
Papirbokens død
                                            lar fortsatt vente på seg
Forlagssjef Svein Skarheim er usikker 

på om han jobber med papirbøker om 

ti år. Men enn så lenge foretrekker 

studentene lærerboken på papir. 
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Svein Skarheim er forlagssjef i Universitetsforlaget og leder 
for Høyskoleutvalget i Forleggerforeningen. Som i bokbran-
sjen forøvrig har digitaliseringen endret mye for forlagene 
som produserer litteratur for høyskoler og universiteter.

– Prosessene er blitt annerledes, men oppgavene våre 
er fortsatt de samme. Vi driver fremdeles med utvelgelse, 
redigering og salg og markedsføring. Det er uavhengig av 
formatet, enten det er litteratur som er publisert digitalt 
eller på papir, understreker han.

Men Skarheim innrømmer at digitaliseringen fører til en 
del utfordringer, blant annet fordi mangfoldet er så stort.

– Det har aldri vært så enkelt å publisere en tekst, og 
flere og flere gjør det. Ikke minst er det mange akademikere 
som selv publiserer tekster på nettet. I denne jungelen av 
tekster på er det fremdeles behov for akademiske forlag, 

for leseren trenger hjelp til å velge de gode tekstene. På en 
søkemotor som Google, får du milliontreff uansett hva du 
søker på. Rett ved siden av geniale tekster er det halvveis 
gjennomarbeidede mastergrader. Dermed blir forlagene en 
kvalitetssikring for leseren. Og forfatterens tekster blir jo 
bedre og mer tilgjengelig når et forlag har fått være med på å 
bearbeide den.

Fortsatt i førersetet
Skarheim forteller at de opplever at boken fortsatt står 
sterkt. 

– Det er jo nesten ironisk at mange bloggere etter å ha 
holdt på noen år ønsker å få publisert tekstene sine i bok-
form. Og da på papir, selvfølgelig.

Men egentlig overrasker ikke det Skarheim. Han opplever 
at papirbøker fortsatt spiller en stor rolle i akademia.

– Målinger og undersøkelser viser at studenter og andre 
på campus ønsker digitalt tilgjengelige ting på papir. De 
skriver ut dokumentene og på lesesalene leser studentene 
papirbøker. Enn så lenge er den grundige redigerte lærer-
boken fortsatt i førersetet. Men hvor lenge det er slik, er det 
store spørsmålet.

– Vil det si at leseren eller studenten ikke har endret seg 
på grunn av digitaliseringen?

– Vi snakker ofte om at 19-åringene som begynner på 

– Forfatternes tekster blir bedre og 
mer tilgjengelig når et forlag har 

fått være med på å bearbeide den.
svein skarheim
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universitetet er digitalt innfødte. Vi har hatt internett i flere 
år enn de har levd, og dette er selvfølgelig den mest digitale 
generasjonen vi kjenner. Men fortsatt søker studentene mot 
den velredigerte læreboken.

Gir store muligheter
Selv om papirlæreboken lever i beste velgående, understre-
ker forlagssjefen at digitaliseringen har gitt store muligheter 
for bransjen hans. Et eksempel er Bolk, den nye nettbasert 
tjeneste som tilrettelegger studiemateriell for studenter, 
forskere og lærere. (Se side 7)

– Det er et spennende prosjekt som tar digitaliseringen 
på alvor. Det muliggjør digitalt pensum for den enkelte stu-
dent og den enkelte faglærer, mener han.

Samtidig belyser Bolk noe som mange undervurderer, 
mener Skarheim.

– Det er et utrolig kostbart og tidkrevende prosjekt. På 
tegnebordet virker det enkelt, men det er det ikke. For de 
fleste av oss virker det så enkelt. Vi går på jobben og så skrur 
du på PC-en, og så er alt der. Men bakenfor dette er det så 
mye mer. Det merker vi i forlagsbransjen. Bare tenk på dette 
med å garantere en tjeneste hele døgnet eller å leie servere, 
samt gjøre det brann- og tyverisikkert. For ikke å snakke om 
utviklings- og oppdateringskostnadene. Universitetsforla-
get bruker store ressurser på dette.

Ifølge Skarheim er det definitivt dyrere å drive et forlag i 
2013 enn i 2003, fordi litteratur både skal produseres digitalt 
og på papir. Men han synes det er vanskelig å si hvordan det 
digitale salget går sammenliknet med papirsalget.

– I år opplevde vi en stor vekst av den digitale nedlastnin-
gen av tidsskrifter. Alle innenfor universitets- og høyskole-
sektoren har gratis digital tilgang til tidsskrifter gjennom 
tidsskriftbasen idunn.no. Institusjonen betaler kostnadene. 
Men hva innebærer det egentlig at et tidsskrift har 1300 
nedlastninger mot tidligere 600 papirabonnementer? Hvor-
dan skal man tolke eller sammenligne slike tall? Lesningen, 
utbredelsen og bruken er i endring. Mange tidsskrifter har en 
sentral funksjon i å opprettholde fagidentitet og tverrfaglig-
het, vil dette kunne opprettholdes når tidsskriftartiklene kun 
finnes på nettet?

