
1 
 

 
 
 
 

    

  
 

  

Hvordan behandles 

litterær sakprosa i 

mediene? 

 

Kjersti Ulriksen 

 
 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i faglitterær skriving  

Høgskolen i Vestfold Høsten 2010 



2 
 

Innhold: 

Kap. 1. Hvordan behandles litterær sakprosa i mediene?             Presentasjon av tema for 
oppgaven. 4 

1.1 Innledning .......................................................................................................................... 4 
1.2 Om denne studien ............................................................................................................. 5 
1. 3 Design og metode .............................................................................................................. 7 
1.4 Oppgavens oppbygning ..................................................................................................... 8 

Kap. 2. Sakprosa, stridstemaer og anmeldelser ............................................................................ 9 
2.1 Sakprosabegrepet .............................................................................................................. 9 
2.2 Forskning om sakprosa .................................................................................................... 10 
2.3 Sjangerplassering – et stridstema innen sakprosateori................................................... 13 
2.4 Den litterære og den funksjonelle sakprosaen ............................................................... 14 
2.5 Debatter utenfor forskningsmiljøet ................................................................................. 16 
2.6 Sakprosa vs. skjønnlitteratur .......................................................................................... 17 
2.7 Sakprosaanmeldelser....................................................................................................... 18 
2.7.1 Oppsummering ............................................................................................................ 23 
2.8 Oppsummering – hva er sakprosa ................................................................................... 23 

Kap. 3. Presentasjon av det empiriske materialet ....................................................................... 25 
3.1 Begrunnelse for utvalget ................................................................................................. 25 
3.2 De krenkede. Historier fra Tsjetsjenia .............................................................................. 26 
3.2.1 Sjangerplassering ........................................................................................................ 27 
3.3 Hva skjer med klimaet? ................................................................................................... 28 
3.3.1 Sjangerplassering. ....................................................................................................... 28 
3.4 Stikk i strid........................................................................................................................ 30 
3.4.2 Sjangerplassering ........................................................................................................ 30 

Kap. 4. Presentasjon av analysestrategien for det empiriske materialet ....................................... 32 
4.1 Presentasjon av den meta-etnografiske metoden .......................................................... 32 
4.1.2 Strategien for den meta-etnografiske analysen av materialet ................................... 34 
4.2 Presentasjon av den deskriptive, kvalitative analysemodellen ....................................... 35 

Kap. 5.   Analyse av anmeldelsene .................................................................................................. 36 
5.2 Hvem er anmelderne? ..................................................................................................... 37 
5.3 Analyse av anmeldelsene av Seierstads bok: De krenkede. Historier fra Tsjetsjenia. ..... 38 
5.3.1 Betydning – vilje til å formidle .................................................................................... 39 
5.3.2 Seierstads metode er litterær fremstilling .................................................................. 40 
5.3.3 Kildebruk – Utfordrende kildebruk ............................................................................. 41 
5.3.4 Oppsummering ............................................................................................................ 42 
5.4 Analyse av Mathismoens bok: Hva er det med klimaet? ................................................. 42 
5.4.1 Betydningen – En opplysende og pedagogisk bok ...................................................... 43 
5.4.2 Fremstillingen – velskrevet og pedagogisk ................................................................. 44 
5.4.3 Hva kunne vært gjort annerledes? Det som mangler er ……. ..................................... 45 
5.4.4 Kilder – For mye journalist, for lite forskningsbasert ................................................ 46 
5.4.5 Fagekspert vs. litteraturanmelder ............................................................................... 48 
5.4.6 Oppsummering: ........................................................................................................... 49 
5.5 Analyse av anmeldelsene av Rossaviks Stikk i Strid ......................................................... 50 
5.5.1 Betydning - gjenkjennelse, men lite nytt stoff ............................................................ 51 
5.5.2 Fremstilling - Leservennlig, morsom og analytisk ..................................................... 53 
5.5.3 Kilder – etterrettelig kildebruk .................................................................................... 53 
5.5.4 Oppsummering: ........................................................................................................... 54 
5.6 Drøfting av resultatet av analysen ................................................................................... 54 



3 
 

Kap. 6. Analyse av nyhetssaker og debatter ................................................................................ 57 
6.1 Presentasjon det empiriske materialet ........................................................................... 57 
6.2 Presentasjon av nyhetssakene ........................................................................................ 57 
6.3 Oppsummering av nyhetsstoffet ..................................................................................... 63 
6.4 Kommentar og debattstoff .............................................................................................. 64 
6.4.1 Kommentar- og debattstoff om Seierstads bok .......................................................... 64 
6.4.2 Debatt- og kommentarstoff om Mathismoens bok .................................................... 67 
6.4.3 Debatt og kommentarer om Rossavis bok .................................................................. 68 
6.5 Drøfting av resultatene .................................................................................................... 70 

Kap. 7. Resultatdiskusjon ................................................................................................................ 73 
7.1 Oppsummering av resultatene og konklusjon ................................................................. 73 
7.2 Sakprosaens samfunnsmessige betydning ...................................................................... 73 
7.2.1 Sakprosa som kunnskapsleverandør ................................................................................. 73 
7.2.2 Sakprosaens demokratiske aspekt .............................................................................. 74 
7.2.3 Sakprosa som refleksjonsmedium............................................................................... 76 
7.2.4 Sakprosa som grunnlag for meningsutveksling ........................................................... 76 
7.2.5 Sakprosa etablerer og forkaster normer ..................................................................... 77 
7.2.6 Sakprosa står i forhold til virkeligheten ...................................................................... 78 
7.3 Oppsummering ................................................................................................................ 78 
7.4 Studiens validitet ............................................................................................................. 79 

Kap. 8. Konklusjon ........................................................................................................................... 80 
8.1 Oppsummering av resultatene ........................................................................................ 80 
8.2 Hvordan behandles sakprosa i pressen? ......................................................................... 82 

Litteraturliste: ................................................................................................................................. 84 
Kilder: .............................................................................................................................................. 87 

 

 



4 
 

Kap. 1. Hvordan behandles litterær sakprosa i mediene?             Presentasjon av 

tema for oppgaven.  

 

1.1 Innledning 

Sakprosa har i de siste tiårene blitt møtt med voksende interesse. Grunnleggende spørsmål, som 

om det i det hele tatt er nødvendig å dele litteraturen opp i to ulike tekstunivers, sakprosa og 

skjønnlitteratur, er fortsatt aktuelle. Blant dem som godtar denne delingen er det likevel uenighet 

om hvilke sjangere sakprosabegrepet rommer. Det er heller ikke enighet om hvilke litterære 

virkemidler en forfatter skal kunne bruke og fortsatt kalle seg sakprosaforfatter. I 2005 ble det 

etablert innkjøpsordning for sakprosabøker, etter samme mønster som skjønnlitteratur, men 

foreløpig for et mer begrenset antall. Dette er et av mange eksempler på at sakprosa nå har fått en 

mer tydelig definert plass innenfor kulturområdet. Et annet eksempel på den posisjonen 

sakprosalitteraturen har erobret, er tittelen på debatten som sjefredaktør i Forlaget Oktober, Geir 

Gulliksen, innledet i vår, der spørsmålet var: «Tar sakprosa for mye plass?»  

Grensen mellom sakprosa og skjønnlitteratur blir utfordret av bøker som defineres som 

skjønnlitteratur, men som på samme tid bygger på faktiske forhold og ikke på fiksjon. Knausgårds 

Min kamp er et eksempel på litteratur som ikke lett lar seg plassere som ren skjønnlitteratur fordi 

den ifølge forfatteren baserer seg på hans eget liv. På den annen side vegrer forfatteren seg for å 

kalle det en selvbiografi.  

Sakprosabegrepet og sakprosaens stilling er altså omstridt, og det samme er tilfelle for 

sakprosakritikken. Bokanmeldelser utgjør en viktig arena for sakprosa i mediene, men 

sakprosaanmeldelsene er blitt kritisert for å være dårlige (Bakken, 2010). De viktigste innvendingene 

mot sakprosakritikken er at anmelderne ikke vurderer sakprosaen som tekst, men kun har fokus på 

innhold. Anmelderne er ofte mer opptatt av å gjengi innholdet enn å være kritisk analyserende. Det 

begrensete antall tegn som avisene tillater for anmeldelsene, er også nevnt som en grunn til de 

påstått svake anmeldelsene (ibid.).  

Sakprosaanmeldelsene har fått stor oppmerksomhet i sakprosamiljøet som har sitt utspring i 

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og i noen grad i mediene og i fagtidsskriftet 

Prosa. Derimot har de fått liten oppmerksomhet innenfor det akademiske miljøet. 

Sakprosaanmeldelser vil derfor ha en sentralplass i denne studien. I tillegg vil også nyhetsoppslag, 

kommentarer og debattinnlegg være en del av det empiriske materialet. 

Oppgaven vil også støtte seg på, og hente kunnskap fra, den forskningen som de siste 20 årene 

har vært gjennomført både i Norge og Sverige. Forskningsprosjektene har hatt ulike perspektiv. I 

Norge er det spesielt de tre forskningsprosjektene Prosjektet Norsk Sakprosa som startet i 1994, 
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Prosjektmiljøet - Norsk sakprosa 2000 til 2003 og Forskningsmiljøet Norsk sakprosa som har skapt 

både engasjement og debatt om hva sakprosa er og hvilken funksjon den har.  

 

1.2 Om denne studien 

Denne studien har et litteratursosiologisk perspektiv. Det overordnede temaet for oppgaven vil 

være forholdet mellom sakprosalitteratur og samfunn. Hva skjer når boken er ferdig fra forfatterens 

og forlagets side og skal finne sin plass i samfunnet? En bok eksisterer ikke i et tomrom, den står i et 

resiprokt forhold til sine omgivelser. Det er omgivelsene, som mediene og leserne, som gir boken en 

mening og på mange måter bestemmer dens betydning.  

Den franske litteraten Robert Escarpit har fått æren for å være litteratursosiologiens far  (Naper, 

1994, Andreassen, 2006). I 1958 utviklet han en modell basert på analyser av det franske 

bokmarkedet. Denne modellen fikk betegnelsen det litterære kretsløpet og peker på at litteratur er 

noen mer enn den konkrete boken og den spesifikke teksten. Litteraturen inngår i en større helhet. 

De viktigste aktørene i dette systemet er leserne, forfatterne, forlagene, bokhandlerne, bibliotekene 

og ikke minst mediene med sine omtaler og anmeldelser. Det er den sistnevnte aktøren som har 

fokus i denne studien.  

Dette innebærer at studien ikke har et litteratur- eller tekstvitenskapelig perspektiv, men er en 

kvalitativ analyse av epitekstuelle elementer som sakprosaanmeldelser, nyhetssaker, kommentar og 

debattstoff. Et litteratursosiologisk perspektiv innebærer at en studerer tekster i kontekst. Det er et 

viktig perspektiv ut fra flere grunner. Bøker blir møtt med sjangerforventninger, kommersielle 

forventinger og forventninger i forhold til leservennlighet. For sakprosabøker er det i tillegg en 

forventning om at boken skal gi større innsikt eller kunnskap om et emne, og ikke minst være saklig 

og etterrettelig.  

Det er ikke mulig å peke på en bestemt gruppe som skaper disse forventningene, heller ikke i 

hvor stor grad disse forventingene preger et forfatterskap. Men all erfaring tilsier at det ikke er mulig 

å forholde seg verken likegyldig eller totalt avvisende til dem. Ofte er forventningene så inkorporert 

og internalisert i alle ledd i det litterære kretsløpet, at det ikke er mulig å skrive, eller vurdere, en bok 

uten å forholde seg til disse kulturelt pregede forutinntagelsene.  En aktør som har en synlig rolle i å 

stille slike forventninger – og dermed bidra til å skape dem – er mediene. Gjennom sin dekning av 

sakprosalitteratur er de med på å skape og opprettholde forventninger til bøkene. I hvor stor grad de 

skaper forventninger som også påvirker utviklingen av en tekstkultur, er ikke en enkel ligning å løse. 

Men studier som denne er et forsøk på å prøve å forstå mer av medienes betydning i det litterære 

kretsløpet som sakprosabøkene inngår i.  
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All analyse og bearbeiding av et empirisk materiale har en reduksjonistisk side. Materialet blir 

tatt ut av sin kontekst og satt sammen og systematisert for å få frem sider ved stoffet som ikke alltid 

kommer frem ved mer summarisk og usystematisk lesning.  Ulempen er at andre dimensjoner, som 

for eksempel bruk av bilder og andre multimodale elementer, kan bli borte når en grupperer og 

systematiserer materialet i tabeller og oversikter. En annen viktig dimensjon ved medienes rolle som 

ikke får plass i denne studien, er hvordan forfatterne og de som blir berørt av medieoppslagene 

opplever å være en del av denne virkeligheten.   

I denne studien benyttes et kvalitativt forskningsdesign. Det gir muligheter for å sammenligne 

tekster, se på tendenser og trekk ved materialet som gjerne forsvinner når en ikke har et overordnet 

perspektiv på materialet. Den reduksjonistiske siden ved denne strategien kan derfor oppveies ved at 

en får en systematisk og transparent fremstilling som gjør det mulig å etterprøve resultatene av 

analysen.  

Den overordnede problemstillingen for studien er å undersøke hvordan litterær sakprosa 

behandles i mediene.  Hvordan plasserer den litterære sakprosaen seg i det litterære og 

mediemessige landskapet? Gjennom analyser av det empiriske materialet innhentet i utvalgte 

dagsaviser vil jeg se nærmere på hvilket fokus og hvilke forventninger den litterære sakprosaen blir 

møtt med.  

Analysen er todelt. Første del er hovedanalysen, der det er sakprosaanmeldelsene som blir 

analysert. Her vil jeg bruke meta-etnografisk metode som analyseverktøy1. Meta-etnografi 

er en metode for sammenfatning av funn fra mange ulike kvalitative studier. I denne studien 

vil jeg anvende den for å sammenfatte sakprosaanmeldelser.  

Gjennom systematiske analyser av tekstene og ved å sammenligne fellestrekk og systematisere 

disse, vil en kunne få frem forhold ved tekstene som ikke i samme grad blir avdekket ved en ordinær 

analyse. Meta-etnografisk analysestrategi kan derfor avdekke og identifisere nye forhold ved 

tekstene som ikke tidligere er blitt fremhevet. Utgangspunktet for å bruke kvalitativ analyse, er å 

søke etter ny kunnskap som er basert på det empiriske materialet og ikke på hypoteser. Metoden 

egner seg spesielt godt innenfor fagfelt der det ikke tidligere er foretatt omfattende studier.  

 Den andre analysedelen tar utgangspunkt i nyhetssaker, kommentarer og debattinnlegg som 

bøkene har generert. I denne delen vil jeg benytte en deskriptiv analysemodell. Dette innbærer en 

systematisk gjennomgang av tekstene for å finne ut hvilket fokus bøkene får i det mediestoffet som 

ikke kan kategoriseres som anmeldelser.  

                                                           
1  Metoden blir grundigere presentert i metodekapittelet.  
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Til slutt vil jeg oppsummere funnene i analysene og relatere dem til den overordnede 

problemstilling om hvordan sakprosa behandles i mediene og hva dette kan si om sakprosaens 

stilling i medielandskapet. 

 

1. 3 Design og metode     

Kvalitativt design er et aktuelt og anvendelig forskningsdesign når de empiriske dataene 

består av tekster. Dette er også et design som er spesielt anvendelig på et forskningsfelt som 

ikke har et klart definert kunnskapsområde, slik som tilfelle er for sakprosa.  

Miller & Crabtree (1999) har systematisert tre ulike analysestrategier for kvalitative studier:  

 Template analysis - forhåndsdefinerte kategorier, ofte betegnet som teoristyrte studier.  

  Immersion crystallization analysis style - datastyrt analyse, der man mener teorien ikke 

spiller noen rolle.  

  Editing analysis style - en analysestil der kategoriene i hovedsak utledes av empirien, med 

støtte fra den teoretiske referanserammen. 

 

Det er den tredje analysestrategien jeg har valgt å bruke i denne studien. Mitt utgangspunkt for 

analysen vil være de funn jeg gjør gjennom en systematisk og etterrettelig gjennomgang av det 

empiriske materialet. Resultatet av analysen vil bli drøftet opp mot relevant teori om emnet.  

Denne kvalitative undersøkelsen baserer seg som nevnt på anmeldelser og annen omtale av de 

tre bøkene i utvalget. De tre bøkene som utgjør det empiriske materialet er: 

 Åsne Seierstad: De krenkede. Historier fra Tsjetsjenia, Cappelen forlag 

 Frank Rossavik: Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde, Spartacus forlag 

 Ole Mathismoen: Klima. Hva skjer? Font forlag. 

 Utvalget vil bli presentert nærmere i kapittel 3.  

Mediestoffet er samlet inn i gjennom avisene Aftenposten, Dagbladet og Klassekampen. Det 

totale omfanget av innsamlet materiale utgjør til sammen 84 avisartikler. Etter en systematisk 

gjennomlesning av det innsamlede materialet, basert på den meta-etnografiske metoden, har jeg 

identifisert tre hovedtema som vil være utgangspunkt for den videre analysen i studien:  

1. Anmeldelsene av bøkene. 

2. Nyhetssaker basert på utgivelsene. 
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3. Kommentarer og debattinnlegg med utgangspunkt i de utvalgte bøkene.  

 

1.4 Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 vil jeg presentere sakprosabegrepet nærmere, samt den viktigste forskningen og 

teoriene om dette emnet og dessuten hvor skillelinjene går mellom ulike syn på denne tekstkulturen. 

Hensikten med kapitlet er å redegjøre for den teoretiske og forskningsmessige tradisjonen som 

denne oppgaven befinner seg innenfor. Her vil jeg også presentere aktuell forskning og 

undersøkelser rundt sakprosaanmeldelsene.  

I kapittel 3 vil jeg presentere det empiriske materialet, redegjøre for utvalgets sammensetning og 

for den litteraturhistoriske tradisjonen som de ulike bøkene kan sees i forhold til.  

Kapittel 4 redegjør for analysestrategien jeg har valgt å bruke på det empiriske materialet.  

Kapittel 5 er det største og meste omfattende kapitlet. Her presenteres den empiriske analysen 

av anmeldelsene med drøfting av resultatene.  

Kapittel 6 presenterer og analyserer det empiriske materialet som omhandler nyhetssaker, 

kommentarstoff og debattinnlegg. 

I kapittel 7 drøftes resultatene av analysene i forhold til sakprosaens samfunnsmessige 

betydning, og i kapitel 8 presenteres studiens konklusjon.   
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Kap. 2. Sakprosa, stridstemaer og anmeldelser  

2.1 Sakprosabegrepet 

I dette kapitlet vil jeg presenter forskning om sakprosa og de viktigste debattene knyttet til 

denne litteraturen. Problemstillinger knyttet til forståelsen av hva sakprosabegrepet inneholder, hvor 

grensene mellom skjønnlitteratur og sakprosa går og hva som er sakprosaens funksjon, er viktige 

spørsmål som berører forståelsen av det empiriske materialet i studien. Er det som leverandør av ny 

kunnskap at sakprosaen finner sin legitimitet? Hva innebærer det at sakprosa er litteratur? Er teksten 

kun et redskap for å få frem et budskap, eller gir teksten en retorisk dimensjon til fremstillingen?  

Den finlandsvenske språkforskeren Rolf Pipping (1989 – 1963) blir gjerne betegnet som 

sakprosabegrepets far. Kjennetegnet på denne tekstkulturen var etter hans oppfatning en 

intellektuell, objektiv fremstilling uten følelsesutbrudd (Tønnesson, 2008b). 

Ifølge Tønnesson er dette et sterkt antiretorisk syn på sakprosa. Han mener det i dag er 

tekstvitenskapelig avlegs å anse at et tekstuttrykk kun kan være en objektiv fremstilling. I Pippings 

forståelse av sakprosa ligger det en implisitt oppfatning av at det er mulig å bruke et nøytralt språk. 

En slik forståelse har blant annet Lakoff og Johnson grundig tilbakevist i boken Metaphores we live by 

(Lakoff og Johnson, 1980). De påpeker at det er umulig å tenke og snakke uten å bruke metaforer. Vi 

bruker metaforer når vi omtaler abstrakte begrep i alt fra hverdagsspråk til vitenskapsspråk. 

Forestillingen om det objektive språket er derfor en umulighet, og sakprosalitteratur kan ikke 

vurderes uten at en tar høyde for denne dimensjonen. Pippings begrep sakprosa lever likevel videre, 

uavhengig av at hans definisjon av det er forlatt. 

Sakprosabegrepet er i all hovedsak et nordisk fenomen. I den engelskspråklige delen av verden 

brukes begrepet non-ficton for å beskrive den delen av litteraturen som ikke er fiksjonslitteratur. 

«Det engelske ordet «subject-oriented texts» måtte lages da nordisk sakprosaforskning skulle 

presenteres for et internasjonalt publikum på den internasjonale konferansen for anvendt 

språkvitenskap i Tokyo i 1999» (Berge, 2001). Problemet er at non-fiction er en negasjon av begrepet 

skjønnlitteratur. Det sier ikke noe om hva denne litteraturen er, men i hovedsak hva den ikke er – 

skjønnlitteratur eller fiksjonslitteratur.  

Begrepet kan også gi et feilaktig inntrykk av at det eksisterer et klart og tydelig skille mellom 

fiksjon og ikke-fiksjon. Dette er ikke tilfellet, for den litteraturen som gjerne betegnes som non-

fiction, bruker ofte fiksjonselementer i sin formidling av stoffet. Det kan for eksempel være 

rekonstruksjoner av samtaler i en biografi, eller bruk av skjønnlitterære virkemidler for å dramatisere 

nøkkelscener fra et liv.  Bruken av fiksjonselementer i en tekst gjør at begrepet non-ficton ikke gir et 

riktig uttrykk for innholdet i teksten. Selv om en bok ikke kan beskrives som non-ficton, kan den 

likevel betegnes som en sakprosabok. 
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Det har derfor vært viktig å finne en definisjon av sakprosa som dekker hva sakprosa er heller 

enn hva den ikke er. Før jeg går nærmere inn på hvordan sakprosa er forsøkt definert og hvor 

skillelinjene går, vil jeg kort redegjøre for hovedlinjene innenfor den norske og den svenske 

sakprosaforskningen. I fremstillingen av hvilke posisjoner som står mot hverandre i 

sakprosadebatten, vil jeg også presentere den danske forfatteren Johannes Fibigers bok Sagprosaens 

mønstre (2007).  

 

2.2 Forskning om sakprosa 

Det første større norske prosjektet, Norsk sakprosa, ble ledet av Trond Berg Eriksen og Egil Børre 

Johnsen. Prosjektet la frem resultatet av forskningen i tobindsverket: Norsk litteraturhistorie. 

Sakprosa fra 1750 til 1995 (Johnsen m.fl., 1998). I nærmere 150 artikler, og med nesten like mange 

prosjektmedarbeidere, gir verket oversikt og analyser av norsk faglitteratur for denne perioden. 

Formålet med det norske prosjektet var å vise og undersøke sakprosaens faktiske funksjon i det 

norske samfunnet.  Ottar Grepstads Det litterære skattkammer: sakprosaens teori og retorikk (1997) 

har også utspring i dette prosjektet.  

En hovedkonklusjon i prosjektet var at skjønnlitteratur og sakprosa ikke er vesensulike 

uttrykksformer (Grepstad, 1998). I artikkelen «Sakprosaens linjer» siterer han prosjektets redaktør 

Egil Børre Johnsen: «Vi kommer neppe lengre enn til å fastslå at 1) sakprosa er litteratur og 2) 

skjønnlitteratur er litteratur» (1998:595). 

Konklusjonen at sakprosa ikke er vesensforskjellig fra skjønnlitteratur, vakte debatt. Elisabeth 

Ringdal skriver i en kommentar at:  

Sjølv om intensjonen med prosjektet tilsynelatande ser ut til å vere av 

sosiologisk karakter og prosjektmedarbeidarane kjem frå ei rekkje fagmiljø innan 

humaniora og samfunnsvitskap, er Norsk sakprosa først og fremst eit litterært, 

retorisk og historisk orientert prosjekt (Ringdal, 1998).  

Hun går så langt som til å hevde at deres hovedkonklusjon, at sakprosa har litterære kvaliteter og 

derfor må behandles som litteratur, kan skyldes at Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 

støttet prosjektet økonomisk. Ved å gi sakprosaen høyere status som litteratur, fremheves 

forfatterne. Dette synspunktet kommer også frem i innledningen til Teoretiska perspektiv på 

sakprosa. Den økonomiske støtten fra NFF blir her oppfattet som en indirekte støtte til den faglige 

kampen for å øke sakprosaens kulturelle status (Ledin og Englund, 2003).  

Ringdal er også av den oppfatning at det ligger et problem i å definere sakprosa ut fra litterær 

verdi og ikke på egne premisser. Vektleggingen av de litterære verdiene gjør at tekster som har ikke 



11 
 

har stor litterær verdi, men som likevel er kulturhistorisk interessante, faller utenfor studiet av 

sakprosaen.  

Professor Kjell Lars Berg var også kritisk til både innretningen og resultatet av prosjektet2. Han 

mente at Norsk sakprosa-prosjektet hadde et nasjonalbyggingsperspektiv og ikke var et 

forskningsbasert prosjekt, og han kritiser prosjektet for å ha for snever tilnærming til sakprosa. 

Prosjektet hadde kun fokus på bøker, en tilnærming til sakprosaens tekstkultur som går glipp av det 

mangfoldet som denne tekstkulturen rommer.  

Når en rekke av våre mer eller mindre etablerte litteraturforskere skrev om 

sakprosa i Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995 eller i årbøkene fra 

prosjektet (Johnsen 1995b, 1996, 1997), handlet artiklene stort sett om 

forfattere vi først og fremst kjenner som skjønnlitterære, slik som Camilla Collett 

(Jorunn Hareide), Bjørnstjerne Bjørnsson (Per Thomas Andersen), Knut Hamsun 

(Petter Aaslestad, Steinar Gimnes) triumviratet Sigurd Hoel - Helge Krog - Arnulf 

Øverland (Øystein Rottem). Noen unntak finnes, men ikke mange. Det er 

skribentens skjønnlitterære prestasjoner som gjør ham eller henne interessant 

som sakprosaskribent, ikke det motsatte (Berge, 2001). 

Det svenske forskningsprosjektet var mer innrettet mot sakprosaens funksjon. Formålet var å få 

frem i hvilke sammenhenger, og hvorfor og hvordan, det svenske folket leser disse tekstene. 

Prosjektet studerte ikke bare bøker, men også aviser, reklame, ukeblader, lærebøker og andre 

tekster som er mye lest. Det svenske prosjektet var dessuten opptatt av at prosjektet ikke skulle ha 

et essensialistisk perspektiv – man skulle ikke søke etter å finne ut hva sakprosa egentlig er. Det ville 

igjen forutsette at det finnes tekster med særskilte sakprosatrekk. Det svenske sakprosaprosjektet 

vektla et ikke-essensialistisk perspektiv som innebærer at sakprosa oppfattes som et sosialt faktum. 

«Dvs. som en kategorisering som har uppstått i en viss historisk epok och som styr vår uppfatning av 

samhällets textverkelighet» (Englund m.fl., 2003:36). 

Prosjektmiljøet Norsk Sakprosa 2000 – 2003 med Kjell Lars Berge som leder, hadde fokus på 

sakprosa som vitenskapelig studium. Et viktig formål med denne studien var å bygge et teoretisk 

fundament for sakprosaforskningen. Også dette prosjektet var opptatt av å ha en ikke-essensialistisk 

tilnærming til sakprosabegrepet.  

Som alternativ til en essensialistisk preget forståelse av hva sakprosa er, 

ender vi derfor opp med en pragmatisk og pragmatistisk måte å drive 

tekstforskning på. En ikkeessensialistisk tilnærming vil innebære at man i første 

omgang ikke studerer teksters strukturelle egenskaper for å finne ut hva slags 

                                                           
2
 Han ble senere leder for det neste store sakprosaprosjektet i Norge, Prosjektmiljøet Norsk Sakprosa. 
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tekst man har med å gjøre, men at man tar utgangspunkt i ulike kontekster for 

tekstskaping, dvs. i de ulike mer eller mindre utviklede kulturkontekstene, 

institusjonene eller virksomhetene som det skapes tekster av ulike slag i (Berge, 

2001). 

