
bøkene, for det er ikke spesielt interessant å lese om hva kongefamilien driver på med hele 
tiden, men han er god til å skrive. Men det er litterær kvalitet, ikke sant. Han har en stemme.  
 
MONICA: Så du er litt usikker på om det fungerer til det formålet som det er tenkt.  
 
KLB: Ja, jeg er jo litt usikker. For vi vet jo for lite om det. Kulturrådet opplyser lite om det. 
Jeg ville gjerne sett mer studier, informasjon og diskusjon, ikke minst, med bibliotekarer. Om 
de opplever ordningen som hensiktsmessig sett fra deres perspektiv, om de er opptatt av det. 
Sissel Merethe var jo veldig positiv, hun var jo leder i norsk bibliotekforening, men det hadde 
kanskje vært greit å reise rundt og gjøre en skikkelig undersøkelse. Alt fra de store 
folkebibliotekene, som Oslo og Trondheim, til de litt mindre stedene.  
 
MONICA: Mm. Hva skjer når kassen kommer inn osv.  
 
KLB: Jeg pleier å tenke at modelleseren her, eller den typiske leseren, er faren min da han var 
pensjonist. For han var en sånn typisk som leste disse bøkene. Jeg ga han jo halvparten av 
alle bøkene jeg fikk, ikke sant. Fordi han leste dem og var interessert i dette. Og det er nok 
veldig mange av hans type altså, pensjonister.  
 



 
 

 139 

MONICA: Men hadde du en klar, eller hadde du flere modellesere klar for deg når du leste 
bøkene?  
 
KLB: Jeg tenkte liksom ungdom for eksempel, jeg tviler på om de er der. Nei, jeg er litt 
usikker på det altså. Jeg skulle gjerne vist hvem som leser disse bøkene om helseplager og 
sånt.  
 
MONICA: Mm, tror du det hadde vært enklere å sitte i utvalget hvis du hadde hatt en 
brukerorientert forståelse?  
 
KLB: Ja, jeg tror det altså. Jeg tror det uansett hadde vært bra for hele bransjen, litteraturen 
generelt, for forfattere, forleggere, alle mulige folk som jobber med bøker og litteratur, å vite 
mer om hvem som leser det vi leser, hvor leser de det og hvorfor leser de det ikke.  
 
MONICA: Mm. For jeg har vært inne og sett på statistikk, på bibliofil for eksempel, de har jo 
informasjon om hvor mye som blir leid ut, men det sier jo ingenting om hvorfor de blir det og 
hvorfor noe annet ikke blir det.  
 
KLB: Nei, jeg tror ikke det finnes noen slike studier altså, dessverre. Noen må jo betale for 
det da, det burde jo vært en oppgave for samfunnet når man har en ordning som denne. Det er 
jo klart at det er en billig ordning, 10 millioner på et norsk statsbudsjett er jo ikke en gang en 
dråpe i havet, det er jo knapt nok så det synes. Her kjøper jo man inn båter som koster fire og 
halv milliard kroner, og som kantrer, og det er greit.  
 
MONICA: Koster mer å redde dem, enn å kjøpe dem.  
 
KLB: Ja  
 
(Latter)  
 
KLB: Det er jo bare peanuts. Men likevel, så vil jeg jo si det at for kvaliteten i norsk 
offentlighet og norsk kultur, så hadde det vært kjempefint å hatt en slik undersøkelse. Det er 
veldig rart at det ikke er gjennomført, tenker jeg. Det burde vært en kontinuerlig oppfølging 
av det.  
 
MONICA: Men det er jo en debatt om innkjøpsordningen.  
 
KLB: Ja, eller, det synes jeg ikke er så veldig omfattende, egentlig.  
 
MONICA: Nei, men det har vært litt småting, og da er det ofte forlag som er ute og kritiserer, 
hvis det er en bok som ikke har blitt kjøpt inn, som åpenbart skule blitt det. Du var litt inne på 
det i sta, eller i starten, du sa noe om at det er forlagene som skal sikre kvaliteten på bøkene, 
når de sender dem inn. Når de da ikke får resultatet de håper på, så synes, i alle fall flere av 
de jeg har snakket med, synes at det virker uforutsigbart.  
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KLB: Ja, ja, det synes de sikkert. Det kan du si, men første problemet er jo at man ikke kan 
kjøpe inn alt likevel, så uforutsigbarheten ligger jo i ordningen. Nei, altså, jeg skjønner jo det, 
men da synes jeg forlagene bør være mer offensive og delta i møter og diskutere med 
utvalget. For det er jo møter regelmessig med dem, og det er jo oppsiktsvekkende dårlig 
oppmøte og det er oppsiktsvekkende få som tar ordet. Av og til lurer jeg på om debattene 
skyldes at journalistene ringer dem opp og får en uttalelse, og så er det ikke mer enn det. Det 
er uforpliktende. Jeg har ikke sett per dags dato at noen har skrevet en mer grundig 
dokumentasjon, type kronikk, mer oversiktsartikkel hvor de har kritisert ordningen, bortsett 
fra litt oppstøt her, fra Espen Søbye, for eksempel. Jeg hører jo av og til, fra folk som jeg 
verdsetter og vet har gode intensjoner og slik, at de opplever den som usikker, men det er jo 
rett og slett fordi at de satser på bøker som på en måte er marginale i forhold til ordningen. 
Det kunne man ha gjort dem oppmerksomme på. 
 