– Hvilken rolle spiller salget i bokhandlene?
– Flere handler bøker på nettet, men «alle» studentene er 

fortsatt innom campusbokhandelen for å se om det er noen 
gode tilbud eller få tips om litteratur. Det er ofte billigere å 
kjøpe bøker på nett, men likevel foregår 75-80 prosent av 
salget vårt i bokhandlene.

Tredjespråket
Antall forfattere som skriver godt er flere enn for 30 år siden, 
mener forlagssjefen. Og det har aldri vært lettere å få  

Det er den viktigste litteraturen fordi den preger oss mest, men den får mikroskopisk omtale i pressen, sier Svein Skarheim 
om faglitteraturen og trekker frem boken «Hva er sakprosa» av Johan L. Tønnesson. 
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Bokhylla populær i høyere utdanning
Gjennom tjenesten Bokhylla.no gir 
Nasjonalbiblioteket tilgang til norsk 
litteratur utgitt fram til 2000. Når 
tjenesten er komplett i 2017, vil den 
inneholde ca. 250 000 bøker.

De fleste av disse bøkene er fortsatt 
opphavsrettlig beskyttet, men de 
er lagt ut etter avtale med Kopinor, 
som representerer både forlag og 
alle opphavsmannsgrupperinger. 
Tjenesten er gratis for brukerne, men 
Nasjonalbiblioteket betaler vederlag 

som går tilbake til rettighetshaverne.
Ifølge brukerundersøkelsene 

kommer rundt halvparten av trafikken 
til Bokhylla fra studenter og ansatte 
ved universiteter og høgskoler. Det er 
også studie- eller forskningsformål som 
oppgis som grunn for besøket av fler- 
tallet av brukerne.

Undersøkelsene fra IPSOS MMI kan 
leses på Kopinors nettsider.

Forlagssjef Svein Skarheim opplever at papirbøker 
fortsatt spiller en stor rolle i akademia. – Men hvor 
lenge det er slik, er det store spørsmålet, sier han.

publisert tekster fordi det aldri har eksistert flere forlag enn 
nå.

– Det fører til stor konkurranse, og jeg liker å tro at det 
gir høyere kvalitet sammenliknet med land som Danmark og 
Sverige. Der er det ikke det så mange akademiske forlag som 
hos oss. Og vi eksporterer norsk faglitteratur til Danmark og 
Sverige. Jeg vil si at det er et kvalitetstegn.

Han frykter ikke at økningen av engelskspråklig litteratur 
vil gå utover den norskspråklige.

– Økningen har ikke vært på bekostningen av den norsk-
språklige, men det har gått utover tredjespråket. På 1970- og 
1980-tallet var det innslag av fransk og tysk pensumlitteratur. 
Og da jeg studerte for 20 år siden var det svenske og danske 
bøker. Akademia er nok språkfattigere i dag enn for 40 år siden.

Tellekantpoengene
Da frykter han heller tellekantpoengene. Det er poeng som 
akademikere får når de skriver engelskspråklige vitenskape-
lige artikler.

– Forfatteren, instituttet og institusjonen får status og 
poeng, og derfor prioriteres artikkelskriving fremfor å skrive 

lærerbøker. Norskspråklige lærerbøker gir ikke poeng, 
forteller han.

Dessuten synes han det er blodig urettferdig at faglittera-
tur ikke får større oppmerksomhet i media.

– Det er den viktigste litteraturen fordi den preger oss 
mest, men den får mikroskopisk omtale i pressen.

– Hva gjør dere selv for at faglitteraturen skal få mer 
oppmerksomhet?

– Vi jobber jo med dette og vi kunne sikkert gjort mer. Det 
er et ressursspørsmål. Jeg tror nok grunnen til den lille opp-
merksomheten er at de som jobber i media, portvokterne, er 
mest interessert i skjønnlitteratur.

Han er spent på om den nye regjeringen kommer til å en-
dre noe for bransjen hans. Blant annet viser han til debatten 
om å innføre en boklov for å regulere forholdet mellom de 
forskjellige aktørene i bokbransjen. Men selv om bokloven 
går en usikker fremtid i møte, ser han ikke for seg at det blir 
noe dramatisk linjeskift i bokpolitikken.

– Det er ansvarlige partier og fornuftige mennesker. Men 
vi må ha noen rammevilkår for å sikre nyskapning og utviklin-
gen. Hvis vi slipper det norske bokmarkedet helt fritt, får det 
mest sannsynligvis dramatiske konsekvenser. Porteføljen vil 
bli snevrere og forlagene vil prioritere litteratur til de største 
fagene, sier forlagssjef Svein Skarheim.

Rekordsøkning på sak  prosastipender
I 2013 ble 37,9 millioner kroner 
fordelt i stipender til 353 faglitterære 
forfattere. Med vederlagsmidlene skal 
det skrives nye sakprosabøker over 
hele Norge. Det var rekordsøkning til 
stipendene, nær 800 forfattere søkte 
om penger til å skrive.

I tillegg vedtok Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforenings 
årsmøte å dele ut honnør- og 
reisestipend for 18,4 millioner 
kroner. Åtte sakprosaoversettere 
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