Prosjektet har altså en innretning som er mer lik det svenske sakprosaprosjektet, enn det første 

store norske prosjektet. Etableringen av Prosjektmiljøet Norsk Sakprosa 2000 – 2003, kan også sees 

som en reaksjon eller motsvar på debattene som kom i forbindelse med det første norske 

sakprosaprosjektet (Ledin og Englund, 2003). Dette prosjektet danner også bakgrunn for det 

pågående prosjektet Norsk sakprosa, der Johan Tønnesson innehar Norges eneste professorat i 

sakprosa.  

I Danmark har Johannes Fibiger utgitt undervisningsboken Sagprosaens mønstre i 2007. I denne 

boken defineres sakprosa slik: «Sagprosa betegner tekster, der handler om noget faktisk, noget 

virkeligt. Det kan være både tekster, der formidler information eller holdninger» (Fibiger, 2007:7). 

Han hevder altså at sakprosa står i motsetning til fiktive sjangere som romaner, dikt og drama. 

Dette tydelige skillet mot det fiktive er et av de mange stridsspørsmålene innenfor sakprosastudier. I 

Tønnessons bok Hva er sakprosa som kom ut året etter, er dette skillet problematisert (2008). Etter 

hans vurdering er ikke dette et brukbart kriterium for å sette et skille mellom sakprosa og 

skjønnlitteratur. Begrunnelsen er, som tidligere nevnt, at begge tekstuttrykkene bruker fiksjons- og 

faktaelementer i sine tekster. 

Fibiger mener at begrepet sakprosa er foreldet. Begrepet oppstod i en bokkultur og er 

sammensatt av sak og prosa (litteratur i ubunden form). Det fanger ikke opp den nye utviklingen der 

flere tekster i dag kommuniserer i bilder og ikke i prosa. Fibiger mener at problemet kan løses på to 

måter: enten ved å forlate begrepet sakprosa og kalle teksttypen for faktiske tekster, eller ved å 

myke opp begrepet og bruke termen sakprosaens mønster. Når det gjelder sakprosaens funksjon, 

skriver han at sakprosa behandler et saksområde eller emne som finnes i virkeligheten. Derfor kan 

man i motsetning til fiksjonslitteratur vurdere sakprosatekster ut fra kriterier som sant-falsk, 

objektivt-subjektivt, saklig-usaklig, gyldig-ugyldig, funksjonelt-dysfunksjonelt (ibid.). 

Når en skal kategorisere de ulike typene sakprosatekster, er det funksjonen som ifølge Fibiger 

skal være kriteriet for inndelingen. Det avgjørende er hvordan en leser de forskjellige teksttypene. 

Når en leser skjønnlitteratur, lever en seg inn i fiksjonen og tolker denne; når en leser sakprosa har 

en gjerne en mer brukerorientert og kildekritisk innfallsvinkel. Selv om han er opptatt av at 

kjennetegnet ved sakprosa er forholdet til virkeligheten, så understreker han at sakprosatekster alltid 

er en utgave av virkeligheten, ikke virkeligheten selv. Derfor er kildekritikk en viktig del av 

sakprosalesningen (ibid.).  
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Denne korte oppsummeringen viser at det ikke finnes en entydig definisjon av sakprosa, og at 

synet på sakprosaens funksjon varierer. Er sakprosalitteratur ikke vesensforskjellig fra 

skjønnlitteratur? Har den en selvstendig kulturhistorisk plass uavhengig av sine litterære verdier? 

Eller er det som Fibiger hevder, en klar vesensforskjell mellom fiksjonslitteratur og sakprosa?  

 

2.3 Sjangerplassering – et stridstema innen sakprosateori 

Å plassere en bok innenfor en bestemt sjanger er et omstridt og mye omtalt tema innenfor 

sakprosaforskningen. «Sjanger er både ein litterær og sosial konvensjon i kraft av å vere både 

etablerte forventingar til korleis teksta er forma og retningslinjer for den som formar dei» (Grepstad, 

1998:642).  En sjanger kan også defineres som et kommunikasjonsmiddel. Ved å plassere en tekst 

innenfor en sjanger skaper en forventninger både hos den som skriver og hos mottakeren.  

Biografisjangeren er en klassisk sjanger som de fleste har kjennskap til og som skaper 

umiddelbare forventninger til innholdet. Men også innenfor denne sjangeren skjer det ofte det som 

kan betegnes som sjangerbrudd ved at forfatteren kaller biografien for en roman. Da blir det ikke 

lengre et en-til-en forhold mellom begrepet biografi og innholdet. Hvorfor forfatterne og forlagene 

velger en slik strategi, er det ikke mulig å gi et entydig svar på. Det kan for eksempel være 

forfatterens ønske om kunstnerisk frihet i sitt litterære prosjekt.  

Sjanger kan være en hjelp til å kategorisere tekster og gjøre det mulig å kommunisere om tekster 

på et annet nivå enn kun som enkelttekster. Begrepet gjør det mulig å sammenligne tekster og å 

diskutere utviklingen innenfor en tekstkultur. Dersom en holder fast på at sjanger også kan være et 

kommunikasjonsmiddel, så ligger det i kommunikasjonens natur at den ikke er en statisk, men en 

dynamisk prosess. Det er ikke et lineært forhold mellom avsender og mottaker.  En forfatter av en 

tekst kan ha andre hensikter med sin tekst enn det som leseren oppfatter er hensikten.  Forfatteren 

er på sin side ikke upåvirket av litterære strømninger, forlagsforventninger og antatte 

leserforventninger. Leseren er også påvirket av de litterære strømninger, av forventninger til 

forfatterskapet og av hvordan boken blir mottatt av anmelderne. Mullan uttrykker det slik: «Those 

introductory elements that usher us in to the main narrative are already guiding our habits of 

interpretation.” (2006:11) 

Tønnesson peker på problemer som kan oppstå ved å lage faste kategorier hvor ulike typer 

sakprosa blir plassert i båser. Han mener at bibliotekenes, bokhandlernes og forlagenes behov for 

kategorisering kan være både villedende og innsnevrende (2008b). Hans skepsis mot 

sjangerkategorier er begrunnet i farene for reduksjonisme.  

Grepstad har i Det litterære skattekammer (1997) utviklet en sjangerkatalog for sakprosatekster.  

Katalogen har fire hovedgrupper: «Utgreiande og argumenterande tekstar», «forteljande og 
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skildrande tekstar», «pedagogiske tekstar» og «rettleiande tekstar». Disse fire hovedkatagoriene har 

igjen til sammen 14 underkategorier.  Tønnesson stiller seg kritisk til Grepstads sjangerkatalog «fordi 

sakprosatekster vil ha innslag av mange teksttyper samtidig» (2008:43). 

Selv om Tønnesson er kritisk til kategoriske sjangerinndelinger, så mener han at vi har bruk for 

forenklinger for å få en nødvendig sammenheng i verden rundt oss (2008b). Jeg har valgt å definere 

bøkene i utvalget innenfor ulike sjangere. Dette gjør jeg blant annet fordi noen sjangerbetegnelser er 

så innarbeidet at det er vanskelig å tenke på boken uten samtidig å sjangerplassere den.  

For å forebygge den reduksjonistiske faren ved å bruke altfor snevre sjangerdefinisjoner eller 

altfor lange og uoversiktlige sjangerkataloger, har Tønnesson utviklet to begrep: den litterære og den 

funksjonelle sakprosaen. Disse to kategoriene har som utgangspunkt å utvikle forståelse for hva 

sakprosa er – ikke fange den i et system.   

 

2.4 Den litterære og den funksjonelle sakprosaen 

I boken Hva er sakprosa er Tønnessons ambisjon å forklare hva sakprosa er. Hans perspektiv er 

«…å forstå sakprosa, forstå hvordan den blir til, hvordan den virker og hvorfor den er viktig» 

(2008:9). Han er opptatt av at definisjonen skal være praktisk, «for definisjonene skal utføre et arbeid 

for oss i de tekstkulturene vi opptrer i til daglig» (2008:32).  

Definisjonen hans består av tre deler og er mer et forsøk på å bidra til å utvikle sakprosa enn å 

fange eller vesensbestemme den:  

Sakprosa er tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte 

ytringer om virkeligheten. Sakprosateksten kommuniserer gjennom skriftlig 

verbalspråk, men det skjer ofte i samspill med andre tegnsystemer. 

 Litterær sakprosa er forlagspubliserte tekster med navngitte forfattere. 

Forfattere forstås her som individer. Forfatteren henvender seg som uavhengig 

skribent til en allment tilgjengelig offentlighet. I den litterære sakprosaen står 

alle litterære virkemidler til rådighet, så lenge kontrakten om den 

grunnleggende, direkte tilknytningen til virkeligheten er opprettholdt. Den 

litterære sakprosaens medier er for tiden elektroniske og trykte bøker, hefter 

og tidsskrifter. 

 Funksjonell sakprosa er offentlig tilgjengelige tekster skrevet av private eller 

offentlige institusjoner eller av navngitte eller ikke navngitte privatpersoner. 

Forfatterforståelsen er kollektiv. Forfatteren henvender seg som skribent på 

vegne av en institusjon til allmennheten eller andre institusjoner. Denne 

sakprosaens sjangerkrav er intimt forbundet med deres tiltenkte funksjon. Den 
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funksjonelle sakprosaens medier spenner fra bøker, via aviser til radio, 

brosjyrer og tekstede bruksgjenstander, og omfatter en rekke av Internetts 

medier (Tønneson, 2008:34). 

 

Det sentrale i Tønnessons definisjon er at sakprosa har et direkte eller indirekte forhold til 

virkeligheten. Mens Fibinger trekker en klar grense mot fiksjonen, gjør ikke Tønnesson det samme. 

For den litterære sakprosaen er alle litterære virkemidler tilgjengelige. Ved å skille mellom litterær 

sakprosa, den sakprosaen som ligger nærmest skjønnlitteraturen og den funksjonelle sakprosaen, 

unngår han å lage en definisjon som blir for kategorisk og dermed ikke rommer alle sidene ved 

sakprosaen. Fibingers definisjon av sakprosa gjør ingen unntak og blir derfor statisk og til liten nytte i 

forsøk på å beskrive et så komplekst fagområde som sakprosa er. 

Grepstad har også utarbeidet en definisjon av sakprosa:  

Sakprosa er føremålsretta og situasjonsprega saksframstilling av individuelle 

eller kollektive forfattarar som styrer lesinga av tekstane i retning av deira 

intensjonar. Framstillinga er prega av etterlikning av etablerte skrivemåtar og 

sjangrar, dominert av tekstsamspel og autorisert gjennom tekstar som alt ligg 

føre. Tekstane har ein relativ litterær kvalitet som varierer med 

brukssituasjonen. Tekstane blir publiserte i periodika, småtrykk eller bøker, og 

fungerer som underhaldning, opplysning eller nytte (Grepstad, 1997:500).  

Grepstads definisjon kan i motsetning til Tønnessons betegnes som en vesensdefinisjon ved at 

den forsøker å uttrykke hva som er den grunnleggende essensens i sakprosa. Per Ledin har i en 

anmeldelse av Grepstads bok problematisert at Grepstad velger å legge avgjørende vekt på 

forfatterintensjonen når han definerer sakprosa. «Hans [forfatterens] röst blir bara en i mängden av 

röster som talar med, till og forbi varandra i samhället» (Ledin, 1997:24). I følge Ledin er det ikke 

mulig å begrense sakprosa til kun å gjelde forfatterens intensjon, til det er det for mange ulike 

aktører som er med og gir teksten mening. I tillegg utelukker en slik definisjon de delene av 

sakprosaen som ikke har en navngitt forfatter.  

I forbindelse med innkjøpsordningen for sakprosa som ble etablert i 2005, valgte Kulturrådet å 

definere aktuelle bøker på følgende måte:  

Ordningen gjelder sakprosabøker i en essayistisk, fortellende eller 

resonnerende form, skrevet av én eller flere forfattere og for et allment 

publikum. Aktuelle sjangrer kan være essayistikk, biografi, reiseskildring og 

dokumentarlitteratur (Slaatta, 2008:23). 

Denne korte gjennomgangen viser at det ikke finnes én definisjon av sakprosabegrepet som de 

fleste innenfor fagfeltet kan slutte seg til. Ifølge Berge er ikke sakprosaforskning noe etablert 
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forskningsområde, og er derfor et felt som tillater diskusjoner og forhandlinger om det meste, for 

eksempel hvilken mening vi tillegger uttrykket «sakprosa» (Berge, 2001). 

 

2.5 Debatter utenfor forskningsmiljøet 

Debatten om innholdet i sakprosabegrepet og hva sakprosa er og skal være, er ikke en debatt 

som kun foregår innenfor forskningsmiljøene. Et eksempel var møtet om den «Den sensasjonelle 

sakprosaen» arrangert av NFF i januar 2009.  En av innlederne, historiker og sakprosaforfatter Ivo de 

Figueiredo, uttrykte skepsis til sakprosabegrepet og hevdet at begrepet blir for omfattende og for 

uhåndterlig dersom en legger Tønnessons definisjon til grunn (Figueiredo, 2009a). Han hevdet også 

at sakprosaen utfordrer skjønnlitteraturen, og at den derfor må behandles deretter – som et litterært 

produkt.  

I et blogginnlegg kom Tønnesson med et tilsvar til blant annet Figueiredo, der han avslutningsvis 

skriver: 

 Hvis utgangpunktet er forfatterprofesjonens interesser, er det rimelig å 

argumentere for en litteraturkritikk som ligger nær opp til den skjønnlitterære 

kritikken. Hvis vi derimot inntar et offentlighets-perspektiv, må den gode 

sakprosakritikken ha langt videre ambisjoner enn å skrive om den svært viktige, 

men likevel beskjedne, delen av sakprosaen som skrives av NFFs frilansere 

(Tønnesson, 2009). 

Tønnesson tilkjennegir her et annet syn på hva som er sakprosaens funksjon enn det Figueiredo 

har. I et innlegg i nettidsskriftet Tekstualitet skrev jeg et essay om dette møtet, der jeg blant annet 

refererte til Tønnesson svarinnlegg. Figueiredo svarte på dette essayet i samme tidsskriftet, og der 

skriver han: 

Regner det penger fra Kulturdepartementet, skal selvsagt ikke jeg motsette 

meg en bred innkjøpsordning som ikke bare inkluderer bøker av høy litterær 

verdi, men også de av høy «offentlighetsverdi” – som har vært foreslått som 

alternativt kriterium. Men så lenge man må prioritere, bør man gå etter litterær 

verdi. Og da mener jeg ikke at man bør prioritere sakprosa som ligner på 

skjønnlitteratur, men bøker som ligner på utmerket litterær sakprosa! Dette vil 

gjerne omfatte sjangre som essayistikk, dokumentarer, biografier o.l. – men i 

prinsippet også andre typer bøker. Ikke minst bør mange akademiske forfattere 

kunne klare å skrive seg ut over de fagspesifikke og vitenskapelige rammene og 

mot en allmenn litterær form (Figueiredo, 2009b). 
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Figueiredo mener altså, i motsetning til Tønnesson, at offentlighetsverdien ikke er et sterkt nok 

kriterium til å kunne vike fra kravet om skrive i en allmenn litterær form. Det er altså ikke forholdet til 

bruken av de litterære virkemidler, men til kravet om den litterære skrivemåte, som her trekkes opp 

som en motsetning mellom dem som selv skriver sakprosa og det vitenskapelige miljøet som 

studerer sakprosa.  

I en kommentar i Aftenposten etter møtet i NFF, skrev Aftenpostens kultur- og debattredaktør 

Knut Olav Åmås følgende om sakprosaens viktige funksjon i samfunnet:  

Men hvorfor er det i det hele tatt så viktig å få i stand kritiske samtaler rundt 

«den andre litteraturen», som sakprosaen også er blitt kalt? Fordi den er en 

sentral kunnskapsleverandør og et uunnværlig refleksjonsmedium i et åpent 

samfunn. Den byr på meningsutveksling om tidens store spørsmål, som 

forfatteren og kritikeren Espen Søbye formulerte det. Den etablerer normer og 

forkaster normer (Åmås, 2009). 

Påstanden viser tydelig at debatten om sakprosalitteraturen er høyst levende også utenfor 
forskningsmiljøene. 

 

2.6 Sakprosa vs. skjønnlitteratur 

En annen viktig utfordring når det gjelder å trekke opp en grense mellom sakprosa og 

skjønnlitteratur, er det økende omfanget av skjønnlitterære bøker som blander fakta og fiksjon.  Her 

kan nevnes Littells De velvillige (2008), Idlings Pol Pots smil (2009), Kjartan Fløgstads Grense 

Jakobselv (2009) og Karl Ove Knausgårds Min Kamp (2009).  Forfatteren Peter Fröberg Idling har 

skrevet boken Pol Pots smil, som handler om hvordan venstreradikale fra Skandinavia reiste til 

Demokratiske Kampuchea for å støtte landets frigjøringskamp3. De gjorde Pol Pot og hans 

kommunistiske revolusjon til et forbilde for deres eget politiske arbeid. Det faktum at 1,7 millioner 

menneskene døde under Røde Khmers styre ble aldri diskutert. I diskusjonen om dette var en 

historiebok eller en roman, uttalte forfatteren at han ikke ønsket å skrive en historiebok. Han ønsket 

å stå fritt til å ta med egne synspunkt og verdier og dermed slippe at boken havner i faktadebatter. 

Uavhengig av forfatterens ønske ble boken mottatt og diskutert som en dokumentarbok. Denne 

sammenblandingen av fiksjon og fakta er karakteristisk for alle de fire bøkene. Blandingen betegnes 

ofte som en hybridsjanger og skaper utfordringer når en skal prøve å avgrense linjene mellom 

sakprosa og skjønnlitteratur.  

Den danske litteraturviteren Poul Behrendt har i boken Dobbelkontrakten (2006) introdusert 

begrepet dobbelkontrakt. Med denne termen vil han beskrive de tilfeller der avtalen mellom 

                                                           
3
 Demokratisk Kampuchea var det navnet Røde Khmer brukte på Kambodsja under det kommunistiske styret av 

landet. 
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forfatteren og leseren er uren (Behrendt, 2006:54). Dobbeltkontrakten innebærer at leseren på et 

tidspunkt skal tro at det som blir fortalt er sant, før det siden avsløres som fiksjon. Han mener at 

disse kontraktene kan være spekulative og etisk betenkelige.  

 

2.7 Sakprosaanmeldelser 

Innledningsvis pekte jeg på at litteraturanmeldelsene er en viktig arena for sakprosalitteratur, for 

gjennom disse får sakprosabøkene oppmerksomhet. I tillegg har debattene om kvaliteten på 

sakprosaanmeldelsene ført til fokus på hva sakprosa er og bør være. Hovedinnvendingen mot 

anmeldelsene er som nevnt at anmelderne i for liten grad legger vekt på anmeldelsene som 

litteratur. Jeg vil nå presentere den viktigste forskningen om sakprosaanmeldelser og de debattene 

som i dag er aktuelle innenfor dette området.  

Debatten om kvaliteten på sakprosaanmelder er ikke en ny debatt. I 1992, under et seminar 

arrangert av NFF på Leangkollen, var kvaliteten på sakprosakritikken oppe til debatt. På bakgrunn av 

dette seminaret utarbeidet foreningen «Ti bod for melding av faglitteratur»: 

 

1. Du skal skrive for lesaren. Det er den allment interesserte lesar du skriv for. 

Meldinga er ein tekst også for dei som ikkje er spesielt interesserte i faget og 

ikkje kjem til å lese boka. La deg ikkje smitte av sjargong frå boka eller eige fag. 

2. Du skal vere aktuell. Det er viktig å aktualisere stoffet for å gjere det relevant for 

lesaren. Du skal vurdere det originale ved boka, men ikkje lese henne som 

nyhetsjournalist. Ein liten nyhet kan velte ein god kritikk. 

3. Du skal vurdere boka. Det er bokas innhald som er tema for din kritikk, men også 

form, stil og komposisjon. Du skal vurdere om boka når sine faglige intensjonar 

og målgrupper. 

4. Du skal vurdere sjangeren. Det er viktig å få fram kva slags sjanger boka er 

skriven i. Boka skal vurderast ut frå om forfattaren meistrar sjangeren og om 

sjangerbrot er vellykka. 

5. Du skal vurdere forfattaren. Det er avgjerande om forfattaren maktar å føre 

lesaren inn i stoffet. Lesarane har også krav på å få vite om forfattaren sin 

synsvinkel og om forfattaren er uhilda eller går nokons ærend. 

6. Du skal vurdere konteksten. Det er ein kritikars oppgave å peike på 

samanhengar – i forfattarskapet, og mellom den aktuelle boka og andre bøker 

om om emnet. Boka skal også vurderast i høve til andre bøker i same sjanger. 
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7. Du skal kjenne dine grenser. Det er boka og ikkje faget du vurderer. Du må 

kjenne dine faglege grenser og akte deg når du sjølv er engasjert i fagdebatten. 

Før ikkje lesaren bak lyset. 

8. Du skal ikkje polemisere. Det er forskjell på kritikk og polemikk. Ver kritisk 

vurderande, men la ikkje polemikken kvele kritikken. Bruk ikkje ein kritikk som 

påskot for å framheve eigne synspunkt på tema i boka. 

9. Du skal ikkje skrive av vaskesetlar. Det er dine vurderingar som skal prega 

kritikken – ikkje forlaget sine. Bruk ikkje lange innhaldsrererat og utvaska 

adjektiv. Unngå skamros og sårande formuleringar. 

10. Du skal vise ansikt. Det er viktig med temperatur og personleg engasjement. Ver 

ikkje redd for å vise kvar du sjølv står, men unngå privat synsing. Du skal felle 

ein grunngitt dom over boka. (NFF, 2009) 

 

Budene er omfattende og gir normative føringer på hvordan anmelderen bør skrive sine 

anmeldelser. De er opptatt av at anmelderne skal gi boken en rettferdig dom som er interessant for 

leserne. Det er boken og ikke faget som skal vurderes, og anmelderne skal ikke være polemiserende.  

 

Thore Roksvold, professor ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo, har i sin bok Kritikk av 

kunst, bok og musikk (1994) et eget kapittel med tittelen «Fagbokkritikk som sjanger». Der plasserer 

han anmeldelser som en kommentarsjanger som tilhører bakgrunnsjournalistikken. Han mener at 

den tilhører retorikkens og ikke dialektikkens område. Han begrunner dette med at kritikeren er en 

smaksdommer og ikke en sannhetsdommer; en kritiker trenger ikke argumentere, men presenterer 

seg selv som en autoritet. Hans begrunnelse er at anmeldelsene ellers ville blitt ulidelig lange og 

kjedelige å lese. Dersom kritikerne skulle argumentere for sine vurderinger, ville anmeldelsen få mer 

karakter av en akademisk avhandling enn av å være leservennlige og forbrukerorienterte artikler. 

Han har gjennomført en undersøkelse av sakprosaanmeldelser for å få frem hvordan anmelderne 

skriver anmeldelsene. Han bruker en deskriptiv tilnærming og har utarbeidet ti teser om hvordan 

fagbokkritikerne funderer sine smaksdommer: 

1. Kritikeren tar sin autoritet for gitt og begrunner ikke. 

2. Kritikeren får autoritet gjennom å beherske standardkarakteristikker. 

3. Kritikeren presenterer vurderinger som fastslåinger. 

4. Kritikeren trekker seg sjøl inn for å vise når han/hun er subjektiv. Altså han/hun 

er objektiv ellers. 
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5. Kritikeren bruker fagsspråk for å vise at vedkommende er faglig på høyden. 

6. Kritikeren understreker sin ekspertise ved å skrive om forfatteren, om 

kulturpolitikk osv. 

7. Kritikeren vurderer verket ved å vurdere forfatteren. 

8. Kritikeren siterer, eksemplifiserer ved «vareprøve”. 

9. Kritikeren resymerer handlinga med sine egne ord. 

10. Kritikeren overbeviser ved å skrive engasjerende, med språklige bilder (troper og 

figurer) og ironi/sarkasme eller i form av pastisj.  

(Roksvold, 1994:45-52) 

Resultatet av denne undersøkelsen viser at det er ganske stort avstand mellom de normene som 

NFF setter opp for sakprosaanmeldelsene, og den beskrivelsen som Roksvolds gir av hvordan 

anmelderne funderer sine vurderinger. Et viktig bud hos NFF er at det er boken og ikke faget som skal 

vurderes, mens Roksvolds gjennomgang viser at kritikerne både bruker fagspråk for å vise at de er 

faglig på høyden og at de er opptatt av å vise sin ekspertise. Han mener også at anmelderne blant 

annet benytter seg av ironi og sarkasme, mens det i NFFs bud 8 står at du ikke skal polemisere og at 

det er forskjell på kritikk og polemikk. Det er altså et tydelig misforhold mellom realiteten og NFFs 

forventninger til anmelderne og anmeldelsene. 

Boken Kritikk og kommers (Lund, 2005), som bygger på en komparativ undersøkelse av 

kulturdekningen i nordiske medier, har også sakprosaanmeldelser i kildegrunnlaget. 

Hovedkonklusjonen her er at kulturdekningen, uavhengig av kulturuttrykk, er preget av 

servicejournalisme. Det vil si at mediene gir leserne det man tror at de vil ha. Dette støtter opp om 

de funn som Roksvold gjorde allerede i 1994. Anmelderne er ikke opptatt av den nøytralitetslinjen 

som NFFs ti bud kan betegnes som, men skriver med utgangspunkt i sin egen autoritet og har også 

som mål å skrive underholdende anmeldelser.  

I evalueringsrapporten for innkjøpsordningen for sakprosa utgitt i 2008, er også spørsmålet om 

anmeldernes bakgrunn behandlet:  

 

De som kritiserer og kommenterer sakprosa gjør dette ut fra andre typer 

kompetanser og lesninger enn de som anmelder skjønnlitteratur. Og måten 

ulike bøker kan kritiseres og debatteres offentlig på, virker forskjellig. Bøker som 

på en eller annen måte krever å bli lest som kunst, unndrar seg (i hvert fall 

delvis) fra lesning og kritikk som først og fremst dømmer etter kriterier om 
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etterrettelighet, sannhet, relevans og metode; kriterier som regnes for helt 

essensielle for dokumentarbøker, biografier eller samtidskritikker (Slaatta, 

2008:23). 

 

Dette synet sammenfaller med Fibigers syn på det som skiller skjønnlitteratur og sakprosa: 

kriterier som sant-falsk, objektivt-subjektivt, saklig-usaklig, gyldig-ugyldig, funksjonelt-dysfunksjonelt 

osv (Fibiger, 2007). Her vektlegges kriterier som etterrettelighet, sannhet, relevans og metode som 

grunnleggende kriterier for sakprosakritikk.  

 

På det nevnte møtet i NFF januar 2009, var en av innlederne NRKs litteraturanmelder Marta 

Norheim. Hun hadde etter invitasjon fra arrangøren gjennomgått sakprosaanmeldelser fra 2008. 

Resultatet av denne gjennomgangen oppsummerte hun i tre hovedfunn:  

1. Når anmelder er en fagperson innenfor samme profesjon, er anmelderen4: 

a. Tydelig sjalu på den som har fått utgitt bok 

b. Skriver i hovedsak om hvordan de selv ville ha behandlet tema 

2. Når anmelder ikke er fagperson: 

a. Lar seg forføre av den briljante forsker og formidler 

3. Når anmelder har en høne å plukke med forfatteren 

a. Her blir det gjerne leting etter feil, og alt som kan brukes mot forfatteren blåses opp 

Hennes inntrykk var at anmeldelsene blir best når boken ikke krever spesielle forkunnskaper hos 

leseren, for med én gang en bok krever fagkompetanse for å bli anmeldt, skifter anmeldelsen 

karakter. Fokuset forsvinner fra form til innhold. Hun forklarer dette med at det dreier seg om 

kontrakten mellom leser og forfatter. Kontrakten mellom leseren og sakprosaforfatteren går på 

innholdet, men sakprosa er i følge henne en tekst, et retorisk grep, som kommer fram gjennom valg 

av sjanger og metaforer. Hun hevdet også at sakprosakritikernes manglende kritikeridentitet er et 

problem. Deres identitet er knyttet til eget fagområde og ikke til det å være kritiker.   

På samme møte i NFF var kulturredaktøren i Dagbladet, Fredrik Wandrup, også en av innlederne. 

