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Sammendrag 
 

Dagspressens bokanmeldelser spiller en viktig rolle i formidlingen av litteratur, og kritikkens 

tittel kan avgjøre hvorvidt anmeldelsen leses eller ikke. Litteraturkritikken i avisen står i et 

spenningsfelt mellom tidvis motstridende interesser: Mens representanter for litterære kretser 

blant annet har kritisert anmeldelsene for å være forbrukerveiledende, gjentagende, 

personorienterte og unyanserte, opererer avisen etter journalistiske nyhetskriterier, 

formidlingskrav og hensyn til avisleserens ønsker. Siden 1979 har journalistikkens 

rammevilkår endret seg, og med internett har klikkvennlighet og søkemotoroptimalisering gitt 

tittelen en viktig rolle som markedsføringsverktøy for avisene.    

 Problemstillingen i denne oppgaven er hvordan titlene i bokanmeldelser har endret seg 

fra 1979 til 2019, og om titler på nett skiller seg ut fra titler i papiravisene. For å besvare 

problemstillingen utføres en kvantitativ analyse av 461 titler i Klassekampen, Aftenposten og 

Dagbladet. Alle overskriftene er fra bokanmeldelser som omhandler norske romaner. 

 I analysen undersøkes hvor stor andel av titlene per år som er kvalitetsvurderende, 

hvilken holdning (positiv eller negativ) titlene gir uttrykk for at anmelderen har, hvor mange 

adjektiver overskriftene inneholder, titlenes lengde, hvor hyppig egennavn fremkommer i 

titlene, hvilke ord som har høyest frekvens og hvorvidt HTML-koder i nettavisene tyder på 

prioritering av søkemotoroptimalisering.         

 Mine funn tyder blant annet på at det ikke er en åpenbar, klikkvennlig vending i 

bokanmeldelsenes titler etter overgangen til nettavis, og at søkemotoroptimalisering 

prioriteres høyere i 2019 enn den gjorde i 2009. Det er imidlertid stor forskjell avisene 

imellom. Klikkvennlighet og titler på nett knyttes ofte til tendenser som personorientering og 

sensasjonalisme, men av overskriftene i min undersøkelse var det papiravisen i 1999 som 

hadde flest tabloide karakteristikker. Forfatternavnet ble hyppig brukt i titler dette året, og 

etter årtusenskiftet kan det observeres en markant nedgang i overskriftens bruk av forfatterens 

egennavn. Disse funnene blir, sammen med andre trender og tendenser som fremkommer av 

analysen, presentert i kronologisk rekkefølge, før mulige årsakssammenhenger blir drøftet i 

oppgavens siste del.  
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Forord 

 

Jeg ønsker å takke Kristin Goverud og Rikke Kathrine Nordgård for gjennomlesning og 

kommentarer. Mine medstudenter på litteraturformidling fortjener en stor takk for alle faglige 

diskusjoner og hyggelige stunder vi har hatt sammen i løpet av de to siste årene, både innenfor 

og utenfor universitetets vegger. 

 

Den største takksigelsen rettes til min veileder, Sissel Furuseth, for innspill og 

tilbakemeldinger, samt fleksibilitet til å gjennomføre gode og produktive veiledninger over 

videosamtale.  
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1.0 Introduksjon  

 
«Overskrifta og ingressen er halvparten av innhaldet. Den andre halvparten kallar vi 

brødteksten», skriver litteraturkritiker Atle Christiansen i Kritikarboka (2010, 128). Sammen 

med eventuelle bilder, ingress eller terningkast, vil overskriften være det første en avisleser 

ser når hun eller han får øye på en anmeldelse. Tittelen kan være avgjørende for hvorvidt 

anmeldelsen leses eller ikke, og lesningen av anmeldelsen kan være avgjørende for hvorvidt 

avisleseren kjøper boken eller ikke. Litteraturkritikken er viktig i markedsføringen av bøker. 

Dersom en bok har blitt anmeldt når førsteopplaget går i trykken (for eksempel om den utgis i 

oversettelse og har blitt anmeldt på originalspråket), inkluderes gjerne illustrasjoner av 

terningkastene fem og seks, eller sitater fra positive anmeldelser. Dette kan være på forsiden, 

på innsiden av smussomslaget eller på baksiden av boken. Eventuelt legges disse til ved andre 

opplag, og når en bok som i utgangspunktet har vært lansert i innbundet variant blir utgitt i 

heftet utgave, er positive sitater fra en anmelder nesten alltid inkludert. I tillegg er 

anmeldelsen viktig for forfatterens videre karriere. Litteratursosiolog Cecilie Wright Lund 

forklarer: «At det blir avsagt en 'dom', kan ha betydning for både økonomien og ryet til 

kunstneren. En seriøs kritikk kan være avgjørende for om kunstneren skal få fremtidige 

oppgaver, og være av betydning for den videre anerkjennelsen» (Lund 2000, 14).  

 Smarttelefonens inntog og internett som allemannseie har endret hvordan titler 

forfattes. Blant de 15 mest populære nettsidene i Norge (Similarweb 2020) består åtte av 

brukergrensesnitt som krever et trykk på én av flere overskrifter for å benytte siden slik den er 

tiltenkt. Dette gjelder fem nettaviser, Finn.no, YouTube og én nettside av det lyssky slaget. 

Tre nettsider har ingen overskrifter (Google.com, Google.no og Instagram). De resterende fire 

befinner seg i en gråsone, hvor brukeren blir eksponert for titler, men ikke nødvendigvis 

trenger å trykke på dem for optimal benyttelse av nettstedet (Yr.no, Facebook, Twitter og 

Wikipedia). Norske internettbrukere vil kunne eksponeres for flere hundre, om ikke flere 

tusen, titler i løpet av en dag på internett. I dette mediebildet er det avgjørende for avsenderen 

som står bak innholdet å tilpasse overskriften for å lokke brukere til akkurat sin 

artikkel/video/annonse. Som Audun Farbrot og Linda Lai ved Handelshøyskolen BI sier det: 

«Det hjelper fint lite om du har lagt mye arbeid i å utforme et budskap, om du ikke lykkes 

med å vinne kampen om folks begrensede oppmerksomhet» (Farbrot og Lai 2014, 40).

 Anmeldelser ser ut til å stå sentralt for publikums mottakelse av en bok, og 
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anmeldelsens overskrift sentral for hvorvidt kritikken leses. Internett har endret tittelens 

funksjon og rammer. Til min kjennskap er det likevel ingen, verken i norsk eller internasjonal 

kontekst, som har utført undersøkelser eller frembrakt teoretiske rammeverk som omhandler 

overskrifter i litteraturanmeldelser. Denne oppgaven vil derfor kombinere perspektiver fra 

medievitenskap og kritikkforskning, samt trekke tråder fra journalistisk praksis.   

  Jeg skal undersøke hvordan titlene i avisers bokanmeldelser brukes for å nå aktuelle 

lesere, og besvare følgende spørsmål: 

1. Hvordan har titler i bokanmeldelser endret seg i norske aviser fra 1979 til 2019? 

2. Er det et skille mellom titler i bokanmeldelser på nettaviser og i papiraviser? 

For å besvare problemstillingen har jeg samlet inn data fra Klassekampen, Aftenposten og 

Dagbladet under bokhøsten i fem forskjellige tiår: 1979, 1989, 1999, 2009 (nettavis og 

papiravis) og 2019 (nettavis og papiravis). Jeg har valgt å avgrense utvalget for å få et 

håndterlig antall titler å analysere, og inkluderer derfor kun anmeldelser av norske romaner 

for voksne.  

1.1 Begrepsavklaring 
Det finnes flere typer titler. Hovedtittelen er den vi tenker på som artikkelens overskrift. 

Stikktittelen er skrevet i mindre skriftstørrelse enn hovedtittelen, og er plassert over den. 

Aviser kan også benytte en undertittel (Wale 1997, 50). I noen avissaker blir alle tre inkludert, 

mens i andre tilfeller er det tilstrekkelig med en eller to. I denne oppgaven vil jeg kun 

analysere hovedtitler, og overskrift og tittel brukes synonymt. 

 

 

Figur 1: Eksempel fra Wale 1997, 51. Min redigering. 

 

På internett kan avisene utarbeide flere overskrifter for en og samme artikkel. I denne 

oppgaven vil jeg omtale fire typer titler i nettavisen. Én tittel presenteres på nettavisens 

forside (heretter kalt forsidetittel). Forsidetittelens funksjon er å forklare leseren hva saken 

handler om, og om avisene ønsker å generere klikk, er det i denne tittelen redaksjonen setter 

inn støtet. Forsidetittelen er et interessant studieobjekt for «clickbait»-forskere, men den er 
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også minst tilgjengelig; når saken ikke lengre er plassert på nettavisens forside, forsvinner 

tittelen. Tittelen som vises i selve artikkelen refereres i denne oppgaven til som sidetittel. I 

min undersøkelse er det denne tittelen som analyseres, og det er uklart om den er identisk med 

forsidetittelen. Overskriften som deles på Twitter kalles Twitter-tittel. I tillegg omtales 

HTML-tittelen, som ligger i nettavisens kode.  

1.2 Oppgavens struktur 

Denne oppgaven er delt inn i tre hovedkapitler.      

 I kapittel 2, Teori og metode, vil jeg først gå gjennom hvilke rammer bokanmeldelsen i 

dagspressen opererer innenfor, før jeg vil se nærmere på avistittelen. Sistnevnte redegjørelse 

har et tverrfaglig preg, ettersom både informatikken og medievitenskapen har bidratt i 

forskningen på titler. Til sist vil jeg beskrive hvordan jeg fant frem til materialet i min 

undersøkelse, og hvordan dette har blitt analysert.       

 I kapittel 3, Analyse, vises visuelle fremstillinger av de åtte aspektene jeg har 

undersøkt: andel kvalitetsvurderende titler og hvor mange av disse som gir uttrykk for en 

positiv eller negativ holdning til verket, bruk av adjektiver, lengde, hvorvidt titlene inneholder 

egennavn, hvor stor andel av overskriftene som refererer til stil versus innhold, hvilke ord 

som benyttes oftest, og til hvilken grad avisene ser ut til å prioritere søkemotoroptimalisering i 

titlene.            

 I det siste hovedkapittelet, Diskusjon, vil jeg gjøre rede for tendensene jeg har funnet, 

diskutere analysen, og drøfte mulige årsakssammenhenger.    
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2.0 Teori og metode 

 

2.1 Bokanmeldelsen 
Bokanmeldelsen er den vanligste kritikksjangeren, og anmeldelsene i avisen kan anses for å 

være delvis journalistikk, delvis forbrukerveiledning og delvis litterær kritikk. I denne 

oppgaven brukes «kritikk» og «anmeldelse» synonymt, og jeg refererer da til bokanmeldelsen 

i dagspressen, med mindre annet er presisert.  

2.1.1 Nyhetskriterier 

I journalistisk praksis er det normalt å skille mellom «myke» og «harde» nyheter – et skille 

som ser ut til å stå sentralt i forskningen på klikkvennlige titler. Mens harde nyheter har høy 

nyhetsverdi og krever umiddelbar publisering, kjennetegnes myke nyheter av å like gjerne 

kunne publiseres neste uke eller neste måned. Harde nyheter dreier seg ofte om politikk, 

økonomi og sosiale bevegelser, myke nyheter dreier seg gjerne om sladder eller human 

interests, og det er de harde nyhetene som troner øverst på rangstigen i journalistikken 

(Lehman-Wilzig og Seletzky 2010, 38).        

 I medievitenskapen bidro Mari Holmboe Ruge og Johan Galtung med en artikkel hvor 

de presenterte tolv nyhetskriterier (eksempelvis unexpectedness, composition, reference to 

elite people), som kunne forklare hvilke utenriksnyheter som ble dekket i norske aviser. Deres 

data tydet på at jo flere kriterier enn gitt sak tilfredsstiller, desto høyere er sannsynligheten for 

at saken vil bli en nyhet. Dersom saken tilfredsstiller få eller ingen av kriteriene, ville det 

heller ikke bli en nyhetssak i Norge (Ruge og Galtung 1965, 90–91). I ettertid har de tolv 

kriteriene, som beskrives som «det mest berømte og mest siterte norske bidraget til 

internasjonal nyhetsforskning» (Bjerke, Øvrebø og Brurås 2012, 26) blitt diskutert, utviklet og 

forkortet. I dag opererer mange med seks kriterier for nyhetsjournalistikk: vesentlighet (viktig 

kunnskap om samfunnet, identifikasjon (sosial, kulturell eller geografisk nærhet), sensasjon 

(det oppsiktsvekkende og ekstraordinære), aktualitet (noe som skjer nå), konflikt 

(motsetninger mellom personer og interesser) og eksklusivitet (at en avis har informasjon som 

de andre avisene ikke har) (Bjerke, Øvrebø og Brurås 2012, 27). Nyhetskriteriene har også 

betydning for kulturstoffet i avisene. Litteraturviteren Jan Inge Sørbø forklarte det slik i 1990: 

Det vil seia at sjansen for å finna kulturstoff på nyheitsplass er relativt liten, og kulturstoff får 

sjeldan førstesidetilvisingar. Det skjer, men då har stoffet ein karakter som gjer det aktuelt på 

ein spesiell måte (…) Med andre ord må kulturstoffet ha nyhetskriterium som er gyldige for 

vanleg nyheitsstoff, for at det skal koma ut av sitt eige, relativt tronge rom (Sørbø 1990, 140).   
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Litteraturprofessor Per Thomas Andersen bekrefter Sørbøs forståelse, og påpeker at 

bokanmeldelser i norsk dagspresse først og fremst er journalistikk. Anmeldelsene, mente 

Andersen, baserer seg på journalistiske vilkår som er overordnet litteraturkritiske kriterier 

(Andersen 1995, 13). Et eksempel på kulturjournalistikk som tilfredsstiller samtlige 

nyhetskriterier, og fikk førstesideoppslag, var Dagbladets anmeldelse av boken Spirit Hacking 

(anmeldt 16.oktober 2019), skrevet av Märtha Louise sin kjæreste, Durek Verrett. Bokens 

kontroversielle innhold, forfatterens kobling til det norske kongehus og det faktum at verket 

ennå ikke var utgitt på norsk, gjorde at Dagbladets anmeldelse (diskuterbart) oppfylte 

samtlige kriterier for nyhetsjournalistikken. Førstesideoppslaget og terningkast én førte til at 

forlagssjef i Cappelen Damm, forlaget som hadde de norske rettighetene til boken, valgte å 

gjennomgå boken en gang til, før det ble bestemt at de ikke ønsket å gi den ut likevel (Elster, 

Hirsti og Fermariello 2019).          

 Det ser ut til å være bred enighet om at forfatterens navn står sentralt for hvorvidt en 

bok blir anmeldt eller ei. Per Thomas Andersen hevdet i 1995 at både elitekriteriet (omtale av 

elitepersoner eller elitenasjoner), og personifikasjonskriteriet (omtalelse av hendelser som kan 

knyttes til spesifikke enkeltmennesker og individuelle skjebner) dannet et grunnlag for 

«kjendiseri» i norsk litteraturjournalistikk. Han påpeker at «Elitekriteriet og 

personifikasjonskriteriet innebærer at forfatteren er (minst) like viktig som boka. Det er ikke 

nok å være forfatter. Det er like viktig å ha en forfatter, en figur som kan figurere for sin bok, 

et imago eller et image» (Andersen 1995, 17). Forfatter Karsten Alnæs mente også at 

forfatternavnet var en viktig faktor når avisene bestemte hvilke bøker som skulle skrives om. 

