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Bevisstgjøring 

 Å bli en fagperson som får publisert bøker på 

etablerte forlag, innebærer i første rekke å: 

 

• Bevisstgjøre seg hvem man er og hva man vil  

• Forstå hvordan bokmarkedet og forlagsbransjen 

fungerer 

• Skape en god og realistisk bokidé 

• Finne ut hvordan bokideen skal virkeliggjøres 

 



Hva er en god bokidé? 

• Genererer entusiasme – først og fremst hos deg 

selv, siden hos andre 

• Ofte en overraskende kombinasjon mellom to 

områder 

• Faller godt inn i tiden – hels litt i forkant 

• Enkel å forklare med få ord 

• Appellerer til ”common sense” og nysgjerrighet 

• Innebærer et vesentlig og åpnende spørsmål til 

et område – og tilbyr svaret 

 



Forstå forlagsredaktørens drøm 

• De fleste forlagsfolk leter etter bøker som 

likner på noe de selv, eller noen de 

beundrer, har utgitt med suksess tidligere. 

 

•  Vit derfor om suksessene, også 

internasjonalt. 

 

 



Drømmeboken er: 

 

 

• Lett å selge 

• Velskrevet  

• Perfekt timet  

• For et enormt stort publikum  

• Mediavennlig 

• Salgbar til utlandet 

 

 



Men husk også: 

Ikke selg sjela di.  

 

• Slik kan man også tenke på det: 

Man skal ikke gi folk (dvs. redaktøren, 

markedsavdelingen i forlaget, publikum, 

kritikerne) det de vil ha, men det de blir 

overrasket over at de vil ha. 



Balanse mellom innordning og 

faglig integritet 

• Vær lydhør og fleksibel mht forlagets 

ønsker for utgivelsen. Husk at de har 

erfaring fra markedet og media. De vet 

mer om forleggeri enn deg. 

• Kjemp likevel for din idé og din faglige 

integritet. 

• Vær bevisst det du kan og vet som ikke de 

kan og vet. 



Prosjektbeskrivelsen 

• 1) Hva? (Beskriv boken. Innhold, 
utseende, evt. illustrasjoner osv.) 

 

• 2)Hvorfor? (Hvorfor er det viktig at 
teksten har akkurat den formen/innholdet 
den har?) 

 

• 3) For hvem? (Hvem kan tenkes å kjøpe 
den?) 



 

• 4) Hvorfor nå? (Hvorfor bør den komme 
akkurat nå - eller om et år, eller når du ser 
for deg at den skal utkomme?) 

 

• 5) Hvorfor deg? (Kan det tenkes at noen 
andre kunne skrive den? Hvorfor er du 
interessant i denne sammenhengen?) 

 



Sett deg i redaktørens sted: 

• Se for deg et skrivebord overfylt med manus 

som skal vurderes 

• En timeplan uten særlig mye tid til lesning  

• Forstå hvem du selv er i denne redaktørens 

blikk. Bli den du trenger å være for å få kontakt, 

men behold din integritet 

• Innenfor disse rammene, sørg for at din 

prosjektbeskrivelse er unik. (Den bare må 

leses.) 



Vis hvem du er som fagbokforfatter 

 

 

• Ikke vær redd for å være for tydelig. Husk 
at det i utgangspunktet fins mange som 
deg. 

• Ikke vær innforstått. Forklar. 

• Ikke ta for gitt at redaktøren kjenner ditt 
fagfelt eller emne i detalj. 
 



• Vis både hvordan du er bunnsolid, kjenner 
feltets tradisjon, og nyskapende; et 
fagmenneske som kommer til å utvide 
feltet med denne utgivelsen. 

 

• Vis hvor god du er som formidler. Din 
prosjektbeskrivelse er eksemplet som skal 
vinne redaktørens entusiasme. 

 

 



Hvis du velger å ringe på forhånd: 

• Forbered samtalen godt 

• Sørg for å få snakke med rette person 

• Forhør deg om redaktøren har bestemte 

ønsker (mail/utskrift i posten, bestemte 

formater, prøvekapittel?) 