Han berørte spørsmålet om hva sakprosa er og hvilke konsekvenser dette får for hvordan og hvem 

som skal anmelde sakprosabøker. Han mente at sakprosa er en mengde sjangere og tema, og at en 

                                                           
4
 Kildene her er egne notatet og referat fra møtet i NFF-bulletin 01/2009 

http://www.nffo.no/dav/b91e3b6144.pdf 
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kokebok ikke kan behandles på samme måte som en biografi. Etter hans oppfatning er det ikke mulig 

å snakke om sakprosa som et felles begrep, anmelderen kan derfor ikke behandle all sakprosa etter 

de samme kriterier. En kokebok er vesensforskjellig fra en biografi og må derfor vurderes etter andre 

kriterier.   

Et av de siste bidragene til debatten omkring anmeldelser er Jonas Bakkens essay i Prosa: 

«Sakprosakritikk og kriterier. Anmeldelsenes funksjon i norsk dagspresse» (2010). Han undersøker 

blant annet Ivo de Figueiredos påstand om at sakprosaanmeldelsene som regel er dårlige, og at de 

ikke er opptatt av sakprosa som litteratur, men kun som fag. Figueiredos spissformulering er at 

sakprosaanmeldelser er «95 prosent sak og 5 prosent litteratur». I tillegg nevner Bakken 

kulturredaktør Knut Olav Åmås' påstand om «hvor forsvinnende lite den [sakprosakritikken] har 

utviklet seg de siste to-tre tiårene. Han undersøker også påstanden om at sakprosaanmeldelser er 

altfor parafraserende, at det er umulig å livnære seg som profesjonell sakprosaanmelder, og til slutt 

hvorvidt avisene gir for lite spalteplass til anmeldelsene.  

 

Bakkens essay baserer seg på en empirisk undersøkelse av anmeldelsene av de fire 

sakprosabøkene som ble nominert til Brageprisen i 20095. Hans empiriske materiale har mange felles 

trekk med denne studien, men i denne studien vil også annet stoff om bøkene i mediene bli analysert 

og drøftet. I tillegg benytter Bakken en annen metodisk tilnærming. Han bruker det som kan 

betegnes som «template analysis» – der analysen er forhåndsdefinert av kategorier. Denne 

analysemåten blir gjerne betegnet som en teoristyrt metode (Miller og Crabtree, 1999). Bakken tar 

utgangspunkt i Per Thomas Andersens artikkel, «Kritikk og kriterier» fra 1987, der litteraturprofessor 

Per Thomas Andersen identifiserer seks kriterier som norske kritikere legger til grunn for vurderingen 

av skjønnlitterære tekster. 

 

Bakken finner ikke empirisk belegg for verken manglende boltringsplass målt i spaltemillimeter, 

eller for at vurderingsfri parafrase kjennetegner sakprosakritikken. Ved å ta utgangpunkt i Andersens 

seks kriterier kommer han avslutningsvis frem til følgende to anbefalinger til norske 

kulturredaksjoner: Det første er å styrke anmeldelsenes estetiske og underholdende funksjon, slik at 

tekstene blir mer lesverdige. Dette anbefaler han at skjer ved at redaksjonene satser på noen få, 

profesjonelle sakprosakritikere, som får anledning til å utvikle seg som skribenter. Han mener det er 

unødvendig å bruke fageksperter, den delen av jobben kan fagtidsskriftene ta seg av. Videre 

anbefaler han å styrke anmeldelsenes perspektiverende funksjon. Denne anbefalingen er begrunnet i 

                                                           
5
  Kjetil Østlis Politi & røver; Helge Ryggviks Til siste dråpe, en innføring i oljeøkonomiens konsekvenser; 

Helle Aarnes’ Tyskerjentene; og Tore Rems Sin egen herre, det første av to biografibind om Jens Bjørneboe. 
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at vi trenger noen som kan fortelle oss noe mer enn hvor god eller dårlig boka er. Han mener dette er 

viktig for avisene for å kunne skape et konkurransefortrinn i forhold til amatøranmeldelser på nettet. 

Denne typen anmeldelser vil ha behov for flere spaltemillimeter og kan derfor føre til færre 

anmeldelser, men i følge Bakken er ikke dette spesielt problematisk fordi bare en brøkdel av 

sakprosa som utgis blir anmeldt (Bakken, 2010).  

 

2.7.1 Oppsummering  

Debatten om hvor vekten i anmeldelsene skal ligge, har mange fellestrekk med debatten om hva 

sakprosa er. Spørsmålet om hva som skal være de viktige kriteriene for vurderingen av 

sakprosabøker, ser ut til å være knyttet opp mot hvordan en ser på sakprosaens funksjon. Dette 

henger også sammen med hvor en mener at grensene går for hvilken litteratur som skal defineres 

som sakprosa. Er det den litteraturen som ligger nærmest skjønnlitteraturen som skal ha denne 

betegnelsen, eller skal begrepet omfatte all den litteraturen som kommer innenfor definisjonen av 

litterær og funksjonell sakprosa? 

Selv om dagens sakprosaanmeldelser får mye kritikk, er det likevel tydelig at 

sakprosaanmeldelsene leses med stort engasjement og ansees for å ha en viktig funksjon, både i 

forhold til å utvikle sakprosaen og i forhold til å fremstå som mer interessante og leservennlige 

tekster.  

Det er vanskelig å finne noen som forsvarer kritikken og kritikerne. Men siden de fleste større 

medier har kunst, og spesielt litteraturanmeldelser, som en viktig del av sin kulturdekning, kan det 

tyde på at dette stoffet selger. Et viktig spørsmål blir da om anmeldelsenes formål er å være 

forbruksjournalistikk, eller om formålet er et annet som eventuelt kan betegnes som mer ambisiøst?  

Mellom forfatterne og forlag på den ene siden, og medienes og anmeldernes rolle på den andre, 

finnes det et spenningsforhold. Medienes rolle er å være en kritisk røst i kulturdebatten, i tillegg har 

de kommersielle interesser. Dette gjør at avisene i sin vurdering av hvilken kompetanse anmelderen 

skal ha og hvilke bøker som skal vurderes, må forholde seg til hva de tror leserne er interessert i å 

lese om og hvordan de vil ha dette stoffet utformet. De normative budene fra NFF kan lett oppfattes 

som for trange rammer for en kommersiell og kritisk medieaktør.  

 

2.8 Oppsummering – hva er sakprosa 

Sakprosabegrepet er ikke et vitenskapelig begrep, men et begrep som står i en historisk tradisjon, 

og fortsatt foregår en debatt om definisjonsmakten over dette begrepet. Tønnesson definer sakprosa 

som en tekst som er direkte ytring om virkeligheten. Han deler sakprosaen opp i to hovedkategorier, 

litterær og funksjonell sakprosa. Denne definisjonen innebærer at all litteratur som forholder seg til 
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virkeligheten er sakprosa. Dermed vil sakprosa også inneholde tekster skrevet av private og offentlige 

institusjoner som ikke har en personlig forfatter.   

Denne definisjonen står i motsetning til Grepstads definisjon av sakprosa. For i hans definisjon 

utelukkes de tekstene som ikke har en forfatter. Figueiredo mener at Tønnessons begrep blir for 

uhåndterlig og velger å begrense sakprosabegrepet til de sakprosatekstene som har litterære verdi.   

Hvordan en definerer sakprosa og hva en vektlegger som sakprosaens funksjon, er viktig for 

hvordan en skal vurdere sakprosabøker. Har sakprosaen en egenverdi som kunnskapsformidler? Er 

den en samfunnskritisk aktør som etablerer og forkaster rådende normer i samfunnet? Er kontrakten 

mellom leseren og forfatteren basert på innholdet som det viktigste, eller er den litterære siden ved 

teksten like viktig? Det er ikke mulig å konkludere i disse spørsmålene, men gjennom analysen av det 

empiriske materialet vil disse problemstillingene bli drøftet nærmere. 
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Kap. 3. Presentasjon av det empiriske materialet  

3.1 Begrunnelse for utvalget 

I dette kapitlet vil jeg gi en kort omtale av de tre bøkene som er med i utvalget, begrunne valget 

av dem, gjøre rede for debatter rundt dem og kort presentere sjangerne det er rimelig å plassere 

dem innenfor. Sjangerinndeling er som nevnt omstridt. Når jeg likevel velger å plassere bøkene 

innenfor en sjanger, er det begrunnet i at bøkene fra forlagets side er kategorisert i forhold til sjanger 

og at anmelderne forholder seg til etablerte sjangerforventninger.  

De tre bøkene som danner det empiriske grunnlaget for analysen, tilhører alle tre 

hovedkategorien litterær sakprosa. De er skrevet av en navngitt forfatter og utgitt på et forlag. De 

henvender seg til den alminnelige leser, det kreves ikke spesiell innsikt eller kunnskap for å kunne 

lese dem.  Bøkene tilhører tre ulike sjangere:   

 Dokumentar:  De krenkede. Historier fra Tsjetsjenia,  Åsne Seierstad (2007) 

 Fagbok:  Hva skjer med kilmaet?,  Ole Mathismoen (2007) 

 Biografi: Stikk i strid. En biografi om Einar Førde,  Frank Rossavik (2007) 

 

Bakgrunnen for at jeg valgte disse bøkene, er et ønske om å få spredning i forhold til 

sjangerplassering, for å få frem eventuelle forskjeller i forventningen til dem og i vurderingen av dem. 

To av bøkene, biografien og dokumentarboken, tilhører den delen av sakprosaen som ligger nærmest 

skjønnlitteraturen i valg av litterære virkemidler og er derfor interessante av den grunn. Hva skjer 

med klimaet? gir en innføring i de viktigste klimaproblemene som vi står overfor. Dette er et tema 

som ofte behandles i fagbøker. I denne boken har forfatteren ønsket å skrive en bok som gjør temaet 

allment tilgjengelig for et bredt publikum. Alle bøkene ble utgitt i 2007.  

 

Følgende aviser er valgt ut: 

 Aftenposten 

 Dagbladet 

 Klassekampen 

Et viktig kriterium for utvelgelsene var at avisene hadde skrevet om bøkene og at det var 

dagsaviser, slik at det var mulig å følge debattene fra dag til dag. Aftenposten ble valgt fordi det er 

Norges største abonnementsavis, og fordi avisen har en bred dekning av debatter og kulturstoff. 

Dagbladet er valgt fordi det er den av løssalgsavisene som tradisjonelt har hatt et kulturradikalt 

perspektiv. Avisen har omfattende dekning av litteraturstoff og er også en viktig debattleverandør og 

har profilerte litteraturanmeldere. Klassekampen er en smalere avis og har et mindre opplag enn de 



26 
 

to andre, men har profilert seg som en avis som er opptatt av bøker. Avisen har et eget bokmagasin 

hver lørdag med et bredt perspektiv på litteraturstoffet også ut over rene anmeldelser.  

 

”Kulturen og historien er innskrevet i alle sakprosatekster. Derfor må vi kjenne og kunne beskrive 

de kulturelle omgivelsene både i den tiden hvor tekstene ble skapt og i vår egen tid, for å forstå 

teksten” (Tønnesson, 2008:97). Jeg ønsker i denne presentasjonen å sette bøkene inn i en kulturell 

kontekst og gjennom sjangerplassering sett dem inn i en historisk kontekst.  Utgivelsene har i ulik 

grad skapt debatt og fått oppmerksomhet. Dette vil også prege denne fremstillingen, og 

presentasjonen vil derfor variere i omfang for de tre bøkene. 

 

3.2 De krenkede. Historier fra Tsjetsjenia  

Seierstad er kjent både som krigskorrespondent og som sakprosaforfatter. Det er spesielt 

Bokhandleren i Kabul (2002) som gjorde henne kjent for allmennheten, og boken ble en internasjonal 

salgssuksess. Jeg velger her å ta med en del av debatten som er knyttet til denne boken. Selv om 

Bokhandleren i Kabul ikke er med i det empiriske materialet, er det mange parallelle debatter 

omkring Seierstads bruk av metode og litterære virkemidler, og det er mange referanser til denne 

boken i materialet. 

En viktig debatt har dreid seg om bruken av autentiske personer uten å innhente deres tillatelse, 

et forhold som førte til rettssak mot Seierstad. Den ene av bokhandler Shah Mohammads ektefeller 

har fått medhold i en erstatningssak hun reiste for norske domstoler. Seierstad har anket dommen, 

og den er derfor ikke rettskraftig ennå.   

I forbindelsen med kritikken Shah Mohammad reiste mot Seierstad, for å ha krenket hans 

privatliv, har hun senere beklaget dette overfor ham. Hun har gitt ham tillatelse til å ta ut de delene 

av boken som han oppfatter som krenkende i den afghanske versjonen, og han får også inntektene 

fra salget av den afghanske oversettelsen. Han har likevel valgt å opprettholde innsigelsene mot 

henne og har opplyst at også han vil gå til erstatningssak mot henne.  

En annen viktig debatt rundt denne boken, er Seierstads bruk av indre monologer – der hun så å 

si går inn i virkelige personers tanker og beskriver dem. Gjennom denne fortellerformen gir hun 

inntrykk av å vite sannheten om de virkelige personene. I en artikkel om boken stiller Tønnesson 

spørsmålet: «Er suksessboka hennes sakprosa?” (Tønnesson, 2008a).  

Det er spesielt to forhold som gjør at Tønnesson setter spørsmålstegn ved om boken er sakprosa. 

Den ene er allerede nevnt – kontrakten med leseren om det som skrives er sant eller ei, og hvordan 

begrepet sannhet skal defineres i denne sammenhengen. Det andre er de etiske sidene ved at hun 
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utleverer de personene som inviterte henne som gjest i sitt hus. Tønnesson besvarer ikke sitt eget 

spørsmål direkte – om boken er sakprosa eller fiksjon – men skriver:  

Bokhandleren i Kabul er en dypt problematisk bok, som ikke slutter å fascinere stadig nye 

lesere, enten de leser med- eller mothårs. Den reiser spørsmålet om hva sakprosaen er og 

bør være (Tønnesson, 2008b).  

Juryen i Dagbladets kåring av de viktigste sakprosabøkene etter 1945, nominerte denne boken på 

en 16. plass. Diskusjonen om bruken av litterære virkemidler som indre monologer, ble igjen reist i 

forbindelse med boken De krenkede. Denne debatten vil bli nærmere redegjort for og drøftet i 

kapittel 6. 

Ifølge Cappelen og Damms baksideseddel er De krenkede en bok om Tsjetsjenia i dag, basert på 

reiser Seierstad har foretatt i landet i 2006 og 2007, samt tilbakeblikk på Kaukasus´ voldelige historie 

og den stadige kampen mellom frihetssøkerne og imperiet. Boken ble utgitt 14. november 2007, 

omtrent en måned etter at Aage Borchgrevink på samme forlag utga Den usynlige krigen. Reiser i 

Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan. Sistnevnte har til dels samme tema som Seierstads bok, men har 

ikke vekket den samme interessen og blitt like kjent. To av anmelderne bruker Borchgrevinks bok 

som referanse i sine anmeldelser.  

 

3.2.1 Sjangerplassering 

”Dokumentaren er karakterisert ved virkelige personer i autentiske miljøer med det fokus at 

belyse en faktisk historie” (Fibiger, 2007). Han gir følgende eksempler på hvilke underkategorier som 

kan høre innunder dokumenterende tekster: mediemontasjer, dyptborende journalistikk, 

bevismateriale, statistikk, meningsmålinger og forskningsresultater.  

Grepstad hevder at dokumentarsjangeren kan sees på som en moderne variant av den historiske 

fremstilling fra det 20. århundre (Grepstad, 1998). Han beskriver denne sjangeren som den av 

sakprosasjangrene som ligger nærmest grensen mellom sak og fiksjon. «Både forfatterintensjonen, 

sjølvautoriseringa og kjeldebruk plasserer dokumentarromanen innanfor fiksjonens grenser” 

(Grepstad, 1998:655). Han mener at denne sjangeren må leses i lys av utviklingen innenfor 

undersøkende journalistikk.  

I følge Jo Bech-Karlsen har dokumentarboksjangeren røtter tilbake til rapportbøkene som kom 

mot slutten av 1960-årene (Bech-Karlsen, 1998). Av tidligere eksempler på dokumentariske 

rapportbøker nevner han Bjørn Nilsens Hamningsberg – fraflytting og umyndiggjørelse (1970). 

Rapportboken var nær knyttet til den litterære dokumentarismen som vokste frem i 1960- og 1970-

årene, og til radikaliseringen i samtiden. Bech-Karlsen skiller mellom dokumentarromanen som han 

plasser i skjønnlitteraturen, og reportasje- og rapportbøkene som han plasser i sakprosalitteraturen. 
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Han mener at å skille mellom rapport- og reportasjebøker er mer en teoretisk øvelse enn hva som er 

praktisk mulig. Men ett skille er at reportasjebøker er personlig fargede beretninger. Seierstads bok 

er klart en slik personlig farget beretning. «Boka handler både om krigens historie og om 

menneskeskjebner, men den handler også om jeg-personen” (Wandrup, 2007).  

Ifølge Bech-Karlsen har dokumentarsjangeren også røtter i den litterære dokumentarismen og 

samfunnsvitenskapene, spesielt sosiologien (Bech-Karlsen, 1998). Han hevder også at 

«Sannhetsbegrepet står sentralt i diskusjonen om de dokumentariske rapportbøkene” (Bech-Karlsen, 

1998:242). Men sannhetsbegrepet er ikke entydig. Han definerer dokumentarisk sannhet som en 

«montasje-sannhet”: «et lappeteppe av situasjoner og bilder og dokumentasjoner som ikke 

nødvendigvis danner et hele, men en fragmentsamling; en tilstandsrapport bygd på mange typer 

materiale» (Bech-Karlsen, 1998:243). Han mener at denne sannheten står og faller med forfatterens 

integritet, etikk og metodisk standard. I forbindelse med Seierstads Bokhandleren i Kabul, er det 

nettopp disse forholdene som har vært i fokus. 

 

3.3 Hva skjer med klimaet? 

Klimaspørsmålet er ingen ny debatt, men fikk en ny interesse i det nye årtusenet. Ikke minst 

skyldes det rapportene fra FNs klimapanel, som siden det ble opprettet i 1998, har lagt frem fire 

hovedrapporter, den siste kom i 2007. Panelet mottok i 2007 Nobels fredspris for sitt arbeid. 

Resultatene fra panelet er både urovekkende og omstridte. Dette gjelder spesielt spørsmålet om 

klimaendringene er menneskeskapte. 

Denne boken kom altså ut det året klimadebatten var på sitt mest intense. Forfatteren er 

journalist i Aftenposten, og har spesialisert seg på klimaspørsmål og fulgt denne debatten i lang tid. 

Han sier selv at han gjennom denne boken ønsker å gi en samlet oversikt over den kunnskapen som 

eksisterer om temaet. 

Formålet hans er å gjøre det lettere for leseren å forstå og delta i klimadebatten. Ved å bruke 

enklere ord enn det forskerne bruker, ønsker han å beskrive hva det store flertallet av verdens 

fremste klimaforskere mener om det som skjer med klimaet på kloden (Mathismoen, 2007). Boken er 

utgitt på et av de nye og mindre forlagene, Font forlag, og utgivelsen skjer i samarbeid med 

Mathismoens arbeidsgiver Aftenposten. Boken ble nominert til Bragepisen i 2007.  

 

3.3.1 Sjangerplassering. 

Når begrepet faglitteratur kom i bruk, er i følge Grepstad usikkert (Grepstad, 1998). Han peker på 

at en av de første gangene begrepet ble brukt, var da Den Norske forfatterforening ble startet i 1893 
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og ble delt i to avdelinger, «Den skjønnlitterære sektion» og «Den faglitterære sektion». Den første 

norske bok med sakprosa i tittelen er i følge Grepstad første bind av skoleantalogien Innsikt og utsyn. 

Norsk sakprosa (1955) (Grepstad, 1998). 

Tema for Mathismoens bok er som nevnt klimautviklingen, og boken er en populærvitenskapelig 

bok om klimaspørsmål.  Boken kan derfor plasseres innenfor Grepstads hovedkategori: 

«Argumenterande og utgreiande» tekster, der en av undersjangerne er «vitenskapsprosa». Boken er 

blitt betegnet som et oppslagsverk innenfor klimaspørsmålet og kan derfor plasseres under 

hovedkategorien «rettleiande tekster» der undersjangeren «oppslagsverk» er plassert, eller under 

hovedkategorien «pedagogiske tekster» der en finner underkategorien «populærvitenskap».  

Det forhold at en journalist skriver om en bok som skal gjøre det lettere for folk flest å delta i 

klimadebatten, skaper et sjangerplasseringsproblem og illustrer dilemmaet med sjangerinndeling. 

Det er ikke store avvik fra normen for sjangeren som skal til før en bok blir vanskelig å plassere. 

 Den kategorien denne boken antageligvis vil passe best inn under, er underkategorien 

«populærvitenskap», som igjen er plassert best under hovedkategorien «pedagogiske tekster».  

Grepstad mener at de pedagogiske tekstene har klare retoriske trekk som annen sakprosa, men 

samtidig er de knyttet til samfunnsinstitusjoner og organisasjoner (Grepstad, 1998). Når det gjelder 

underkategorien «populærvitenskap» omfatter den innføringsbøker, den populære fagboken og 

foredraget. Disse tekstene skiller seg fra lærebøker på et viktig punkt, ved at populærvitenskapen 

først og fremst er forpliktet i forhold til vitenskapen. Læreboken er etter hans oppfatning forpliktet i 

forhold til både vitenskapen og leseren, fordi det finnes offentlige krav til lærebøker.  

Ifølge Grepstad har disse tekstene historisk virket som demokratisk eller kulturelt integrerende 

folkeopplysning i tiden etter at lekfolks og vitenskapens språk utviklet seg i ulike retninger (Grepstad, 

1998).  Samtidig mener han at populærvitenskap har bekreftet vitenskapens hegemoni og vært nær 

ved å så tvil om leserens egen kunnskap og tenkeevne.  

En populærvitenskapelig artikkel hører i følge Brodersen innunder den vitenskapelige 

sjangertypen der det primære er å fokusere på logos, det vil si at fokuset ligger på sakens argumenter 

og selve saksinnholdet i teksten. Den populærvitenskapelige sjangeren kjennetegnes primært av et 

fokus på inkluderende formidling – av at leseren uavhengig av forkunnskaper om temaet skal kunne 

forstå og tilegne seg stoffet (Brodersen, 2007). Grovt sett kan en si at det som skiller en 

populærvitenskapelig fra en vitenskapelig artikkel, er at den populærvitenskaplige ikke rendyrker 

logos-delen, men bruker språk og tekststrategier for å berøre og engasjere leserne ut over de 

objektive faktaene som presenteres. Denne strategien kalles patosstrategier og er en 

overbevisningsstrategi. Allerede Aristoteles hevdet at i alle sammenhenger hvor noen framstiller en 

sak, dreier det seg om tre forhold: etos, patos og logos. Etos er talerens troverdighet, logos er 

argumentene og selve saksinnholdet, mens patos er appellen til mottakerens følelser.  Ulike sjangere 
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vil ofte vektlegge ulikt hvilke retoriske strategier som anses som den mest overbevisende for å 

fremme budskapet. 

 

3.4 Stikk i strid 

Høsten 2007 kom det ut to biografier om Einar Førde. Den ene er skrevet av forfatter og venn av 

Einar Førde, Tor Obrestad, og den andre av journalist Frank Rossavik. Begge bøkene fikk stor 

oppmerksomhet.  

Den omstendighet at det kom to biografier om Førde på samme tid, førte ikke til at bøkene fikk 

mindre oppmerksomhet, tvert imot. Media været konflikt mellom forfatterne og forlagene. I tillegg 

viste det seg raskt at bøkene hadde anlagt ulike perspektiv og hadde vektlagt ulike deler av Førdes 

liv. Ikke minst var behandlingen av Førdes utenomekteskapelige forhold til stortingskollega Gunn 

Vigdis Olsen-Hagen ulikt fremstilt i de to biografiene. I Rossaviks biografi kommer det klart fram at 

Einar Førde hadde et seksuelt forhold til stortingskollega Gunn Vigdis Olsen-Hagen i samme periode 

som han var gift med Britt Fougner Førde (nå Britt Fougner). I Obrestads biografi nevnes det at de 

hadde et svært nært forhold, men karakteren av forholdet blir ikke nærmere beskrevet. 

I forbindelse med lanseringen av bøkene var det et møte mellom begge forfatterne i Stavanger. 

Ifølge en artikkel i Stavanger Aftenblad uttalte Obrestad at «Rossavik grafser» og kun har skrevet om 

Førdes utroskap fordi historien er pikant. 

 Jeg har hele tiden tenkt på hva de små barna hans ville sette pris på å lese 

når de blir større, hva enka hans ville sette pris på. Hadde det enda vært noen 

politisk betydning i disse historiene som Rossavik trekker fram, så kunne jeg 

vurdert det. Men det finnes ikke noe politisk i det (Sandelson, 2007). 

Obrestad viser her, i tillegg til sin forakt for Rossaviks valg, de dilemma som en biograf står 

overfor. Hva en biograf velger å ta med og hva som blir utelatt, gir biografen makt over den 

biografertes ettermæle. Mye oppmerksomhet fikk også Førdes forhold til Treholt, og dessuten 

spekulasjonene rundt hans kontakt med KGB. 

 

3.4.2 Sjangerplassering 

Biografisjangeren er både en litterær og en historisk sjanger og er en av våre eldste 

litteraturformer. Opphavet til denne sjangeren blir gjerne knyttet til Herodot (ca. 484 – 425 f.kr.) som 

også omtales som historieskrivingens far. Han skrev ned anekdoter og digresjoner om mektige menn, 

og stod for den første kildekritiske historie- og biografiskriving vi kjenner til (Egeland, 2000).   

Biografier og biografiske leksikon om store og innflytelsesrike menn ble på 1800- og begynnelsen 

av 1900-tallet et viktig pedagogisk element i nasjonsbyggingen og identitetsdannelsen. Nasjonale 
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helter ble løftet frem og satt på pidestaller som gode forbilder for den oppvoksende norske slekt og 

for den nasjonale folkesjelen. 

Først utover på 1900-tallet ble denne måten å skrive biografier på utfordret. Fokuset i 

biografiene ble flyttet fra personens status til personens moral. Det var forholdet mellom erfaringer 

og den lærdom den biograferte trakk av opplevelsene, som ble viet oppmerksomhet. «Dette førte 

etter hvert til at det ble trukket et klart skille mellom livsskildringer og ren historieskriving” (Hide, 

2005). Personlighetstrekk og mangfoldet av egenskaper hos den portretterte kom mer i fokus, og 

ønsket om en mer usminket virkelighetsforståelse (Egeland, 2000).  

I boken «Skaff deg eit liv!” ønsker Stephen J. Walton å utfordre den tradisjonelle 

biografiskrivningen. Hans hovedinnvending mot den tradisjonelle biografiskrivingen er at den 

kronologiske, narrative strukturen skaper falske årsakssammenhenger, ved at det som kommer før, 

får skylden for det som kommer etter (Walton, 2008). På den måten skapes falske heltefortellinger. 

Men på tross av at biografiteorien mangler en samlet systematisk metodologi (Åmås, 2004), så er 

det en populærsjanger som tas på alvor i mediene og som regnes for en viktig del av 

historieskrivingen. 

Journalist og forfatter Arnhild Skre skrev i 2002 en artikkel om biografianmeldelser som hun har 

kalt Melder vi livet eller livsskildringa? (Skre, 2002). Hun finner at anmeldelsene bruker over 

halvparten av spalteplassen til innholdsreferat, mye av denne plassen blir brukt til å presentere den 

biograferte.  Hun ser få eller ingen fellestrekk ved de ulike anmeldelsene, men finner at de er 

kravstore i forhold til hvilke forventninger anmelderne har til innholdet i biografiene.  
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Kap. 4. Presentasjon av analysestrategien for det empiriske materialet 

4.1 Presentasjon av den meta-etnografiske metoden 

Det empiriske materialet i denne studien består av totalt 84 avisartikler. Utfordringen i 

behandlingen av dette materialet var å finne en metode som gjør det mulig å systematisere 

materialet på måte som oppfyller vitenskapelig kriterier til etterrettelighet og etterprøvbarhet og 

som kan gi ny innsikt i studiens formål.  