Etter noen år med praksis i feltet, nedfelte han sine tanker om bransjen i det han selv omtaler 

som en «konspirasjonsteori». Denne var basert på samtaler han hadde hatt med forfattere, 

samt egne erfaringer som kritiker og formann i Den norske Forfatterforening. Antall bøker og 

nyhetshendelser generelt er naturligvis høyere enn antall bøker og nyhetshendelser som 

omtales i pressen. Både nyhetsjournalister og bokanmeldere må filtrere, utelukke, inkludere 

og bestemme hvilke bøker og nyheter som er aktuelle å videreformidle i avisen. Alnæs sin 

teori var at bøkene som ble anmeldt var tett knyttet til hvilke navn man kunne se på TV, fordi 

bokanmeldelsen måtte være gjenkjennelig og vekke en aha-opplevelse hos leseren. Videre 

mente han at forlagene prioriterte å sende ut spesifikke bøker til anmeldere, og at disse var 

bestemt ut fra bokens posisjon i forlaget, dens bokklubbpotensial og hvorvidt forfatteren var 

kjent fra før: «Min påstand var at forlagsredaksjonene, bokklubbene og forlagenes 

informasjonsavdelinger i høy grad var med å bestemme hvordan den enkelte bok ble profilert 

i avisen» (Alnæs 1996, 131). Avisene, mente Alnæs, opererte etter andre kriterier: hva 
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forfatteren het, hvorvidt boken behandlet et delikat emne og om den inneholdt grove 

beskyldninger eller avslørte skandaløse tilstander (ibid, 129). Forlagenes ønske og avisenes 

ønske overlapper ikke nødvendigvis alltid. Ettersom det er avisene som til syvende og sist 

bestemmer hvilke bøker de ønsker å skrive om, vil de journalistiske kriteriene prioriteres. 

Karsten Alnæs forklarer nyhetskriteriene på følgende måte: 

Overført til avisanmeldelsen betyr dette at en bokomtale skal fungere som en nyhet, en 

melding om at noe er skjedd – og alt annet må underordnes dette hensynet. Formen på 

nyhetsartikkelen blir dermed et forbilde for anmeldelsen. Som kjent organiserer denne 

sjangeren momentene etter prinsippet om fallende viktighet. Ingressen fanger hovedpoenget. 

Tittelen sammenfatter, «slår» og fungerer som appetittvekker – den er reklameplakaten som 

vekker leserens nysgjerrighet. (Alnæs 1996, 133). 

 

Tittelen skal altså fungere som en oppsummering, og den skal lokke leseren til å lese 

artikkelen. Som en slags «representant» for bokanmeldelsens brødtekst, vil tittelen potensielt 

kunne avdekke trender og tendenser i dagspressens litteraturkritikk. Likevel trenger ikke 

overskriften å være en treffende representant for brødteksten: en personorientert tittel trenger 

for eksempel ikke bety at det i anmeldelsen fokuseres på forfatterens liv. Det kan også være et 

resultat av at redaksjonen opplever navnebruken som det beste lokkemiddelet for å nå 

publikum.            

 I forlengelse av personorientering som nyhetskriterium, er tabloidisering av norsk 

dagspresse generelt, og kulturjournalistikken spesielt, et aktuelt begrep å gjøre rede for. De 

fleste norske aviser er i dag trykket i tabloidformat (halvparten så stor som den tidligere 

standarden, fullformatet). Begrepet beskriver også en form for journalistikk, og brukes ofte 

som en nedsettende betegnelse på kjendisrelaterte nyhetssaker i store oppslag. Den 

personorienterte, tabloide journalistikken blir ofte ansett som et uttrykk for forfallstendenser i 

både mediene og samfunnet (Slaatta 2002, 26). I tillegg til personorientering, knyttes denne 

typen medievirksomhet til oppslag av sensasjonell art. Gripsrud (2002, 83) beskriver 

sensasjonsjournalistikk slik: «Sensasjonsorientering i journalistikken er dyrking av følelser for 

selve følelsens skyld – poenget er å få publikum til å føle noe, til å fryse på ryggen, bli 

skremt, kvalme, kåte eller glade».        

 På 1960-tallet var fullformatet det vanligste formatet for papiraviser, men dette endret 

seg da VG høsten 1963 gikk over til tabloid. De andre avisene fulgte etter, og på 80-tallet var 

tabloidformatet den regjerende norm. De tre avisene i mitt utvalg gikk til tabloidformat på 

forskjellige tidspunkt: Dagbladet gikk fra fullformat til tabloidformat i 1983, og Aftenposten 

ble publisert i tabloidformat fra 2005 (Høst 2005, 13). Klassekampen gikk fra berlinerformat 

til tabloidformat i 1998, noe de i avisen (10.02.1998, side 5) noterte at var «fordi trykkeriet, i 
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likhet med andre trykkerier her i landet, ikke lenger kan produsere i det tidligere Berliner-

formatet».           

 Hvorvidt overgangen til tabloidformatet i aviser har ført til tabloidisering av avisens 

innhold, har vært gjenstand for forskning. Forfatteren av en masteroppgave i medievitenskap 

fant ikke tegn til økt tabloidisering i billedbruk, språk og argumentasjonsnivå i kulturkritikken 

etter Aftenposten gikk over til tabloidformat (Hansen, 104). I boken Med Dagbladet til 

tabloid, skrevet i 1986 som en undersøkelse av hvilke endringer tabloidformatet brakte med 

seg, ble det observert at bildet tok opp en større del av avissiden, mens tittelen og teksten fikk 

noe mindre plass etter omgjøringen til tabloidformat. Dette var imidlertid trender som også 

ble observert før formatendringen fant sted (Klausen 1986, 263). Undersøkelsen kunne også 

konstatere at kulturstoffet var likt i mengden, men formen var endret. Reportasjen økte på 

bekostning av menings- og spaltiststoff. Videre forklares det at kjendisstoffet i 

kulturjournalistikken hadde gått ned etter overgangen til tabloidformat, noe mange kanskje 

opplever som en kontraintuitiv utvikling. Nedgangen ble begrunnet slik: 

Nedgangen i kjendisstoffet skyldes imidlertid at trolig at det har endret karakter en god del. 

Det er blitt vinklet slik at den like gjerne kan klassifiseres under gruppen kuriosa. At folk flest 

har inntrykk av kjendishysteri, henger nok først og fremst sammen med at nesten alt stoff i dag 

personfokuseres, både i bilde og tekst (Klausen 1986, 268). 

 

Litteraturkritikken i dagspressen har ved flere tilfeller blitt anklaget for å ha undergått en 

tabloid transformasjon. Eksempelvis mente journalistprofessor Jo Bech Karlsen å observere et 

tydelig forfall i kulturjournalistikken gjennom hele 1900-tallet. Hans antagelser er i tråd med 

Dagbladets utvikling etter overgangen til tabloid – flere reportasjer og færre meninger:    

Kulturjournalistikkens utvikling i dette århundret viser ett meget klart utviklingstrekk: 

Meningsstoffet – den reflekterende journalistikk – har tapt terreng til fordel for nyhets- og 

reportasjestoffet – den begivenhetsbestemte journalistikk. Underholdningsidealet synes i stor 

grad å ha fortrengt det gamle folkeopplysningsidealet (Karlsen 1991, 185). 

 

Det er imidlertid utfordrende å presisere når en eventuell vending skal ha funnet sted. 

Forfatter Ivar Havnevik tidfester utviklingen til «de siste par år» i 2004 (Havnevik 2004), 

mens journalist Herman Willis skriver i Morgenbladet at pressen gjennomgikk en 

tabloidisering i 1830-årene (Willis 2004). Et søk på ordet «tabloidisering» i 

Nasjonalbiblioteket sine databaser (for aviser og bøker), viser at begrepet var mest i bruk 

mellom år 2000 og 2009. I avisene ble også ordet brukt hyppig i perioden 1995–1999. Dette 

kan indikere at diskusjonen om tabloidisering var aktiv disse årene, men gir ingen fasit. 

Kanskje brukte man et annet ord for å diskutere samme tendens i tiårene før.  . 
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 Overgangen til tabloidformat foregår på ulike tidspunkt i forskjellige aviser, og graden 

av tabloidisering i avisens innhold kan henge sammen med faktorer som avisens profil, 

tilgang på ressurser og økonomiske rammer. Det kan også tenkes at tabloidisering kan sees i 

sammenheng med ny teknologi: TV, fargeprint, formatendring og nettavisens inntog kan alle 

spille en rolle i utvikling av eventuelle tabloidiseringstendenser. Det vil være av interesse i 

min analyse å finne ut om titlene viser tabloide tendenser, og i så fall i hvilke år.  

2.1.2 Litteraturkritikk i norsk dagspresse  

Medieteknologiske faktorer, tabloidiseringstendenser og nyhetskriterier kan alle påvirke 

hvordan en tittel skrives. Det er rimelig å anta at også litteraturkritikerens vilkår vil kunne 

virke inn på titlene, og i det følgende vil jeg presentere noen av rammene for bokanmelderens 

praksis.           

 Norge er ikke en stor nasjon, og det litterære miljøet i Oslo er lite. Jeg bruker Oslo i 

denne sammenhengen fordi alle avisene i mitt utvalg driftes fra hovedstaden. Det samme gjør 

de største forlagene. Oslosentrert kulturdekning har blitt diskutert, blant annet av 

litteraturprofessor og forfatter Willy Dahl, som i 2004 kritiserte Klassekampen for det han 

oppfattet som en innsnevring av kulturkritikken og en økende tendens til Oslosentrering med 

Blindern-miljøet som målgruppe (Dahl 20104). Den debatten vil jeg ikke gå videre inn på her. 

Poenget er likevel klart: Litteraturmiljøet er lite, og forfatterne, forlagsrepresentanter og 

anmeldere vil i mange tilfeller ha personlig kjennskap til hverandre fra arrangementer eller 

andre arbeidssammenhenger. Den korte avstanden mellom anmelder og anmeldt kan by på 

utfordringer. Karsten Alnæs forklarer at han under sin tid i Arbeiderbladet (1979–1986) 

reserverte seg mot å anmelde norske forfattere fordi han følte «at andre kunne anfekte min 

integritet, og fordi jeg selv ikke alltid kunne lodde årsakene til de reaksjonene et 

skjønnlitterært verk utløste» (Alnæs 1996, 128). I tillegg opplevde han at antallet anmeldelser 

i avisen var knyttet til annonseinntekter fra forlagene. Eksempelvis fikk Dagbladet på et 

tidspunkt omtrent halvparten av annonseporteføljen fra bøker, og dette var avgjørende for at 

avisen publiserte så mange anmeldelser som den gjorde (Alnæs 1996, 130).  

 I tillegg til økonomiske forhold, vil også krass, negativ omtale av en norsk roman 

kunne forbindes med sosial risiko. Kritiker Øystein Rottem forklarer at bildet en anmelder 

danner av forfatteren, gjennom personlig bekjentskap eller mediebekjentskap, uvilkårlig vil 

påvirke anmeldelsen (Rottem 1995, 41). I sin tid som anmelder opplevde han både å bli 

utskjelt av forfattere over telefon og å se seg selv omtalt på trykk som en «sur kritikus som 

man helst skygger unna i selskapslivet» (ibid, 33). Den samme problematikken har vi kunnet 
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observere i nyere tid – eksempelvis da forfatteren Ketil Bjørnstad skrev om bokanmeldere i 

del tre av sitt selvbiografiske flerbindsverk Verden som var min. I boken Åttitallet fremstilles 

flere kritikere, med fullt, navn i negativt lys. Én bokanmelder blir beskrevet som en mobber, 

og forfatteren skriver at han på et tidspunkt ønsket å kaste et hvitvinsglass i ansiktet hennes 

(Norli et. al 2017).          

 Det lille miljøet med økonomiske bånd og bekjentskaper på kryss og tvers, kan være 

en av grunnene til at Kulturrådet på begynnelsen av 1990-tallet opprettet og finansierte flere 

kurs for kulturkritikere. Kursene dannet bakteppet for opprettelsen av det treårige 

prøveprosjektet Kritikerakademiet, et samarbeid mellom Institutt for Journalistikk, 

kritikerlagene og Norsk kulturråd, i 1997. Målet med prosjektet var å holde kurs og seminarer 

for kulturkritikere i flere fagområder, og i løpet av prosjektperioden deltok tolv anmeldere på 

kurs i litteraturkritikk (Ulfrstad 2000, 8–13). I 2000 ble en evaluering av kursene gjennomført, 

og i evalueringsnotatet forklares det at opprettelsen av Kritikerakademiet «kan forstås som et 

ønske om å profesjonalisere kritikervirksomheten». Det pekes på at ulike kritikerlag har holdt 

sporadiske seminarer med begrenset omfang, men at Kritikerakademiet er den første 

kritikerutdannelsen i Norge (Ulfrstad 2000, 33). Kritikerakademiet fikk ikke offentlig støtte til 

å fortsette sin virksomhet etter endt prøveperiode, men litteraturkritikerne arrangerte på 

begynnelsen av 2000-tallet skrivekurs i regi av Kritikerlaget (Kritikerlaget 2003). 

Kritikerlaget ble stiftet i 1998, etter Norsk Litteraturkritikerlag, Norsk kunstkritikerlag og 

Kritikerlaget for teater, musikk og ballet slo seg sammen. Norsk Litteraturkritikerlag sine 

medlemstall steg jevnt fra 1960 til 2000, og begynte deretter å synke (Andreassen 2006, 407). 

Opprettelsen av et felles kritikerlag, og prøveprosjektet Kritikerakademiet, kan tyde på at det i 

siste halvdel av 1990-tallet var en interesse for å profesjonalisere kulturkritikken. Hvorvidt 

profesjonalisering eventuelt vises i bokanmeldelsenes titler, vil være av interesse å undersøke 

i min analyse.           

 Flere kritikere vender blikket mot litteraturkritikkens forbrukerveiledende funksjon når 

bokanmeldelser i norsk dagspresse diskuteres. Litteraturkritiker Øystein Rottem forklarer det 

slik: «Avisanmeldelser må anses som en form for forbrukerveiledning. Det er grunnen til at 

man har en særlig forpliktelse overfor «den jevne leser» av avisenes kultursider (Rottem 

1995, 43). Litteratursosiolog Cecilie Wright Lund utførte i 2000 en undersøkelse av 

kulturkritikk i aviser. Hun delte opp anmeldelsenes argumentasjonsnivå i fire kategorier: 

analytiske og nyanserte kritikker, kritikker med overflatisk vurdering, forbrukerveiledning og 

slakt/panegyrikk. Forbrukerveiledning forklares som «tekster med overflatisk framstilling, der 

handlingsreferat eller beskrivelse av verket dominerer». Kategorien eksemplifiseres med en 
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plateanmeldelse, og Lund forklarer at «Dette går for å være en anmeldelse, men kunne like 

gjerne vært omformet til en lanseringsnyhet» (Lund 2000, 56). Slakt og panegyrikk defineres 

som «artikler som er negativt eller positivt ladet, med mer påstandskarakter enn begrunnelse 

for hvordan det slette eller fantastiske fremkommer» (Lund 2000, 58).    