MONICA: Og da er det retningslinjene man skal vise til?  
 
KLB: Ja, eller det er jo for eksempel det der med at bøkene er for snevre i forhold til 
mandatet til ordningen, at de henvender seg til en for liten målgruppe, rett og slett. De kan 
ikke kjøpe inn boka og sette den i alle folkebibliotek fra Kirkenes i nordøst til Mandal i sør, 
altså. Man må tenke at alle i hele landet skal ha glede av dette, uansett hvilken del av landet 
man bor.  
 
MONICA: Mm 
 
KLB: Men altså, hvis forlagene ønsker en mer forutsigbarhet i ordningen, så må de i større 
grad delta og være med og diskutere hvordan ordningen skal bli bedre, eventuelt utvides 
økonomisk. Det er jo ikke forleggerne som har drevet frem denne ordningen, det er det NFF 
som har gjort. Forleggerne har fått den i gave, unnskyld at jeg sier det. Det kan du takke NFF 
for, at vi i det hele tatt har en ordning. Forleggerne var med, men de var ikke pådriverne.  
 
MONICA: Ja, nei jeg har jo fått svar på mye av det jeg lurer på da.  
 
KLB: Ja, ikke sant, det er mye lettere å være konkret ikke sant. Bare for å ta et eksempel på 
relasjonen mellom det allmenne og det offentlige, eller det generelle, som er et veldig godt 
eksempel på at er boka god nok eller innkjøpsbar. Det er jo fra ditt distrikt da, han som var, 
var det Ystgaard han het, han som var statsråd, bondestatstråd i landbrukspolitikken i 
Arbeiderpartiet på 30-tallet, han som sto bak kriseforliket. Han er oppe fra Steinkjertraktene, 
rett utenfor.  
 
MONICA: Ja, Hans Ystgaard 
 
KLB: Det er barnebarnet hans som har skrevet boka om han, biografien. Den er skrevet på en 
slags dialektbasert, altså en radikal bokmål, en utrolig interessant bok. Den er veldig lokal, 
men den viser hvordan denne mannens bakgrunn i målrørsla, i bonderørsla, i 
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teatervirksomhet, et rikt organisasjonsliv på bygda, som en vanlig bonde, i og for seg et 
ganske stort bruk, som da på en måte mobiliseres gjennom organisasjoner, og kommer opp, 
først gjennom bondepartier. Og så blir han headhunta av Nygaardsvold, for han ville jo ha en 
kar med solid bakgrunn i bondebevegelsen, og kontakt med bøndene, for å gjennomføre et 
kriseforlik, som jo bondepartiet og arbeiderpartiet gjorde sammen. Den boka kunne man jo 
lett opplevd som veldig lokal, og interessant for trøndere, eller folk fra Nord-Trøndelag, i 
enda større grad. Men fordi den handlet om en helt sentral hendelse i norsk historie, nemlig 
kriseforliket, som forandret norsk politikk for alltid, for det var jo det som gjorde det mulig 
for arbeiderpartiet å gjennomføre velferdsreformer, med støtte fra bondepartiet, senere 
Senterpartiet. Det forandret Norge. Den boka er genial, veldig godt skrevet. Jeg vet ikke om 
den har solgt noe særlig. Hvis man vil lære om norsk historie, sett fra aktørenes side, så er det 
boka. En av de beste bøkene som kom for noen år siden, faktisk. Og da jeg var på Stortinget 
og snakket for bibliotekarene der, så er det en bok som de pusher på 
Stortingsrepresentantene, for de trenger jo også en historie, de trenger å skjønne politikken og 
bakgrunnen for politikken. Det er et veldig godt eksempel på det lokale og det nasjonale. En 
som mestrer å gjøre begge deler. Altså, ingen private nedtegnelser av et engasjert barnebarn, 
men rett og slett en bok som løfter en mann opp i sitt rette element, som en nasjonal strateg.  
 