Jeg har valgt et kvalitativt design med utgangspunkt i Editing analysis style, et analysedesign der 

kategoriene i hovedsak utledes av empirien, med støtte fra den teoretiske referanserammen (Miller 

og Crabtree, 1999). Dette innebærer for denne studien at jeg først foretar en analyse av det 

empiriske materialet med utgangspunkt i problemstillingen – å undersøke hvordan litterær sakprosa 

behandles i mediene. Gjennom denne analysen vil jeg identifisere hvilket fokus anmelderne har på 

sakprosabøkene de anmelder, og hvilke forventinger de møter sakprosa med.  

For å gjennomføre analysen har jeg valgt å ta utgangspunkt i den meta-etnografiske metoden, et 

analyseverktøy utviklet av Noblit og Hare (Noblit og Hare, 1988). Formålet med den meta-

etnografiske metoden er å gi struktur til sortering og systematisering, og til å utarbeide en syntese av 

det empiriske materialet. I hovedsak brukes meta-etnografisk strategi for å syntetisere kvalitative 

funn på tvers av emner, forfattere og tema.  

Meta-etnografisk analyse har sin opprinnelse i etnografi og antropologi, men metoden er 

videreutviklet og benyttes nå innenfor andre forskningsdisipliner, blant annet medisin og 

samfunnsvitenskap. Å bruke en slik metode innenfor humanistisk forskning og litteraturforskning kan 

i utgangspunktet virke fremmed og uvant. Min begrunnelse for å benytte denne metoden er todelt. 

Det ene er at denne analysestrategien er godt egnet innenfor forskningsfelt der det ikke er etablert 

konsensus om forskningsområdet. I kapitel 2 redegjorde jeg for hovedtrekkene for den forskningen 

som finnes på sakprosafeltet, og debatter rundt dette temaet. Gjennomgangen har vist at selv om 

det de siste tiårene har vært en betydelig forskning innenfor dette fagområdet, er det fortsatt det 

Kjell Lars Berge betegner som et åpent forskningsfelt.  

Skal vi unngå den essensialistiske fella, er det nærliggende med en 

pragmatisk innstilling når vi skal forsøke å finne ut hva man egentlig studerer 

når man studerer sakprosa.  Svaret blir da heller en praktisk løsning: hvordan 

skal vi avgrense et tekstkorpus vi kan kalle «sakprosa»? Det innebærer at vi i 

første omgang ikke går til tekstene selv når vi vil definere hva vi legger i 

sakprosatekster, men til de virksomheter der det skapes tekster som vi vil forstå 

som sakprosatekster. Slike virksomheter kan være byråkratiet, politikken og den 

offentlige mening, det religiøse feltet og selvfølgelig det vi kaller pressen. Hvilke 
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slike felt for tekstskaping som finnes i ulike kulturer og til ulike tider, og hvordan 

sammenhengene er mellom disse feltene, blir de første forhold som må avklares 

med en slik tilnærming. Først i andre omgang blir det viktig å undersøke 

hvordan tekstene som skapes i disse feltene faktisk er ordnet, dvs. hvordan 

mening skapes i dem (Berge, 2000). 

For å avgrense tekstkorpusen sakprosa anbefaler Berge å studere de virksomheter som skaper 

tekster som oppfattes som sakprosa, som blant annet mediene. Han sikter nok her spesielt til den 

delen av virksomheten som selv produserer fagtekster, som journalistene. I denne delen av studien 

vil analysen være innrettet mot de som skaper mening i sakprosaen ved å vurdere den, anvende den 

og debattere den.   

En slik tilnærming er viktig for å identifisere hvilke tekster som skapes innenfor en kultur og 

hvordan disse står i forhold til hverandre. Gjennomgangen kan i neste omgang si noe om hvordan 

disse tekstene faktisk er ordnet og hvordan mening skapes i dem.  

Den andre begrunnelsen for å bruke denne metoden, er at den er velegnet til å analysere data 

som krever sammenligning og sammenfatning. Meta-etnografisk metode egner seg spesielt til å 

systematisere funn i kvalitative undersøkelser. Jeg vil hevde at denne metoden også er et godt 

analyseverktøy for andre tekster, som for eksempel avisartikler. Noblit og Hare presenterer selv 

analyseverktøyet som: «…how to put together written interpretive accounts» (Noblit og Hare, 

1988:7). «We focus on constructing interpretations» (Noblit og Hare, 1988:11). 

«We use the prefix meta to indicate our intent to focus on the synthesis enterprise» (Noblit og 

Hare, 1988:13) Ved å utarbeide en syntese av materialet, reduseres mengden av stoff, men tekstens 

mening bevares gjennom seleksjonen av nøkkelmetaforer og organiseringsmåte for hver enkel 

artikkel. Til slutt blir meningen i de enkelte artiklene igjen tolket inn i hverandre. Analogiene som 

avsløres i denne rediktningen/fortolkningen er den meta-etnografiske syntese.  

 Førsteordensnivå i denne prosessen er avisartiklene. Andreordensnivå er den systematiske 

tolkingen etter foreskrevne analytiske trinn. Det som skiller den meta-etnografisk metoden fra en ren 

meta-analyse, er at den benytter en komparativ prosedyre, der de ulike artiklene blir tolket inn i 

hverandre og oppsummert som en samlet syntese. En slik fremgangsmåte vil kunne gi en mer 

adekvat forståelse av det innsamlede materialet enn det en generell oppsummering kan gi. Det er 

spesielt den sosiale og teoretiske konteksten som vil komme tydeligere frem.  

Den systematiske syntesen er en gjengivelse og fortolkning av de empiriske funnene ved å 

identifisere og sammenligne beslektede trekk fra artikkel til artikkel og til slutt utvikle en syntese. De 

viktigste punktene i strategien er: 

1. Getting started 
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2. Deciding what is relevant to the initial interest 

3. Reading the studies 

4. Determining how the studies are related 

5. Translating the studies into each other 

6. Synthesising translations 

7. Expressing the synthesis 

På andreordensnivå foregår den intuitive tematiseringen av delementer i artiklene. Resultatet av 

tematiseringen blir utdypet i resultatteksten og illustrert med sitater ved å identifisere typiske 

tekstuttrykk i de ulike artiklene og analysere disse.  

 

4.1.2 Strategien for den meta-etnografiske analysen av materialet 

Den systematiske innsamlingen (trinn 1, «Getting started») av empiri ble gjort gjennom A-

tekst og var rettet inn mot de tre utvalgte avisene. Her brukte jeg ulike varianter av 

forfatternavnet og ord fra bokens tittel. Dette søket ga til slutt et totalt resultat på 84 

artikler. Av disse ble 24 treff fjernet fra materialet (trinn 2, «Deciding what is relevant to the 

initial interest») fordi de var lite relevante for denne studiens formål. Dette er artikler som 

omhandler rene opplistinger uten ytterligere kommentarer: hvem som er nominerte til 

Brageprisen, salgsoversikter og bibliotekenes utlånsoversikter. Det var også saker der  

forfatterne i utvalget mitt ble spurt om hvilken bok de leste, eller ville anbefale, og eller hva 

som var deres første jobb. De aktuelle sakprosabøkene var ikke et tema ut over som en ren 

introduksjon til hvorfor denne personen var aktuell på dette tidspunktet.  

Jeg vurderer dette stoffet som lite relevant i forhold til å si noe om hvordan sakprosaen 

behandles i mediene, men det kan selvfølgelig anføres at det forhold at avisene tar med 

denne type stoff, også kan si noe om hvilke posisjon sakprosa har i mediene. Det er likevel 

etter min oppfatning av marginal betydning, siden utvalget likevel er både omfattende og 

rikt på stoff som er mer relevant for å behandle temaet. Jeg valgte derfor å utelate dette 

materialet fra den videre analysen. Utgangspunktet for den videre analysen vil være totalt 

60 artikler.    
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De gjenværende artiklene er lest grundig (trinn 3) og sortert i hovedområder. I den første 

gjennomgangen ble det identifisert tre hovedområder: 

4. Anmeldelsene av bøkene, totalt 9 anmeldelser. 

5. Nyhetssaker generert av bøkene, totalt 39 artikler. 

6. Kommentarer og debattinnlegg på bakgrunn av bøkene, totalt 12 artikler. 

Det neste steget i analysen var å bestemme hvordan disse studiene er relatert til hverandre. 

På grunn av det store omfanget av materialet, valgte jeg kun å bruke den meta-etnografiske 

metoden på de 9 anmeldelsene og analysere den andre delen av materialet etter en 

deskriptiv analysestrategi.  

4.2 Presentasjon av den deskriptive, kvalitative analysemodellen  

I analysen av nyhetssakene og kommentarene og debattinnleggene vil jeg i hovedsak 

vektlegge det som kan gi ny innsikt i forhold til den overordnede målsettingen om å 

undersøke hvordan mediene behandler sakprosa. I denne delen vil jeg, som sagt, benytte en 

deskriptiv analysestrategi.  

Designet har flere fellestrekk med den meta-etnografiske strategien når det gjelder 

innsamling og bearbeiding av materialet. Men den skiller seg fra denne metoden ved ikke å 

gå så dypt inn i hver tekst. Nyhets-, kommentar- og debattstoffet består av totalt 51 artikler 

og har et stort sprik i temaene. En deskriptiv analysestrategi vil gi oversikt og systematikk 

som utgangspunkt for resultatdrøftingen.   

En systematisk gjennomgang av materialet og analytisk bearbeiding av dette stoffet, vil 

kunne gi en beskrivelse av ulike temaer og åpne for ny forståelse. I motsetning til 

anmeldelsene har jeg ikke funnet at det er gjort likende studier av pressestoff som 

omhandler sakprosa. Det gjør at det heller ikke her er utviklet begreper eller kategorier 

beregnet for analyseformålet. Derfor er det nødvendig at analysen blir deskriptiv for å gi 

innsikt i stoffet og for at analysene skal kunne være etterrettelige. Denne analysen vil 

innholde både beskrivelser av det empiriske materialet og mine egne tolkninger av det.  
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Kap. 5.   Analyse av anmeldelsene 

I dette kapitelet vil jeg gjennomgå den empiriske analysen av de 9 anmeldelsene i utvalget. 

Studiens formål er ikke å vurdere lingvistiske eller retoriske strategier i tekstene, men gjennom 

analysen prøve å avdekke det fokus og de forventningene bøkene blir møtt med av anmelderne.  

Alle anmeldelsene er plassert i avisenes kulturdel. Avisene behandler sakprosa sammen med 

anmeldelser av barnebøker og øvrig skjønnlitteratur. Barnebøker blir ofte omtalt på spesielle dager 

adskilt fra anmeldelsene av «voksenlitteraturen», men det skilles ikke spesifikt mellom sakprosa og 

skjønnlitteratur. Markeringen av at det dreier seg om sakprosa, står som regel som en 

underoverskrift på lik linje med markeringen av det anmeldelsen dreier seg om, som  «krimroman», 

«roman» eller «novellesamling».  

Tabell 1 viser en samlet oversikt over de 9 anmeldelsene. 
De krenkede – historier fra Tsjetsjenia Avis Anmelder Dato:  

Selv gatene har øyne  Aftenposten Dag Kullerud 

16.nov.

07 

Smertens stemmer  Klassekamp Karin Sveen 

24.nov.

07 

Levende bilder fra dødens forgård  Dagbladet 

Fredrik 

Wandrup 

16.nov.

07 

Hva skjer med klimaet?       

Et viktig verk  Aftenposten  

Gunn Sissel 

Jaklin 

30.okt.0

7 

Vantande analysar 

Klassekampe

n  

Gudmund 

Skjeldal  

10.nov.

07 

Praktverk om elendighet  Dagbladet  Stian Bromark 

14.des.

07 

Førde-biografien       

Mener bøkene mangler betydningen av Treholt-

saken Dagbladet Espen Søbye 

14.aug.

07 

Fikk drahjelp  Dagbladet Espen Søbye 

14.aug.

07 

Ideologen  Dagbladet Espen Søbye 

14.aug.

07 

Uferdig Obrestad  Dagbladet Espen Søbye 

14.aug.

07 

Ironi  Dagbladet Espen Søbye 14.aug.
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07 

Einar Førde i stort format  Aftenposten 

Harald 

Stanghelle 

14.aug.

07 

Einar i to kanalar  

Klassekampe

n 

Tom Egil 

Hverven 

18.aug.

07 

Tabell 1. 

Under overskriften «Førdebiografien» er det fire anmeldelser som er skrevet av Espen Søbye.  

Søbyes anmeldelse i Dagbladet har fått en ukonvensjonell utforming. Anmeldelsen med bilder går 

over to sider og er oppdelt i fire deler. En større tekstdel er en mer tradisjonelt utformet anmeldelse 

med overskriften «Satt sjakkmatt?» I tillegg er tre mindre tekstavsnitt rammet inn og plassert i 

utkanten av de to sidene. Disse har følgende overskrifter: «Ironi», «Ideologen» og «Uferdig 

Obrestad». Disse tre små tekstene er ikke signert, men ut fra sidekonstruksjonen må det antas at det 

er anmelder Søbye som har skrevet dem som en del av anmeldelsen. De fire tekstdelene vil i den 

videre analysen bli behandlet som én. 

Anmeldelsene av Førde-biografien skiller seg ut fra de andre anmeldelsene ved at alle tre er 

felles anmeldelser av både Rossavik og Obrestads Førde-biografier. Dette gir en ekstra utfordring i 

forhold til analysen rundt denne biografien.  Materialet kan bli mindre oversiktlig fordi anmelderne 

ofte går i dialog med begge forfatterne. På den annen side fører den komparative vinklingen til at 

bøkenes særtrekk blir tydeliggjort på en konkret og illustrerende måte, et forrhold som gjør 

materialet rikere.  

 

5.2 Hvem er anmelderne? 

Førde-biografien: I Aftenposten er det politisk redaktør Harald Stanghelle som anmelder denne 

boken. Aftenposten har altså valgt det som kan betegnes som en fagperson på politikk. Valget kan gi 

et signal om at det ikke er litteratur, men politikk, som skal behandles. Stanghelle er kjent som en 

meget kunnskapsrik journalist, og det vil være feil å si at han ikke har kunnskap om litteratur og 

biografiteori, men det er likevel ikke dette som er hans faglige bakgrunn eller profesjonelle yrke.  I 

Klassekampen er anmelderen Tom Egil Hverven, fast litteraturanmelder i avisen og litteraturviter av 

utdannelse. For Dagbladet er det filosof, sakprosaforfatter og sakprosakritiker Espen Søbye som 

anmelder biografiene. 

Seierstads bok: For Aftenposten er det Dag Kullerud som anmelder boken. Han er journalist, 

kritiker og forfatter, og har utgitt både sakprosa og skjønnlitteratur. I Klassekampen er anmelderen 

Karin Sveen. Hun er selv forfatter og har utgitt både skjønnlitteratur og sakprosa. I Dagbladet er det 

kulturredaktør og forfatter Fredrik Wandrup som anmelder, også han har utgitt sakprosabøker og en 

skjønnlitterær bok. 



38 
 

Mathismoens bok: Anmeldelsen i Aftenposten er skrevet av Gunn Sissel Jaklin, som er 

kommunikasjonsdirektør ved Norsk Polarinstitutt og kan betegnes som fagekspert.  Hun er ikke fast 

anmelder i Aftenposten. Valget å hente en anmelder utenfra har nok sammenheng med at Ole 

Mathismoen er ansatt som journalisten i Aftenposten. I tillegg er Aftenposten samarbeidspart i 

utgivelsen. For Klassekampen anmelder Gudmund Skjeldal. Han er utdannet idéhistoriker, har 

skrevet sakprosabøker, er en aktiv debattant innenfor klimadebatten og har blant annet vært leder 

for klimakampanjen «Hvit vinter» i 2007–2008. Det er Stian Bromark som har anmeldt boken for 

Dagbladet. Han er journalist, litteraturkritiker og sakprosaforfatter, men har ikke et offentlig 

engasjement i klima eller miljøvernspørsmål.  

Av disse ni kan seks betegnes som profesjonelle anmeldere: Hverven, Søbye, Kullerud, Sveen, 

Wandrup og Bromark. De er fast tilknyttet en avis og har skrevet anmeldelser i en årrekke, og alle 

seks har utgitt sakprosabøker. De tre andre kan betegnes som fageksperter. 

Ut fra diskusjonen om det er profesjonelle anmeldere eller fageksperter som bør anmelde 

sakprosa, vil dette spørsmålet få et særlig fokus i resultatdiskusjonen senere i oppgaven.  

Gjennom lesningen av anmeldelsene ble det klart at det ville være vanskelig i første omgang å 

analysere alle ni anmeldelsene som en enhet.  Derfor valgte jeg å analysere bøkene hver for seg, for 

så i neste trinn å finne fellestrekk ved anmeldelsene uavhengig av sjanger.  

 

5.3 Analyse av anmeldelsene av Seierstads bok: De krenkede. Historier fra 
Tsjetsjenia. 

I tabell 2 har jeg trukket ut det jeg mener er nøkkelsitater i anmeldelsene, basert på hvilke 

vurderingskriterier som framstår som mest sentrale.  Jeg har bevart det originale uttrykket fra hver 

enkelt anmeldelse (meta-etnografisk metode, pkt. 4). I de vertikale kolonnene på høyre og venstre 

sider er det mine tolkninger av de meningsbærende elementene i teksten som fremkommer, og som 

viser hvordan jeg mener at de ulike anmeldelsene passer inn i hverandre (pkt. 5 og 6). I den høyre 

kolonnen «Min oversettelse» har jeg utarbeidet en syntese som jeg mener favner hovedmeningen i 

de tre tekstutdragene. I den venstre kolonnen er tekstelementene kategorisert. Disse tre kategoriene 

vil så bli brukt i diskusjon av resultatene (pkt. 7). Den samme metoden vil bli brukt i analysen av 

anmeldelsen også for de to andre bøkene.  

 Aftenposten Klassekampen Dagbladet  

Katego
rier 

Selv gatene har øyne 
Kullerud 

Smertens 
stemmer  
Sveen 

Levende bilder fra 
dødens forgård  
Wandrup 

Min 
oversettelse 

Betydni
ng 

Et viktig og alvorlig 
lærestykke om Tsjetsjenia 

Gir ordet til 
krigens ofre 

Sterke historier 
fra en glemt krig 

Vilje til å 
formidle 
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Fremsti
lling 

Skriver lett og godt. 
Til tider skjønnlitt. språk. 
 Måten hun veksler i 
oppbyggingen av de enkelte 
fortellingene gjør boken 
spennende å lese 

Bruker et 
tilnærmet 
skjønnlitterært språk 

Dels den jeg-opplevde 
øyevitneberetningen, dels 
nyjournalistisk, litterær 
tilnærming 

Hennes 
metode, litterær 
tilnærming 

Kildebr
uk 

På rett side som journalist 
i behandlingen av kildene. 

Dette er diktet 
virkelighet - ikke 
oppdiktet, men 
gjendiktet. 

Vi er avhengig av å stole 
på henne når vi vurderer 
sannhetsgehalten i teksten 

Utfordrende 
kildebruk 

 Tabell 2 

 

5.3.1 Betydning – vilje til å formidle 

Alle tre anmeldelsene vektlegger bokens evne og vilje til å formidle historier fra krigens ofre i 

Tsjetsjenia. Anmelderne trekker frem forfatterens personlige mot og den litterære måte hun 

formidler stoffet på: «Hun beveger seg gatelangs, kommer inn i husene, møter mennesker – ikke 

minst kvinner og barn» (Kullerud)6. Hun beskrives som et sannhetsvitne. Disse utsagnene legger seg 

nær opp til kriteriene som Fibinger mener karakteriser dokumentarsjangeren. En dokumentar skal 

handle om virkelig personer i autentiske miljø, og ha fokus på å belyse en faktisk historie (Fibiger, 

2007).  

I sin anmeldelse definerer Wandrup krigsreportasjen som en undersjanger til 

dokumentarsjangeren: 

Krigsreportasjen som sjanger stiller mange helt spesielle krav til det 

journalistiske håndverket. For det første krever den dristighet og mot. 

Krigsreporteren reiser motsatt vei av flyktninger og ethvert menneske med 

normalt utrustede overlevelsesinstinkter (Wandrup, 2007).  

For at en krigsreportasje skal forsvare sin betydning, må forfatteren utvise personlig mot og 

dristighet og reise til krigen – ikke flykte fra den. Bokens betydning hviler, i tillegg til evnen til å gi 

krigens ofre en stemme, på reporterens personlige mot. Alle anmelderne er enig om at Seierstad har 

dette motet. «Boken har krevd et mot ut over det vanlige,» sier Kullerud, mens Sveen skriver: «Det 

som tross disse bragder slår meg, er hvor lite nummer hun gjør av sitt eget vågemot.»  

Det er altså to forhold som anmelderne mener gir De krenkede betydning. Det ene er at boken 

klarer å komme tett inn på ofrene og gi dem en egen stemme, og at Seierstad viser frem en «glemt» 

krig. Det andre er at hun tilsynelatende er villig til å sette sitt eget liv i fare for å dokumentere den 

                                                           
6
 I de følgende analysene er kildehenvisninger utelatt der det dreier seg om primærmateriale, dvs. tekster 

presentert i tabellene, og det går fram av sammenhengen hvilken artikkel eller anmeldelse det vises til. 
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virkeligheten hun ser: «Dens driv og rytme er ikke formet for spenningens skyld, men skapt av en 

standhaftig vilje til å fortelle om krenkelsene. Om brutale overgrep» (Kullerud). 

Det forhold at anmelderne virker så enige om hvilke egenskaper som er viktig for å vurdere 

boken, indikerer at de har sjangerforventninger. Seierstads bok oppfyller disse forventningene, og de 

tre anmelderne er enig om at dette er en viktig og god bok.  

 

5.3.2 Seierstads metode er litterær fremstilling 

Grepstad beskriver, som tidligere nevnt, dokumentarsjangeren som den av sakprosasjangerne 

som ligger nærmest skjønnlitteraturen.  Dette gjenspeiler seg også i anmeldelsene: 

Åsne Seierstads reportasjeform er dels den jeg-opplevde 

øyenvitneberetning, dels den nyjournalistiske, litterære tilnærmingen. Om et 

gatebarn i Groznyj skriver hun i et kapittel som like gjerne kunne vært en 

novelle: 

«Rask som et ekorn, sleip som en ål, smidig som en rev, med øyne som en ravn 

og en ulvs hjerte, knuser han alt han kommer over. Knoklene står ut av kroppen 

på ham, han er sterk og senete, og alltid sulten. En skittenblond lugg henger ned 

over to grønne øyne. Ansiktet, med vakre, våkne trekk, blir forstyrret nettopp av 

disse øynene som flakker rastløst hit og dit. På flukt, i flukt. Kampklare» 

(Wandrup). 

Wandrups beskrivelse dekker de typiske sjangerkriteriene for dokumentarsjangeren: 

øyenvitneberetning og litterær tilnærming. Han gir også et eksempel på hva han definerer som 

litterært språk. Typiske trekk ved denne tekstdelen er utstrakt bruk av metaforer og similis – rask 

som et ekorn, sleip som en ål osv. Ifølge Sveen har teksten også: «ofte poetisk rammende ordvalg». 

Noe som teksteksempelet overfor viser. Bruken av litterære grep i teksten gjør at «… teksten 

framstår som noe annet og mer enn dokumentasjon» (Sveen).   

Denne flertydige påstanden om at teksten fremstår som noe annet og mer enn dokumentasjon, 

beskriver Sveen som gjendiktet virkelighet.  Hun ser ut til å mene at bruk av litterære virkemidler kan 

gi en tekst verdi ut over de ordene som brukes. Språket kan gi en ekstra dimensjon, men dette kan 

også være problematisk i forhold til å søke en mest mulig sannferdig virkelighetsbeskrivelse. Språk 

kan opplyse og gi ny innsikt, men det kan også forføre. Virkningen av å bruke litterære virkemidler 

blir drøftet av alle de tre anmelderne, og denne problemstillingen vil også bli behandlet i den neste 

delen om kildebruken. 

I analysen av en sakprosatekst, er det viktig å studere det Tønnesson betegner som tekstens 

språklige og retoriske strategi (Tønnesson, 2008b).  Det vil si hvordan språket brukes, og hvilken 
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mening og overbevisningsstrategi som ligger i teksten. Ifølge anmelderne er Seierstads språklige 

strategi å bruke litterære virkemidler og metaforer. Kullerud sammenligner Seierstad og 

Borchgrevinks (omtalt i kapittel 3.3) bok på denne måten: 

Når Seierstad skal formidle politisk bakgrunn som hun ikke har latt integrere 

i de fiksjonaliserte partiene, bryter stilen over i ordinær journalistikk. Boka 

formidler da ikke mer og annen kunnskap om historikk og aktuell konflikt enn 

Den usynlige krigen gjør, Aage Borchgrevinks bok fra samme område. Men der 

han informerer, visualiserer Seierstad; hun vil vise, la leseren se som med egne 

øyne, og hun lykkes. Hun fører oss til et land i smerte og gir den stemme. 

 

5.3.3 Kildebruk – Utfordrende kildebruk 

I lys av debatten rundt bruken av virkelige personer i Bokhandleren i Kabul, er Seierstads 

kildebruk et tema alle tre anmelderne tar opp. Kullerud slår fast at hun befinner seg på rett side som 

journalist. Dette begrunner han med at alle voksne personene i boken selv har fått velge om de vil 

bruke sitt virkelige navn, mens alle barna er anonymisert. Hovedpersonene har også fått opplest 

historien de er en del av. Sveen skriver: «Dette er diktet virkelighet - ikke oppdiktet, men gjendiktet». 

Hun utdyper ikke hva hun mener med denne metaforiske påstanden, men det er rimelig å tolke den 

slik: den gjendiktete virkelighet gjør at leserne kommer nærmere den virkeligheten som preger 

personens liv og gjør det lettere å identifisere seg med deres opplevelser.  

Wandrup skriver innledningsvis: «Langt unna alle bokhandlere: Åsne Sejerstad har skrevet….». 

Han velger allerede i åpningen av anmeldelse å trekke frem debatten i kjølvannet av Bokhandleren i 

Kabul. Det er tydelig at han mener at Seierstad i denne boken har en annen og mer kritisk bevissthet 

til bruken av det dokumentariske materialet, og han begrunner hvorfor han mener at hun i denne 

boken har falt ned på den rette siden når det kjelder kildebruken: 

Vi er avhengig av å stole på henne når vi vurderer sannhetsgehalten i 

teksten. På et tidspunkt forteller hun om et intervjuobjekt som nøler overfor 

hennes spørsmål: «Jeg ber om en mengde detaljer som han ikke forstår er 

nødvendig, for å klare å rekonstruere historien.» Nettopp slik er det nødvendig å 

drive på dersom denne metoden skal ha troverdighet. 

Seierstads bok er ikke kildebelagt, og det er derfor som Wandrup påpeker nødvendig å stole på 

Seierstads beretning. I teksten ovenfor siterer Wandrup hvordan hun i boken redegjør for 

innsamlingen av stoffet. Det er denne redegjørelsen for metoden som gjør at Wandrup velger å stole 

på hennes beretning.  
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5.3.4 Oppsummering 

Alle tre anmelderne er opptatt av dokumentarsjangerens krav til sannferdighet i beskrivelsene, 

og de finner at Seierstad i denne boken har oppfylt dette kravet. De mener at  hennes bruk av 

litterære virkemidler ikke står i veien for budskapet, men at det tvert i mot er en klar styrke ved 

boken. Hun klarer å skape engasjement og identifikasjon hos leseren.    

 

5.4 Analyse av Mathismoens bok: Hva er det med klimaet? 

Etter gjennomlesning av anmeldelsene ble det identifisert fire hovedområder som anmelderen 

fokuserer på. I all hovedsak var klima-anmelderne opptatt av de samme temaene som anmelderne 

av Seierstads bok, men i tillegg vurderte de hva som kunne vært gjort annerledes. Tabell 3 gir et 

utdrag av de sitatene som jeg mener er nøkkelsitater i forhold til de kriteriene som anmelderne 

vektlegger i sin vurdering av boken. 
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 Aftenposten Klassekampen Dagbladet  

 Kategorier 

Et viktig verk 
Jaklin 

Vantande 
analysar 
Skjeldal 

Praktverk om elendighet 
Bromark 

Min 
oversettelse 

Betydning 

426-sidersverket 
kan 
brukes som 
oppslagsbok, og det bør 
uten tvil være å finne i 
ethvert skolebibliotek i 
landet.  

Boka er eit godt 
oppslagsverk om 
klimarapportane til 
IPCC.  

Hvorfor skal vi forandre 
vårt levesett da? Ole 
Mathismoen kan overbevise 
deg om hvorfor.  