 Begrepet forbrukerveiledning brukes altså med negativt fortegn i Lund sin 

undersøkelse, da det er nest nederst av de fire argumentasjonsnivåene, og karakteriseres av 

ord som «lanseringsnyhet» og «overflatisk». Karsten Alnæs omtaler avisanmeldelsene som 

mer beslektet med forbrukerveiledningen enn litteraturkritikken: «Akkurat som avisen tar mål 

av seg til å vise sine lesere hva som er god vin, gode sko, gode biler og godt sexliv, vil den 

også fortelle leserne hva det er spennende, nyttig, morsomt og underholdende å lese» (Alnæs 

1996, 134). Flere anmeldere opplever ikke forbrukerveiledning som slapp vurdering, men 

heller som en naturlig funksjon i en anmeldelse. Journalisten og forfatteren Jan Landro mener 

man bør kreve av en anmelder at han eller hun er forpliktet overfor leseren: «Det vil si at en 

dagsavisanmeldelse i noen grad får preg av forbrukerrettledning. Anmelderen opptrer ikke 

som den ufeilbarlige dommer, men som en kyndig veileder» (Landro 1995, 146), og 

litteraturkritiker Bernhard Ellefsen sa på et arrangement (gjengitt i intervjuform) at «jeg synes 

ikke forbrukerveiledning er noe fy-ord i det hele tatt, det er et viktig element. Kritikken gjør 

flere ting og det er en av dem» (Foreningen les!, 2018).     

  I 1991 uttrykte journalist og litteraturviter Jan Inge Sørbø (1990, 146) bekymring for 

det han opplevde som en tendens til at bokanmeldelsens resonerende potensial blir 

nedprioritert til fordel for panegyriske meldinger og tilfeldige terningkast. Videre mener han 

at skamros og slakt vil ha større sannsynlighet for å nå forsiden (slik det kan observeres i 

Dagbladets forside av Durek Verret), enn det en resonerende tekst med argumenter både for 

og mot vil ha. Karsten Alnæs forklarer at slakt er populært hos avisredaksjonen: «Skadefryd 

selger godt. Et slakt pirrer mer enn vasne lovord – for ikke å snakke om en velavveid omtale 

som nevner både positive og negative sider ved et litterært verk. Derfor er slakteren en velsett 

og aktet kulturmedarbeider» (Alnæs 1996, 132). På den andre siden påpeker han at 

litteraturkritikeren må forholde seg til avisens kommersielle mål, og ikke kan stille seg på 

siden av kravene om at tekstene skal være pedagogiske, utfordrende og lettleste.   

 Slakt, panegyrikk og forbrukerveiledning har i mange tiår blitt diskutert i forbindelse 

med anmeldelsenes kvalitet. Som artikkelens «reklameplakat» vil det derfor være interessant 

å se om disse aspektene manifesteres i overskriften, og dette blir nærmere undersøkt i min 

analyse. 
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2.1.3 Titler i kunstanmeldelser 

Til tross for at kulturkritikkens kvalitet hyppig diskuteres, omtales og kritiseres, finnes det få 

undersøkelser om anmeldelsenes paratekst, og undertegnede har kun funnet én studie av 

overskrifter i kulturjournalistikken. I 1992 ble artikkelen «Kunsten å skrive om kunst» levert 

som seminaroppgave av studentene Berit Solhaug og Inger Stavelin ved Norsk 

journalisthøgskole. Artikkelen ble senere publisert som et kapittel av boken Kritikk av kunst, 

bok og musikk. Solvang og Stavelin undersøkte norske avisers titler i 44 forhåndsomtaler og 

anmeldelser av kunstutstillinger i 1991. Undersøkelsen viser at en tredjedel av titlene var 

«vurderende» eller «karakteriserende». I disse titlene «proklamerer journalisten sitt inntrykk, 

sin mening, sin oppfatning av utstillingen» (Solhaug og Stavelin, 1994, 17). De fant også 

andre mønstre – som bruk av «etiketter», abstrakte titler og alliterasjon. Definisjonen på en 

«etikett» blir ikke eksplisitt forklart, men eksempeltitlene tyder på at overskrifter som 

inneholder informasjon om avsender eller kontekst forekommer hyppig blant «etikett»-titlene: 

«Anarkikunst fra 1960-årene», «Pistoletto på Bankplassen» og «Fragmentariske 

minusobjekter i Samtidsmuseet». Etikettene kan minne om avisenes stikktitler, men et søk på 

nevnte eksempler i Nasjonalbibliotekets arkiv viser at de sikter til artiklenes hovedtittel. 

Forfatterne av undersøkelsen kritiserer titlenes forfattere for blant annet utstrakt bruk 

fagord/fremmedspråk og bokstavrim for bokstavrimets skyld. De er ikke imponerte: 

Det vi trygt kan si, er at mer enn halvparten av titlene kunne ha blitt atskillig mer interessante 

med enkle håndgrep. Tittelen er dørstokken til saken, og både kunstskribenter selv og desken 

kan gjøre mye for å høvle den lavere. Dårlige titler kan skape barrierer folk ikke gidder klatre 

over! (Solhaug og Stavelin 1994, 19) 

 

Solhaug og Stavelin opplevde overdreven bruk av bokstavrim som unødvendig. Å bruke grep 

som oftest knyttes til diktekunsten, og ikke journalistikken, som alliterasjon og rim, kan 

likevel være med på å gjøre litteraturanmeldelsen til et «lesverdig verk» i seg selv. Det vil 

skille anmeldelsen fra nyhetsmeldingen, hvis hovedfunksjon er å informere om en aktuell sak 

på en konkret og presis måte.         

  Som kunstkritikken, kan også litteraturanmeldelsen både kritiseres for å være for 

enkle og for vanskelig å forstå. Litteraturkritiker Øystein Rottem forklarer: «Skriver man for 

'vanskelig' og anvender for mange fremmedord og teoretiske begreper, får man på pukkelen 

av 'den vanlige leser' og skjenn i avisredaksjonen, som gjerne stiller krav om enkelhet og 

anskuelighet idet de har bredest mulige publikum i tankene» (Rottem 1995, 37). Han 

kommenterer også at det blir dårlig mottatt om man skriver «for enkelt», da av 

litteraturprofessorer og hovedfagsstudenter. Selv om denne kritikken kan være berettiget, ser 
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det ikke ut som om den akademiske kritikken «tar høyde for det lesersosiologiske faktum at 

litterær teori ikke inngår i de fleste avisleseres forståelseshorisont» (Rottem 1995, 37). 

Anmelderens bruk av fagterminologi i dagspressen er en egen diskusjon, men at noen typiske 

«anmelderord» går igjen, virker sannsynlig. Ifølge litteraturprofessor Sissel Furuseth består 

kritikerens klisjéportefølje av mange adjektiv: «mesterlig», «gripende», «betydelig», 

«eiendommelig» og «uforløst» nevnes som eksempler på mye brukte ord i anmeldelser. I 

tillegg merkes det at «på høyde med» ofte benyttes når boken sammenlignes med andre verk 

(Furuseth 2016, 467–468). Hvilke ord som anvendes hyppigst i bokanmeldelser har likevel 

ikke vært gjenstand for systematisk undersøkelse. I min analyse vil jeg undersøke hvilke 

adjektiver og ord som benyttes oftest i titler. 

 

2.2 Overskriften 
Det ser ut til at overskriftene som forskningsobjekt har fått en ny aktualitet etter internett ble 

allemannseie. De som befatter seg med titler ser hovedsakelig ut til å være de som selv skriver 

dem; journalister og digitale markedsbyråer, for eksempel. Disse perspektivene er verdifulle 

for å forstå hvilke vilkår tittelen skrives under, og hvorfor den blir skrevet slik den blir. 

Delkapittelet vil bestå av normative innfallsvinkler, og hvordan en tittel ifølge journalister bør 

eller kan skrives, vil redegjøres for. 

2.2.1 Hvordan skrive en tittel?  

Det finnes få forskningsartikler om titler fra tiden før internett. Noe historisk innsikt er likevel 

tilgjengelig gjennom rådgivning for hvordan en tittel bør forfattes. Eksemplene som følger 

viser hvilke råd som har blitt gitt for analoge overskrifter i 1994, og digitale titler i 2018.

  I kursheftet Slik skriver du artikler du kan få solgt, kan vi lese syv råd for å skrive 

titler som vil fange en lesers oppmerksomhet. Kurset er i regi av Skrive-Instituttet på Kolbotn, 

som ikke lengre ser ut til å eksistere. Både innholdet i heftet og reklamen for 

Frilansklubben/NJ tyder på at kurset er myntet på frilansjournalister. Rådene ble skrevet i 

1994, og det oppgis ikke en forfatter. Listen er direkte parafrasert og forkortet (Skrive-

Instituttet 1994, 102). 

1) Ord med hentydning til et aktuelt tema 
2) Direkte henvendelse til leseren i form av et «Du» 
3) Overraskende eller provoserende vending 
4) Direkte spørsmål  
5) Direkte menneskelig vinkel 
6) Ny vri på gamle og velbrukte fraser  
7) Alliterasjoner 
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Rådene ble formulert året før Brønnøysunds Avis etablerte nettavis, som den første avisen i 

Norge. Det fremkommer ikke i teksten hva som er grunnlaget for rådene, men 

introduksjonskapittelet i kursheftet reklamerer med at «Nøyaktige studier av dette materialet 

vil gi deg ferdigheter som fagets mestere har utviklet gjennom generasjoner» (Skrive-

Instituttet 1994, 21). Rådene er annerledes enn de som ble presentert på bloggen til e-

markedsføringsselskapet Dynamicweb, som oppgir boken The Content Code (Mark W. 

Schaefer, 2015) som kilde. Målgruppen for denne teksten er de som skriver blogginnlegg, 

artikler, brosjyre eller annet på nett. Listen er direkte parafrasert og forkortet. Også her er 

antall punkter syv (Dynamicweb, 2018): 

1) Kort er godt – overskrifter med 8 ord eller mindre blir delt 21% mer enn gjennomsnittet 
2) Gjør overskriften beskrivende og presis 
3) Bruk kreativiteten din, la overskriften stikke seg ut i mengden 
4) Lister virker. Overskrifter med tall blir delt 50% mer enn gjennomsnittet 
5) Overskriften må få frem at innholdet er relevant 
6) Inkluder en av primærnøkkelordene som du gjerne vil bli assosiert med på Google 
7) Unngå å skrive overskriften til slutt 

 

Listene er eksempler på to organisasjoners opplæring i tittelskriving, og ikke etablerte 

fasitsvar med gjennomslagskraft i alle deler av journalistikken. Liste nummer to er skrevet 

med tanke på nettpublisering, noe som speiles i rådene. Ingen av rådene gjentas begge år. I 

Dynamicweb sin liste påpekes viktigheten av å skape en tittel som er enkel å dele på sosiale 

medier. Eksempelvis skal tittelen være kort for å kunne deles på Twitter, som hadde en 

maksgrense på 140 tegn før maksantallet ble doblet i 2017, og overskriften skal skille seg ut i 

mengden. Siden vi eksponeres for mange overskrifter hver dag, er det for mange nettsteder 

essensielt å forfatte overskrifter en bruker velger å klikke seg inn på. Også viktigheten av 

søkemotoroptimalisering i overskrifter på nett blir nevnt. Sistnevnte har vært gjenstand for 

forskning, både i Norge og internasjonalt.  

2.2.2 Søkemotoroptimalisering 

Verdens mest besøkte nettsted er Google.com. Å befinne seg høyt på resultatlisten for et søk 

vil gi flere klikk, og søkemotoroptimalisering (Search Engine Optimization eller SEO) 

prioriteres høyt av digitale markedsførere. En av de viktigste fordelene ved å tilpasse 

nettsiden sin så den plasseres høyt på resultatlisten, er ikke kun at nettsiden vil få flere 

visninger på tidspunktet den aktuelle artikkelen legges ut, men at søkeresultatene varer i en 

lang periode (Giomelakis og Veglis 2015, 23). I norsk bokbransjekontekst betyr det at dersom 

man søker på en bok som ble utgitt i 2012, vil antageligvis anmeldelsene, omtalene og 

nettbutikkene som har lagt mest arbeid i søkemotoroptimalisering dukke opp øverst i 
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resultatlisten, selv om søket blir utført ni år etter utgivelsen. Søk på gamle verk kan 

forekomme i betydelig mengde dersom en forfatter vinner en pris eller på andre måter er 

aktuell i nyhetsbildet. Om man ønsker å nå ut til flest mulig på nett vil SEO kunne bidra til 

aktualitet både her og nå, og føre lesere til tidligere publisert innhold.   

 De greske forskerne Dimitris Giomelakis og Andreas Veglis ved institutt for 

journalistikk og massekommunikasjon på Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki utarbeidet i 

2015 et «framework for suggested practices» for implementering av søkemotoroptimalisering 

i nettjournalistikken. De forklarer at titler på nett bør inneholde «frequent usage of proper 

names and locations» om de ønsker å nå høyt i resultatlistene. Følgende tittel blir brukt som 

eksempel på SEO-vennlig journalistikk: «World Cup 2014: Brazil humiliated by Germany 7-1 

in semi-final». Denne forklares som en kontrast til tittelen «Germany's triumph in the semi-

final», som, med unntak av «Germany» ikke inkluderer konkrete nøkkelord. Forskerne 

påpeker videre at sidetittelen ofte har flere spesifikke nøkkelord enn forsidetittelen, som 

vanligvis er mer generell (Giomelakis og Veglis 2015, 26). Det kan tenkes at saker høyt oppe 

på nettavisenes sider har større sannsynlighet for å ha to forskjellige titler, ettersom det kan 

virke som om søkemotoroptimalisering er mest relevant i «breaking news», og ikke i features 

eller meningsytringer (Richmond 2008). Mens forsiden kan inneholde «klikkvennlige» titler, 

vil det ikke være fordelaktig for søkemotoroptimaliserte titler å benytte samme formel: det er 

lite hensiktsmessig å bruke ord som ikke er relevant for saken, ettersom søkemotoren kan 

forvirres og ikke forstå hva artikkelen handler om (Richmond 2008, 52). SEO-vennlige titler, 

som skal gi konkret, direkte informasjon for å oppfattes korrekt av søkemotorer, kan derfor 

oppleves som en motpol til clickbaits, hvis hovedfunksjon er å pirre nysgjerrighet. 

 For å forstå hvordan søkemotoroptimalisering fungerer, er det nyttig å vite hvordan 

titlene skrives i nettavisenes kode. HTML er «et dataspråk som brukes til å beskrive hvordan 

informasjon skal presenteres på en nettside» (Morrison 2002, 2), og er standarden for 

publisering av tekstdokumenter og nettleserbaserte tjenester (Difi, 2015). Ved å høyreklikke 

på en nettside og trykke «Vis sidekilde», kan man se en nettsides HTML-kode, og få innsyn i 

hvilke titler en nettside opererer med. Eksempelvis kan vi se at Aftenpostens anmeldelse av 

Nina Lykkes Full spredning har flere titler. Sidetittelen er «Bokanmeldelse: Fastlegen fra 

helvete», og underoverskriften er «Nina Lykke har et sylskarpt blikk for hva som rører seg i 

tiden».  
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Figur 2: Skjermbilde fra Aftenposten.no, 26. oktober 2019 

 HTML-koden viser at artikkelen har en «<title>», og en «twitter:title». 