• Gjør det tydelig dersom du planlegger å 

sende prosjektbeskrivelsen til mange 

forlag samtidig 

 



Prosjektbeskrivelsen bør 

inneholde: 

• Presentasjon av deg selv 

• Bokas tittel 

• Pitch 

• Innholdsfortegnelse/struktur/illustrasjoner 

• Prøvekapittel 

• Kontaktinformasjon 

• Til sammen ikke mer enn 4-5 sider (minus 
prøvekapittel), med mindre annet er avtalt 

 



Skriv din egen katalogtekst 

• Alle forlagsredaktører må skrive 

katalogtekster og andre tekster som skal 

brukes i markedsføringen av bøkene de 

redigerer. Gjør det lett for deg selv: Skriv 

din egen katalogtekst/baksidetekst.  

 

• Finn en katalogtekst skrevet til en bok 

utgitt på et forlag du liker og studer stilen. 

Eller skap din egen. 



Katalogteksten som sjanger 

• Katalogteksten er en god kompasskurs under 
skrivingen (tenk på den som et premiss for 
teksten) 

 

• En god og dekkende katalogtekst (evt. 
baksidetekst) er dessuten en fin 
sjangerutfordring 

 

• Vær bevisst på  hvem som skal lese 
katalogteksten: Et størst mulig publikum? 
Fagfolk fra ditt eget felt? 



• Kanskje leseren er villig til å la seg 
overraske?  

 

• De billigste triksene er som regel oppbrukt. 
(Se opp for klisjeer) 



Hvem er redaktørene på jakt etter? 

• Fagfolk med høy internasjonal profil 

• Fagfolk som skriver om universelle emner (eks: 

Svendsen: Kjedsomhetens filosofi) 

• Fagfolk som brenner for sitt emne 

• Fagfolk med vilje til debatt 

• Fagfolk med mediatekke 

• Fagfolk med gnistrende bokideer 

• Fagfolk som har skrevet gode bøker tidligere 

 



Her er hva en redaktør må forholde 

seg til: 

 

• Markedsavdelingen 

• Informasjonsavdelingen 

• Kolleger i andre redaksjoner 

• Det interne statushierarki 

• Redaksjonssjefen 

• Hvor stor selvstendighet vedkommende 
kan utøve 

• Konkurrerende utgivelser 

  



• Redaksjonens profil 

 

• Enighet eller strid innad i redaksjonen 

 

• Redaktørens eget arbeidspress, (hvor mye 
tid vedkommende har til å bruke på boka) 

 

• Avdelingens budsjett og bokas kalkyle 
 

 



• Konkurransen med andre forlag 

 

• Hvilke støtteordninger som evt. fins for de 
bøkene vedkommende har i sin portefølje 

 

• De andre forfatterne vedkommende jobber 
med akkurat nå 

 



Og her er spørsmålene redaktøren 

vil stille seg 
 

• Hvordan skal boka se ut? (Format, 
papirkvalitet, typografi, innbinding, 
eventuelle illustrasjoner, omslagstekst) 

 

• Hvor mye skal boka koste? 

 

• Hvem skal kjøpe boka? 



• Hvordan skal boka distribueres? (Fins det 

andre steder enn i bokhandelen den kan 

selges? Fins det organisasjoner, 

foreninger, bedrifter som kan tenkes å 

kjøpe den til sine ansatte? Har du selv et 

nettverk som kan ta seg av salget?) 

 



• Hvem skal designe boka? 

• Hva er budsjettet for produksjonen av 
boka? 

• Når er det smart å lansere boka? 

• Hvordan skal verden (pressen, leserne, 
radio/TV) få vite om verden, og overtales 
til å omtale den? 

• Hvilke anmeldere kan tenkes å skulle 
anmelde boka? 

 



Hvor begynner jeg? 