En opplysende 
og pedagogisk bok. 

Fremstilling
en 

Mathismoens 
klimabok 
er en nøktern, 
velskrevet fremstilling. 

Stilen til 
Mathismoen er 
overlagt pedagogisk 
inkluderande. 

Innbydende og velskrevet 
 

Kunnskapsform
idler 

Hva kunne 
vært 
gjort 
annerledes? 

Kapitlet «Det har 
da 
skjedd før?»…burde fått 
en mer prominent 
plass. 

I det heile kunne 
Mathismoen 
godt brukt endå meir 
plass på korleis IPCC 
arbeider fram 
rapportane sine. 

Men det er likevel et 
påtakelig faktum at 
miljølitteratur nesten alltid 
handler om framtida og 
nesten alltid ledsages av en 
advarsel, som om ikke 
forfatterne stoler på at 
dokumentasjon fra den nære 
fortid er i stand til å skremme 
leserne til handling. 

Det som 
mangler er… 

Kildebruk 

Forfatterens 
presentasjon 
av fakta vil ikke alltid 
stemme hundre 
prosent overens med 
forskernes syn, og noen 
konklusjoner kan være 
farget av hans sterke 
bekymring for 
fremtiden. 

«Mange forskere 
mener at», skriv 
Mathismoen.  

Og vi har Ole 
Mathismoen, 
Norges fremste 
miljøjournalist. 

For mye 
journalist, for lite 
forskningsbasert 

Tabell 3 

 

5.4.1 Betydningen – En opplysende og pedagogisk bok 

Jaklin og Skjeldal vektlegger at boken er et godt oppslagsverk, mens Brodal har fokus på at boken 

oppfordrer til handling. Skjeldal avgrenser raskt betydningen til i hovedsak å være et oppslagsverk 

om klimarapportene til IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Han er mer usikker på om 

verket har oppnådd sin uttalte hensikt som er å bidra til forståelse og deltagelse i klimadebatten. 

«Sluttdommen over boka kjem an på kva ein forstår med ordet «klimadebatten». Han kommer ikke 

tilbake til hvilke mulige måter begrepet kan forstås på.  Denne påstanden kan tyde på at han i 

anmeldelsen henvender seg til personer som allerede har forkunnskaper om temaene og som har et 

kritisk forhold til det stoffet som Mathismoen presenterer. Dette kan bety at forfatteren og 
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anmelderen henvender seg til to helt ulike lesergrupper. For ifølge forfatterens forord, er hensikten 

med denne boken å nå ut til flest mulig, og spesielt er han opptatt av å nå ut til de som ikke har så 

stor kunnskap om emnet (Mathismoen, 2007a). Det forfatteren oppfatter som en pedagogisk 

fremlegging av dokumentasjon og kunnskap om temaet, oppfatter Skjeldal som «vantande analysar». 

På den måten er Skjeldals anmeldelse interessant fordi han tilsynelatende har andre ambisjoner på 

bokens vegne enn det forfatteren har.  

Bromark har et annet fokus enn de to andre, for for ham er boken en oppfordring til å endre vårt 

levesett: «Boka bæres ikke av en rød tråd, men den gjennomsyres av en tydelig moral: Det må 

handles, og det må handles nå, hvis ikke går det riktig ubra. Den kjøper vi». Som nevnt ovenfor er 

Jaklin og Skjeldal å regne som fagpersoner og «klimaeksperter», mens Bromark – om vi kan stole på 

Wikipedia, er forfatter med innsikt i litteraturteori. Hans lesemåte nok er mer på linje med det som 

har vært forfatterens intensjon: «Men tiden er inne: Enten forholder vi oss til det FNs klimapanel har 

dokumentert, eller så gjør vi det ikke» (Mathismoen, 2007a:13). 

Jaklin og Skjeldal er mer opptatt av at boken kan brukes som oppslagsverk. Dette er heller ikke 

fremmed for Mathismoen. Han nevner i forordet at boken kan brukes som oppslagsverk dersom en 

lurer på spørsmål knyttet til klimadebatten (Mathismoen, 2007a). Det vil ikke være riktig å overdrive 

denne forskjellen mellom anmelderne, men mens de to klimafaganmelderne har fokus på 

vitenskapsformidlingsarbeidet i boken, er Bromarks fokus mer rettet mot det miljøpolitiske 

budskapet til Mathismoen.  

 

5.4.2 Fremstillingen – velskrevet og pedagogisk 

«Her er forskernes rapporter sammenstilt og referert i et lett forståelig språk» (Jaklin). Også 

Bromark mener at boken er velskrevet. Begrepet velskrevet er ikke så lett å plassere innholdsmessig 

som det kan virke. Betyr velskrevet i denne sammenhengen at forfatteren har oppnådd sitt ønske om 

å forenkle forskernes språk, og at det derfor er mindre motstand i denne teksten? Betyr det at den er 

lettere å lese enn det som ofte er tilfellet med vitenskapelige rapporter? Vil det si at den har oppfylt 

kravet som Brodersen stiller til en populærvitenskapelig tekst – at den formidler? (Brodersen, 2007) 

Det er kanskje rimelig å anta det, siden ingen av anmelderne har noen innvendinger mot 

fremstillingsformen, organiseringen og oppbyggingen av teksten.  

Skjeldal skriver om den språklige strategien i teksten: «Stilen til Mathismoen er overlagt 

pedagogisk inkluderande. «La oss starte», skriv han, eller «Hvis vi ser på», men for denne lesaren er 

ikkje bruken av «vi» irriterande eller infantiliserande på nokon måte». Det som derimot irriterer ham 

er: 
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Verre er det då med korleis forlaget har valt å laga skrifttypar av teksten til 

Mathismoen. Kvart av dei 13 kapitla (418 sider i alt) innleier forfattaren med ei 

lita personleg skisse, som i og for seg er gode skildringar. Men dei tonar alle ut i 

ei linje eller to med svære krigstypar, som om forlaget ikkje trur at orda hans 

duger. Eg er heller ikkje overbegeistra for dei bileta som står mellom kvart 

kapittel. Dei skal vel visa alt det vakre som finst av natur og menneske i verda, 

men hestar i dogg, og store fuglespenn i solnedgang minner meg for mykje om 

musikken til Enya.  

Innenfor naturvitenskapen er mulitmodale tekster mer vanlige enn i sakprosa generelt. Tabeller, 

grafer og illustrasjonsbilder har en selvsagt plass innenfor dette fagområdet. Dette er også tilfellet for 

Mathismoens bok, og anmelderne har sterke meninger om en del av de mulitmodale virkemidlene 

som Mathismoen bruker: 

 Andre kan nyte det rike billedtilfanget gjennom hele boka. Både forlag og 

forfatter (og kanskje avisa Aftenposten) har gjort en framifrå jobb med designet. 

Her er det mye snacks for den som liker skrifttyper i ulike farger og størrelser og 

stiler. Det eneste som fortoner seg som noe irriterende, er at noen har utstyrt 

hver rammesak med informasjonen «rammesak» og hver forklarende grafikk 

med «forklarende grafikk». Skulle tro det var en etterlevning fra korrekturen. 

Hva annet kan et «illustrerende bilde» være enn et illustrerende bilde? Hvis 

leserne først skal mates med pinsett, hvorfor står det ikke «brødtekst» over 

brødteksten, «tittel» over tittelen? Distraherende, men bagateller, tross alt. Det 

er klodens framtid som står på spill” (Bromark). 

Jaklin er mer positiv til utformingen av boken: 

Dette er en bok som er velpresentert, med fin layout og ikke for mange, 

men til gjengjeld store, illustrerende fotografier. Boken serverer figurer à la 

carte, og de fleste vil finne en figur som gir en a-ha-opplevelse når det gjelder 

forståelse av klimaproblematikken.  

Det er tydelig at Bromark og Jaklin står langt fra hverandre når det gjelder bruken av de 

multimodale virkemidlene. Desto mer interessant er det å observere at anmelderne har et mer 

sammenfallende syn på språket i boken.  

 

5.4.3 Hva kunne vært gjort annerledes? Det som mangler er ……. 

Alle tre anmelderne påpeker hva om kunne vært gjort annerledes eller trekker frem stoff som 

mangler i boken. Dette sammenfaller til en viss grad med det Marta Norheim fant i sin gjennomgang 
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av sakprosaanmeldelser. Ifølge henne skriver fageksperter som anmelder sakprosa innenfor sitt 

fagfelt, i hovedsak om hvordan de selv ville ha behandlet temaet (se kapittel 2.7). 

Ingen av de tre har dette som et hovedtema i sin anmeldelse, men alle bruker plass på å påpeke 

hva som kunne vært gjort bedre. Og i motsetning til Norheims funn trekkes dette inn uavhengig av 

om anmelderen er fagekspert eller profesjonell anmelder. Fokuset på mangler er derfor kanskje mer 

sjangeravhengig enn avhengig av hvem som anmelder boken. Når en bok er ment å skulle være 

direkte pedagogisk og formidlende, åpner det muligens for innvendinger mot hvordan forfatteren 

har løst denne oppgaven:  

Kapitlet «Det har da skjedd før?» som omhandler tidligere tiders naturlige 

endringer, burde fått en mer prominent plass – eller så burde det faktum at 

menneskenes bidrag kommer i tillegg til naturlige klimaendringer og skaper 

omveltninger med en hastighet som aldri har skjedd før, vært slått fast helt i 

begynnelsen (Jaklin).  

Jaklin presenterer to forslag til endringer, også de to andre anmelderne har en del innvendinger 

mot enkelte deler av boken. Det er likevel ikke grunnlag for å konkludere med at disse innvendingene 

betyr at anmelderne mener at de selv kunne ha skrevet en mye bedre bok om dette temaet.  

Når Skjeldal etterlyser mer stoff om hvordan FNs klimapanel arbeider frem sine rapporter, kan 

dette like godt tolkes som kildekritikk. Det å være kildekritisk og kritisk til teksten og til redigeringen 

av stoffet, er ikke et negativt trekk ved en anmeldelse. Bromark mener at miljølitteraturen som 

helhet har et problem fordi det alltid advares mot farer i fremtiden, uten at dagens situasjon får tale 

for seg selv. Det er mulig at det er å presse denne påstanden litt langt å sette den inn i rubrikken for 

hva som burde vært gjort annerledes. Men Bromarks utsagn viser at han er opptatt av sjangeren og 

stiller seg kritisk til hvordan dette temaet behandles.  

 

5.4.4 Kilder – For mye journalist, for lite forskningsbasert 
Jaklin påpeker på en forsiktig måte at Mathismoens presentasjon av fakta ikke alltid vil være i 

overensstemmelse med forskernes syn. Hun utdyper ikke nærmere hva eller hvordan den forskjellen 

får konkrete utslag, men antyder i samme setning at en del av forfatterens konklusjoner kan være 

påvirket av hans sterke bekymring for fremtiden. Uten å si det direkte, kan utsagnet tyde på at 

Mathismoens fremstillingen ikke oppfyller en forskers krav til objektivitet, og krav til ikke å trekke 

slutninger utover det som med en viss grad av sikkerhet og sannsynlighet er en årsakssammenheng. 

Hun antyder vel også her at Mathismoens målsetting om at boken skal skape handling hos politikerne 

og økt bevissthet hos leserne, gjør at han beveger seg utenfor det som regnes for forskningsbasert 

kunnskap. 
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Skjeldal på sin sine er enda mer skeptisk til Mathismoens kildebruk. 

«Mange forskere mener at», skriv Mathismoen då, eller «noen forskere 

hevder at», utan at han er meir konkret på kva «mange» eller «noen» er å 

forstå som. Han gjev heller ikkje tydeleg begrunning for kvifor han velgjer å 

trekkja fram visse, meir enn andre, artiklar.  

Skjeldals innvendinger virker relevante i forhold til hva en kan forvente av en bok som utgir seg 

for å være en fagbok bygget på forskning.  Boken har også et forord av James E. Hansen,  direktør for 

NASA og professor ved Earth and Environment Sciences ved Columbia University, som er med på å gi 

den faglig legitimitet (Mathismoen, 2007a). Skjeldal er i det hele tatt den som er mest kritisk av de 

tre anmelderne. Tittelen på anmeldelsen illustrerer ganske godt på hans hovedinnvending: 

«Vantande analysar».  

I tillegg til at han er kritisk til kildebruken, mener han altså at boken mangler gode analyser, og at 

den i hovedsak gir en deskriptiv gjengivelse av den eksisterende forskningen på området. Det kan 

synes som om Skjeldal er skuffet over og kritisk til at Mathismoen ikke går lengre i å diskutere og 

fastslå at klimaendringene er menneskeskapte.  Skjeldals anmeldelse er preget av å være en del av 

diskusjonen om hva som er sant og usant om dette emnet. Dersom en ikke er inne i debatten, og vet 

hvor skillelinjene går og kjenner forkortelsene, kan det være vanskelig å lese denne anmeldelsen. 

Jonas Bakken går i sin artikkel om sakprosaanmeldelser inn for at det ikke er fageksperter som bør 

anmelde sakprosa i massemediene, men at de bør reserveres til fagtidskrift (kapittel 2.7). Etter å ha 

lest Skjeldals anmeldelse er det ikke vanskelig å forstå at denne argumentasjonen har en viss 

berettigelse, men Jaklins anmeldelse rammes ikke av denne kritikken. Den er leservennlig, 

opplysende og samtidig kritisk innstilt til boken.   

I Bromarks anmeldelse er det ingen direkte kommentarer om bruk av kilder i teksten. Han referer 

til Mathismoen som Norges fremste miljøjournalist og stoler på det etos som Mathismoen har bygget 

seg opp gjennom en lang journalistisk karriere. Grunnen til at han ikke problematiserer kildebruken, 

kan være at han ikke har noe faglig grunnlag for å bedømme Mathismoens kildebruk.  

Dette leder tilbake til debatten presentert tidligere om hvem som bør anmelde sakprosa. Jonas 

Bakken konkluderer med at faglige eksperter ikke nødvendigvis må anmelde sakprosa. Ifølge ham 

kan de faglige debatter med fordel foregå i fagtidskrifter. Profesjonelle kritikere kan ha en annen og 

det han betegner som mer perspektiverende funksjon. Bromark kan vel betegnes som en 

profesjonell anmelder i denne sammenhengen. Det kan derfor være interessant å sammenligne hans 

anmeldelse med anmeldelsene til Jaklin og Skjeldal, som i denne sammenheng må kunne betegnes 

som fageksperter.  
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5.4.5 Fagekspert vs. litteraturanmelder 

Innledningsvis nevnte jeg at Bromarks anmeldelse skiller seg ut fra de to andre anmeldelsene 

både i form og innhold. I innledningen knytter han den nye miljøinteressen opp mot skiftende 

værforhold. Han presenterer Mathismoen slik: «… siste året har avisa skjøvet ham i forgrunnen som 

sin ekspert på området «alle» er interessert i, takket være Al Gore og Siri Kalvig». Han referer til 

samarbeidet mellom Aftenposten og Font forlag om boken og siterer fra anmeldelsen i Aftenposten: 

«Et viktig verk, mente Aftenpostens anmelder: «Innbydende og velskrevet». Han har en tydelig 

ironisk tone både mot dem han mener har hevet seg på den tidsriktige klimabølgen, og mot den 

positive anmeldelsen i Aftenposten, som er samarbeidspartner i utgivelsen og Mathismoens 

arbeidsgiver. På tross av den ironiske innledningen, fremholder han at boken er både innbydende, 

velskrevet og viktig.  

Da to andre anmeldelsene går rett på innholdet. De tar for seg hvordan Mathismoen har 

behandlet temaet i boken, og de har ingen ironisk distanse verken til den eller forfatteren. Bromarks 

åpning kan betegnes som perspektiverende. Han setter oss inn i det han oppfatter som et trendy 

emne og påpeker samarbeidet mellom forlaget og Mathismoens arbeidsgiver. Dette er perspektiver 

på boken som de to andre anmelderne ikke har fokus på. På den andre siden kan innledningen 

oppfattes som lite opplysende og som personlige synsing uten allmenn interesse. 

Under mellomtittelen «Oppslagsverk» går Bromark mer direkte inn i boken og gir det som kan 

beskrives som veiledning til hva en kan finne interessant og hvem det kan ha interesse for.  Siste del 

av anmeldelsen har tittelen «Best i Norge». Her skriver han at boken kommer med en sterk moralsk 

oppfordring til handling, men mener samtidig at problemet med miljølitteraturen er at den alltid 

handler om fremtiden. I dette fremtidsscenario peker han på at Norge er dommedagens Noahs ark. 

Skulle de verste skrekkscenarioene slå til, vil Norge være et av de beste landene å bo i. «Så hvorfor 

skal vi forandre levesett da? Ole Mathismoen kan overbevise deg om hvorfor. Kortversjonen er 

denne: Fordi du ikke er en egoist.» 

Bromarks anmeldelse er vesensforskjellig fra de andre fordi han først og fremst kommenter 

bokens tema. Han er riktig nok irritert over fontbruk og det han oppfatter som unødvendig 

forklaringer i rammer. Men når det gjelder selve det faglige innholdet, stoler han på Mathismoen. 

Anmeldelsen er lett og elegant skrevet og oppfyller på mange måter det første budet til NFF og Norsk 

kritikerlag i «Ti bod for melding av faglitteratur»: 

1. Du skal skrive for lesaren. Det er den allment interesserte lesar du skriv 

for. Meldinga er ein tekst også for dei som ikkje er spesielt interesserte i faget 

og ikkje kjem til å lese boka. La deg ikkje smitte av sjargong frå boka eller eige 

fag (NFF, 2009). 
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På den annen siden er det fullt mulig å hevde at de to andre anmeldelsene gir mer informasjon 

om hva en kan forvente av innholdet, om problemer knyttet til hva som er tatt med, og om hva som 

utelatt og hvordan det er presentert. Jaklin og Skjeldals anmeldelser har mange fellestrekk som blir 

ekstra tydelige når de sammenlignes med Bromarks anmeldelse.  

Dersom en derimot sammenligner de to innbyrdes, kan en kanskje beskylde Skjeldal for å bryte 

med budet «La deg ikkje smitte av sjargong frå boka eller eige fag.» Skjeldals tekst er vanskelig 

tilgjengelig for en som ikke er fortrolig med fagbegrepene eller hvilke rapporter som står mot 

hverandre og deres innbyrdes rangering.  Jaklin på den andre siden viser at hun har innsikt i temaet, 

men klarer også  å formidle innhold og innvendinger på en måte som gir innsikt uten samtidig å 

ekskluderer lesere som ikke har spesiell forkunnskap om emnet.  

Selv om anmelderne er opptatt av de sammen temaene, er skrivemåten og vinklingene veldig 

ulik. Det er spesielt Bromark – den profesjonelle anmelderen – som skiller seg ut både i skrivemåte 

og valg av fokus.  

For å kunne vurdere hvilken av anmeldelsene som kan betegnes som gode anmeldelser, er det 

nødvendig å spørre hva en anmeldelse skal være. Er det en blanding av et lettlest og underholdende 

essay med forbrukeropplysninger, eller skal det være en mer kritisk refleksjon rundt bokens 

utforming og innhold? Dersom det første skal være anmeldelsens viktigste rolle, vil Bromarks arbeid 

egne seg best. Foretrekker man heller de kritisk vurderende og opplysende anmeldelsene, er det 

ingen tvil om at fagekspertene er bedre egnet til jobben. Jaklins anmeldelse viser tydelig at det er 

fullt mulig å være fagekspert, være kritisk og likevel skrive lettfattelig og opplysende for den som 

ønsker å vite mer ut om boken.  

 

5.4.6 Oppsummering:  

Sammenlignet med anmeldelsene av Seierstads bok, går anmelderne innenfor denne sjangeren i 

tydeligere dialog med forfatteren. I anmeldelsene av Seierstads bok har anmelderne mer fokus på å 

presentere boken for leserne, selv om de også har en kritisk innstilling til den. I disse tre 

anmeldelsene er fokuset mer rettet mot forfatterens prosjekt. Dette er en gjennomgående holdning 

hos alle tre anmelderne, og har sannsynligvis sin forklaring i sjangerforventinger. Fokuset er rettet 

mot hva som er riktig kunnskap og på hvordan den formidles.  

Dette utvalget er for lite til å kunne ta stilling til hvorvidt kvaliteten på en anmeldelse blir bedre 

av at den er skrevet av en profesjonell anmelder eller en fagekspert. Funnene i dette utvalget kan 

tyde på at det å bruke en fagekspert som anmelder, kun er problematisk når anmelderen har en 

annen politisk forståelse av problemet enn det forfatteren har.  
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5.5 Analyse av anmeldelsene av Rossaviks Stikk i Strid 

Tabell 4 gir et utdrag av de sitatene som jeg mener er nøkkelsitater i forhold til de kriteriene som 

anmelderne vektlegger i sin vurdering av boken. 
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Aftenposten Klassekampen Dagbladet 

 

 Kateg
ori 

Einar Førde i stort 
format 
Stanghelle  

Einar i to kanalar  
Hverven 

Satt sjakkmatt? 
Søbye 

Min 
oversettelse 

Betyd
ning 

1) Ein politikar vi 
kjenner att mellom 
permane 
2) Få ekte nyhender 

1)Kunnskap om  
mannen Førde 
2) Ingen radbrekkende 
ny informasjon 

Uten 
betydning 

Gjenkjennelse, 
men lite nytt stoff 

Frems
tilling  

1) Ein drivande 
god 
politikarbiografi 
2) Skriv uten 
tilslørande 
omskrivninger 

1)Sitatet og anek- 
dotene gjør leserverdig 
2) Analyser og 
finpenslede tegninger 

Den beste boken 
vurdert etter alle 
kriterier 

Leservennlig, 
morsom og 
analytisk 

Kilder:  Ein dokumentert 
biografi 

 

Gjennomarbeidet 
grundig 
research. 

Mangler noter Etterrettelig 
kildebruk 

Tabell 4 

 

5.5.1 Betydning - gjenkjennelse, men lite nytt stoff 

I den første horisontale kolonnen fremkommer de forhold som anmelderne vektlegger som det 

viktigste ved denne biografien. Stanghelle og Hverven er i hovedsak enige om at biografien gir et 

gjenkjennelig bilde av Førde, og Hverven legger til at biografien gir ny innsikt i «mannen» Førde. 

Substantivet «mannen» betyr ikke her det samme som personen, men er et utrykk for at biografien 

viser en mannskultur med røtter i Sogn. Er dette en kulturpåvirkning som kanskje kan forklare 

hvorfor Førde store deler av livet levde med en maske som gjorde at han i så liten grad tillot seg å 

vise åpenlys omsorg for mennesker omkring ham? spør Hverven. De er også begge enige om at det er 

bildet av mannen bak denne masken som er den mest interessante lesningen. 

Jeg ble likevel mest interessert i hva de forteller om selve mannen som 

levde så intenst både på baksida og framsida av norsk offentlighet (Hverven). 

 Noko av det mest spanande i dei to Førde-biografiene er då også 

skildringane av dei indre og ytre spaningane mellom idealisten og 

pragmatikaren (Stanghelle).  

Et annet forhold de også er helt enige om, er at ingen av biografiene kommer med opplysninger 

som ikke allerede er kjent.  På dette punktet er også Dagbladets anmelder Søbye enig. Søbyes 

anmeldelse åpner med et sitat fra Lund-kommisjonen, og det  er her han har sitt hovedfokus. Han 

bruker største delen av hovedanmeldelsen til å drøfte i hvor stor grad spionanklagene mot Førde var 

den reelle grunnen til at han aldri nådde toppen i Arbeiderpartiet og gikk ut av politikken: 
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Einar Førde må ha visst ganske mye om det sverdet som hang over hans 

hode? Resultatet er i alle fall klart og det hadde store politiske dimensjoner. 

Denne replikkvekslingen (sitat fra Bengt Calmeyers bok Forsinket oppgjør 

(1993), min anm.) viser klart det ingen av biografiene har vært opptatt av; 

hvordan venstrefløyen i Arbeiderpartiet forsvant med Treholt-saken. Dette står 

det for lite om i begge bøkene, enda det er her Førdes personlige historie 

virkelige er ett med nasjonens historie. 

Søbye er tydeligvis av den oppfatning at ikke bare har biografene sviktet sin oppgave – å gi ny 

kunnskap og innsikt om en avgjørende hendelse i Førdes liv, men de har også utelatt viktige kilder i 

sitt arbeid. Utover dette innspillet er han påfallende lite opptatt av hva og hvordan biografene 

skriver. Hans agenda synes å være å få frem det han selv mener var viktigst i Førdes liv. Andre forhold 

ved personer Førde synes å være irrelevante for ham.  

Denne anmeldelsen faller så absolutt inn under Marta Norheims påstand og funn i sin 

undersøkelse om anmelderne: «Skriver i hovedsak om hvordan de selv ville ha behandlet tema» 

(kapittel 2.7). Anmeldelsene skiller seg så tydelig ut at fra det to andre, at det må være lov å stille 

spørsmål ved Søbyes agenda. For den handler i svært liten grad om de to bøkene, men om hva 

anmelderen mener å vite om spionanklagene og om hvorfor Førde forlot politikken for å bli 

fjernsynssjef.   

Søbyes anmeldelse er også den eneste av de tre anmeldelsene som ikke nevner det faktum at 

Rossaviks biografi tar opp Førdes utenomekteskapelige forhold. Begge de to andre anmeldelsene 

drøfter den ulike behandlingen de to biografene har av dette temaet, og de belyser de etiske 

dilemmaene som en biograf står overfor i en slik sak.   

Det at Rossavik valgte å skrive om dette forholdet, fikk stor oppmerksomhet i mediene, noe jeg 

vil komme nærmere tilbake til i kapittel 6. «Rossavik er nok den første norske politikarbiograf –  C.J. 

Hambros soge på dette feltet er så spesiell at den knapt kan reknast her –  som ope fortel om slik 

utruskap.» Stanghelle peker her på hvor spesielt det er å nevne et slikt forhold i en norsk 

sammenheng. Når en biograf bryter et så markant tabu, er det noe underlig at en anmelder velger å 

ikke nevne noe om dette i sin anmeldelse. Hvorfor Søbye velger å ignorere dette forholdet, blir 

selvfølgelig bare spekulasjoner, men det er mulig at han velger å heve seg litt over fremstillingen av 

Førdes privatliv. For ham er det politikeren og politikken som er i sentrum, og det er kun dette som 

kan forsvare biografien. De to andre anmelderne drøfter Rossaviks valg om å fortelle om denne delen 

av Førdes liv, og begge mener at det er relevant og gjort på en etterrettelig og forbilledlig måte.  

Det at anmelderne ser ut til å vurdere biografien, biografiens betydning og biografens oppgave så 

ulikt, kan ikke besvares ut fra dikotomien profesjonell anmelder versus fagekspert. I denne 

sammenhengen må Stanghelle kunne betegnes som fageksperten siden han er politisk kommentator 
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og redaktør. Hverven er litteraturviter og fast hovedanmelder i Klassekampen og må derfor kunne 

regnes som en profesjonell anmelder. Det samme må Søbye kunne betegnes som, han har anmeldt 

sakprosa for Dagbladet siden 2001, og han har selv skrevet flere biografier. Det fins dermed intet 

grunnlag for å si at den svært ulike tilnærmingen til denne boken, kan forklares i skillet mellom 

profesjonelle anmeldere og fageksperter. I denne sammenhengen er det flere fellestrekk mellom den 

såkalt profesjonelle anmelderen Hverven og fageksperten Stanghelle, enn mellom de to profesjonelle 

anmelderne Hverven og Søbye.  

 

5.5.2 Fremstilling - Leservennlig, morsom og analytisk 
Biografisjangeren er både en litterær og historisk sjanger. Det er derfor rimelig å anta at i tillegg 

til de historiske faktaene, vil det litterære aspektet ved teksten bli behandlet i anmeldelsene. Men 

dette er i liten grad tilfelle. Stanghelle slår klart fast at Rossaviks bok er en drivende god biografi. Han 

beskriver den som «den dokumenterte, analyserande og ofte spørjande biografien». Hverven skriver: 

«Sitatene og anekdotene alene gjør dem over gjennomsnittet leseverdige.» Han nevner også at 

Rossaviks bok er preget av analyse og finpenslede tegninger av Førdes liv. Søbye skriver: «Frank 

Rossavik har skrevet den beste boka vurdert etter alle kriterier.» Men hvilke kriterier han referer til, 

er ikke nærmere redegjort for, så her overlates leseren til selv å lese dette ut av Søbyes anmeldelse. 