 

Slik ser det ut dersom man trykker på knappen for å dele artikkelen på Twitter: 

 

Figur 3: Skjermbilde av en anmeldelse slik den vises på Twitter 

 

Når artikkelen deles på Twitter, er overskriften lengre og mer detaljert enn tittelen i artikkelen 

på nettavisen. Ifølge SEO-ekspert Malcolm Coles (2011) på den britiske nettsiden Journalism, 

er det ikke tittelen som vises på nettsiden som inkluderes i Google-resultatene, men HTML-

tittelen. Ofte, som i Aftenpostens anmeldelse av Nina Lykke, er tittelen vi ser i nettavisen 

identisk med tittelen som kan leses i HTML-koden. Dette trenger imidlertid ikke være tilfelle, 

forklarer Coles, og viser til en artikkel fra Daily Mail. Tittelen som kan sees i nettartikkelen er 

«Sure those hats were wise, ladies? Princesses Bea and Eugenie top the fashion flops yet 

again in outlandish outfits», mens ordene som står skrevet mellom <title> og </title> (tittel og 



19 
 

avslutt tittel) i HTML-koden er «Royal wedding 2011: Princess Beatrice and Eugenie top the 

fashion flops yet again». Det er sistnevnte tittel man kan se i internettfanen, og som står i 

Googles resultatliste. Også NRK skiller mellom forsidetittel, sidetittel og HTML-tittel: 

 

 

Figur 4 Skjermbilde fra NRK.no, 4.mai 2020 

 

For en som blar gjennom NRK.no sin forside, ser det ut som om «Beskriver noe mange 

ungdommer har opplevd» er hovedoverskriften. Når man klikker seg inn på saken, ser det ut 

som om «Nakenbilde på avveie» er artikkelens hovedtittel, men ifølge nettsidens kode er det 

«Anmeldelse: «Ser du dette» av Sigrid Agnethe Hansen» som står mellom <title> og </title>. 

Det er sistnevnte som vises i søkeresultatene på Google, og denne overskriften rommer hele 

boktittelen, fullt navn på forfatter og nøkkelordet «anmeldelse». Malcolm Coles forklarer:  

Google pays a lot of attention to words that appear in the HTML title, so by using keywords in 

full there, but writing a great on-page headline with personality, abbreviations and nicknames, 

you can cater for search engines, searchers and regular readers (Coles 2011). 

 

Ved å endre HTML-tittelen kan altså NRK bruke søkemotoroptimalisering for å komme høyt 

opp på resultatlistene uten å måtte tilpasse hovedtittelen, hvis funksjon er å gi informasjon og 

trigge leserens nysgjerrighet. 

2.2.3 Clickbait 

Det velkjente engelske ordet clickbait, som i Norsk Akademisk Ordbok (NAOB) omtales som 

«klikkagn», defineres av ordbokens nettside som «overskrift på Internett som skal lokke 

leseren til å klikke på lenke for å lese videre; (useriøs) lokkemat for klikk på nettet». Klikkagn 
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som forskningsobjekt virker å tilhøre informatikken i større grad enn medievitenskapen. Et 

søk på ordet «clickbait» (utført 15.05.2020) i søkemotoren Google Scholar, viser at ni av de ti 

mest siterte artiklene om emnet er utført av data scientists (en yrkestittel som enn så lenge 

mangler en etablert, norsk oversettelse). Kun én artikkel er skrevet av forskere med 

journalistikk og medievitenskap som hovedfelt. Målet i informatikken er å finne 

fellestrekkene ved klikkvennlige titler, og gjenkjenne disse ved hjelp av maskinlæring 

(kunstig intelligens) i omfattende korpus.       

 Felles for flere av artiklene er en forståelse av klikkagn som et onde som kan 

gjenkjennes automatisk, og unngås. Den rådende holdning kan observeres i formuleringer 

som «Clickbait has quickly become one of the pests of social media, not unlike spam for 

email» (Potthast et. al 2018, 1506) og «Clickbaits are articles with misleading titles, 

exaggerating the content on the landing page (…) The content on the landing page is usually 

of low quality» (Biyani, Tsioutsiouliklis og Blackmer 2016, 94). Et indisk forskerteam 

identifiserte klikkvennlige titler ved å sammenligne 7500 overskrifter som var «clickbaits», 

og 7500 titler som ikke var «clickbaits» (også kalt tradisjonelle overskrifter). Målet var å lage 

en utvidelse til Google Chrome, som kunne hindre klikkvennlige titler fra å vises når man 

leser nyheter på nett. Forskerne fant at følgende kjennetegn indikerer at overskriften er 

klikkagn, og ikke en «tradisjonell» tittel (Chakraborty et. al 2016, 11): 

● flere og kortere ord 
● flere forkortelser (you'll, we'd, you're, they're) 
● flere «stop words» (høyfrekvente ord i et gitt korpus på et gitt språk) 
● flere «extremely positive» ord («Breathtakingly», «Awe-inspiring»)  
● mer internettslang (LOL, LMAO, AF og så videre) 
● uformell tegnsetting («!!!», «!?») 
● hyppigere bruk av personlig pronomen  

 

I tillegg observerer forskerne at: 

Clickbait headlines often employ determiners such as their, my, which, these to reference 

particular people or things in the article (…) The use of such determiners is primarily to make 

the user inquisitive about the object being referenced and persuade them to pursue the article 

further (Chakraborty et. al 2016, 12).  

 

De tradisjonelle titlene skrives så å si alltid i tredjeperson, og med substantiver der det i 

klikkvennlige overskrifter brukes personlig pronomen. Funnene er i tråd med funnene til de 

danske medieforskerne Blom og Hansen (2014), som utførte en undersøkelse av forward 

references i 2000 titler på den danske nettsiden tv2.dk. En forward reference er en henvisning 

til informasjon som ikke avdekkes i overskriften, men som ifølge tittelen vil avdekkes i 
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brødteksten. Av de 2000 titlene som ble undersøkt, inneholdt 344 overskrifter slike 

henvisninger. I 111 av disse tilfellene var det orene «her», «derfor», «sådan» og «så» som 

utgjorde referansen til brødtekstens innhold (Blom og Hansen 2014, 96–97). Blom og Hansen 

(2014) skiller mellom to typer av forward reference. Den ene kalles cataphora, og forklares 

som et ord eller en frase som viser til noe som forekommer videre i teksten, eksempelvis hun i 

setningen «Da hun kom hjem, spiste Julie en sjokolade». Den andre varianten er discourse 

deixis, som er en «reference to forthcoming (parts of the) discourse relative to the current 

location in the discourse» (Blom og Hansen 2014, 87). Deiktiske markører er ofte forbundet 

med samtaler ansikt-til-ansikt, hvor de talende kan «utnytte fellesskapet i tid og rom i 

meningsskapingen» (Svennevig 1995, 29). Person A kan for eksempel se mot en kinoplakat 

og spørre person B «har du sett den?», ettersom de begge kan se hvilken film det refereres til. 

Deiktiske markører i overskrifter på nett har blitt forsket på i en norsk doktorgrad1 og en 

bacheloroppgave2, men disse har omhandlet forsidetitler, og ikke sidetitler. I mitt utvalg har 

jeg kun inkludert anmeldelsenes sidetitler. 

 

2.3 Metode 

Målet med min undersøkelse er å finne ut hvordan anmeldelsenes titler har endret seg over 

tid, samt hvorvidt det er forskjeller mellom titler på nett og titler i papiravisen. I likhet med 

Cecilie Wright Lund, som analyserte dagspressenes kulturkritikk i år 2000, har jeg valgt å 

undersøke løssalgsavisen Dagbladet, og abonnementsavisen Aftenposten. Jeg har også 

inkludert Klassekampen i mitt utvalg. Utvalget er basert på følgende kriterier: 

 Tilgjengelighet. Avisene i mitt utvalg måtte være opprettet før 1979, ha internettsider 

og være tilgjengelige i Nasjonalbibliotekets database.     

  Merkevareprofiler som ikke overlapper. Ettersom digital modenhet og tittelskriving 

generelt mulig kan knyttes til avisenes merkevare, var det viktig å ikke inkludere to aviser 

med overlappende profil. Dette for å få større spredning i datamaterialet.   

 Betalingsmur/ikke betalingsmur. Det er rimelig å anta at titler bak betalingsmur skiller 

seg fra titler som er åpne for alle. Derfor ønsket jeg å inkludere minst én avis med 

anmeldelser bak betalingsmur og minst én avis med åpne anmeldelser.  

 
1 Hågvar, Yngve Benestad. 2016. «Nyhetssjangere i nettaviser: tekstnormforskjeller mellom nett- og 
papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014». Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo.  
2 Tangen, Herman Borgstrøm. 2017. «Du vil ikke tro hvordan titlene i sportsjournalistikk varierer fra 
nettutgaven til papiravisa – En studie av sportsjournalistikkens titler i nett- og papiraviser». Bacheloroppgave, 
Høgskolen i Oslo og Akershus. 



22 
 

 Abonnement/løssalg. Av samme grunn som nevnt i forrige punkt, ønsket jeg både 

abonnementsaviser og løssalgsaviser i mitt utvalg. 

 

I en mer omfattende undersøkelse ville det vært rimelig å analysere flere aviser, og 

eksempelvis inkludere aviser som driftes utenfor hovedstaden, og/eller gratisaviser. For å ha 

et håndterlig utvalg, lot det seg imidlertid ikke gjøre å undersøke et høyere antall aviser enn 

tre i denne oppgaven. Avisene som undersøkes er Dagbladet, Klassekampen og Aftenposten.

 Dagbladet er en løssalgsavis etablert i 1869, og som siden mellomkrigstiden har 

«dyrket sin særegne mikstur av kvalitet og sensasjon» (Dahl, Flo og Øy 2010, 73). Ingen av 

anmeldelsene fra 2009 eller 2019 er bak betalingsmur per 2020. Flere av nettavisens titler var 

i 2009 identiske med papiravisens.       

 Klassekampen ble opprettet i 1969, som en marxistisk-leninistisk arbeideravis, og 

omtaler seg selv som venstresidas dagsavis. I 2006 ble det ukentlige bilaget Bokmagasinet 

opprettet (Skjeseth 2011, 261). Klassekampen er en abonnementsavis, men selges også 

enkeltvis. Jeg fant ingen anmeldelser fra 2009 på avisens nettsider. Istedenfor å ha 

bokanmeldelser som egne artikler på nett i 2019, slik Dagbladet og Aftenposten har, befinner 

Klassekampens litteraturkritikk seg i en digital variant av papiravisen, som er publisert i sin 

helhet på nettsidene. Det er likevel ikke en faksimile: Den digitale varianten har et tilpasset, 

digitalt brukergrensesnitt, og man blar gjennom sidene med piltastene. Den digitale avisen er 

tilgjengelig for abonnenter. Innholdet på papir og digitalt er tilsynelatende identisk, uten at jeg 

har lest samtlige artikler i et gitt nummer på papir og i digitalt format for å teste dette. Titlene 

i bokanmeldelsene er imidlertid identiske i den digitale versjonen og papirversjonen i 2019.

 Aftenposten ble grunnlagt i 1860, og selges både enkeltvis og som abonnement. 

Aftenpostens anmeldelser var i 2019 bak betalingsmur, mens anmeldelsene fra 2009 ikke er 

bak betalingsmur per april 2020. Samtlige titler var i 2009 identiske i papiravisen og i 

nettavisen. I 2019 var titlene også tilnærmet identiske (alle nettanmeldelsene begynte med 

«Bokanmeldelse:», hvilket det ikke gjøres i papiravisen), med unntak av én tittel. 

 Den digitale modningsprosessen har ikke foregått parallelt i Dagbladet, Klassekampen 

og Aftenposten. Det er ikke nødvendigvis et mål for alle aviser å satse stort på nettinnhold, og 

overgangen fra det analoge til digitale kan mulig knyttes til avisenes øvrige merkevare. Aviser 

opererer med ulik praksis hva angår tittelskriving, og til syvende og sist er tittelen redaktørens 

ansvar. I noen tilfeller vil anmelderen skrive sine egne titler og få disse på trykk, mens i andre 

tilfeller vil redaktøren eller desken endre tittel, eller skrive tittelen selv. Jeg vet derfor ikke 

hvem som har forfattet titlene i mitt utvalg.        
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 For å finne avistitler, ble Nasjonalbiblioteket sine nettsider benyttet. 

Nasjonalbiblioteket har scannet aviser, og laget en digital samling som, ifølge nettsiden deres, 

strekker seg tilbake til 1763. Alle utgaver av Klassekampen, Dagbladet og Aftenposten fra 

oktober til desember i årene i mitt utvalg ble søkt i for å finne avisenes bokanmeldelser. Til 

sammen ble i overkant av 1500 aviser søkt gjennom. For å finne litteraturkritikken, brukte jeg 

søkeordene bok* roman bøker litteratur. Ettersom de fire søkeordene står hver for seg, og 

ingen er innrammet av sitattegn, fikk jeg opp flere titalls resultater per avis. Særlig bok*, som 

ble valgt ut som søkeord for å plukke opp «bokanmeldelse», «bokspesial», «bokekstra» og 

lignende, førte til at artikler om boksing, oppfordringer til å sende brev til (post)boks, eller 

intervjuobjekter som uttalte ordene «bokstavelig talt» ble inkludert i søkeresultatene. Til 

sammen fant jeg 1983 bokanmeldelser, som ble fordelt i kategoriene roman for voksen 

(norsk), roman for voksen (oversatt), dikt, noveller, barn/ungdom, annet og sakprosa. 

Sistnevnte kategori var størst i omfang med 851 anmeldelser. Riktignok var definisjonen av 

sakprosa bred i opptellingen, og eksempelvis ble selvhjelp, kokebøker, biografier, essays, 

leksika og brevveksling plassert i denne kategorien. Det engelske begrepet non-fiction ville 

vært mer passende. Alle anmeldelser av romaner hvis forfatternavn var meg ukjent ble 

undersøkt for å finne ut om anmeldelsen omhandlet et norsk eller oversatt verk. For å få et 

utvalg anmeldelser som var håndterlig og representert i samtlige aviser/årstall, falt valget på 

norske romaner for voksne. Med en såpass omfattende innhentingsprosess er det imidlertid 

mulig at noen titler har blitt oversett, men det er ingen grunn til å anta at eventuelle mangler 

har forekommet i vesentlig høyere grad i et spesifikt år, eller i en spesifikk avis. Det er derfor 

lite trolig at potensielt oversette titler ville ført til markante endringer i analysen. 