MONICA: Mm, men da må man modellere –  
 
KLB: Da må man skape en leser som er bred, og er en som er nysgjerrig på norsk politikk og 
norsk politisk kultur, og også lære folk litt om mobiliseringen av samfunnet vårt, som 
organisasjonene stod for, og som jo var åpenbart sterkt i Nord-Trøndelag, altså. Det er jo et 
interessant fylke, faktisk. Utrolig mange bøker, apropos det igjen, du har jo, mange av de 
bøkene som kommer ut i forbindelse med utvidelsen av stemmeretten for kvinner.  
 
MONICA: Som Fredrikke Marie Qvam?  
 
KLB: Ja, for eksempel. Damer som har vært storgodsdamer, oppe på Inderøy. Fantastisk 
miljø og det er jo de som står bak dette. De var jo riksmålsdamer, men de var radikale da, 
fine kvinnfolk med privatskoler og greier, men de var jo progressive på alle måter. Takket 
være at forfattere har skrevet om dem, så har disse blitt kjent. Og så har man jo sett dem som 
det de var; viktige aktører i norsk historie. Så, å få til det, og til og med skrive godt om det, 
det er ikke gjort i en håndvending altså.  
 
MONICA: Men tror du alle som sitter i utvalget har like forutsetninger for å kunne lese ut 
modellesere?  
 
KLB: Nei, det tror jeg ikke. Det er jo en veldig viktig jobb for Kulturrådet å finne gode folk. 
Det de har slitt med er jo at det skal være en bred sammensetning fra hele landet, og kjønn 
selvfølgelig. Dette med ulik bakgrunn, det er jo ikke helt lett å få den kabalen til å gå opp, 
dessverre. Så du må jo være en nysgjerrig og en god leser.  
 
MONICA: Mm  
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KLB: Det er jo en litt krevende jobb å ha, å sitte og lese der.  
 
MONICA: Det er jo noen som har hevdet at det bør sitte kritikere i utvalget.  
 
KLB: Ja, kanskje det. Det er vel for så vidt det. Arnhild har jobba som kritiker, jeg har 
skrevet masse kritikk, Ida Berntsen var forlagsredaktør, Hovdenakk er jo kritiker. Så jeg syns 
nok kanskje det er ivaretatt. Det som var kritikken, og det som er blitt forandra, er jo det at 
veldig mange var fra Oslo og Oslo-regionen. Men det var litt tilfeldig at det ble slik den siste 
perioden jeg var med. Men ellers er jeg veldig med på det, det må være bredde i utvalget når 
det gjelder bakgrunn og hvor de kommer fra i landet. Det er jo bare selvsagt, synes jeg. Men 
det er jo klart at det er jo lett å velge folk som man kjenner i Oslo-regionen, så glemmer du at 
det bor folk i Trondheim, Stavanger, Bergen og Haugesund og så videre. Det er jo bra folk 
rundt omkring, klart det.  
 
(Latter) 
 
MONICA: Ja, har du noen avsluttende kommentar?  
 
KLB: Nei, altså, egentlig ikke. Jeg synes, hvis jeg skal si noe som jeg synes er viktig for at 
ordningen skal vedlikeholdes på en kvalitetssikrende måte, så må det være å ha mer innsikt i 
det vi snakket om; hvem leser dette og hva leser de, og hvorfor leser de det, og hvilket utbytte 
har de av å lese disse bøkene?  
 
MONICA: Mm 
 
KLB: Det skulle jeg gjerne visst litt mer om, altså. De vet jeg ingenting om. Bortsett fra det 
jeg selv opplever.  
 
(Latter)  
 
KLB: Yes 
 
MONICA: Takk skal du ha!  
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14 Vedlegg: Innkjøp fordelt på sjanger 
 

14.1 Påmeldte og innkjøpte titler 2005 
 

 
 
14.2 Påmeldte og innkjøpte titler 2006 

 
 
 
14.3 Påmeldte og innkjøpte titler 2007 

 

 Innkjøpt	
Annen	sakprosa		 7	
Biografi		 2	
Dokumentar		 10	
Essayistikk		 11	
Reiseskildringer		 2	

	 32	
 

 Påmeldt	
Annen	sakprosa	(59	stk.)	 59	
Biografi	(28	stk.)	 28	
Dokumentar	(66	stk.)	 66	
Essayistikk	(50	stk.)	 50	
Reiseskildringer	(22	stk.)	 22	