Når Søbye omtaler språk og komposisjon i fremstillingen, skjer det i sammenligning med Obrestads 

bok: «Obrestads kapitler om Treholt-saken og den kalde krigen er på høyde med Rossaviks, kapitlene 

hans om NRKtida er syntetiske, her blir Rossavik omstendelig.» 

Selve fremstillingsformen hos Rossavik får lite omtale av anmelderne. En grunn til det kan være 

at de er mer opptatt av denne siden ved Obrestads bok. Det er tydelig at de har større forventninger 

til Obrestad på dette området. «Obrestads biografi har til tider en hakkete, urytmisk stil. Den 

løpende, fortellende teksten og de mange sitatene er ikke knadd godt nok sammen.» 

Siden alle tre anmelderne er mest sympatisk innstilt til Rossaviks bok, og synes den er velskrevet 

og morsom, så er det kanskje lettere å la seg forføre av forfatterens grep og språk, dermed kan det 

bli vanskeligere å trekke dette inn i en kritisk vurdering. 

 

5.5.3 Kilder – etterrettelig kildebruk 

Søbye mener at det er en svakhet ved Rossaviks Førde-biografi at den ikke har noter: «Rossavik 

gjør oppmerksom på at det er forlaget som ikke ville ha det. Dette er sterkt beklagelig fordi bøkene i 

så stor utstrekning bygger på muntlige kilder.» Rossavik har et omfattende noteapparat i slutten av 

boken. Dette består av fire deler. Den første er en oversikt over avissitater som er satt opp for hvert 
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kapitel, men uten sidehenvisning. Den neste er en liste over intervjuobjekter. Den tredje delen er en 

litteraturliste, mens den fjerde og siste delen er et personregister.  

Selv om boken mangler direkte kildehenvisninger, betegner Stanghelle boken som en 

dokumentert biografi. Hverven hevder at biografien er gjennomarbeidet, og at forfatteren har gjort 

grundig research. Hverven skriver at Førdes tidligere kone går god for Rossaviks fremstilling og ser på 

dette som et kvalitetsstempel.  

Kildebruken er kun sentral hos Søbye, som mener at begge biografene har utelatt viktige kilder 

og at Rossaviks bok mangler noter. De to andre anmelderne er også opptatt av kildebruken, men 

konkluderer raskt med at den er veldokumentert og at det er gjort grundig research. Det som kan 

oppfattes som en lite kritisk holdning til kildebruken og kildetilfanget hos Rossavik, kan ha 

sammenheng med at anmelderne mener at det er få nyheter i boken. Det meste av stoffet som 

presenteres er allerede kjent, og når det ikke kommer frem nye forhold som rokker ved en etablert 

forståelse av Førde og hans virke, er det heller ikke grunn til å tvile på kildematerialet.  

 

5.5.4 Oppsummering:  

Selv om alle tre anmelderne er enig om at det presenteres lite nytt stoff i biografien, er de svært 

uenig om biografiens verdi og betydning. Søbye på sin side mener at begge biografiene er 

ubetydelige fordi de etter hans mening er lite opptatt av den politiske betydningen av Førdes liv. De 

tilbyr etter Søbyes mening heller ingen ny innsikt i hvorfor Førde forlot politikken i relativ ung alder. 

Det er Søbyes anmeldelse som skiller seg mest ut og må kunne betegnes som et faglig innspill til 

forståelsen av moderne norsk etterkrigstid. Selv om han er en profesjonell litteraturanmelder, er 

anmeldelsen mer preget av ønsket om å få frem stoff som biografiene ikke behandler, enn av å 

vurdere de aktuelle biografiene.  

De to andre anmelderne er tydeligvis fasinert av og beundrer den personen Einar Førde var. De 

har med mye eget stoff og vurderinger av Førdes liv, men de har i større grad enn Søbye et fokus på 

hvordan biografene har løst sine oppgaver.  

 

5.6 Drøfting av resultatet av analysen 

Hovedinntrykket er at alle bøkene får en grundig behandling av anmelderne, og det virker som 

anmelderne har fått den spalteplass de trenger til dette.  

Anmelderne er i all hovedsak opptatt av tre momenter. Det første er hvilken betydning boken 

har, om den gjelder et viktig tema, og om den gir nye perspektiv på temaet. Jo viktigere de vurderer 

at temaet er, jo viktigere mener de at boken er. Det andre momentet er fremstillingsformen. Er den 
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godt skrevet, er den velkomponert og lettlest? Når det gjelder fagboken, er de i større grad opptatt 

av om den er pedagogisk utformet, og om det multimodale uttrykket er klargjørende og informativt. 

Det tredje hovedmomentet er bøkens kildebruk. I alle anmeldelsene med unntak av Bromarks, har 

kildebruken i bøkene vært et eget moment i vurderingen.  

Da Marta Norheim skulle oppsummer funnene i sin gjennomgang av sakprosaanmeldelsene, var 

henne hovedinntrykk at anmeldelsene blir best når boken ikke trenger spesielle forkunnskaper. Når 

boken krever fagkompetanse for å bli anmeldt, skifter anmeldelsen karakter. Fokuset forsvinner fra 

form til innhold (kapittel 2.7).  

Ifølge Norheim skyldes dette kontrakten mellom leser og forfatter. Kontrakten mellom leseren og 

sakprosaforfatteren går ut på at innholdet skal være etterrettelig og sant. Men Norheim mener at 

dette er et for snevert perspektiv på en tekst. All skriving er konstruksjon, for alle forfattere velger 

retoriske grep og strategier i utformingen av teksten. Det er derfor viktig at en anmelder kan beskrive 

og vise leserne hvilke slike valg forfatteren har foretatt. Disse valgene er spesielt synlig i valg av 

sjanger og gjennom metaforbruken. Norheim trakk også frem at sakprosakritikernes manglende 

identitet som kritikere er et problem. Når identiteten er knyttet til eget fagområde og ikke til det å 

være kritiker, blir sjelden de retoriske valgene et tema i anmeldelsene.  

I de utvalgte tekstene er det ikke mulig å se noen markant forskjell mellom de profesjonelle 

anmelderne og fagekspertene i måten og graden av oppmerksomhet de har mot retoriske aspekter 

ved teksten.  

Når det gjelder Norheims påstand om at de beste anmeldelsene er de som er basert på bøker 

som ikke krever spesielle forkunnskaper av anmelderne, finner jeg støtte i dette materialet. Hva som 

er en god anmeldelse, er selvfølgelig ikke entydig. I denne sammenhengen forstår jeg Norheim slik at 

hun mener at en god anmeldelse gir en god leseopplevelse, ved at den er interessant å lese og godt 

skrevet. Den skal gi god bakgrunnsinformasjon om boken og bokens tema, og den skal redegjøre for 

de retoriske strategiene som blir brukt i teksten.  

 

Anmeldelsene av Seierstads bok oppfyller i stor grad disse kravene. Anmelderne drøfter de 

retoriske grepene som Seierstad har valgt. Alle de tre anmelderne synes å ha god innsikt i forhold i 

Tsjetsjenia, men ingen kan betegnes som fageksperter. De seks andre anmeldelsene har varierende 

kvalitet i forhold til de nevnte kriterier. Men det kvalitative skille synes ikke å handle om hvorvidt 

anmelderen er profesjonell kritiker eller om anmelderen er fagekspert. Bromark er en profesjonell 

kritiker. Hans anmeldelse er lettlest, men den gir ikke spesielt god innsikt verken i tema eller boken. 

Søbye, som også er en profesjonell kritiker, har ikke fokus på biografien som tekst eller retorikk. Han 

fokuserer på det Norheim karakteriserer som kontrakten mellom leserne og forfatteren. Er 

dokumentasjonen troverdig og tilstrekkelig? Er innholdet relevant for temaet? Tekststrategiene er 
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kun behandlet summarisk. Anmeldelsen er også vanskelig tilgjengelig, og krever at leseren er godt 

inn i den historisk og politiske perioden som blir omtalt.  

 

Det er etter min oppfatning liten støtte i mitt materiale for å hevde at profesjonelle, 

litteraturbevisste anmeldere ville ha hevet kvaliteten på sakprosaanmeldelsene. Dersom det er riktig 

som Norheim hevder, at kontrakten mellom leserne og sakprosaforfatteren er knyttet opp mot 

innholdet, vil det være et solid argument for at sakprosabøker bør vurderes av fageksperter.  

Det er mulig å snu Jonas Bakkens argumentasjon når det gjelder hvilke sider ved bøkene som bør 

behandles i fagtidsskrift. Kanskje det heller er de språklige strategiene og retoriske grepene i 

tekstene som bør behandles i fagtidsskriftene? Kanskje er det de allment tilgjenglige 

sakprosaanmeldelsene som bør ha fokus på det som kjennetegner sakprosalitteratur – tekstens 

forhold til den virkeligheten den beskriver? Det er viktig at jeg som leser kan stole på at det jeg leser 

står i et sannferdig og etterrettelig forhold til virkeligheten. For at kontrakten mellom leseren og 

sakprosateksten skal kunne oppfylles, trenger teksten kvalitetssikring. En fagperson vil ha de beste 

forutsetningene for å vurdere forfatterens og tekstens etterrettelighet. Kanskje den opplyste 

allmennheten ikke bare ønsker å bli underholdt, men også søker kunnskap og innsikt gjennom 

lesning av anmeldelser.  

Diskusjonene rundt hva som er en god anmeldelse vil nok være en debatt der det ikke er mulig å 

oppnå konsensus. Det er for ulike interesser som står mot hverandre. Medienes ønske om å være en 

kritisk samfunnsaktør som samtidig har kommersielle interesser, vil ofte kunne stå i motsetning til 

forfatternes og forlagenes ønske om at mediene skal vurdere bøkene på sine premisser. Bakken 

peker på at det etter hvert har vokst frem ulike nettsteder der såkalte vanlige lesere kan gi sin 

vurdering av bøkene. Dette er et område som har liten fokus i den pågående debatten om 

sakprosaanmeldelsenes kvalitet, og som det burde vært forsket mer på. Hva er det leserne oppfatter 

som god litteratur og hvilket fokus velger de for sine vurderinger? 
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Kap. 6. Analyse av nyhetssaker og debatter 

6.1 Presentasjon det empiriske materialet 

I den første delen av den empiriske analysen var materialet hentet fra avisenes kultursider. 

Anmeldelsene var redaksjonelt plassert i kulturseksjonen eller i Bokmagasinet for Klassekampens 

vedkommende. Plasseringen var gjort uavhengig av om anmelderen var en fagekspert eller 

profesjonell litteraturanmelder. I dette kapittelet vil jeg analysere den delen av pressestoffet som 

ikke er anmeldelser, men nyhetssaker, kommentarer eller debattinnlegg.  

Jeg vil dette i denne sammenhengen benytte en deskriptiv analysestrategi. Materialet vil bli 

systematisert og gruppert og beskrevet for å skape et helhetsbilde, og deretter vil resultatene fra 

analysen blir drøftet. Gjennom denne prosessen søker jeg å identifisere det fokuset som mediene har 

på de utvalgte sakprosabøkene.  

Det første trinnet i en analyse er å få et helhetsbilde av materialet. Materialet består av totalt 51 

artikler. Det neste trinnet er å identifisere ulike hovedkategorier. I denne prosessen identifiserte jeg 

to hovedkategorier. Den ene var nyhetssaker, og den andre var debattinnlegg og kommentarstoff. 

Jeg har valgt å dele materialet opp i forhold til de to hovedkategoriene. Den største gruppen er 

nyhetssaker som totalt består av 39 avisartikler. Dette materialet er igjen delt opp i fire 

undergrupper. Nyhetssakene vil få en mer summarisk gjennomgang og presentasjon enn kategorien 

kommentarer og debattinnlegg. Begrunnelsen for dette er at materialet er stort, heterogent og at 

mye av stoffet kun består av korte notiser. En del av sakene er også nærmest identiske i de tre 

avisene. 

Den andre hovedkategorien kommentarer og debattinnlegg består av totalt 12 artikler, og vil få 

en mer inngående behandling og drøfting.  I denne gruppen er temaene mer sammenfallende og gir 

et bredere analysegrunnlag for å drøfte hvilke debatter bøkene har skapt. Denne analysen kan også 

gi innsikt i sakprosaens funksjon. I slutten av kapittelet vil jeg foreta en sammenligning og 

oppsummering av de to kategoriene. 

 

6.2 Presentasjon av nyhetssakene 

En gjennomgang av kategorien nyhetssaker viser at 19 oppslag har utgangspunkt i Seierstads 

bok, 5 i Mathismoens bok og 15 i Rossaviks bok. De 39 artiklene har jeg plassert i følgende fire 

undergrupper:  

1. Nyheter skapt av debatter rundt boken. 

2. Nyheter med bøkene som kilde 

3. Intervjuer med forfatteren om boken 
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4. Restkategori - diverse nyhetssaker 

Tabell 5 viser en samlet oversikt over nyheter skapt av debatter rundt boken 

  Overskrift 
F

orf 
A

vis Innhold 

1 Vedgår faktafeil  S A 

 
Fra en debatt mellom S og en dansk kritiker, 

Flemming Rose, som har funnet faktafeil i Ss bok. Han er 
også kritisk til hennes bruk av skjønnlitterære virkemidler. 

 

2 
Det stormer rundt Åsne 

Seierstad  
S D 

 
Intervju med den danske kritikeren Rose om hans 

kritikk av Ss bok, gjort før debatten mellom de to. 

3 Fikk ris fra Rose  S D 

 
Reportasje og intervju med S og Rose i forbindelse 

med debattmøte mellom dem. 
 

4 
Ekskone fikk lese Førde-

manuset  
R A 

 
Intervju med Førdes ekskone. 

5 
Førde hadde elskerinne på 

Stortinget 
R D 

 
Omtale av det utenomekteskapelige forholdet på 

bakgrunn av biografien. 
 

6 Det var en krevende tid  R D 
 
Intervju med Fs ekskone med henvisning til Rs bok. 

7 Tungt for familien R D 

 
Intervju med fam.medl. av F som reagerer negativt på 

at det utenomekteskapelig forh. er blitt offentlig kjent. 
 

8 
Det var ekte kjærlighet. 

Det respekterer man. 
R D 

 
Sak om hvordan stortingskollegaene så på det 

utenomekteskapelige forholdet. 
 

Tabell nr. 5: Forkortelsen «Forf»referer til hvilken forfatter som saken omhandler: S= Seierstad, 
R=Rossavik; «Avis» henviser til hvilken avis  artikkelen er trykket i: D=Dagbladet, A=Aftenposten.   

Artiklene i tabell 5 dreier seg i hovedsak om to temaer. Den ene er kritikken som den danske 

kulturredaktøren av Jyllandsposten, Flemming Rose, har reist mot Seierstads bok. Den andre har 

utgangspunkt i Rossaviks avsløring av Førdes utenomekteskapelig forhold. 

Flemming Roses kritikk dreier seg i hovedsak om to forhold. Det ene er faktafeil og språkfeil, og 

det andre er bruken av litterære virkemidler. Ifølge ham bruker Seierstad russiske ord og uttrykk feil, 

og i tillegg mener han at hun fremstiller Tsjetsjenias forhold til Tyskland under andre verdenskrig 

feilaktig. Rose er også kritisk til Seierstads bruk av litterære virkemidler som han mener står i veien 

for objektivitet. Dette er en debatt som vil bli mer inngående behandlet sammen med kommentarer 

og debattstoff i kapittel 6.4.  

Rossaviks avsløring av Førdes utenomekteskapelig forhold skapte debatt. De fem artiklene 

inneholder intervju med Førdes tidligere ektefelle, med familiemedlemmer og med 

stortingskollegaer. Temaet for disse intervjuene er hvordan de berørte personene opplever at dette 
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forholdet nå er blitt offentlig kjent, eller hvordan de opplevde det mens det skjedde. Hvordan stoffet 

er behandlet i boken, eller biografens etiske ansvar, er lite berørt i disse sakene. Temaet er tatt ut av 

den sammenheng det fremkom, og satt inn i det som kan betegnes som en nyhetsjournalistisk 

ramme: Hva tenker du om det som skjer nå og hvordan tenkte du den gangen? Stoffet blir presentert 

som en sak av nyhetsinteresse, uten at den blir fulgt opp av kritisk refleksjon, og det er ingen 

litterære eller kulturelle aspekter ved fremstillingen.  

Av disse 8 oppslagene er 6 trykket i Dagbladet og 2 i Aftenposten; Klassekampen har valgt ikke å 

presentere disse to temaene som nyhetssaker. Problemstillingen i denne studien er knyttet opp mot 

medienes behandling av sakprosa i mediene. De tre avisene har en svært ulik profil når det gjelder 

hvilket stoff de presenterer og hvordan de presentere det. Det viser hvor mangfoldig dekning i 

pressen også kan være.  

Tabell 6 viser en oversikt over nyhetssaker der bøkene er kilde.  

 
 
 
 

  Overskrift 
F

orf 
A

vis Innhold 

1 
Einar Førde sto bak 

humorbølgen  R A 
Omtale av Fs tid som fjernsynssjef. 

2 Einar Førdes mareritt  
R A 

 
Omtale av Fs syn NRKs fremtid.  
 

3 Visste om spionanklagene 

R A 

 
Kort notis om at F kjente til 

 spionanklagende mot Treholt før de ble offentlige. 
 

4 Ble tipset om mistanke  

R K 

 
Kort notis om at F kjente til 

 spionanklagende mot Treholt før de ble offentlige. 
 

5 
Disse kan forsvinne - 

Største utryddelsesbølge siden 
dinosaurene forsvant 

M A Kilde i artikkel om den siste rapp. fra FNs klimapanel. 

6 Flykter fra syndefloden  M K 
 
 Artikkel om miljøflyktninger, Ms bok er viktig kilde. 
 

7 
Allerede på flukt fra 

flommen  
M K 

  
Del 2 om miljøflyktninger, Ms bok er viktig kilde. 
 

Tabell nr. 6: Forkortelsen «Forf» referer til hvilken forfatter som saken omhandler: S= Seierstad, 
R=Rossavik, Mathismoen. «Avis» henviser til hvilken avis artikkelen er trykket i: A=Aftenposten og 
K=Klassekampen.  

 

Tabell 6 består av til sammen 7 artikler. Fire av nyhetssakene har Rossaviks bok som 

bakgrunnsstoff og kilde. Disse er relatert til Førdes stilling som kringkastingssjef og til hvor sannsynlig 
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det var at han kjente til spionanklagene mot Treholt før de ble offentlig kjent. I denne tabellen er ikke 

artikler fra Dagbladet om dette teamet med. Det var ikke fordi de ikke skrev om spionanklagene både 

mot Treholt og mot Førde, men fordi de valgte å bruke Obrestads biografi som bakgrunnskilde i disse 

sakene. 

I tre av artiklene er Mathismoens bok brukt som kilde og referanseverk. Klassekampen har en 

større reportasje i to deler om miljøflyktninger der Mathismoens bok er en viktig kilde.  

Tabell 7 viser en oversikt over intervjuene som er gjort med forfatterne i forbindelse med 

bokutgivelsen.  

 

 

  Overskrift 
F

orf 
A

vis Innhold 

1 
Gjensyn med et radbrukket land - 

Åsne Seierstad med bok fra 
Tsjetsjenia 

S A 
Intervju med S om situasjonen i Tsj. og om 

boken. 

2 Å møte krigen  S D 

 
Intervju m S om bakgrunnen for at hun ville 

skrive denne boken. 
 

3 Tilbake til Tsjetsjenia  S K 

 
Intervju m S om den kommende boken og om 

forholdene i Tsj. 
 

4 Åsnes hemmelige bokprosjekt  S D 

 
Intervju m S om boken og arbeidsprosessen frem 

til boken. 
 

5 Feil om Tsjetsjenia-bok  S D 

 
Intervju m S der hun går i rette med Dagbladet 

om sitatfeil i intervjuet «Åsnes hemmelige 
bokprosjekt», og hevder at billedteksten til 
reportasjen er kvinnediskriminerende. 

 

6 Imøtegår dansk kritikk  S K 
 
Lengre intervju med S om kritikken fra Rose. 
 

7 Klimaklokkene ringer for deg  M D 
 
Intervju med M om bokens innhold. 
 

8 Fikk drahjelp  R D 
 
NTBs intervju med Rossavik. 
 

9 Strategisk Nato-nei  R K 

 
Intervju med Rossavik der han 

 hevder at Fs NATO-motstand var strategisk. 
 

Tabell nr. 7: Forkortelsen «Forf» referer til hvilken forfatter som saken omhandler: S= Seierstad, 
M=Mathismoen, R=Rossavik; «Avis» henviser til hvilken avis artikkelen er trykket i: D=Dagbladet, 
A=Aftenposten og K=Klassekampen.  
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Tabell 7 viser at det i de tre avisene til sammen var 9 intervju med de tre forfatterne. Av disse 9 

intervjuene er 6 med Seierstad. Tatt i betraktning den kjendisstatusen som Seierstad etter hvert har 

oppnådd i Norge og i verden forøvrig, er det er kanskje ikke overraskende at det er Seierstad som er 

den av forfatterne som blir intervjuet flest ganger. 5 av de 6 intervjuene med henne er publisert i 

Dagbladet. Et av disse intervjuene skiller seg ut fra de andre. I dette intervjuet går Seierstad i rette 

med Dagbladet på bakgrunn av et tidligere intervju med henne. Hun hevder at hun i intervjuet med 

tittelen «Åsnes hemmelige bokprosjekt» (Grønneberg, 2007) er feilsitert, og at illustrasjonsbildet av 

henne som følger saken, etter hennes mening er tendensiøst og kvinnediskriminerende. Dagbladet 

har brukt et bilde av henne der hun er pyntet til fest, og dette bildet mener hun ikke passer som 

illustrasjon til det alvorlige temaet som boken hennes behandler.  

De andre intervjuene av forfatterne har hovedfokus på bøkenes tema. I intervjuene med 

Seierstad er det selvfølgelig en del spørsmål om hvordan hun opplevde å reise alene til et krigsherjet 

land, og til en kultur med et helt annet kvinnesyn enn det som er vanlig i Norge. Disse spørsmålene 

må derfor kunne betegnes som relevante i forhold til å forstå det arbeidet som ligger bak 

innsamlingen av materialet til boken.  
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Tabell 8 viser en samlet oversikt over det jeg har valgt å betegne som diverse nyhetssaker. 

  Overskrift 
F

orf 
A

vis 
Innhold 

1 
Åsne Seierstad skriver om 

Tsjetsjenia  
S A 

Kort notis om at S kommer med ny bok i høst om 
Tsjetsjenia. 

2 
De krenkede roses i 

Storbritannia  
S A 

 
Kort NTB-melding med referat fra  britiske anm. 
 

3 Storsalg for Seierstad  S D 
NTB-melding om at boken før utgivelsen er solgt 

til flere land.  
 

4 SITATET  S D "Ukens sitat» hentet fra Ss bok. 

5 Britisk ros til Seierstad  S D 
Melding om de gode anmeldelsene Ss bok har 

fått i britisk presse. 
 

6 «Engelen» tiltalt  S D 

Sak om at en hovedpersonene, kalt «Engel» i Ss 
bok, er anklaget for mishandling av beboerne på 
barnehjemmet hun drev i Tsj.   

 

7 Krigsreporter på perm i Rio  S K 

Intervju med S i forbindelse med en 
likestillingskonferanse i Rio. 
Henviser og bruker bl.a. eksempler fra boken. 

 

8 
Har kunstnerne flyktet fra 

virkeligheten?  
S D 

S er en av fire kunstnere som samtaler om 
politisk kunst. 

9 Var i livsfare  S D 

Artikkel som bygger på et intervju m Sunday 
Times,  der S forteller om boken og at hun er gravid. 
Opplyses at hun ikke vil gi intervju til norsk presse. 

 

1
0 

vi noterer...  S K 
Kort notis om beskyldningen mot «Engelen» i Ss 

bok. 
Er sakset fra Dagens nyheter. 

1
1 

Bragenominert med klimabok - 
Dokumenterer menneskeskapte 
endringer  

M A Kort intervju om vinnersjansen til Brageprisen. 

1
2 

Undervurderte interessen for 
Einar 

R D 
Om de høye salgstallene og den uventede 

interessen for Førde-biografiene. 
 

1
3 

Krangler om Førde-biografiene  R D 
Omtale av en debatt mellom de to Førde-

biografene. 
 

1
4 

Obrestad uteblir fra Førde-
debatt 

R D 
Sak om at Obrestad nekter å møte R til debatt. 
 

1
5 

Hylles ukritisk i biografier R K 
Interv bl.a. m R om hvordan biografier bør 

skrives. 
 

Tabell nr. 8: Forkortelsen «Forf» referer seg til hvilken forfatter saken omhandler: S= Seierstad, 
M=Mathismoen, R=Rossavik; «Avis» henviser til hvilken avis artikkelen er trykket i: D=Dagbladet, 
A=Aftenposten og K=Klassekampen.  

 

Tabell 8 inneholder diverse nyhetssaker og er den største undergruppen med totalt 15 artikler. 

Artiklene i denne gruppen har stor spennvidde fra salgsopplysninger, referat fra anmeldelser i 
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utlandet og intervju med forfatterne om forhold som ikke direkte berører den aktuelle boken. For 

eksempel et intervju med Seierstad i forbindelse med at hun er deltager på en likestillingskonferanse 

og et intervju med Rossavik om hvem som bør skrive biografier.  

Det er 9 av disse 14 sakene som kommer fra Dagbladet, og 6 av disse 9 dagbladsakene handler 

om Seierstad. Dagbladet er også den eneste av de tre avisene som referer fra Stavanger Aftensblads 

dekning av en debatt mellom Rossavik og Obrestad. Referatet fra dette møte inneholder i all 

hovedsak en kraftig kritikk fra Obrestad mot Rossaviks valg om å skrive åpent om Førdes utroskap. 

Den neste saken er en kort notis om at Obrestad nekter å møte Rossavik til flere debatter om 

biografiene.    

 

6.3 Oppsummering av nyhetsstoffet 

Helhetsinntrykket etter gjennomgangen av nyhetsstoffet er at bøkene blir oppfattet som 

troverdige kilder til de teamene de behandler, og at bøkene brukes både som kilder til og 

utgangspunkt for nyhetssaker. I intervjuene med forfatterne belyses stoffet på en måte som opplyser  

leserne om bakgrunnen for temaene bøkene ønsker å presentere.  

Alle de tre bøkene behandler viktige tema som krigen i Tsjetsjenia, klimautfordringer og vår nære 

politiske fortid. Utenom artiklene i gruppen «diverse nyhetssaker» (tabell 8) på totalt 15 artikler, er 

de fleste av de øvrige 24 artiklene direkte relevante for tema i boken. De henter stoff direkte eller 

indirekte fra bøkene. Av disse 24 handler 10 av artiklene enten om påstandene om faktafeil i 

Seierstads bok eller Rossaviks beskrivelse av Førdes utenomekteskapelige forholdet. Av de 10 

artiklene som handler om et av disse to temaene, er 7 publisert i Dagbladet.  

Dagbladets dekning av Førdes utenomekteskapelig forhold er i all hovedsak vinklet mot de 

personene som ble berørt både av selve hendelsen og nå av avisskriveriene. De prinsipielle sidene 

ved dette forholdet, for eksempel det at forholdet var hemmelig selv om det kunne ha offentlig 

interesse å få kjennskap til denne politiske forbindelsen, blir i liten grad berørt. Dette kan virke 

sensasjonsorientert, men samtidig er det kun Dagbladet som har intervjuet Mathismoen om boken 

og om de klimatruslene som han er blitt oppmerksom på under sitt arbeid med den. 

Slik jeg vurderer resultatene av gjennomgangen, er det ikke mulig å se på mediene som en enhet 

uten nyanser. Hovedinntrykket er, som nevnt, at bøkene får en god og grundig behandling som yter 

temaene og bøkene rettferdighet. Det kan likevel innvendes at Dagbladet ofte velger en annen og 

mer personrettet vinkling på sin presentasjon.  
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6.4 Kommentar og debattstoff 

Totalt er det 12 saker som kan betegnes som kommentarer og debattinnlegg. I tabell 10 vises en 

oversikt over dette materialet. I denne fremstillingen har jeg valgt å foreta analysen av hver forfatter 

for seg, og så foreta en felles oppsummering avslutningsvis. 

Tabell 9 viser en oversikt over artikler som kan kategoriseres som «diverse nyhetssaker».  