 

Antall titler fordeles slik: 

1979 1989 1999 2009 Nett 2009 Papir 2019 Nett 2019 Papir 

74 71 97 35 98 43 43 

 

. Ettersom jeg har valgt å inkludere samtlige titler av norske romaner jeg har funnet i den gitte 

tidsperioden, har utvalget en ujevn årsfordeling. Grunnet ujevnhetene har jeg valgt å benytte 

prosentregning, heller enn å telle antall observerte tilfeller, i analysen. 
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3.0 Analyse 
 

For å teste hvorvidt kritikken av litteraturanmeldelser i dagspressen speiles i anmeldelsenes 

titler, om det eventuelt fremkommer trender som står i kontrast til tidligere diskusjoner, og 

hvordan internett har påvirket titlene, vil jeg i dette kapittelet utføre en analyse av 

overskriftene. For å tydelig skille nett-titlene fra papirtitlene i diagrammene, er overskrifter 

fra internett markert i en mørkere farge enn overskriftene som er hentet fra trykte aviser. 

Overskriftene på nett i 2009 er i all hovedsak identiske med titlene i papiravisen 2009, men i 

et mindre utvalg, fordi ikke alle anmeldelsene i papiravisen ble publisert på nett dette året. 

 

3.1 Kvalitetsvurderende titler 
Jeg anser en tittel for å være kvalitetsvurderende dersom den markerer at anmelderen har en 

positiv eller negativ holdning til det omtalte verket. Tabellen under viser at 1999 skiller seg ut 

fra de andre papiravisene som året med flest kvalitetsvurderende titler. Andelen 

kvalitetsvurderende titler er høyere i nettavisene enn i papiravisene for samme år.  

 

To av de kvalitetsvurderende titlene var i 2009 formulert ulikt på nett og i avis: 

Papiravis Nettavis 

Masete og morsomt "På sitt beste er han rasende festlig" 

Bevegende eksilroman En utmerket roman om ensomhet 

2
1

2
9

6
4

3
6

4
6

3
2

4
0

1 9 7 9 1 9 8 9 1 9 9 9 2 0 0 9  P A P I R 2 0 0 9  N E T T 2 0 1 9  P A P I R 2 0 1 9  N E T T

PROSENTANDEL KVALITETSVURDERENDE 
TITLER
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I nettavisen er adjektivene av mer voldsom art enn de tilsvarende adjektivene i papiravisen: 

«morsom» blir «rasende festlig» i en tittel som siterer anmeldelsen av Morten Abels 

Temmelig mye juling, og Mirjam Kristensens roman Et rikt liv går fra å være «bevegende» i 

papiravisen til «utmerket» i nettavisen. Vi ser konturer av samme tendens i 2019: 

Papiravis Nettavis 

Lesefest Bokanmeldelse: En inspirert røverhistorie, en moralsk fabel 

Sorgarbeid uten slutt Mesterlig om det mørkeste 

Flyr høyt, lander støtt Mørkt, vondt og vakkert 

Tett og god roman Pikante Stoltenberg-historier, men hvorfor? 

Fantastisk serie Et høydepunkt i bokhøsten 

Hva gikk galt? For en bok! 

 

Her ser vi ved tre tilfeller bruk av «sterkere» ord i nettavisen: «Flyr høyt, lander støtt» blir til 

«Mørkt, vondt og vakkert», mens «Sorgarbeid uten slutt» blir «Mesterlig om det mørkeste» 

og «Hva gikk galt» blir «For en bok!». Man kan likevel argumentere for at «Lesefest» er en 

mer voldsom formulering enn «En inspirert røverhistorie, en moralsk fabel». Tendensen er 

altså ikke like klar som den var i 2009. Ved to tilfeller gir tittelen uttrykk for at anmelderen 

har en negativ holdning til verket på papir, men en positiv holdning på nett. I ett tilfelle var 

det motsatt.           

  «Sorgarbeid uten slutt» og «Mesterlig om det mørkeste» ble skrevet av Marius 

Wulfsberg i Dagbladet, og handlet om Ole Robert Sunde sin bok Jeg føler meg uvel. I likhet 

med den forrige utgivelsen i Sundes forfatterskap, romanen Penelope er syk (2017), handler 

boken om å miste sin ektefelle. Sunde har selv opplevd å miste sin kone til kreft, og har fortalt 

om opplevelsen i intervjuer. Nettavisens tittel, «Mesterlig om det mørkeste» gir et klart 

inntrykk av at anmelderen setter pris på verket. Papiravisens tittel, «Sorgarbeid uten slutt», 

kan oppleves som tvetydig. Kanskje anmelderen trekker frem at boken ikke oppleves som en 

ferdigstilt og avsluttet enhet, mulig mener han at forfatteren repeterer sorgprosessen som ble 

behandlet i den foregående utgivelsen. Eventuelt kan det tolkes som om boken har en åpen 

slutt, og at anmelderen mener dette er et positivt aspekt ved romanen. Når man ser tittelen i 

sin kontekst, med annen paratekst synlig, blir det enklere for leseren å tolke anmelderens 

holdning til verket. 
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Terningkastet hjelper leseren å tolke anmelderens holdning der tittelen kan være tvetydig. Det 

samme gjelder for Cathrine Krøger sin anmeldelse av Tiril Broch Aakre sin debutbok, hvor 

forfatteren tematiserer morens selvmord i romanform. Tittelen «Hva gikk galt?» er også 

vanskelig å tolke uten kontekst; stilles spørsmålet til bokens handlingsforløp eller til 

forfatterens evner? Også her ledsages papiravisens anmeldelse av terningkast seks. Titlene 

«Tett og god roman» (papir) og «Pikante Stoltenberg-historier, men hvorfor?» (nett), skrevet 

av anmelder Jon Rognlien for Dagbladet, om Bror Hagemann sin roman Det vidunderlige, 

viser en mer positiv holdning i papiravisen enn i nettavisen. 

3.1.1 Positiv og negativ kvalitetsvurdering 

Av de kvalitetsvurderende titlene ga de aller fleste inntrykk av at anmelderen hadde en positiv 

holdning til verket. Dette gjelder for samtlige år. Stolpediagrammet under viser hvor mange 

prosent av de kvalitetsvurderende titlene som viser en positiv, negativ eller tvetydig holdning 

til verket som omtales. 



27 
 

 

Det var flest negative anmeldelsestitler i 1979, og det er noe høyere andel positive 

anmeldelser på nettet enn i papiravisen.   

 

3.2 Adjektiver 
Det er, som en kunne antatt, noe overlapp mellom titler som benytter seg av adjektiver og 

titler hvor verkets kvalitet blir vurdert. Til sammen benyttes adjektiv i 129 titler av de 381 

titlene i mitt utvalg. Særlig populært var det å inkludere adjektiver i titlene i 1999.  
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Jeg vil nå gå gjennom de fem mest vanligste formene for adjektivbruk i titlene som kan 

observeres i mitt utvalg, presentert i synkende popularitet.  

(En/den) [adjektiv] [sjanger]: 33 titler 

Dette er den mest populære formelen for bruk av adjektiv i titler, og 30 av overskriftene er 

satt opp slik. Titlene avsluttes ofte med «roman» og ulike former for krim. I de andre 

sjangerbetegnelsene har jeg operert med en bred definisjon av ordet «sjanger». 

[adjektiv] roman [adjektiv] krim [adjektiv] annen sjangerbetegnelse 

En «åndelig» roman (1989) 
Finskåren roman (1989) 
En muggen gutteroman (1999) 
Engasjert politisk roman (1999) 
Sammensatt, intens roman (1999) 
Solid historisk roman (1999) 
Proff politiroman (2009) 
Bevegende eksilroman (2009) 
Fornøyelig debutroman (2009) 
Tett og god roman (2019) 
Vittig debutroman (2019) 
 

Aktuell data-krim (1989) 
Grei krim (1999) 
En fullblods kriminalroman (1999) 
Heftig krimflørt (1999) 
Imponerende historisk krim (1999) 
Kompromissløs kriminalroman (1999) 
Real krim (1999) 
Utmerket krimdebut (1999) 
Ujevn krimdebut (2009) 

Redelig dronningsaga (1979) 
Storartet fortellerkunst (1979)  
Mørk mytologi (1979) 
En rabiat ODY C (1989) 
En mytisk billedreise (1989) 
En underlig historie (1999) 
En verre røverhistorie (1999) 
Fantastisk køpenickiade (1999) 
Glitrende grøss (1999) 
Kortpustet krønike (1999) 
Særnorsk og magisk urbanisme (1999) 
Norsk feelgood (2009) 
Stilsikkert skjebnedrama (2009) 

 

Det er året 1999 som har høyest andel titler etter denne formelen med 16.47 prosent. Til 

sammenligning er 4 prosent av titlene skrevet i 1979 formulert på denne måten, og syv 

prosent av alle titler i 1989. Prosentandelen for 2009 og 2019 er fem prosent. 

 [Adjektiv/adverb] [substantiv/verb]: 20 titler 

19 av de 20 titlene som er utformet på denne måten, består av et adjektiv etterfulgt av et 

substantiv, som «Ulykkelig morslykke» (1979) og «Selvopptatt hjemkomst» (2009). I én tittel 

ble det benyttet adverb: «Mesterlig skrevet» (1989).  

[Adjektiv] (og) [adjektiv] (og) [adjektiv]: 13 titler 

To titler består av kun ett adjektiv: «Fragmentarisk» (1979) og «Lavstemt» (2009). Ti titler 

består av to adjektiver adskilt av et «og». Det forekommer én gang i 1999, og ni ganger i 

2009. Fire av titlene ble brukt i anmeldelser skrevet av Terje Stemland i Aftenposten 

(«Allmenn og avstikkende», «Kjapp og frisk», «Saftig og levende», «Original og dristig»), 

mens to titler av denne typen ledsaget anmeldelsene til Cathrine Krøger i Dagbladet («Lett og 

lekende», «Skakt og sjarmerende»). De resterende tre var i 2009 fordelt på forskjellige 

anmeldere. Én tittel består av tre adjektiver: «Dramatisk, aktuelt – og mislykket» (1979). 
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 [Adjektiv] om [tema]: 10 titler 

En hyppig brukt formel når titlene inneholder adjektiv, er å la adjektivet komme først, deretter 

«om», etterfulgt av tematikken boken omhandler: «Godt om natur» (1999) eller «Fengende 

om Oslos fengselsmiljøer» (2009) er eksempler på dette. Tre titler benytter seg av to 

adjektiver, eksempelvis «Åpent og nært om abort» (1989) og «Tøft og sårt om urbankvinnen» 

(1999). Andre varianter er «Fengende om falne engler i utkant-Norge» (1999) og «Elegant av 

Sæterbakken om sjalusi» (2009). Til sammen ti anmeldelser benytter seg av denne formelen, 

og det virker ikke til å stige eller synke i popularitet over årene. 

Adjektiv med egennavn: 10 titler 

Til sammen ti titler inkluderer adjektiver og egennavn, eksempelvis «Avvikende fra Skagen» 

(1999) og «Storartet Solstad» (2009).  

De to adjektivene som brukes hyppigst i mitt utvalg, blir brukt syv ganger hver: 

Adjektiv Antall Titler 

Stor* 7 Storartet fortellerkunst (1979), Jakten på det store kicket (1989), Stor, større, størst (1989), 
Storslått fra Venezia (2009 papir og 2009 nett), Storartet Solstad (2009 papir og 2009 nett),  

*Norsk 7 En svensk pessimist og en norsk realist (1979), Spennende tilvekst til norsk litteratur (1989), 
Særnorsk og magisk urbanisme (1999), En ondsinnet harselas med den norske litteraturen 
(2009 nett), Norsk feelgood (2009 papir), Frykt og avsky i norsk natur (2009 papir), Norsk 
bygde-scifi (2019 nett) 

*Sterk 5 Sterk kvinne, svakt håndtverk (1989), En middels sterk bacalao (1999), Fargesterkt fra 
Halden (1999), Symbolsterkt og ærlig om fortidens aske (1999), Liten og sterk (2009 papir) 

Viktig* 4 Viktig stoff pratet bort (1979), Odd Eidems viktigste bok (1979), Hvor viktig er kjærligheten? 
(1979), Brutalt viktig om krig (1999) 

Mørk* 4 Mørk mytologi (1979), Mørk latter og selvironi (2009 papir), Mesterlig om det mørkeste 
(2019 nett), Mørkt, vondt og vakkert (2019 nett) 

Fengende 3 Fengende om falne engler i utkant-Norge (1999), Fengende om Oslos gjengmiljøer (2019 
nett og papir) 

Best* 3 Den beste humoren kjem vestfrå (1979), «På sitt beste er han rasende festlig» (2009 nett), 
Ambjørnsens beste? (2009 papir) 

God* 3 Godt om natur (1999), Irriterende godt (2009 papir), Tett og god roman (2019 papir) 

Fantastisk 3 Fantastisk køpenickiade (1999), Skuffende på en fantastisk måte (2009 nett), Fantastisk 
serie (2019 papir) 

Vellykket 3 Nesten vellykket om ytre og indre grenser (1999), Ikke helt vellykket denne gang (2009 nett 
og papir) 

Vittig 3 Vittig og sympatisk (1999), Vittig debutroman (2019 nett og papir) 

 

Adjektiver som blir brukt to ganger er «spennende», «solid», «mislykket», «original», 

«utmerket», samt aktuel*, lang* og fin*. 
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3.3 Lengde 
Titlene på nett har gjennomsnittlig flere tegn enn papiravisen.  

 

Til tross for at gjennomsnittlig antall tegn (inkludert mellomrom) ser ganske lik ut i nettavisen 

2019 og i nettavisen 2009, er medianen ganske annerledes. Dette er grunnet Aftenposten sin 

bruk av ordet «Bokanmeldelse», hvilket trekker opp gjennomsnittet. I 1979 opptrer Dag 

Solstad, som anmeldte bøker i Klassekampen, som en statistisk outlier. Han står for tre av 

anmeldelsene i mitt utvalg. Mens gjennomsnittlig antall tegn var 23,4 i 1979, var Solstad sine 

på 45, 47 og 49 tegn («En forrykende roman med ei brist i bærebjelka», «En litterær 

skjødehund får litterære ambisjoner» og «En rå, opprørsk roman om forbudt kjærlighet»). Til 

gjengjeld bestod seks titler fra 1979 av kun ett ord. I 1989 var det to titler bestående av ett ord, 

og i 1999 var antallet fem. I 2009 bestod hele ni titler i papiravisen av ett ord, mot null i 

nettavisen. Papiravisen i 2019 hadde fire ettordstitler, og tre av dem kom fra Klassekampen. 

Ettersom Klassekampen bruker samme titler i papiravisen som de gjør i nettavisen, var tre av 

nett-titlene i 2019 på ett ord. Aftenposten hadde også én ettordstittel i papiravisen i 2019. 

Aftenposten benytter seg av samme titler i nettavisen og papiravisen dette året, med ett 

unntak, og det var denne ettordstittelen, som i trykket form var «Lesefest». I nettavisen var 

tittelen «Bokanmeldelse: En inspirert røverhistorie, en moralsk fabel». 

 

3.4 Egennavn 
Bruk av navnene til karakterer og forfattere i titlene blir brukt i alle tiårene jeg har undersøkt, 

og det var særlig populært i 1989, da 16 av de 71 titlene inneholdt egennavn. Tilsvarende tall 
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for 1979 er 7/73, og i 1999 var 19/97 titler navnerefererende. I papiravisen 2009 hadde 6/98 

anmeldelser et navn i tittelen, og på nett var antallet dette året 4/35. Det er færre anmeldelser 

med egennavn i tittelen i 2019: kun én av 43 anmeldelser hadde et egennavn i tittelen, både på 

nett og i papirversjon.  