	 225	
 

	 	 	 	 Påmeldt		
Annen	sakprosa	(68	stk.)	 	 68	
Biografi	(30	stk.)	 	 	 30	
Dokumentar	(100	stk.)	 	 	 100	
Essayistikk	(30	stk.)	 	 	 30	
Reiseskildringer	(20	stk.)	 	 20	
	 	 	 	 ___________	
	 	 	 	 	 248	
	

 	
 

 Påmeldt		
Annen	sakprosa	(42stk.)	 42	
Biografi	(35	stk.)	 35	
Dokumentar	(82	stk.)	 82	
Essayistikk	(43	stk.)	 43	
Reiseskildringer	(7	stk.)	 7	

	 209	
 

 Innkjøpt		
Annen	sakprosa		 15	
Biografi		 14	
Dokumentar	 14	
Essayistikk	 5	
Reiseskildringer		 1	

	 49	
 

 Innkjøpt		
Annen	sakprosa		 10	
Biografi		 7	
Dokumentar	 19	

Essayistikk		 10	
Reiseskildringer	 4	

	 50	
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14.4 Påmeldte og innkjøpte titler 2008 

 
 
 
14.5 Påmeldte og innkjøpte titler 2009 

 
 
 
14.6 Påmeldte og innkjøpte titler 2010 

 

14.7 Påmeldte og innkjøpte titler 2011 

 

 
Påmeldt	
	

Annen	sakprosa	(303	
stk.)	 303	
Essayistikk	(8	stk.)	 8	

	 311	
 

 Innkjøpt		
Annen	
sakprosa	 38	
Essayistikk		 8	

	 46	
 

 Påmeldt		
Annen	sakprosa	(315	
stk.)	 315	
Essayistikk	(10	stk.)	 10	

	 325	
 

 Innkjøpt		
Annen	
sakprosa	 56	
Essayistikk		 10	

	 66	
 
 

 Påmeldt		
Annen	sakprosa	(274	
stk.)	 274	
Essayistikk	(8	stk.)	 8	

	 282	
 

 Innkjøpt	
Annen	
sakprosa	 65	
Essayistikk		 7	

	 72	
 

 Påmeldt		
Annen	sakprosa	(304	
stk.)	 304	
Essayistikk	(5	stk.)	 5	

	 309	
 

 Innkjøpt		
Annen	sakprosa		 73	
Essayistikk	 5	

	 78	
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14.8 Påmeldte og innkjøpte titler 2012 
 

 
 
 
14.9 Påmeldte og innkjøpte titler 2013 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
14.10 Påmeldte og innkjøpte titler 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Påmeldt		
Annen	sakprosa	(319	
stk.)	 319	
Essayistikk	(6	stk.)	 6	

	 325	
 

 Innkjøpt		
Annen	
sakprosa	 78	
Essayistikk		 6	

	 84	
 

 Påmeldt		
Annen	sakprosa	(304	
stk.)	 304	
Essayistikk	(4	stk.)	 4	

	 308	
 

 Innkjøpt		
Annen	sakprosa		 81	
Essayistikk		 4	

	 85	
 

 Innkjøpt		
Annen	
sakprosa	 77	
Essayistikk	 2	

	 79	
 

 Påmeldt		
Uspesifisert	 232	

	 232	
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14.11 Påmeldte og innkjøpte titler 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.12 Påmeldte og innkjøpte titler 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Påmeldt		
Annen	sakprosa	(329	
stk.)	 329	
Essayistikk	(4	stk.)	 4	

	 333	
 

 Innkjøpt		
Historie	 20	
Biografi		 14	
Debatt	 9	
Reportasje	 7	
Populærvitenskap	 7	
Essay		 4	
Reiseskildring	 3	
Krim-dokumentar		 3	

	 67	
 

 Påmeldt		
Uspesifisert	 263	

	 263	
 

 Innkjøpt		
Historie	 29	
Selvbiografi		 5	
Biografi		 12	
Debatt	 13	
Reportasje	 12	
Populærvitenskap	 3	
Essay		 6	
Reiseskildring	 2	
Uspesifisert	 2	

	  

 84	
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14.13 Påmeldte og innkjøpte titler 2017 
 

 
 
 
 
 

 Innkjøpt		
Historie	 28	
Selvbiografi		 5	
Biografi		 16	
Debatt	 7	
Reportasje	 16	
Populærvitenskap	 9	
Essay		 7	
Reiseskildring	 3	
  

 91	
 

 Påmeldt		
Uspesifisert	 299	

	 299	
 