  
Overskrift 

F
orf 

A
vis 

Innhold 

1 
Jenta som gjorde 

opprør  
S A 

En analyse av S bok m et kritisk blikk på hennes 
kjønnsdikotomier. 

2 Prosakrigen  S K 
En anmeldelse av tidsskriftet Prosa, der Nores artikkel om 

Ss bok 
blir imøtegått og kritisert 

3 Skjønnånder  S K 
Debattinnlegg om skille mellom sakprosa og 

skjønnlitteratur.  
Ss bok er brukt som et av flere eksempler.  

4 Sperrefritt  S K 
Ss bok et av flere eks. på hvor skjevt ordningen med 

sperrefrist av bøker er blitt.  

5 
Når får kloden nok av 

oss?  
M A 

Kronikk av forfatteren om miljøutfordringer og bakgr for 
boken. 

6 Dødelig flaskevann  M A Kronikk om klimautfordringen med kritikk av Ms bok. 

7 Å lese Førde på nytt R K 
En kommentar til de sidene av Fs liv og virke som 

biografiene ikke dekker i de to biografiene. 

8 
Hvorfor ble han aldri 

statsminister? 
R D 

Omtale av de to forfatternes 
ulike forklaring på hvorfor F forlot politikken. 

9 
Det vi ikke snakker 

om  
R D 

Kommentar om hvordan utenomekteskapelige 
forhold behandles i mediene. 

1
0 

Utroskap  R K Lederkomm om pressemoral i forhold til temaet utroskap. 

1
1 

Utroskap og sånt  R K 
Om hvorfor vi liker å lese om utroskap 

og om hvorfor det er viktig å skrive om det. 

1
2 

Heller sex enn 
vennskap  

R A 
Hvvorfor vegrer journalistene seg for å omtale seksuelle 

forhold? 

Tabell nr. 9: Forkortelsen «Forf» referer til hvilken forfatter saken omhandler: S= Seirerstad, 
M=Mathismoen, R=Rossavik, «Avis» henviser til hvilken avis artikkelen er trykket i: D=Dagbladet, 
A=Aftenposten og K=Klassekampen.  

 

6.4.1 Kommentar- og debattstoff om Seierstads bok 

Den første artikkelen er skrevet av forfatter og tidsskriftredaktør Aslak Nore og har overskriften 

«Jenta som gjorde opprør». Denne kronikken stod i Aftenposten 11.02.2008, og er en forkortet 

versjon av en artikkel i Prosa 1/08. Der påstår Nore at Seierstad gjennom hele forfatterskapet har gitt 

intime beskrivelser av kvinner i en verden hun ikke forstår. Hans påstand er at Seierstads storhet som 

journalist er hennes svakhet som analytiker. Han begrunner påstanden med at oppveksten hennes er 

preget av en mor med klare radikale holdninger til likestilling7. Ifølge Nore har dette ført til at 

                                                           
7
  Seierstads mor Frøydis Guldahl er astrofysiker og har skrevet boken: Jenten gjør opprør, 1973, Tiden 

forlag. 
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Seierstad ikke evner å forstå «en verden svært forskjellig fra den særnorske sekstiåtterkulturen som 

formet henne». 

Den andre artikkelen er i all hovedsak et tilsvar til Nores artikkel i Prosa, skrevet av 

litteraturkritikeren Espen Grønlie. Han mener at Nores påstander om Seierstads analytiske evner er 

reduktiv, og at Nores kritikk av Seierstads manglende analytiske evne i vel så stor grad rammer Nore 

selv.  

Den tredje artikkelen er bredt anlagt og handler om innholdet i begrepet sakprosa. Dag Eivind 

Undheim Larsen er journalist og litteraturviter, og i artikkelen tar han utgangspunkt i den debatten 

som Flemming Rose startet i Danmark om bruken av litterære virkemidler i Seierstads bok. På 

bakgrunn av denne kritikken drøfter han hvor de etiske grensene går mellom fiksjons- og 

faktalitteratur. 

Han mener at Seierstads hovedargument for å bruke skjønnlitterære virkemidler som indre 

monologer, er at all journalistikk bygger på rekonstruksjon. Dermed spiller det ingen rolle hvordan 

teksten konstrueres, så lenge den er basert på autentiske kilder.  I et intervju som artikkelforfatteren 

har hatt med Seierstad tidligere (se tabell 7) under overskriften «Imøtegår dansk kritikk» (Larsen, 

2008a) forsvarer Seierstad selv bruken av indre monologer på følgende måte:  

- Alt som står i boken er basert på det de menneskene jeg møtte har fortalt 

meg. Når jeg skriver hva Timur tenker eller føler, så er det alltid basert på hva 

han har fortalt meg i intervjuer og samtaler. Jeg kunne bygd opp hele boken 

som et langt intervju, der eksempelvis Timur forteller hvor redd han var, hva 

han følte da han rømte hjemmefra, hva han tenkte da han drepte løshunder i 

et forsøk på å overvinne følelsen av maktesløsheten.  

- Historien hans er så sterk at den ville slått an nesten uansett hvordan man 

fortalte den. Men jeg valgte den litterære reportasjeteknikken, og vil hevde at 

den er like tro mot hendelser som tradisjonell journalistikk, men langt 

vanskeligere å beherske, da du trenger langt mer bakgrunnsinformasjon enn 

når man begrenser seg til spørsmål og svar. All journalistikk bygger på en 

rekonstruksjon. Dermed blir nøyaktighetsgraden den samme om jeg skriver 

indre monolog, åpen monolog, eller et spørsmål og svar. 

- Selv om indre monolog er mest brukt i litterære fiksjoner, er det ikke noe i 

veien for å bruke dette i reportasjelitteratur. Når jeg skriver om Timur i 

innledningskapitlet og bruker formen «Han tenkte», er dette like etterrettelig 

som om jeg skulle skrevet «Timur sa til meg at han tenkte» (Larsen, 2008a).  

Larsen på sin side mener at det likevel er forskjell på å referere noe i et intervju og å omskrive det 

til indre monolog. Han mener det går en etisk grense ved å skrive hva et annet menneske tenker og 
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føler, fordi dette ikke er mulig verken å bekrefte eller avkrefte. Etter hans mening gir et intervju en 

prinsipiell mulighet for å etterprøve utsagnene. Han mener at det er et paradoks at Norges 

mestselgende sakprosaforfatter i realiteten er en romanforfatter. Han avslutter med å invitere 

Norges eneste professor i sakprosa til en debatt om hvor de etiske grensene går for hva som kan 

betegnes som sakprosa, og dermed per definisjon står i et forhold til virkeligheten, og 

skjønnlitteratur som er fiksjon. I kapitel 3.3 har jeg sitert fra en artikkel av Tønnesson der han 

nettopp drøfter bruken av indre monologer og mener at det er en høyst tvilsom praksis i 

sakprosalitteratur. 

Den fjerde artikkelen er skrevet av bokredaktør i Klassekampen, Karin Haugen, og er ingen 

direkte kommentar til Seierstads bok, men til lanseringsstrategien for boken. Hun 

mener at forlagenes krav om sperrefrister på stoff om kommende bøker, systematisk gir fordeler 

til de største avisene. Et av eksemplene hun viser til er lanseringen av Seierstads bok. I dette tilfelle 

kom det til en konflikt mellom Seierstads forlag Cappelen og VG om sperrefristen. VG nektet å 

innordne seg etter kravet om sperrefrist på et intervju. I en protest mot systemet med sperrefrister 

valgte VG heller å presentere Seierstads bok på bakgrunn av tidligere uttalelser om boken og annet 

bakgrunnsstoff. De nektet også senere å intervjue Seierstad på de premissene forlagene satte opp. 

Ifølge Haugen er dette parodisk av VG, men sier noe om en uskikk hun mener forlagsbransjen må 

rydde opp i. 

 

Seierstads bok har vakt debatt, men ikke om Tsjetsjenia, ikke om krigen, ikke om 

Russlands undertrykkende rolle, men om hennes kjønnsperspektiv og hennes bruk av 

skjønnlitterære virkemidler og om forlagets lanseringsstrategi. Selve temaet for Seierstads bok får 

ikke oppmerksomhet. Det kan tilsynelatende synes som boken kun har en birolle i debattantenes 

argumentasjon. Dette kan forklares med at de låner Seierstads kjendisstatus for å skape interesse og 

legitimitet for sine synspunkter. På den annen side er det så absolutt legitimt å diskutere sider ved en 

tekst som en er uenig i, eller opplever som problematisk, selv om det ikke er her forfatteren har valgt 

å legge sitt fokus. Dette er også et eksempel på at det ikke alltid er forfatteren som styrer lesningen i 

retningen av sine intensjoner, og står dermed i kontrast til Grepstad definisjon av sakprosa (kapittel 

2.4). 

 

Det er vanskelig å være sikker på hvordan disse innspillene skal tolkes. Er dette debatter som 

reises på grunn av det nye stoffet som legges frem i boken, eller blir synspunktene interessante for 

mediene fordi boken er skrevet av en kjent forfatter? Larsens innlegg om den litterære formen som 

Seierstad benytter, er kanskje den debatten som kan sies å være sterkest begrunnet i boken. Men 

Seierstad er langt fra alene om å bruke skjønnlitterære virkemidler som indre monologer i 
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sakprosabøker. Det er mange sakprosaforfattere som bruker dette grepet, men det er få som har fått 

så mye oppmerksomhet som Seierstad har fått for å ha brukt denne metoden. Denne 

oppmerksomheten skyldes ikke bare at hun er kjendis, men også all den oppmerksomheten som 

boken Bokhandleren i Kabul skapte. I tillegg kom den oppmerksomhet som de som selv ble berørt av 

innholdet i boken skapte. På bakgrunn av dette er det ikke så overraskende at hennes metoder blir 

satt i kritisk søkelys.   

 

Aslak Nores kronikk om Seierstads manglende evne til å forstå kjønnsuttrykket i andre kulturer, 

er et eksempel på et innlegg som bruker Seierstad for alt hun er verdt. Han velger ut en del av 

hennes forfatterskap – kvinneskildringene. Seierstad har gjennom forfatterskapet fått mye ros for 

nettopp å skrive om kvinner som sjelden får plass verken i nyhetsbilde eller i litteraturen. Nore tar en 

mer kritisk posisjon når han sier at dette forstår hun seg ikke på. Hans kritikk er veldig personlig, 

særlig fordi han velger å trekke Seierstads mor inn som årsaksforklaring. Nores artikkel fikk stor 

oppmerksomhet, men liten støtte.  

 

Innlegget hans er ikke lett å plassere. Er det et saklig innlegg inspirert av Seierstads bok, eller er 

det et innlegg motivert ut fra andre intensjoner, men der det å bruke Seierstads navn garanterer at 

han får oppmerksomhet? Det er ikke mulig å trekke noen klar konklusjon, bortsett fra å slå fast at 

sakprosaens plass i mediene er ikke alltid er motivert ut fra bøkenes hovedtema eller forfatternes 

intensjoner. 

 

6.4.2 Debatt- og kommentarstoff om Mathismoens bok  

Den første av de to kronikkene som har utgangspunkt i Klima hva skjer? er skrevet av forfatteren 

selv i den avisen han er ansatt. Kronikken gir en begrunnelse for hvorfor han valgte å skrive boken. 

Kronikker er skrevet i jeg-form, og starter med å beskrive hans opplevelse av å være en av flere 

journalister som deltar på konferanser arrangert av FNs-klimapanel, der stadig nye dystre rapporter 

blir lagt frem. Han forteller at han ble oppfordret av et eldre ektepar, som hadde vært hans trofaste 

lesere gjerne mange år, til å skrive en bok som ga en større sammenhengen enn avisartiklene gir rom 

for. Han skriver om hvordan arbeidet med boken gjør at han både blir mer engasjert, men også mer 

pessimistisk på menneskene og miljøets vegne. Avslutningsvis setter han opp seks punkter som viser 

at vi står ved et vippepunkt i forhold til når det for seint å snu i klimaspørsmålet (Mathismoen, 

2007b).  

Å skrive en artikkel eller kronikk om sin egen bok, er en metode som mange sakprosaforfattere 

benytter i forbindelse med lanseringen av boken sin. Det siste eksempelet jeg har merket meg, er Siri 
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Lindstads bok Å gi L-ordet mening. Samme dag som hun lanserte sin bok, var det en kronikk i 

Dagbladet med tittelen «Slipsalarm». I denne kronikken presenterer og drøfter hun spørsmål fra 

boken. Det kan virke mer etisk betenkelig at Mathismoen gjør det samme i avisen han arbeider i, 

særlig siden Aftenposten er samarbeidspartner i utgivelsen. 

Den andre kronikken er skrevet av Steinar Lem8. I denne kronikken setter han opp åtte punkter 

for hvorfor verden er på vei inn i en økokollaps. I punkt fem kritiserer han Mathismoens teknologiske 

renseperspektiv, og klandrer ham for å ikke innhente informasjon fra Fremtiden i våre hender (Lem, 

2007).  

 

Utenom sin egne kommentarer om bakgrunnen for at han valgte å skrive boken, har ikke denne 

boken vakt mye oppmerksomhet i avisspaltene. Men som nevnt hadde Dagbladet et lengre intervju 

med forfatteren, så helt ubemerket forsvant den ikke inn i medienes glemsel.  

 

6.4.3 Debatt og kommentarer om Rossavis bok  

Rossaviks Førde-biografi er den av de tre bøkene som har fått flest kommentarer, totalt 6 

artikler. Av disse 6 handler 4 av dem om Rossavik valg om å skrive om Førdes utenomekteskapelig 

forhold. Jeg starter gjennomgangen med de 2 artiklene som ikke handler om dette temaet. 

Den første kommentaren er skrevet av Øivind Bratberg og Dag Einar Thorsen som begge er 

stipendiater ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. De savner at biografene 

vektlegger den rollen Førde hadde som ideolog. De håper at lesningen av biografiene også skal føre 

til fornyet interesse for Førdes egne tekster. Spesielt Det norske klassesamfunnet fra 1968, som de 

mener er en bok som har relevans for å forstå det norske samfunnet også i dag.  

Den andre artikkelen har tittelen «Hvorfor ble han aldri statsminister?» Den er skrevet av 

journalist i Dagbladet, Maria Børja, og er en sammenfatning av de to forfatternes ulike forklaringer 

på hvorfor Førde aldri ble statsminister og forlot politikken. Artikkelen er kun en gjengivelse av andre 

kilder og er tydelig inspirert av Søbyes anmeldelse i Dagbladet. Børja har ingen egne kommentarer til 

saken.  

Den tredje artikkelen, og den første av de fire som har utgangspunkt i omtalen av Førdes 

utroskap, har tittelen «Det vi ikke snakker om» og er skrevet av Per Arne Kalbakk. I denne kronikken 

spør han hvorfor et så yndet sladdertema – utroskap – i så liten grad omtales offentlig. Spesielt er 

han opptatt av hvorfor slike forhold ikke omtales i de tilfellene der det kan ha politisk eller offentlig 

interesse. Han velger å svare på dette spørsmålet ved å vise til en nedarvet forståelse av at kjærlighet 

                                                           
8
  Lem var på dette tidspunktet talsperson for Fremtiden i Våre Hender. 
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og sex ikke skal blandes inn i dekningen av politikk og samfunnsliv. Videre spør han hvorfor det da var 

mulig for Rossavik å omtale Førdes utroskap i denne biografien. Grunnen, mener han, er at Rossavik 

hadde klarert dette med Førdes tidligere ektefelle og Gunn Vigdis Olsen-Hagens sønn. Selv om 

Rossavik har brutt en nedarvet norm, har han ikke etter Kalbakks mening flytte grenser ved å skrive 

om dette. 

 

Den fjerde artikkelen har tittelen «Utroskap» og er en lederkommentar i Klassekampen, skrevet 

av redaktør Bjørgulv Braanen. Han uttrykker noe av det samme synspunktet som Kalbakk. Selv om 

det er en grunnleggende forutsetning for demokratiet at det finnes et skille mellom den private og 

offentlige sfæren, er ikke Rossaviks valg uetisk, siden han har klarert stoffet med sentrale aktører i 

saken. Braanens anliggende er snarere at han mener deler av pressen har sviktet sitt etiske ansvar. 

Han skriver: 

 

Frank Rossavik har i boka Stikk i strid skrevet om forholdet mellom Førde 

og Hagen-Olsen på en respektfull måte, ikke minst fordi både Førdes 

daværende kone og Hagen-Olsens sønn har bidratt med opplysninger, og lest 

gjennom sentrale passasjer på forhånd. I det hele tatt er biografier et godt 

egnet sted å behandle slike saker, ikke minst fordi det her er mulig å sette ting i 

perspektiv og drøfte eventuelle forklarende og formildende omstendigheter. 

Derfor er heller ikke Rossaviks omtale av Førdes utenomekteskapelige forhold 

problemet, men den effekten det får når VG og Dagbladet forfølger saken som 

prioriterte førstesideoppslag dag etter dag. Det kan synes som om 

pressemoralen i slike saker oppløser seg i en «band-wagon»-effekt, der hver 

enkelt avis og redaktør unnslår seg det etiske og menneskelige ansvaret ved å 

peke på mannen foran i køen. 

 

Den femte artikkelen har fått tittelen «Utroskap og sånt» og er skrevet av kjønnsforsker Wencke 

Mühleisen. Hun mener at det ikke er kikkermentalitet som gjør at vi liker å lese om hvordan 

mennesker finner rom for sine nære relasjoner. Hun mener også at det er vanskelig å se at vennskap 

og kjærlighetsforhold mellom mennesker i politiske og andre maktsfærer ikke har noen betydning for 

utøvelsen av makt, og hun mener at det ikke er riktig å gjemme seg bak et kunstig skille mellom det 

offentlige og det private. Førdes kjærlighetsrelasjon til sin kollega viser at det ikke bare er «vanlige 

folk» som sliter med å leve et liv etter det som er den kulturelle normen for et godt liv.  
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Førde kjempet for sitt ekteskap, men sviktet ikke sin venninne den aller 

siste tiden. Dette forteller noe om hverdagsetikk, om Førdes tidligere kones 

anerkjennelse av en relasjon. Denne historien forteller også noe om de store 

endringene i hvordan vi gjør familie, kjønnsrelasjoner og seksualitetens rolle i 

dette. Vi burde snakke mye mer om forhold på si, fordi det er en økende og 

utbredt praksis som det er vanskelig å finne annet språk for enn ukebladenes, 

stigmatiseringens og den ondsinnete sladderens språk. 

 

Den sjette og siste kommentarartikkelen er skrevet av journalist i Aftenposten, Ingunn Økland.  

Hun stiller spørsmålet: «Mens nettverk og vennskap blir flombelyst i norsk offentlighet, er det ingen 

som undersøker betydningen av seksuelle relasjoner. Hvorfor?» Hun mener at den diskresjonen 

norske medier og norske biografer viser i forhold til dette emnet, gjør at vi går glipp av en forståelse 

av seksualitet som maktmiddel. 

 

6.5 Drøfting av resultatene   

De fire undergruppene av nyhetssaker kan igjen deles opp i to grupper. Den ene består av stoff 

som kan betegnes som underholdningsstoff og notiser. Etter hvert som bøkene blir populære, 

kommer det tilleggsstoff om salgstall, utenlandssalg, krangler mellom aktører, skandalisering av 

hovedpersonen i boken og intervjuer med forfatterne om dette og hint. Dette stoffet gjelder i 

hovedsak kun de to mest kjente og mest solgte bøkene – av Seierstad og Rossavik.  

De andre sakene er relatert til bøkene. Men selv om dekning dreier seg om bøkene, er det likevel 

ikke bøkenes hovedtema som får hovedoppmerksomheten. Det er de sidene ved bøkene som kan 

betegnes som sensasjonelle, som får omtale. Dette gjelder ikke i så stor grad for intervjuene med 

forfatterne. Men ellers er det i hovedsak Førdes utroskap og kritikken mot Seierstad og som mediene 

fokuserer på. I tillegg til sensasjonselementet utgjør disse temaene også viktige sider ved bøkene – 

selv om det altså ikke er hovedtema.  

Spørsmålet om Seierstad beveger seg for langt fra den dokumenterte virkeligheten over mot 

fiksjonslitteratur, er et grunnleggende spørsmål i forståelsen av hva sakprosa er. Rossaviks 

behandling av Førdes privatliv reiser også viktige og grunnleggende spørsmål om rammene for 

biografenes etiske ansvar. Den sensasjonspregede vinklingen som disse temaene får i mediene, betyr 

ikke at problemstillingene rundt forfatternes metoder og stoffutvalg ikke er viktige spørsmål. Begge 

problemstillingene berører viktige etiske sider ved sakprosalitteratur og er viktig i debattene rundt 

sakprosaens stilling og funksjon.   
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Gjennomgangen av nyhetsstoffet får frem et sammensatt bilde av hvordan sakprosaen blir 

behandlet i mediene.  

Det er noe av den samme tendens som gjelder også for kommentarene og debattinnleggene. Det 

sensasjonelle og konfliktfylte får størst fokus. Også her gis mest oppmersomhet til de to bøkene som 

ligger nærmest skjønnlitteraturen. Det overrasker ikke at Seierstad får stor oppmerksomhet både i 

nyhetsstoffet og i kommentarene og debattinnleggene, tatt i betraktning den kjendisstatus som hun 

har fått – både som uredd krigsreporter for NRK under invasjonen av Irak og ikke minst etter 

salgssuksessen med Bokhandleren i Kabul og den påfølgende debatten og rettssaken.  

Men Rossavik hadde ikke denne kjendisfaktoren da debatten rundt hans bok startet. Når en leser 

de første omtalene av de to biografiene, er det tydelig at det er Obrestads bok det er knyttet størst 

forventninger til, og det er han som er mest i medienes søkelys. Etter hvert som bøkene blir lest og 

kjent, flyttes fokuset tydelig fra Obrestad over mot Rossavik.  

Den boken som får absolutt minst oppmerksomhet, er Mathismoens bok. Når jeg i neste kapitel 

skal se nærmere på hvilken betydning disse sakene kan sies å ha for å forstå sakprosaen stilling, er 

det spesielt interessant å drøfte dette forholdet nærmere. 

Debattene og kommentarene knyttet til Rossaviks bok er mer mangfoldig enn de tilsvarende 

artiklene rundt de øvrige bøkene. Den første artikkelen benytter boken til å få frem sider med Førdes 

virke som hevdes å være underkommuniserte. Den andre artikkelen, som er klart inspirert av Søbyes 

anmeldelse i Dagbladet (kapittel 5.5), viser hvordan de to biografene forklarer Førdes avgang fra 

politikken. Det kan selvfølgelig diskuteres om dette er en kommentarartikkel siden journalisten i så 

liten grad kommer med egne synspunkter. Men det å sette sammen to ulike forklaringsmåter er en 

anerkjent metode for å få frem nye sider ved en sak.   

Heller ikke for dekningen av Rossaviks bok er det enkelt å si at det er selve temaet og måten den 

er skrevet på som gjør at boken får så stor oppmerksomhet. Det kan like godt være at interessen for 

boken skjøt fart da det ble allment kjent at han hadde skrevet om Førdes utroskap. For de fleste 

artiklene som har utgangspunkt i Rossaviks bok, omhandler på en eller annen måte avsløring av det 

utenomekteskapelige forholdet, og disse artiklene er skrevet av personer som er opptatt av forholdet 

mellom den private og den offentlige arena. Dette gjelder redaktør Braanen, men også kjønnsforsker 

Mühleisen. De kan derfor i samme grad som for Larsen og Nore beskyldes for å benytte en bok til å 

fremme synspunkter de har uavhengig av bokens tema.  

Ved å skrive om denne delen av Førdes liv, har Rossavik gjort et valg som er både ukonvensjonelt 

og kontroversielt, og som bryter en uskreven lov. Det er derfor ikke overraskende at det må bli 

debatt om dette valget. Seierstads valg av metode er også  både bevisst og kontroversielt, men 

likevel ikke så atypisk som Rossaviks valg.  
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De fire artiklene gir i all hovedsak støtte til Rossaviks valg og til den metoden han har brukt i 

denne saken. Samtidig inneholder alle disse kommentarene et spark til de norske medienes servilitet 

i forhold til denne problemstillingen. 
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Kap. 7. Resultatdiskusjon 

7.1 Oppsummering av resultatene og konklusjon  

Gjennom empirisk analyse av utvalgte sakprosaanmeldelser, nyhetssaker, kommentarer og 

debattstoff i tre utvalgte aviser, har denne studien vist at sakprosa blir møtt med omfattende 

interesse av mediene. Bøkene får grundig behandling av anmelderne, og i all hovedsak er det 

innholdet og temaet i boken som blir anmeldt. Bøkene får også oppmerksomhet og spalteplass i 

andre deler av avisene enn kulturdelen. De blir brukt som kilder til nyhetsstoff, reportasjer, 

kronikker, og de fører til debattinnlegg.  

Antall oppslag er størst for de to bøkene som ligger nærmest den skjønnlitterære tekstkulturen. 

Antall medieoppslag øker med forfatterens kjendisfaktor, og i forhold til sensasjonsgraden på 

innholdet og oppslagtallet for boken. Fagboken får en annen, og betydelige mindre, oppmerksomhet 

enn de to andre bøkene. I avisenes omtaler er det et tydelig skille mellom de to abonnementsavisene 

Aftenposten og Klassekampen, og løssalgsavisen Dagbladet. Dagbladet er den avisen som har flest 

oppslag om Seierstad og hennes bok, og oppslagene er ofte mer sensasjonsvinklet enn det som er 

tilfelle for de to andre avisene. 

Sakprosa står i et forhold til virkeligheten og er dermed nær knyttet til samfunnsutviklingen. I 

resten av dette kapitelet vil jeg derfor drøfte hva funnene har å si for sakprosalitteraturens 

samfunnsmessige stilling. Dette perspektivet vil bli drøftet opp mot de spørsmålene som ble reist i 

problemstillingen innledningsvis: Hvilken behandling får sakprosabøkene i mediene og hva har denne 

behandlingen å si for bøkenes betydning og hvilken plass sakprosaen har i mediene? Til slutt vil jeg se 

nærmere på hvordan og i hvilken grad det valgte studiedesignet har betydning for studiets validitet.  

 

7.2 Sakprosaens samfunnsmessige betydning 

I denne resultatdiskusjonen vil jeg ta utgangspunkt i de punktene som Aftenpostens kultur- og 

debattredaktør Knut Olav Åmås oppsummerer som sakprosalitteraturens viktigste samfunnsmessige 

betydning. Han fremhevder seks kjennetegn ved sakprosaen: 1) Sakprosaens funksjon som 

kunnskapsleverandør; 2) sakprosaens demokratiske aspekt; 3) sakprosaens rolle som 

refleksjonsmedium; 4) sakprosaens plass i meningsutveksling; 5) sakprosaens mulighet til å etablere 

og forkaste normer; 6) at sakprosalitteraturen står i et forhold til virkeligheten (Åmås, 2009). 

 

7.2.1 Sakprosa som kunnskapsleverandør 

Det første kjennetegnet ved sakprosa er dens betydning som kunnskapsleverandør. Tønnesson 

er opptatt av at sakprosa ikke bare formidler, men også skaper ny kunnskap (Tønnesson, 2008b). 
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Analysen av de utvalgte anmeldelsene identifiserte at det var hovedtemaet, eller det fagområdet 

som bøkene presenterte, som var utgangspunktet for anmeldernes vurdering av bokens betydning.  

Bøkenes betydning ble vurdert ut fra hvor viktig anmelderne anså at temaet var, om de ga ny 

informasjon om dette temaet, og om de representerte et nytt perspektiv og/eller ny kunnskap.  

Det forhold at sakprosa formidler ny kunnskap og gir ny innsikt, fører til at denne litteraturen 

også får plass i andre deler av mediene enn kun i kulturdelen. Rossaviks bok fikk innpass i 

nyhetsdelen fordi den behandler og gir ny kunnskap om vår nære historie. På tross av at anmelderne 

stilte spørsmål ved hvor mye nytt materiale boken frembringer, er det tydelig at andre deler av 

mediene finner nyheter i boken. Det gjelder både i forhold til den påvirkningen Førde hadde på 

utviklingen av NRK og hans forhold til Treholt. Mathismoens bok blir på tilsvarende måte brukt som 

kilde til flere artikler om viktige og uløste klimaspørsmål.  