• Undersøk nøye hvilke andre utgivelser 
som fins på det aktuelle området 
(nasjonalt, internasjonalt og historisk) 

 

• Gå gjennom katalogene til de ulike 
forlagene (du finner dem på nettet, eller 
lær av forlagsdugnaden) og se hvem som 
har utgitt bøker i den kategorien du mener 
din egen bok kommer i  



• Sjekk redaktøren for den aktuelle 
porteføljen og vedkommendes faglige 
bakgrunn 

• Forhør deg hos andre  som har erfaring 
med forlaget/redaktøren 

• Finn frem telefonnummeret eller e-
postadressen 

• Forbered deg godt på henvendelsen 



Konsulentuttalelsen 

 



Konsulentens rolle: 

• Gjerne fristilt i forhold til forlaget (ikke fast 

ansatt)  

• Ofte anonym 

• Gjerne forfatter fra det aktuelle området 

selv 

• Skal gi en faglig vurdering av prosjektet  

• Har ikke ansvar for kalkyle osv. 



Redaktørens rolle: 

• Ansatt i forlaget 

• Må tenke helhet: redaksjonell profil, økonomi, 

marked, media, forfatterskap, ”stall” 

• Prosjektansvarlig. Holder i alle tråder. Praktisk 

tilrettelegger for arbeidet. Passer deadlines osv. 

• Gjerne fagfolk med ansvar for å holde seg 

oppdatert på sitt område, pleie kontaktnett osv. 

• Har ofte faste konsulenter knyttet til seg 



Konsulentuttalelsen 

• Det uavhengige blikket utenfra 

• Gi en oversiktlig rapport over prosjektet: 

Hva, for hvem, hvordan, i hvilken tradisjon 

osv.  

• Sammenlikne med eksisterende 

utgivelser? 

• Styrke 



• Svakheter 

• Hva bør endres? Ideer i prosjektet som 

kan trekkes i andre retninger?  

• Hvor bør forfatteren evt. sette inn støtet? 

• Konklusjon: Utgivelse anbefales? Videre 

arbeid anbefales? Eller ikke?  

 

 



Hva bruker redaktøren 

konsulentuttalelsen til? 

 

• Avlastning i arbeidet: Når man ikke har tid 

til å lese manus/prosjektbeskrivelse selv. 

 

• For arkivet: Viktig dokumentasjon, 

referanse ved senere henvendelser 



• Trenger ikke følge konsulentens råd i 
konklusjonen. Har andre hensyn å ta enn rent 
faglige (utgivelsesprofil, konkurrerende 
utgivelser i samme periode osv.) 

• Dersom konklusjonen er positiv: Tar gjerne raskt 
kontakt med forfatteren for et møte 

• Dersom forfatteren gir uttrykk for at 
konsulentuttalelsen var nyttig; kan bruke 
konsulenten i det videre veiledningsarbeidet 
(være med på møter osv). 

 



Hva er fordelene ved å være 

konsulent? 

 

• Frihet mht arbeidstid 

• Faglig stimulerende 

• Nye kontakter 

• En fot inn i forlagsverden (mange 

redaktører har startet som konsulent) 



Og ulempene? 

• Kan virke avsporende mht egen skriving 

• Dårlig betalt 

• Noen ganger belastende (hvis man ikke er 

anonym og forfatteren tar refusjonen ille 

opp) 

• Man må lese mye dårlig litteratur – langt 

mellom gullfunnene 

• Tidkrevende 



Å være konsulent utenfor 

forlagssystemet 

• Tilby dine tjenester privat (f.eks gjennom 
eget nettsted, kontakt med skrivegrupper 
osv.) 

• Være leser for kollega 

• I rollen som lærer 

• Fagfellevurderinger 

• I skrivegrupper 

• I studiesituasjon (oppgaver, avhandlinger 
hjemmeeksamener osv.) 



Det psykologiske aspektet 

• Vær generøs og smidig 

• ”Å blåse på flammen”: Husk hvor viktig 

oppmuntring er. Let etter det positive. Hva er 

forfatterens styrke? 