  

 

Navnene har ulike funksjoner, og titler som inneholder egennavn kan deles i følgende 

kategorier: 

Forfatternavn som ordspill 

Dette er den klart minste kategorien, og det er kun ved to tilfeller at forfatterens navn blir 

brukt som ordspill. Dette gjelder «Vaage våger – og vinner» (1989) og «En lykke å lese 

Lykke» (2019).  

Navn som referanse til andre forfatterskap enn det som omtales i anmeldelsen 

Det er til sammen fire titler som refererer til andre forfatterskap enn det som omtales: «Med 

Jens Bjørneboe som modell» (1979), «Stemmen heter Strindberg» (1979), «I skyggen av 

Duun» (1989), og «Får Solstad til å blekne» (1999). 

Navn som referanse til andre litterære figurer enn de som omtales i anmeldelsen 

Én tittel refererer til litterære karakterer utenfor den omtalte bokens univers. «Wolf kan ende 

som Askeladd» (1989), omhandler Øystein Wingard Wolf sin bok Evnukkens kjærlighet. 

Anmelderen forklarer i anmeldelsen at «Samtidig er jeg meget imponert over Wolfs 
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utholdende leting efter bilder og hans dristige vilje til form-løsninger. Han er på vei, på leting, 

og det skal ikke forundre meg om han ender som en Askeladd» (Ødegård, 1989). I tillegg 

peker tre titler på intertekstuelle referanser i verket som omtales. To av disse er fra 1999 og 

viser til at verkene (det er to forskjellige romaner som omtales) har omstøpt Ibsens Hedda 

Gabler til nye romankarakterer. Titlene er «Hedda på frifot» og «Original, ny Hedda». 

Overskriften «Ask Burlefot møter Mrs. Dalloway» (2009) brukes i anmeldelsen av boken En 

perfekt dag av Runo Isaksen, og dens referanser til Virginia Woolfs roman Mrs. Dalloway og 

hovedpersonen i Agnar Mykles bøker Lasso rundt fru Luna og Sangen om den røde rubin. I 

anmeldelsen forklares romanens intertekstualitet: «Isaksen plasserer altså sin Mykle-avlegger, 

den kjærlighetshungrige og lett opprørske frilansfotografen Ask, i en ramme lånt fra Woolf» 

(Prinos, 2009). 

Navet til forfatteren som omtales i anmeldelsen 

Da Tove Nilsens bok Chaplins hemmelighet ble utgitt i 1989, valgte både Aftenposten og 

Dagbladet å benytte forfatterens navn i tittelen: «I hodet på unge Tove» og «Tove Nilsens 

'Bloody Mary'». Ingvar Ambjørnsen blir nevnt med navn i både 1999 («Ny fulltreffer fra 

Ambjørnsen») og i 2009 («Ambjørnsens beste?»). Å nevne forfatterens navn i tittelen er den 

vanligste måten å bruke navn i tittel på, og det var særlig populært i 1999: 13 titler (13.4 

prosent av alle titler) hadde den omtalte forfatterens navn i seg. I 1979 var tallet 2 (2.7 

prosent), i 1989 var det 6 (8.4 prosent) og papiravisene i 2009 inkluderte tre (3 prosent) titler 

med den omtalte forfatterens navn. Antallet for nettavisen var i 2009 én (2.8 prosent av alle 

nett-titler i 2009).  I 2019 ble Dagbladets papirtittel «En lykke å lese Lykke» i nettavisen 

endret til «En lykke å lese – igjen». Egennavnet til forfatter Nina Lykke var altså fjernet, og 

nettavisene inneholdt ingen titler med forfatterens navn i 2019.  

Navnet til karakteren som omtales i anmeldelsen 

Å inkludere de omtalte romankarakterene i tittelen inntreffer hyppigere i de tidlige 

anmeldelsene i mitt utvalg. I 1979 inneholdt 3/7 navnetitler karakternavn, mot 5/16 i 1989. 

Dette året omhandlet to av de fem titlene Jon Michelets karakter Thygesen («Thygesen på 

morderjakt i Oslofjorden», «Thygesen på tomgang»). Ti år senere hadde kun 1/19 navnetitler 

referanse til en karakter («Til værs med Elling») og det er ingen titler i 2009 eller 2019 som 

har karakternavn i seg.  

Navn på kjent person som har blitt karakter i romanen som omtales i anmeldelsen 

Fire av romanene som omtales tar utgangspunkt i kjente mennesker og hendelser, og titlene 

forklarer hvilken person romanen omhandler. Dette gjelder «Judas lever» og «Reich på 
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vrangen» fra 1999, og «Lille Håkon i skinnpose» og «Quislings stemme» fra 2009.  

 

3.5 Stil og innhold 
Noen av titlene refererer til bokens handling og/eller karakterer (i denne undersøkelsen kalt 

innhold). Eksempler på dette er overskrifter som «Ærverdig pressemann innblandet i 

mordsak» (1979) og «Fra rullestol til rutebuss» (2009). Andre titler viser til bokens 

språk/komposisjon (referert til som stil): «Mesterlig skrevet» (1989) og «Tett og god roman» 

(2019) er eksempler på dette. Andre titler inkluderer både innhold og stil: «Bevegende 

eksilroman» (2009) eller «Stimulerende om kongens mistro og tvil» (1999). I noen tilfeller er 

det vanskelig å avgjøre hvorvidt tittelen omhandler stil eller innhold. Titler som «En kvinnelig 

koloss» (1989) kan enten vise til egenskaper ved bokens hovedkarakter, eller det kan være et 

bilde på at verket etablerer forfatterens status. Sistnevnte er et eksempel på «uklart»-

kategorien. Titlene i mitt utvalg hadde følgende fordeling av stil, innhold, begge og uklart: 

 

 

Oransje = innhold Gul = stil Grønn = begge  Brun = uklart 

 

Sektordiagrammene viser at det i 1999, 2009 og 2019 er en høyere andel titler som inneholder 

begge kategoriene enn i 1979 og 1989. Vi ser også at de to første tiårene er tilnærmet like, 

med stor vekt på bokens innhold. Bokens innhold var hyppigst referert til i titlene fra 1979, 

1989 og i papiravisen 2009, mens bokens stil var viktigst i 2009 (nett), 1999 og 2019. Det er 

ingen tydelige, diakrone trender og heller ingen klare tendenser som skiller papiravisene fra 

nettavisene.  

1979 1989 1999

2009 Papir 2009 Nett 2019 Papir 2019 Nett
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3.6 Høyfrekventerte ord 
Ved hjelp av nettsiden wordcounter.net ble en undersøkelse av hyppig bruke ord gjennomført. 

Ordene som oftest ble brukt i litteraturkritikkens titler er bindeord som blir benyttet ofte i 

norsk språk for øvrig. Under følger en liste over hvilke ord som er brukt to eller flere ganger. 

Antall ganger ordet brukes er merket med parentes. 

1979 1989 1999 2009 Papir 2009 Nett 2019 Papir 2019 Nett 

Og (12) 
En (9) 
I (6) 
Om (5) 
Et (4) 
Det (3) 
Med (3) 
Roman (3) 
Kjærligheten (2) 
Som (2) 
Har (2) 
Seg (2) 
Mer (2) 
Dag (2) 
Hus (2) 
 

En (9) 
Og (8) 
I (7) 
På (6) 
Av (5) 
Det (5) 
Roman (3) 
Som (3) 
Til (3) 
For (2) 
Thygesen (2) 
Tove (2) 
Med (2) 
Data (2) 
Kjærlighet (2) 
 

Og (17) 
Om (8) 
Fra (8) 
En (8) 
I (5) 
På (5) 
Roman (4) 
Med (4) 
Sex (4) 
Til (4) 
Enn (3) 
Nesten (3) 
Uten (3) 
Krim (3) 

Og (19) 
Det (8) 
Om (6) 
I (6) 
På (4) 
Fra (4) 
Den (3) 
En (3) 
Med (3) 
Kjærligheten (2) 
Hva (2) 
Et (2) 
For (2) 
Over (2) 
Ingen (2) 
 
 

Og (5) 
I (5) 
På (4) 
Om (4) 
Fra (4) 
En (3) 
Det (3) 
Til (3) 
Er (3) 
Med (3) 
Den (2) 
Ingen (2) 
Røverhistorie (2) 
Et (2) 
Ikke (2) 

Og (6) 
En (3) 
Roman (3) 
Som (3) 
Uten (2) 
Om (2) 
Til (2) 
Fra (2) 
Lykke (2) 
Kjærlighet (2) 
I (2) 
På (2) 

Bokanmeldelse (11) 
En (6) 
Og (6) 
Om (3) 
Som (3) 
I (3) 
Roman (2) 
Til (2) 
Det (2) 
For (2) 
Kjærlighet (2) 
På (2) 

 

Ordene som ikke er understreket, er såkalte «stop words», altså ord som går igjen i et gitt 

korpus på et gitt språk, slik det defineres av Chakraborty et al (2016). Det er færrest «stop 

words» per anmeldelse i papiravisen 2019 (0,55 per anmeldelse), og flest i nettavisen 2009 

(1,28 per anmeldelse). Resterende år har mellom 0,63 og 0,70 slike ord per anmeldelse. Det er 

verdt å merke seg at antall «stop words» per anmeldelse er høyere i nettavisene enn i 

papiravisene tilsvarende år. Om vi ser bort fra de oftest gjentatte ordene, er det to ord som går 

igjen: roman og kjærlighet(en). Roman blir brukt i samtlige år med unntak av 2009, hvor 

ordet ikke forekommer to ganger eller fler verken på nett eller papir. Kjærlighet(en) 

forekommer i samtlige utvalg unntatt 1999 og nettavisen i 2009. I 1989 ble karakteren 

Thygesen nevnt i titler to ganger, og det samme ble Tove (Nilsen). Dessuten var det 

nysgjerrighet angående ny teknologi på slutten av 80-tallet, og ordet data ble brukt to ganger. 

Ti år senere var ordene krim og nesten brukt i titler tre ganger hver, og disse ordene finnes 

ikke i de andre tiårenes lister. At ordet «Lykke» forekommer to ganger i papiraviser i 2019 

skyldes forfatteren Nina Lykke og lanseringen av boken Full spredning. Det er få titler som 

inneholder litteraturteoretisk fagterminologi: Knut Faldbakken sin «Filologi og kjæresteri» ble 

publisert i Dagbladet i 1979 og «Poetisk og modernistisk» var tittelen på en anmeldelse i 

Aftenposten i 2009. Også Erik Fosnes Hansen beveger seg mot begrepsbruk som er etablert i 

litterære miljøer, men ikke nødvendigvis utenfor, når han omtaler en roman som håndtverk: 
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«Sterk kvinne, svakt håndtverk» (Aftenposten, 1989). Noen ord går igjen som karakteristisk 

for overskriftene dersom alle titlene sees under ett, og ikke sorteres etter årstall. 

Bokanmelderens stammespråk inneholder varianter av «sterkt», som nevnt i kapittelet om 

adjektiver. Også varianter av mester («Mesterlig skrevet», «Mesterlig om det mørkeste», 

«Bringsværds mesterverk», «Et mesterstykke») og sårt («Sårt og tøft om urbankvinnen», 

«Sårt om ung sex») går igjen. Flere titler refererer til livets store hendelser – død, liv og 

kjærlighet er alle godt representert med henholdsvis seks, ni og tolv titler. Totalt seks titler 

inneholder ordet «sex», og fire av disse ble skrevet i 1999. Fem titler refererer til hus: 

«Havrevolds hus», «Fars hus», «Huset med de rare i», «Overdådig fra galehuset» og «'Kan la 

seg piske offentlig på Litteraturhuset'».  

 

3.7 Søkemotoroptimalisering 
En gjennomgang av HTML-kodene til Dagbladet og Aftenposten (som tidligere nevnt, hadde 

ikke Klassekampen anmeldelser som nettartikler i tidsrommet jeg undersøker), viser at 

avisene følger annen praksis i 2019 enn i 2009. HTML-kodene viser hvilke titler som 

fremstilles dersom artikkelen deles på Twitter, men det er ikke egne koder for titler på 

Facebook. Et forsøk på å dele nevnte anmeldelser på egen Facebook-profil, tyder på at titlene 

som vises når artikkelen deles på Facebook er identisk med Twitter-titlene. I tabellene under 

vises hvordan titlene var formulert. 

Aftenposten: 

 HTML-tittel Twitter-tittel Tittel nettavis Tittel papiravis 
2009 Storarted Solstad Storartet Solstad Storartet Solstad Storartet Solstad 

2019 Bokanmeldelse: En roman 
uten dødpunkter 

Bokanmeldelse: Merethe Lindstrøm har 
skrevet en rik roman helt uten dødpunkter 

Bokanmeldelse: En 
roman uten dødpunkter 

En roman uten 
dødpunkter 

 

Dagbladet: 

 HTML-tittel Twitter-tittel Sidetittel nettavis Tittel papiravis 
2009 Storslått fra Venezia - Dagbladet Storslått fra Venezia Storslått fra Venezia Storslått fra Venezia 

2019 Anmeldelse: Merethe Lindstrøm, Fuglenes 
anatomi - Mørkt, vondt og vakkert - Dagbladet 

Mørkt, vondt og vakkert Mørkt, vondt og 
vakkert 

Flyr høyt, lander støtt 

 

De fire titteltypene – som alle i prinsippet kan være forskjellige – har hver sin funksjon. 

HTML-tittelen kan fungere som «søkemotortittel». Det er denne som vises på Google (og 

andre søkemotorer) sine resultatlister, og i fanen man åpnet i nettleseren sin. Twitter-tittelen 

skal trigge nysgjerrighet og få leseren til å trykke på linken for å lese saken. Tittelen i 
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papiravisen kan gi større frihet til tittelforfatteren ettersom avisen ikke er økonomisk avhengig 

av at artikkelen klikkes på. Tabellene ovenfor viser hovedsakelig tre forhold: 

1) Titlene i 2009 er (nesten) identiske på alle flater, mens titlene fra 2019 er forskjellige, 

avhengig av hvilken plattform tittelen lanseres på. Begge avisene opererer med tre 

forskjellige titler. Hos Dagbladet er Twitter-tittelen og tittelen i nettavisen identisk, 

mens i Aftenposten er nettavisens tittel identisk med HTML-tittelen.  

2) Dagbladet inkluderer nøkkelordet «anmeldelse», forfatterens fullstendige navn, 

bokens fullstendige tittel og hvilken avis anmeldelsen tilhører i HTML-tittelen. Dette 

er i tråd med Coles (2011) sine råd om søkemotoroptimalisering på nettsider. 