Sakprosaens stilling som kunnskapsformidler og kunnskapsprodusent er grunntrekk ved denne 

tekstkulturen. Det er også denne siden ved bøkene som mediene har som sitt hovedfokus. Når dette 

skrives, er det igjen en sakprosabok som er bakgrunnskilde til store nyhetsoppslag og debatter.  

Forfalskningen - Politiets løgn i Treholt-saken av journalistene Geir Selvik Malthe-Sørenssen og Kjetil 

Bortelid Mæland (Malthe-Sørenssen&Mæland, 2010), hevder å kunne dokumentere at politiets 

etterretningstjeneste forfalsket det såkalte pengebeviset mot den spiondømte Arne Treholt. Den nye 

kunnskapen boken formidler, har skapt debatt om vilkårene i dommen mot Treholt. Men de 

spørsmålene boken reiser er ikke bare viktige for domspremissene i denne saken, de gir også viktig 

innsikt i problemer knyttet til de hemmelige tjenestene i et rettsikkerhetsperspektiv.  

7.2.2 Sakprosaens demokratiske aspekt 

«I antikken athenske demokrati samlet de frie borgerne seg på agora – torget hvor de kunne 

utveksle meninger, kunnskaper, følelser og erfaringer. Sakprosa er dagens og morgendagens agora» 

(Tønnesson, 2008:148). Med disse setningene avslutter Tønnesson sin bok hva er Sakprosa? Han 

vektlegger altså demokratiaspektet som en av de viktigste sidene ved sakprosaen. Begrepet 

kunnskapsleverandør er mer håndfast og målbart enn demokratiaspektet, som er et mindre presist 

og mer flertydig begrep.  

Det er en klar sammenheng mellom kunnskapsformidling og demokrati. Kunnskapsformidling har 

et demokratisk aspekt. Gjennom utvikling av ny kunnskap, og gjennom formidling av kunnskap, får 

flere innsyn og innsikt i viktige samfunnsmessige og politisk spørsmål. Det kan dermed være med på 

å utvikle den demokratiske kapitalen i samfunnet. Rossaviks bok blir for eksempel brukt til å få frem 

andre syn og perspektiver på Førdes liv. Det samme gjelder for både Mathismoens og Seierstads 

bøker. De gir innsikt og kunnskap om temaer som gjør at flere er i stand til å følge med i de offentlige 

samtalene, og de gir mulighet til bedre grunnlag for egne vurderinger. 
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Demokratiaspektet innebærer mer enn økt kunnskap og innsikt om et gitt tema. Wencke 

Mühleisen er inne på dette i sin kronikk om «Utroskap og sånt». Her peker hun på at å vise frem de 

uoffisielle sidene ved Førdes liv, er med på å alminneliggjøre at det er lov å slite med å leve sine liv 

innefor de kulturelle normene for et godt og etisk liv.  

I debattene omkring utlevering av såkalt intime og private forhold i biografier, står to hovedsyn 

mot hverandre. Det ene synet støtter seg gjerne på det begrepet som Richard Sennet utviklet i sin 

bok Intimitetstyranniet (Sennet, 1992). I denne boken hevder den amerikanske sosiologen at det i 

dag råder en myte om at alle samfunnets onder kan forstås som uttrykk for upersonlighet, 

fremmedgjøring og kulde. Ut fra dette er det utviklet en intimitetsideologi der alle slags relasjoner 

blir oppfattet som mer virkelige, troverdige og autentiske jo mer en nærmer seg en persons indre 

psykologi. Han mener at biografier som tvangsmessig blottlegger alle detaljer fra personenes 

seksuelle legning, forhold til penger og til deres karaktersvakheter, ikke gjør oss bedre i stand til å 

forstå personenes liv, skrifter eller handlinger.  

Den engelske sosiologen Anthony Giddens hevder på sin side at denne nedbrytningen mellom 

det offentlige og det private har gitt oss en mer demokratisk utvikling. Giddens har skrevet flere 

bøker om modernitet og individualisme, blant annet Transformation of Intimacy (1992). I denne 

boken viser han hvordan det skjer en demokratiseringsprosess når skillet mellom det offentlig og det 

private brytes ned. En slik utvikling fører til et mer demokratisk samfunn, med mer demokrati 

mellom enkeltpersoner og mellom menn og kvinner. Det som gjerne betegnes som en seksualisering 

av samfunnet, tillegger han en annen betydning enn seksualfiksering. Han mener at seksualitet 

fungerer som en metafor for det moderne menneskets refleksive prosjekt. Det moderne mennesket 

er løsrevet fra tidligere tiders tradisjonelle og lagdelte samfunn, og søker sin identitet gjennom jakten 

på det autentiske. Det er få steder dette er så tydelig uttrykt som i seksualiteten.  

Men ifølge Giddens er det ikke tilstrekkelig å se på det umiddelbare uttrykket, man må se på hva 

det er uttrykk for, og hvilke andre konsekvenser utviklingen kan ha for holdninger og oppfatninger i 

samfunnet. Biografens ønske om å vise frem flere sider ved en person enn det offentlige bilde som er 

skapt, har en parallell utvikling med resten av samfunnet. Giddens ser, i motsetning til Sennett, at 

denne utviklingen både har et menneskeliggjørings- og demokratiseringspotensial. Det vil nok være å 

trekke Giddens oppfatninger for langt å si at han vil forsvare enhver avsløring av private forhold i det 

offentlige rom. Men hans perspektiv er tankevekkende i forhold til den negative klangen som 

begrepet intimiseringen av det offentlige rom som regel har.  

Sakprosaens demokratiserende aspekt er derfor ikke bare begrenset til å gjelde dens posisjon 

som kunnskapsleverandør, men gjelder også muligheten for å vise oss hvordan andre mennesker 

lever sine liv, og kan dermed gi oss innsikt i våre egne liv.  
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7.2.3 Sakprosa som refleksjonsmedium  

Sakprosa er et refleksjonsmedium gjennom sin mulighet til å stille spørsmål ved etablerte 

forestillinger og oppfatninger, og gjennom å oppøve den kritiske lesningen og tenkningen hos 

leseren. Rossavik stiller spørsmål ved en etablert oppfatning om at Førde var Arbeiderpartiets store 

ideolog. Var hans standpunkt mot NATO ideologisk eller strategisk begrunnet? Hos Seierstad er det 

formen som skaper grunnlag for refleksjon. Bringer hennes litterære virkemidler oss nærmer og gir 

ny innsikt i personene hun skildrer, eller er hennes bruk av disse virkemidlene et brudd på 

leserkontrakten? Flytter hun grensene mellom sakprosa og skjønnlitteratur på en måte som gjør at 

leseren blir forført og ikke opplyst gjennom lesningen av boken?  

Sakprosa har i seg denne mulighet til å rokke ved etablerte sannheter, både i forhold til etablert 

kunnskap, men også i forhold til hvordan virkeligheten forvaltes gjennom den retoriske 

fremstillingen.   

 

7.2.4 Sakprosa som grunnlag for meningsutveksling 

Kommentar og debattstoff utgjorde totalt omtrent 23 % av det empiriske materialet. Dette skulle 

være en god indikasjon på sakprosaens viktige rolle som grunnlag for en offentlig meningsutveksling. 

Selv om det her kan anføres at det er en tendens i materialet som indikerer at debattantene tar 

utgangspunkt i de bøkene som får mye oppmerksomhet og vinkler sine egne synspunkter i forhold til 

bøkene, er det likevel et faktum at det er de aktuelle bøkene som skaper rom for disse debattene.  

Er en opptatt av mannsrollen, eller av bruk av skjønnlitterære virkemidler i sakprosa, eller av 

forholdet mellom den offentlige og den private svære, kan en bruke eksempler fra bøkene for å 

illustrere sine egne standpunkter. Dette er selvfølgelig en legitim bruk av bøkene, og en del av 

forutsetningen for å skape debatt i medievirkeligheten. Det vanskelige tolkningsspørsmålet her, er 

om dette sier noe om hvordan sakprosa er med på å danne grunnlag for en offentlig 

meningsutveksling, eller om vi her i like stor grad ser gode eksempel på hvordan dyktige debattanter 

har lært seg hvordan de skal få oppmerksomhet om sine saker. 

Det finnes ikke et entydig og klart svar på dette spørsmålet. Det er fristende å komme med et 

sitat som Gro Harlems Brundtland har fått æren for: «Alt henger sammen med alt». Dette er igjen et 

eksempel på kompleksiteten i forholdet mellom sakprosa og mediene. Relasjonen er basert på 

gjensidig avhengighet. Sakprosaen trenger mediene for å få ut sitt budskap, og mediene trenger 

sakprosaen for å kunne oppfylle sin rolle som en kritisk samfunnsaktør. Men når bøkene først slippes 

ut i medievirkeligheten, er de på mange måter også ut av forfatterens kontroll, og det er ikke lenger 

tekstens eller forfatterens intensjon som er det eneste grunnlaget for den oppmerksomheten boken 
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får. Her er det mange aktører som vil bruke teksten til sitt eget formål – som for eksempel å selge 

aviser, ta et oppgjør med andre medier, eller vise frem resultater av egen forskning.  

Selv om jeg i denne studien har valgt å behandle anmeldelsene som en særegen kategori, er 

anmeldelser innenfor medieteorien kategorisert som kommentarsjanger (Roksvold, 1994). 

Anmelderne reiser ofte sentrale og viktige spørsmål både til teksten, forfatteren og til leserne, og 

deltar på den måten i debatten rundt boken. Anmelderne går blant annet ofte i dialog med 

forfatteren.  

Kvifor prioriterer politikarar feil? Mathismoen peikar ikkje på dei 

særinteressene som held budsjett og komitear i tradisjonelle spor. Skal ein 

forstå klimadebatten når han blir eit spørsmål om politiske prioriteringar og 

tiltak, må ein forstå kva makt til dømes oljeselskapa har (Skjeldal, 2007). 

Skjeldal tar her opp et spørsmål som Mathismoen stiller i sin bok – om hvorfor politikerne 

prioriterer feil – og går da i dialog med forfatteren og sier at for å få svar på et slikt spørsmål, må en 

forstå hvilken makt oljeselskapene har. Han er ikke fornøyd med at Mathismoen unnlater å se på de 

områdene som Skjeldal mener er sentrale for å finne svaret.  

Det er i anmeldelsene en finner de debattene som tar direkte utgangspunkt i boken. Dessverre 

fører sjelden anmeldelser til ytterlig debatt, i alle fall dersom en ser bort fra de debattene som går på 

selve anmeldelsens form og fokus. Ser en på spørsmålene som anmelderne tar opp med 

utgangspunkt i tekstens tema, skaper de sjelden videre ordskifter.  Forfatterne tar også sjelden til 

motmæle mot anmeldelsene, noe som ikke blir regnet som god kutyme. Derfor blir det få debatter 

som følge av anmeldelsene, men anmeldelsene kan ofte betegnes som et innlegg i en debatt.  

 

7.2.5 Sakprosa etablerer og forkaster normer 

Behandlingen Rossavik gir av Førdes utenomekteskapelig forhold, har vært nevnt enn del ganger 

i denne studien, nettopp fordi den er et viktig eksempel på at sakprosa er med på å forkaste 

samfunnets vedtatte normer for hva som tilhører den offentlige sfære.  Ved å skrive om Førdes 

utenomekteskapelig forhold, er han med og forkaster normer i forhold til hvordan en skal behandle 

saker der private og offentlige interesser kommer i konflikt. Rossaviks valg innebærer å forkaste en 

norm og kanskje etablert en ny. Selv om en av debattantene i denne saken mente at Stikk i strid ikke 

har flyttet grenser (Kalbakk, kapittel 6.4.3), så skapte boken debatt om hvor de etiske grensene går 

når offentlige personers privatliv kan komme i konflikt med deres offisielle rolle. 
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7.2.6 Sakprosa står i forhold til virkeligheten 

«Likevel er forholdet mellom språk og virkelighet for komplisert til at vi lettvint kan slå fast at 

sakprosa er direkte utsagn om virkeligheten» (Tønnesson, 2008:19). Språk er ikke nøytralt, og det er 

derfor ikke mulig å sette et likhetstegn mellom en skrevet beskrivelse av en virkelighet og utsagnet at 

dette er virkelig – dette er sant. Sveen er opptatt av dette i sin anmeldelse av Seierstads bok, og hun 

velger som sagt å betegne Seierstads fremstilling som gjendiktig virkelighet.  

De krenkede er den boken som har fått mest kritikk når det gjelder dens relasjon til virkeligheten, 

ikke bare fordi Seierstad velger å bruke indre monologer. Også faktaopplysningene er det satt 

spørsmålstegn ved. Den danske kritikeren Flemming Rose uttaler i et intervju i Dagbladet: «- Hvis det 

er feil i det jeg kan kontrollere, hva skal jeg da tenke om det jeg ikke kan kontrollere» (Natvig, 2008). 

Jeg har tidligere nevnt den danske litteraturviteren Poul Behrendts bok Dobbelkontrakten, der han 

mener at forfatteren lager en dobbelkontrakt eller en falsk kontakt med leseren, når leseren tror at 

det de leser er om virkelige hendelser, men siden viser seg ikke å ha rot i virkeligheten. 

Dobbelkontrakt- begrepet har sin bakgrunn i den voksende mengden bøker som blander fakta og 

fiksjon i en miks, der det som tilsynelatende ser ut til å være sannferdig, er fiksjon. Når 

sakprosaforfattere ikke skriver sant om virkelige forhold, oppfattes det som et kontraktbrudd mellom 

leser og forfatter, og boken blir fort stemplet som et falsum.  

Hvor går så grensen for når en bok blir et falsum? Er det faktafeil som gjør boken til et falsum? 

Eller er det bruk av virkemidler som indre monologer, et grep som gjør at vi vet at dette kan 

forfatteren umulig med sikkerhet vite noe om, som gjør en sakprosabok til et falsum? Eller er det 

først når en forfatter bevisst lyver for leserne ved å dikte opp intervjuer, at det kan betegnes som et 

falsum? Det er det siste forholdet er et klart eksempel på falsum, mens de andre eksemplene ligger i 

ytterkanten og presser mot grensene for hva som er sakprosa.  

Et etterrettelig og sant forhold til den virkeligheten som beskrives, er en grunnpilar for 

sakprosaens legitimitet. Når tilliten til forfatterens etterrettelighet blir svekket, vil også etter hvert 

hele troverdigheten til forfatterens prosjekt forsvinne.  

 

7.3 Oppsummering 

Denne gjennomgangen av de empiriske funnene illustrer at sakprosaen har en viktig 

samfunnsmessig betydning. Den produserer ny kunnskap og skaper debatt og meningsutveksling i 

det offentlige rom.  
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7.4 Studiens validitet 

Før jeg kommer til den oppsummerende konklusjon i avslutningskapittelet, vil jeg drøfte studiens 

validitet. Et kvalitativt design er en metode som har klare begrensinger. Men det er en godt egnet 

metode når en skal beskrive og analysere karaktertrekk, egenskaper og kvaliteten på det utvalget 

som studeres (Malterud, 2003). 

Denne studiens begrensing ligger i utvalgets begrensning. Ved kun å bruke tre aviser og tre bøker 

som empirisk grunnlag, kan ikke studien si noe allmenngyldig om alle mediers behandling av 

sakprosa. Ulike medier har ulik profil på sitt stoff og presentasjonen av dette. De tre avisene som har 

vært med i dette utvalget, er aviser som vektlegger og bruker relativt stor plass på kulturstoff og 

spesielt litteratur og litteraturanmeldelser.  

En annen innvending mot at denne studien kan si noe allment om sakprosaens plass i mediene, 

er at sakprosalitteratur er mer enn bøker. Denne dimensjonen ved sakprosaen blir ikke behandlet. 

Det kan også stilles spørsmål ved om utvalget av bøker er for ensidig i den forstand at jeg har jeg 

valgt ut for gode bøker, bøker med høy prestisje, som gjør at det er de beste anmelderne som får 

jobben med å skrive anmeldelsene. To av bøkene var nominert til Brageprisen, og Seierstad vil så å si 

automatisk få mye oppmerksomhet, ikke minst på grunn av all den oppmerksomheten som har vært 

Bokhandleren i Kabul til del. 

Dette betyr heller ikke at funnene er uten betydning for å kunne si noe om tendenser og for å 

peke på forhold ved sakprosaen stilling. Men for å kunne si noe helt allmenngyldig om denne 

problemstillingen, behøves en mer omfattende studie med et større utvalg. 

En annen side ved å analysere kvalitative data, er at det kan finnes flere alternative tolkinger 

samtidig som alle er gyldige. For å gjøre studien så transparent som mulig, har jeg valgt å legge vekt 

på å vise frem materialet på en oversiktig måte, jeg har redegjort for mine metodiske valg og forsøkt 

å unngå altfor bastante konklusjoner.  

Det empiriske materialet omhandler tre bøker og består som nevnt av 84 avisartikler hentet fra 

tre aviser. Av disse 84 artiklene har jeg analysert totalt 60. Omfanget av det empiriske materialet er i 

seg selv et klart tegn på den relativt store plassen sakprosa har i de utvalgte mediene. På bakgrunn av 

dette materialet er det derfor mulig å slå fast at de avisene som bruker plass på litteratur også er 

opptatt av sakprosa, og at de gir rom for denne tekstkulturen.  
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Kap. 8. Konklusjon  

 

8.1 Oppsummering av resultatene 

Et tydelig funn er at de aktuelle avisene oppfatter og behandler sakprosa som litteratur. Sakprosa 

anmeldes sammen med annen litteratur i avisene kulturdel, eller i avisens eget bokmagasin. Dette 

skjer uavhengig av om anmelderen er fagekspert eller profesjonell litteraturanmelder. Anmelderne 

er opptatt av bokens betydning og av fremstillingsmåten, selv om det ikke alltid legges 

litteraturvitenskapelige kriterier til grunn for denne vurderingen. Forholdet til virkeligheten vurderes 

gjennom bruken av kilder.  

Sakprosabøkene får ofte også oppmerksomhet i andre deler av avisen enn kulturdelen og er 

derfor en viktig bidragsyter til den generelle samfunnsdebatten. Gjennomgangen av sakprosaens 

samfunnsmessige betydning viser tydelig den unike stillingen sakprosaen har på dette område.  

Aftenpostens kultur- og debattredaktør Åmås skriver i en kommentar at sakprosakritikken er for 

dårlig, spesielt i forhold til prosadelen av sakprosaen. Men han peker også på at bokkritikk er en 

favorittøvelse i boknorge – en debatt alle villig deltar i (Åmås, 2009). I denne oppgaven har jeg nevnt 

den kritikken som Bakken, Norheim, Skre og Figueiredo har kommet med i forhold til 

sakprosaanmeldelsene.  

Av de ni anmelderne er seks det som kan betegnes som profesjonelle anmeldere, de tre andre er 

fagekspert på det området boken behandler. Det har fra flere hold vært hevdet at kvaliteten til 

anmeldelsene ville blitt styrket dersom flere profesjonelle anmeldere anmeldte sakprosa. I dette 

utvalget er det ikke grunnlag for å støtte en slik konklusjon.  

I anmeldelsen av Mathismoens bok er det den profesjonelle anmelderen som skiller seg ut fra 

det to fagekspertene, men ikke nødvendigvis på en positiv måte. Bromark tilfører leseren lite ny eller 

kritisk kunnskap, og vektlegger sider ved boken som må kunne betegnes som uviktige detaljer – som 

fontstørrelse og utforming av overskrifter.  I anmeldelsene av Stikk i strid skriver den profesjonelle 

anmelderen Søbye en anmeldelse som så absolutt er interessant og opplysende om Førde og det 

politiske spillet rundt ham, men som fremstår mer som et debattinnlegg i historien om Førdes 

politiske liv, enn som en anmeldelse og vurdering av de aktuelle biografiene.  

Denne studien har en annen konklusjon enn mye av den kritikken mot sakprosaanmeldelsene 

som det er referert til innledningsvis. I min konklusjon har jeg et langt mer positivt syn på 

sakprosaanmeldelsenes kvalitet.  

I gjennomgangen av anmeldelsene har jeg valgt en metode som tar utgangspunkt i hvordan 

tekstene kommuniserer med hverandre og hva de vektlegger. Jeg har ikke hatt fokus på skrivemåte 

eller vektet hvor mye som er referat og hvor lite som skrives om prosadelen. Mitt utgangspunkt har 
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vært deskriptivt, for å gi en systematisk beskrivelse av det som skrives. Jeg har ikke vært opptatt av 

hvordan anmeldelsene burde være og hva som er viktig å få frem i en anmeldelse.  

Jeg har heller satt fokus på den plass sakprosa faktisk har. Ved å velge en litteratursosiologisk 

metode har jeg vært opptatt av det Ringdal betegner som et kulturhistorisk perspektiv (kapittel 2.1).  

Det er et perspektiv der både sakprosaen og mediene studeres på sine egne premisser og ikke ut fra 

hvordan anmeldelsene burde vært skrevet eller ut fra hvordan mediene burde ha behandlet 

sakprosaen, men ut fra hvordan den faktisk blir behandlet. 

Mine funn indikerer at sakprosaen blir tatt alvorlig. Så kan en spørre om anmelderne svikter sin 

rolle ved ikke å være mer kritiske mot bøkene, spesielt til prosadelen, og om dette er viktig for å 

utvikle sakprosaen videre, eller om dette er et ansvar som i all hovedsak ligger på forfatterne og de 

vitenskapelige institusjonene heller enn anmelderne og mediene. Kan ikke en anmelders rolle like 

mye være rollen som forbrukerrettleder, som viser frem hva som er bokens styrke og svakhet? 

Gjerne som litteratur, men like mye som fag? 

Sakprosa står i en spesiell stilling som litteratur. Den skal ikke bare være godt skrevet ut fra en 

litteraturvitenskapelig forståelse. Sakprosa har en jobb å gjøre. Det er en tekstkultur som igjen 

omfatter mange ulike tekstkulturer. Den rommer også fagbøker og vitenskapelige publikasjoner som 

i tillegg til å være litteratur, også skal formidle ny kunnskap og på den måten være med på å utvikle 

sitt fagområde og samfunnet.  

Denne studien viser at den delen av sakprosaen, der tekstkulturen er preget av faglitteraturen, er 

den litteraturen som får minst oppmerksomhet. Er det da riktig å hevde at det ikke er sakprosaen, 

men skjønnlitteraturen som får oppmerksomhet fra mediene? Larsen hevder i en artikkel om 

Seierstads bruk av skjønnlitterære virkemidler, at vår mestselgende sakprosabok er skrevet av en 

skjønnlitterær forfatter (Larsen, 2008b). 

Synspunktet er satt på spissen, for å vekke debatt, men er etter min vurdering et sidespor i 

debatten om hva litterær sakprosa er. Slik jeg ser det, er det ikke er bruken av de litterære 

virkemidlene som har gitt Seierstad så stor oppmerksomhet. Det er de forhold som anmelderne 

understreker, at hun gir oss øyevitneskildringer og at hun lar oss ta del i hverdagslivet, lukten og 

redselen. Slik klarer hun å berøre leserne og fange deres oppmerksomhet. Gjennom denne metoden 

får hun samtidig formidlet viktig kunnskap og innsikt til leseren. Hennes bruk av indre monologer er 

et etisk dilemma, men ut fra hennes egen redegjørelse for bruken av dem, viser hun at hun er bevisst 

farene ved å bruke dette virkemidlet og fremstår med troverdig lojalitet til sine kilder.  

Debatten rundt Seierstads bok berører mange av de problemstillingene som jeg behandlet i 

kapitel 2 om debattene rundt sakprosabegrepet. Er sakprosa litteratur ikke vesensforskjellig fra 

skjønnlitteratur? Har den en selvstendig kulturhistorisk plass uavhengig av sine litterære verdier? Jeg 

mener at Karin Sveen i sin anmeldelse er inne på noe viktig når hun skriver: «… teksten framstår som 
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noe annet og mer enn dokumentasjon» (Sveen, 2007).  Sakprosa er ikke vesensforskjellig fra 

skjønnlitteratur og bærer i seg en mulighet til å åpne opp virkeligheten som beskrives, slik at det er 

mulig for leserne å oppleve både smerten og redselen som beskrives. Samtidig er det ikke denne 

dimensjonen ved sakprosa som er avgjørende for sakprosaens verdi. Sakprosa har, kanskje i 

motsetning til skjønnlitteratur, en funksjon ut over sin litterære verdi. 

Det er vanskelig å rangere de utvalgte bøkene i forhold til viktighet, men mange vil nok mene at 

Mathismoens bok er den viktigste, fordi den omhandler et tema som angår hele verdensbefolkning, 

og fordi den gjelder den kloden vi alle lever på. Det er likevel denne boken som får minst 

oppmerksomhet av de tre bøkene. Svaret på hvorfor det er slik, er nok en kombinasjon av at dette er 

en sjanger som ikke når de store salgstall, og at stoff om emnet behandles på mange ulike arenaer i 

mediene. Avisene velger jo gjerne å presentere bøker som de forventer at det er mange som leser. 

Sett i forhold til veldig mange andre bøker av denne typen populærvitenskap, har boken fått en 

relativt bred dekning i de utvalgte mediene. Utenom forfatterens egen avis Aftenposten, er den blitt 

grundig omtalt i de to andre avisene. Forfatteren er intervjuet i Dagbladet om boken, og den er blitt 

satt under debatt i en kronikk.  

 

8.2 Hvordan behandles sakprosa i pressen?  

Hva kan denne studien tilføre av kunnskap om hvordan sakprosaen behandles i mediene og 

hvordan den plasserer seg i det mediemessige landskapet? 

Som jeg allerede har nevnt, indikerer størrelsen på det empiriske materialet i seg selv at 

sakprosabøkene får stor oppmerksomhet og har en tydelig plass i mediebildet. Men når en 

analyserer materialet mer inngående, kan en etter hvert stille spørsmål ved denne oppmerksomhet. 

For oppmerksomhet i seg selv behøver ikke å være positivt. Det vil sikkert både Seierstad og Rossavik 

kunne skrive under på.  

En mulig konklusjon er at sakprosaen både har en viktig stilling og en viktig funksjon ved å være 

en kunnskapsformidler og en aktør som reiser viktig debatter. På den andre siden er det ikke sikkert 

at de aktuelle forfatterne vil være like komfortable med en slik konklusjon.  

Analysen synliggjør det komplekse samspill mellom mediene og spesielt sakprosaforfatterne.  

Gjennom mediene når de ut til aktuelle lesere, men når bøkene møter offentligheten enten i rollen 

som anmelder, debattant, eller når bokens forfatter blir kjendis, forsvinner også sakprosaforfatternes 

mulighet for å påvirke den oppmerksomheten som bøkene etter hvert får. Medienes rolle i det 

litterære kretsløpet kan beskrives som lunefull. Mediene er en viktig motor for å få lansert bøkene. 

For forfatterne er mediene en viktig arena for å komme til orde og fortelle om boken, men det er 
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også en stor mulighet for at pressen velger en vinkling på stoffet som oppleves som et feilspor i 

forhold til forfatterens intensjon med boken.  

Sakprosa blir av mediene behandlet som en viktig nyhetskilde. Den blir også oppfattet og 

behandlet som litteratur, selv om dette ikke er det viktigste kriteriet under vurdering av tekstene. 

Mediene åpner også opp for debatt omkring bøkene.  

Forfatterne på sin side kan oppleve at deres bøker får et fokus som de opplever som lite relevant 

i forhold til de spørsmålene som bøkene behandler. Her er forfatterne i godt selskap med mange som 

opplever å havne i medienes søkelyst. Mediene følger sin egen logikk, og det er ikke alltid at verken 

bøker, saker eller personer opplever at det fokuset mediene velger, er det fokuset som tjener saken 

best. Denne virkeligheten rammer både sakprosabøker og sakprosaforfattere i like stor grad som 

andre aktører i medievirkeligheten.  

Denne studien har gjennom å systematisere, analysere og drøfte sakprosaanmeldelser, 

nyhetsstoff og debattinnlegg forsøkt å få frem den interessen og det engasjementet som 

sakprosalitteraturen blir møtt med i mediene. Tønnessons ambisjon for sin bok hva er Sakprosa? er 

«…å forstå sakprosa, forstå hvordan den blir til, hvordan den virker og hvorfor den er viktig» 

(Tønnesson, 2008b:9). Denne studien gir ikke et klart svar til denne målsetningen. Likefullt er den et 

forsøk på å trenge litt lengre inn i sakprosaens rolle i mediene og gjennom det empiriske materialet 

gi et grunnlag for den videre diskusjonen om sakprosalitteraturens stilling og funksjon.  
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