• Finn ut hvor forfatteren er i skriveprosessen 

• Vær sikker på at dere har samme mål 

• Avtal betaling/gjenytelse på forhånd 

• Plasser teksten innenfor forfatterens 

forfatterskap/faglige horisont 

 



 

• Vær speil: Vis forfatteren hva dette er 

 

• Vær følsom for reaksjoner. Stopp i tide! 

 

• Konsulentsamtalen som dialog: 
Improviser. Følg dansen 

 

• Ikke vær Gud: Tydeliggjør eget ståsted og 
begrensninger 



• Ikke nøl med å vise entusiasme 

 

• Vent med å vise frem notatene dine til du 
har fått en følelse av forfatterens reaksjon 

 

• Del gjerne ideer for teksten/prosjektet, 
men ikke ta det personlig om de ikke faller 
i god jord 

 
 

 



Tekniske uttrykk som kan være 

nyttige 
 

• blåkopi papirkopi av trykkeklar film av manus 

• brødtekst hovedteksten i boken  

• halvfet skriftstyrke som brukes til å utheve ord eller overskrifter, 
f.eks. uthevet tekst 

• heftet innbindingsmåte 

• helbind innbindingsmåte. Arkene blir falset og sydd sammen og et 
stivt omslag som er laget på forhånd, blir limt på 

• ISBN (International Standard Book Numbering) internasjonalt 
nummereringssystem for bøker, f.eks. 82-03-22636-1: 82 = Norge, 
03 = Aschehoug, 22636 = boknummer, 1 = kontrollsiffer 

• kolofonside side med opplysninger om opphavsrett (copyright), 
boknummer (ISBN), trykksted og -år, skrift, papir, bokbinder, 
medarbeidere og annet 

• kolumnetittel linje som plasseres på toppen eller bunnen av hver 
side, med f.eks. kapittelnavn og/eller boktittel 



• korrektur kopi av tekst som er produsert etter manus 

• korrekturtegn spesielle tegn som brukes til å markere 
feil og rettelser i korrektur 

• kursiv skråskrift, f.eks. kursivert tekst 

• layout skisse som viser hvordan tekst og illustrasjoner 
skal plasseres på boksidene. Omfatter ofte også 
angivelse av skrifter og marger 

• marginal tekst i venstre eller høyre marg 

• materie bokens innmat 

• minuskler små bokstaver 

• ombrukket korrektur se korrektur og sideombrekking 

• oppslag to motstående sider i en bok 

 



• pagina sidetall 

• petit skrift som er mindre enn bokens hovedtekst 

• punkt typografisk mål, 0,376 mm, som angir for eksempel skriftgrad  

• raster omformer halvtonene i en billedoriginal til punkter i 
varierende størrelse 

• sats resultatet av inntastingen av teksten (settingen) 

• satsspeil den delen av siden som teksten skal holdes innenfor 

• sideombrekking oppdeling av manus i riktig boksideformat med 
plass til figurer/illustrasjoner 

• skanning maskinell innlesing av illustrasjoner/tekst fra papir for 
elektronisk lagring og bearbeiding 

• skriftgrad skriftstørrelsen beregnet i punkter eller pica 



• skriftsnitt variasjon av en skrifttype, for eksempel normalskrift, 
kursivert eller uthevet 

• skytning betegner avstanden mellom linjene 

• smussomslag løst papiromslag med innbrett rundt bokbindet 

• smusstittel første side i boken der boktittelen står 

• språkvask språklig bearbeiding/oppretting av manus 

• stiler tekstbehandlingsfunksjon der brukeren definerer et sett med 
koder for å  

• formatere tekstelementer (også kalt maler) 

• tittelark sidene foran selve bokteksten, omfatter tittelsider, 
kolofonside, innholdsfortegnelse og forord  

• utfallende illustrasjoner illustrasjoner som går helt ut til kanten på 
boksidene 

• versaler store bokstaver  

 

 