3) Aftenposten inkluderer ordet «Bokanmeldelse» i alle sine titler på nett i 2019, men 

ikke i papiravisen. Muligens er dette for å gjøre det enklere å navigere i avisenes 

nettsider. Det kan også være for å tydeliggjøre at artikkelen er en anmeldelse ved å 

kompensere for mangelen på kontekstgivende paratekst som vises i papiravisen 

(byline med ordet «anmelder», bilde av romanen, plassering under bok/kultur-vignett, 

eventuelle terningkast og så videre).  
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4.0 Diskusjon 

 
Før jeg drøfter forskjellen mellom nettaviser og papiraviser, og diskuterer mulige 

årsakssammenhenger, vil jeg kort gjennomgå de ulike årstallenes egenart i kronologisk 

rekkefølge. Her vil jeg tydeliggjøre hvilke aspekter som var karakteriserende for titlene de 

forskjellige tårene. Titlene i overskriftene representerer en «typisk tittel» hentet fra utvalget i 

året som omtales. 

 

4.1 Den typiske tittelen 
 «Helgenens hustru» - 1979 

1979 er året med lavest andel kvalitetsvurderende titler i mitt utvalg. Gjennomsnittlig 

inneholdt disse titlene 23 tegn, og få titler inneholdt egennavn. Dette året var det mest 

populært å kommentere bokens innhold, og ikke dens stil, i tittelen. Dag Solstad sine tre titler 

skiller seg markant fra resten av titlene fra 1979: De er vesentlig lengre, mer 

kvalitetsvurderende og inneholder flere adjektiver enn den gjennomsnittlige tittelen fra 1979. 

I tillegg er 1979 året med flest «slaktende» titler. Av de kvalitetsvurderende titlene, ga 33 

prosent et inntrykk av at anmelderen ikke satt pris på verket. Karsten Alnæs påpekte i 1996 at 

slaktende kritikk solgte godt, og det kan derfor oppleves som noe overraskende at det ikke var 

flere slaktende titler generelt; de aller fleste var, samtlige år, positive. Det litterære miljøet er 

lite, og en slaktende tittel av en norsk roman kan mulig påføre anmelderen sosial risiko. Det 

kunne vært interessant å se om den høye andelen positive titler ville kunne observeres i et 

utvalg bestående av anmeldelser som befatter seg med oversatte romaner.   

 «Øko-Rambo i regnskogen» - 1989 

1979 og 1989 har mange fellestrekk. I samtlige søylediagram, med unntak av «titler som 

inneholder egennavn», ser 1979 og 1989 ut til å danne et par med relativt like resultater. De 

har cirka like mange kvalitetsvurderende titler (færre enn de andre årene), adjektiv (færre enn 

de andre årene), likt antall tegn og nesten identisk fordeling mellom innhold og stil: cirka 

halvparten av titlene refererer til bokens innhold. De to årene har til felles at det i mitt utvalg 

er ca. like mange titler fra 1979 (N=73) og 1989 (N=71), men ettersom alt er utregnet i 

prosent, skulle ikke antallet påvirke resultatene nevneverdig. Til forskjell fra 1979, er det 

mange titler som inneholder egennavn i 1989, og de titlene som inneholder 

kvalitetsvurderinger er mer positive i kvalitetsvurderingene enn de var ti år tidligere. Titlene i 

året 1989 oppsummeres godt av tittelen «Øko-Rambo i regnskogen»: en deskriptiv tittel som 
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viser til bokens handling heller en stil, som inneholder egennavn og ikke vurderer verkets 

kvalitet.          

 «Sjeldent gripende fra Fossum» - 1999 

Titlene i 1999 skiller seg fra titlene de foregående årene. Andelen kvalitetsvurderende titler 

var vesentlig høyere, og det ble brukt flere adjektiver enn tidligere. I tillegg ble det, i likhet 

med 1989, brukt egennavn i stor grad dette året, og det var flere titler som kommenterte stil 

enn som kommenterte handling. 1999 var også året som brukte navnet til forfatteren av verket 

mest, der de andre årene som viser til egennavn gjerne refererer til karakterens navn eller 

sammenligner med andre forfatterskap. I 1999 hadde 19 titler (ca. 1/5 av alle titler) egennavn, 

og 13 av disse var egennavnet til forfatteren som ble omtalt i anmeldelsen. Forfatterne som 

nevnes omtales med få unntak kun med etternavn, og det kan tyde på at etternavnet er 

tilstrekkelig for at leseren skal forstå hvem som omtales. Funnet kan tyde på at elitekriteriet 

tilhørte 1999 i større grad enn de andre årene i mitt utvalg. Dette er i tråd med Per Thomas 

Andersen sin forståelse av forfatteren som «(minst) like viktig som boka»: en oppfattelse som 

ble formulert i 1995. 1999 var året med nest høyest andel adjektiver, og også året med høyest 

prosentandel titler som refererer til både stil og innhold. Varianter av adjektivene «stor» og 

«sterk» tar posisjon som nummer en og tre i mest hyppig brukte adjektiv dette året, og 

adjektivene «best» og «fantastisk» benyttes flere ganger. I tillegg er varianter av «mester» 

ofte brukt. Ordet «sex» brukes i seks titler, og fire av dem er fra 1999. Tabloidiseringen av 

dagspressen er vanskelig å tidfeste presist, også fordi avisene ikke har en parallell utvikling. 

Likevel kan det se ut som om 1999 er det året med flest tabloide tendenser i 

bokanmeldelsenes titler, grunnet de seksuelle referansene, sensasjonelle adjektivene og den 

hyppige bruken av forfatternes egennavn. Titlene i året 1999 kan oppsummeres i tittelen 

«Sjeldent gripende fra Fossum».          

 «Familieliv og død» - 2009 (papir) 

Det var få titler som inneholdt egennavn i papiravisen i 2009, og det var (så vidt) flere titler 

som kommenterte bokens handling enn stil. Det var et høyere antall adjektiver enn i 1979 og 

1989. Dette året skiller seg ut ved at det var mange titler som var formulert som [adjektiv] og 

[adjektiv], noe vi ikke ser i andre år. I tillegg var det mange titler som ble formulert 

[substantiv] og [substantiv] («Syn og sagn», «Sex og fortelling»). Formelen [ord] og [ord] var 

populær dette året, og sammenlignet med de andre årene var det få kvalitetsvurderende titler.

 «En ondsinnet harselas med den norske litteraturen» - 2009 (nett) 

Titlene i nettavisen skiller seg fra titlene i papiravisen dette året. De kommenterer stil mer enn 

innhold, har flere adjektiver, er lengre og har færre egennavn. I tillegg er de mer 
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kvalitetsvurderende enn titlene i papiravisen.       

 «En roman uten dødpunkter» - 2019 (papir)  

Papiravisen i 2019 hadde noe færre kvalitetsvurderende titler enn tiåret tidligere, og få 

adjektiver. Kun én tittel hadde egennavn, og det var flere titler som kommenterte stil enn 

innhold.          

 «Bokanmeldelse: Tapte illusjoner, tapt leseglede» - 2019 (nett) 

Nett-titlene i 2019 var mer kvalitetsvurderende enn titlene i papiravisen, inneholdt flere 

adjektiver og var lengre. I likhet med titlene fra papiravisen dette året, ble det ikke brukt 

egennavn, og de fleste titlene kommenterte stil heller enn innhold. I tillegg inneholdt alle 

titlene fra Aftenposten ordet «Bokanmeldelse».  

 

4.2 Overskrifter i nettavisen 
Titlene i nettavisen skiller seg fra titlene i papiravisen ved samtlige målinger, og på samme 

måte: der søylediagrammene viser et tilfelle som fremtrer hyppigere i nettavisen 2009 enn i 

papiravisen 2009, har også nettavisen ti år senere hyppigere tilfeller enn papiravisen ti år 

senere. Slik er det i alle søylediagrammene med unntak av andel egennavn brukt i titlene. 

Flere nett-titler er kvalitetsvurderende, og overskriftene gir inntrykk av at anmelderen har en 

positiv holdning til verket noe oftere på nett enn på papir. I tillegg inneholder titlene på nett 

flere adjektiver. Likevel er det lite som tyder på en dramatisk, klikkvennlig vending i 

bokanmeldelsenes titler i nettavisene sammenlignet med papiravisene. Riktignok inneholder 

titlene et noe høyere antall ord og tegn enn titlene som ikke er på nett, og vi kan observere 

indikasjoner på at nettavisene generelt sett benytter noe mer «ekstreme» adjektiver i 

nettavisen enn i papiravisen. Materialet som påviser denne tendensen er begrenset i mitt 

utvalg, og det kunne vært interessant å undersøke hvorvidt det er et skille mellom graden av 

«ekstremitet» i ordbruken med spesifikke analyser av forskjellene mellom nett og papir. At 

titlene på nett ikke viser tendenser til klikkvennlighet, kan ha sammenheng med hvilke titler 

jeg har analysert: sidetitlene. Det vil si at leseren allerede har klikket seg inn på artikkelen. 

Om forsidetittelen og sidetittelen er identisk, er uvisst, men HTML-kodene viser at 

anmeldelsenes Twitter-tittel er identisk med anmeldelsens sidetittel i Dagbladet (2009 og 

2019) og Aftenposten (2009). Det var altså kun Aftenposten 2019 som hadde andre titler for 

deling på sosiale medier. Twitter-tittelen vil ha samme funksjon som en forsidetittel (trigge et 

klikk).           

 Titlene på nett refererer mer til bøkenes stil enn innhold, i motsetning til titlene fra 
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1979 og 1989, som refererer mer til bokens innhold. På én side er dette ikke i tråd med 

anbefalingene for å komme høyt på Googles resultatliste, fordi nøkkelord ikke presenteres i 

titlene (noe som kan kompenseres for ved å bruke nøkkelord i HTML-tittelen). Eksempelvis 

handler romanen Ida tar ansvar av Kjersti Halvorsen om en student ved UiO som er redd for 

terror. Hovedpersonen stifter bekjentskap med en ung mann som er aktiv i INCEL-miljøer på 

nett: et miljø som preges av menn med aggressiv holdning mot kvinner. 

Da jeg skrev inn nøkkelord for nevnte roman, kom Cappelen Damm sine nettsider opp først. 

 

Både Klassekampen og Aftenposten anmeldte romanen, under titlene «Frykt og avsky» og 

«Vittig debutroman», men kritikken dukket ikke opp i søkemotoren da jeg brukte nevnte 

nøkkelord. Det skal nevnes at Googles søkeresultater ikke er identiske for alle brukere. Når 

jeg søker på «Pizza», er det for eksempel tydelig i søkeresultatene at Google vet min 

nøyaktige posisjon, ettersom kartet viser nærmeste gatekjøkken, og at jeg befinner meg i 

Norge, ettersom matprat.no er blant de øverste resultatene. For Cappelen Damm er det viktig 

å befinne seg høyt på listen når noen søker etter Ida tar ansvar. Om man trykker seg inn på 

det øverste søkeresultatet, får man opp en nettside med produktinformasjon og muligheten for 

å «legge i handlekurv». For forlag og bokhandlere kan søkemotoroptimalisering forvandle et 

Google-søk til 379 kroner i løpet av få klikk, og konverteringsaspektet står sentralt når 

forlaget ønsker å komme høyt på resultatlisten.      

 En slik konvertering ville vært vanskeligere å få til for en avis som har 

bokanmeldelsene sine bak betalingsmur. Er det rimelig å anta at en person ville kjøpt et 

digitalt abonnement for å lese én anmeldelse? Foruten direkte konvertering, kan det være 

verdifullt for merkevare- og omdømmebyggingen til avisene å komme tidlig opp på 

resultatlistene. Dersom Dagbladet alltid kommer høyt opp når man søker etter en bok, kan 

man for eksempel få et inntrykk av at det er denne avisen som har flest bokanmeldelser. 

Dessuten kan søkemotoroptimalisering kan bidra til at lesertallet øker.    
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 Det er Dagbladet som ser ut til å ha lagt mest vekt på søkemotoroptimalisering blant 

avisene i mitt utvalg. At søkemotoroptimalisering ikke virker å være førsteprioritet hos 

Aftenposten og Klassekampen kan skyldes flere ting. En hypotese er at avisene ikke vurderer 

dette som lønnsomt eller hensiktsmessig sammenlignet med andre strategier for å nå 

publikum. I tillegg er avisen, ifølge Karsten Alnæs (1996, 130), et konservativt system: «Den 

som lever av å formidle forandring, er selv nesten immun mot forandringer». Søkemotorer og 

søkemotoroptimalisering er derimot et felt i rask endring. Google oppdaterer algoritmene bak 

resultatene hyppig, og de digitale markedsføringsbyråenes råd for å nå førsteplassen 

oppdateres like ofte. En nyere trend er for eksempel å optimalisere for å nå «posisjon 0», også 

kalt «featured snippets»: søkeresultater som vises over selve resultatlisten ved å svare på et 

spørsmål brukeren stiller i søkefeltet. Rammene for søkemotoroptimalisering endres raskt, og 

det kan være utfordrende å skille «hype» fra varige vendinger. De hyppige endringene i SEO-

sfæren står også i kontrast til Alnæs' opplevelse av avisen som et endringstregt medium. 

 

4.3 Overskrifter i papiravisen 
Titlene i papiravisene preges av trender og tendenser, og jeg vil i følgende del diskutere 

mulige årsakssammenhenger. 

4.3.1 Forbrukerveiledning 

Den mest vanlige måten å skrive titler med adjektiver i, er etter formelen (en/den) [adjektiv 

sjanger]. 1999 skilte seg ut som året med høyest andel titler som er skrevet etter formelen, og 

16.47 prosent av alle titler som er skrevet dette året formuleres slik. Vi ser at denne måten å 

formulere titler på går igjen i samtlige år, og at mellom fire og syv prosent av titlene hvert år 

er skrevet på denne måten. Også formelen [adjektiv] [substantiv/verb] er en hyppig brukt 

måte å formulere titler med adjektiver (20 av 461 titler i mitt utvalg er formulert slik), og 

[adjektiv] om [tema] (ti av 461 titler). Titler som bruker adjektiver er ofte 

kvalitetsvurderende, og 1999 skiller seg ut som året med høyest andel kvalitetsvurderende 

titler, etterfulgt av nett-titlene i 2009 og 2019. Blandingen av kvalitetsvurderende adjektiv og 

deskriptivt handlingsreferat, sjangerbetegnelse eller tematisk oppsummering presentert i en 

kortfattet tittel kan oppfattes som uttrykk for forbrukerveiledning. Det samme kan entydige 

positive og negative kvalitetsvurderinger.        

 Overskriftene i 1999 og nett-titlene var mer forbrukerveiledende enn resterende år. 

Selv om begrepet forbrukerveiledning ofte ikke gir positive assosiasjoner i et felt som i stor 

grad ønsker å være frigjort fra kommersielle spilleregler, er disse titlene de mest informative. 
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Årene som hadde færrest adjektiver i titlene (1979 og 1989) var også årene med færrest titler 

som refererte til både stil og innhold i én og samme tittel.     

 En belest veileder kan gi leseren hjelp til å velge hvilke bøker de burde kjøpe, og kan 

oppleves som hensiktsmessig for leserne av dagspressen i en tid der tusenvis av titler utgis 

hvert år. Det norske bokmarkedet, med oversatte titler, norske titler, ulike sjangre, små forlag, 

store forlag og selvpubliserte titler er for omfattende til å få en rimelig oversikt over. Leseren 

har gjennom internettet også tilgang til det engelskspråklige markedet, eksempelvis via 

nettsider som Goodreads og nettbutikker som (Amazon-eide) Book Depository eller Amazon, 

som både gir informasjon i form av brukeromtaler, og kjøpsmuligheter. I tillegg har 

strømmetjenester tilgjengeliggjort hundretusener av lydbøker, og flere aktører i bokbransjen 

tilbyr lån eller kjøp av e-bøker. Leseren trenger ikke gå ut døren for å ha tilgang til millioner 

av potensielle leseropplevelser, og det kan være nyttig med kyndig veiledning. På den andre 

siden vil forbrukerveiledende overskrifter redusere rommet leseren har for selv å gjøre seg 

opp en mening basert på eventuelle nyanserte vurderinger i anmeldelsen, ettersom dommen til 

litteraturvurderingens faglige representant i dagspressen, «fasiten», avdekkes i tittelen. 

 Mens titlene i 1979 og 1989 hovedsakelig konsentrerer seg om bokens innhold, dreier 

overskriftene i 1999 seg hovedsakelig om bokens stil. At bokens stil blir referert til i 

overskriften ser vi også i samtlige år, både på nett og papir, etter 1999 (med unntak av 2009 

papir). Vendingen fra handlingsreferatet kan være et uttrykk for mer forbrukerveiledende 

titler, men den økende prosentandelen som kun refererer til bokens stil kan også sees i 

sammenheng med profesjonaliseringen av kritikeryrket som foregikk på 1990-tallet. Mens et 

handlingsreferat kun krever at anmelderen har lest boka, vil kommentarer om skrivemåten 

kunne gi rom for anmelderens kompetanse og kunnskap om skjønnlitteraturens egenart, 

tradisjoner og trender. Det skal likevel nevnes at tittelen ikke nødvendigvis representerer hele 

anmeldelsen, og at en anmeldelse med en handlingsrefererende tittel kan inneha utdypende 

resonnementer om både stil og innhold i brødteksten. I tillegg er ikke tittelen nødvendigvis 

skrevet av anmelderen selv. 

4.3.2 Titler og markedsføring  

Vi ser tydelig at de aller fleste kvalitetsvurderende titler, i alle år, gir inntrykk av at 

anmelderen har en positiv holdning til det omtalte verket. Sterkt ladede positive ord som 

«storartet», «fantastisk» i tillegg til mindre prangende ord med positive fortegn, som «viktig», 

«fengende», «vittig» og «vellykket» går igjen i hele mitt utvalg, og mange av titlene kunne 

blitt brukt av forlagene i markedsføringsøyemed. 1979 har en mindre andel positivt 

vurderende titler, og høyere andel negativt vurderende titler, enn andre år. Dette betyr at 
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særlig 1979, men også 1989, har færrest titler som kan virke direkte markedsførende for boka 

som omtales. Det finnes riktignok overskrifter disse årene som kunne hjulpet forlagets 

salgsavdeling (for eksempel ville «Et mesterstykke» fra 1979 og «Mesterlig skrevet» fra 1989 

begge gjort nytte som reklamesitat på baksiden av en roman), men det ser ut til å være færre 

titler av denne typen på slutten av 70- og 80-tallet, enn det var de resterende år.   

 At det var færre «reklamerende» titler før digitaliseringen inntraff for fullt, kan danne 

grobunn for en hypotese om at litteraturkritikken i de analoge avisene var mer adskilt fra 

kommersielle interesser enn de er i dag. Muligheten for å bruke titlene i 

markedsføringsøyemed var begrenset når overskriftene i hovedsak inneholdt 

handlingsreferater, negative vurderinger, eller positive og negative vurderinger i samme tittel. 

Likevel ble de få titlene i 1979 og 1989 som var kvalitetsvurderende og utelukkende positive, 

faktisk brukt i markedsføring. Under innsamlingen av data til min analyse, viste det seg at det 

i 1979 og 1989 var innholdsmarkedsføring i avisene. Reklamene dekket ofte en helside, og 

presenteres med samme oppsett som avisen for øvrig. Det kan derfor være utfordrende å skille 

mellom redaksjonelt innhold og forlagenes markedsføring: content marketing har vært 

omdiskutert i forbindelse med blogger og sosiale medier, men er absolutt ikke forbeholdt den 

digitale tidsalder. Blant annet hadde bokhandelen Tronsmo, og forlaget Oktober, reklamebilag 

i Klassekampen, mens Aftenposten blant annet hadde helsider fra Gyldendal og Cappelen. 

Sistnevnte hadde også helsider i Dagbladet. I Cappelen Damms helside i Dagbladet3 kan man 

lese korte reklametekster om rundt femten bøker, i det som kan se ut som en avisside med 

redaksjonelt innhold. Det er kun mangelen på bylines og setningen «På denne siden finner De 

informasjon om en del av høstens nyheter fra Cappelen – bøkene får De hos Deres 

bokhandler», plassert nederst på siden, som tyder på at innholdet ikke er skrevet av 

journalister. To av overskriftene på reklamesiden er «Odd Eidems viktigste bok» og «Storartet 

fortellerkunst». Begge titlene finnes i mitt utvalg, og overskriftene er i utgangspunktet hentet 

fra Dagbladets anmeldelser.   

4.3.3 Kulturelle referanserammer og historiefortellingens plattformer 

Min undersøkelse viser at 1989 og 1999 var årene med flest navn i titlene. Mens det i 1989 

var mest populært å inkludere karakterenes navn, var det i 1999 forfatterens navn som ble 

hyppigst brukt. Denne trenden sank betraktelig de neste to tiårene: i løpet av 2009 ble tre 

forfattere nevnt og i 2019 er antallet én. Fire forfattere nevnes to ganger: Tove Nilsen (1998, 

1998), Ingvar Ambjørnsen (1999, 2009), Anne Holt (1999, 1999) og Dag Solstad (1999, 

 
3 Dagbladet 22.11.1979, side 17 
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2009).            

 Karsten Alnæs påpekte i 1999 at han mistenkte forlagene for å vurdere 

bokklubbpotensial når de sendte bøker til anmeldere. Dette er interessant når vi ser hvilke 

forfatternavn som nevnes to ganger i overskriftene: samtlige ble representert med minst fire 

hovedbøker i de tre bokklubbene Bokklubben Nye Bøker, Dagens Bok/Dagens 

Bøker/Kunnskap og kultur og Cappelens Bokklubb mellom 1976 og 2006. Dette fremkommer 

i en liste som inneholder 22 forfatternavn, og presenteres i Bok-Norge: en litteratursosiologisk 

oversikt, forfattet av litteraturforsker Trond Andreassen (Andreassen 2006, 393–394). Han 

påpekte også at bokklubbene har hatt stor definisjonsmakt i den litterære offentligheten i 

Norge: «Med BNB i front har disse klubbene bidratt til å utvikle en egen førstedivisjon blant 

norske skjønnlitterære forfattere, en forfatteradel som både har tatt det meste av 

oppmerksomheten og det meste av pengesekken» (Andreassen 2006, 392). De senere år har 

midlertid BNB sine medlemstall falt. På det meste hadde Bokklubben Nye Bøker, ifølge 

tidligere direktør i Bokklubbene, Kristenn Einarsson, over 300.000 medlemmer (Rogne 

2017). Bokklubben mistet på starten av 2000-tallet den eksklusive retten til å rabattere nye 

bøker, og i 2004–2005 opplevde bokklubben en kraftig nedgang (Karlsvik 2013). 

Bokklubbenes popularitet styrker en hypotese om at bokklubbene bidro til å skape kjente 

forfatternavn og en felles referanseramme på 1980- og 90-tallet, som igjen gjorde de kjente 

forfatterne til gode reklameplakater når bøkene ble omtalt i dagspressen, og førte til hyppig 

bruk av navnene i bokanmeldelsenes titler. Nedgangen i bokklubbenes popularitet foregår 

parallelt med nedgangen i bruk av forfatternavn i avisenes titler.     

 Mangelen på forfatternavn i overskriftene de siste tiårene kan tyde på at en felles 

litterær referanseramme ikke var til stede i like stor grad etter årtusenskiftet. At det kom flere 

bokklubber, og at medlemstallene i de største bokklubbene falt, kan ha vært påvirkende 

faktorer. Alnæs påpekte i 1996 at bøker som hadde blitt omgjort til TV-serier ville være mer 

attraktive å anmelde, fordi det ville gjøre boken/bøkene mer gjenkjennelig for leseren. I 1989 

var lineær TV den eneste måten å se film og serier på, og det var få TV-kanaler. Slike forhold 

kan ha bidratt til at det kulturelle konsumet var mer konsentrert, og viet til færre 

romanunivers, enn det er i dag. Utvidelsen av alternativene for kulturelt forbruk kan bidra til å 

forklare hvorfor forfatterens navn ikke lengre nevnes i overskriftene.   

 Siden 1989 har Norges innbyggertall økt med cirka én million, og TV-kanalene har 

blitt flere. Det samme har fritidsalternativene og arenaen for historiefortelling, som i dag også 

foregår på YouTube, i PC-spill, på Netflix, blogger eller Facebook-statuser: medier som enten 

ikke eksisterte, eller eksisterte i mindre grad, for 30 år siden. To av titlene som refererte til 
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karakterer i 1999 viste til Henrik Ibsens Hedda Gabler, grunnet en tydelig, intertekstuell 

referanse i boken Sarkofag av Peter Serck. Den siste, «Til værs med Elling» omhandler 

Ingvar Ambjørnsens hovedperson i romanserien om Elling. Den eneste tittelen i 2009 som 

refererte til karakternavn, var tittelen «Ask Burlefot møter Mrs. Dalloway», også dette en 

påpeking av intertekstuell referanse. I tillegg ble andre forfatterskap enn det omtalte brukt 

som referanser i 1979 (Bjørneboe, Strindberg), 1989 (Duun) og 1999 (Solstad).   

 Kanskje kan mangelen på referanser til karakterer og andre forfatterskap være et 

uttrykk for at den norske «forfatteradel» og kanoniserte verk/forfatterskap oppleves som 

mindre klart definert enn den gjorde før tusenårsskiftet, og mindre aktuell å «lokke» lesere 

med i overskriften. Det kan også skyldes tilfeldigheter, ettersom mitt datamateriale er av 

begrenset omfang, og titlene som viser disse tendensene er få.  
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5.0 Avslutning  

 

Titlene i anmeldelser av norske romaner endrer seg fra tiår til tiår, men få av parametrene jeg 

har undersøkt viser en entydig retningsendring over tid. Flere parametere viser tendenser til en 

firedelt gruppering hvor 1979 og 1989 står som én gruppe, 1999 står selvstendig, 2009 og 

2019 papiravis kan sees som én gruppering, og titlene på nett danner det siste paret. Avisene 

har ulike prioriteringer, og avisens merkevareprofil, samt hvorvidt avisen har en sterk 

nettsidesatsning, og hvordan den finansieres, vil spille inn på hvordan titlene skrives. Dette 

kan imidlertid danne grunnlag for en mer omfattende studie av titler i anmeldelser. Hvorvidt 

anmeldelsenes overskrifter påvirker kjøp av bøker kunne også vært et studieobjekt for 

eventuell videre forskning.          

 Min oppgave har vært todelt: hvordan titler i litteraturkritikken endrer seg i et diakront 

perspektiv og hvordan overskriftene på nett skiller seg fra overskriftene på papir. Jeg har 

funnet tendenser i begge undersøkelsesspørsmålene, men for å se klarere resultater ville det 

vært hensiktsmessig å gjennomføre et tverrfaglig prosjekt, undersøke fenomenene hver for 

seg, og inkludere større mengder data. Eksempelvis kunne man funnet ut hvordan titlene for 

ulike sjangre forholder seg til nyhetskriteriene (en hypotese her kan være at sakprosa er mer 

underordnet de journalistiske kriteriene enn det romaner er, for eksempel).  

 Fritidsalternativene har i løpet av de siste førti årene blitt flere, og med internett har 

spillereglene blitt endret. Utviklingen skjer i raskt tempo: i måneden som gikk før denne 

oppgaven ble levert, har blant annet Klassekampen relansert sine nettsider (15.05.2020) og 

Google oppdatert algoritmene sine (endringen refereres til som «May 2020 Core Update» og 

ble gjennomført 04.05.2020). De siste årene har mange internettbrukere fått øynene opp for 

andre søkemotorer enn Google, eksempelvis har den personvernrettede DuckDuckGo økt 

kraftig i popularitet siden 2015. Dessuten er papiravisen truet: blant annet åpnet Dagbladet på 

sitt allmøte i 2017 for muligheten å legge ned papirutgaven i ukedagene i løpet av de 

kommende årene. Med hyppige endringer i journalistikken og dens virksomhetsrammer, kan 

det være grunn til å tro at avisens titler i bokanmeldelsene vil endres i fremtiden. Det ville 

vært interessant å utføre en lignende undersøkelse ti år frem i tid. 
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content="«I «Globus» spiller 
heldigvis ingen i band»"> 

«I «Globus» spiller heldigvis ingen 
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Dagbladet</title> 

<meta name="twitter:title" 
content="Oppvarming til et 
solid forfatterskap"> 

Oppvarming til et solid 
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content="«På sitt beste er han 
rasende festlig»"> 

«På sitt beste er han rasende 
festlig» 
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Dagbladet</title> 
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content="Røverhistorie fra 
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<title>Sex og fortelling - Dagbladet</title> <meta name="twitter:title" 
content="Sex og fortelling"> 

Sex og fortelling 
 

<title>«Skaper noen uslettelige scener» - 
Dagbladet</title> 

<meta name="twitter:title" 
content="«Skaper noen 
uslettelige scener»"> 

«Skaper noen uslettelige scener» 
 

<title>Storslått fra Venezia - Dagbladet</title> <meta name="twitter:title" 
content="Storslått fra 
Venezia"> 

Storslått fra Venezia 
 

<title>Begge vil det rette, men det ender helt, helt 
galt - Dagbladet</title> 

<meta name="twitter:title" 
content="Begge vil det rette, 
men det ender helt, helt galt"> 

Begge vil det rette, men det ender 
helt, helt galt 
 

<title>Å skrive med risiko - Dagbladet</title> <meta name="twitter:title" 
content="Å skrive med risiko"> 

Å skrive med risiko 
 

 

Aftenposten 2019 

<Title> </Title> Twitter:title Artikkeloverskrift nett 
< title>Bokanmeldelse: Eventyrlig 
vitenskapsmann blir ingen troverdig 
romankarakter</title> 

<meta name="twitter:title" 
content="Bokanmeldelse: Ekteparet 
Roy Jacobsen og Anneliese Pitz 
utnytter ikke romanens fortrinn"> 

Bokanmeldelse: Eventyrlig 
vitenskapsmann blir ingen troverdig 
romankarakter 

<title>Bokanmeldelse: En roman uten 
dødpunkter</title> 

<meta name="twitter:title" 
content="Bokanmeldelse: Merethe 
Lindstrøm har skrevet en rik roman helt 
uten dødpunkter"> 

Bokanmeldelse: En roman uten 
dødpunkter 

<title>Bokanmeldelse: En inspirert 

røverhistorie, en moralsk fabel</title> 

 

<meta name="twitter:title" 
content="Bokanmeldelse: Faldbakkens 
fabel om en leirklump som får liv, er en 
fest å lese "> 

Bokanmeldelse: En inspirert 
røverhistorie, en moralsk fabel 

<title>Bokanmeldelse: Vittig 
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