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Hvorfor liker så mange og så ulike lesere Napolikvartetten? En komparativ 

analyse av to ulike leseopplevelser ved hjelp av lesersørvismetoden  

Vanja Øyrås 

 Spesialbibliotekar Viken fylkesbibliotek  

 

I The rules of art peker Pierre Bourdieu på paradokset av at et verks plassering i kanon 

bestemmes av hvor populært det er. Hvis det slår an hos massene, vil det typisk trekke ned. 

Mens med et mindre, høyt utdannet publikum så vil det trekke verket oppover (Bourdieu, 

1996, s.115). Hvorfor rammes ikke Napolikvartetten av dette? Bøkene er en verdenssuksess 

og har solgt enormt mye. Samtidig er bøkene bejublet av definerende kritikere. Hva er det 

med verket som gjør at så mange og så ulike lesere liker det?     

 For å nærme meg et svar på dette vil jeg undersøke to ulike anmeldelser. Jeg vil se på 

en profesjonell anmeldelse hentet fra Morgenbladet, skrevet av Bernard Ellefsen. I 2014 ble 

han kåret til «Årets litteraturkritikker» av Norsk Kritikerlag, og i 2016 vant han Arne 

Hestenes’ journalistpris. Han har høyere utdanning innen litteraturvitenskap, og vil her 

representere den litteraturkyndige leser. Den andre anmeldelsen jeg vil undersøke er skrevet 

av Anita Ness på amatørbokbloggen Artemisias verden. På bloggen skriver hun at litteratur er 

hennes lidenskap og bloggen hennes hobby. Gjennom e-post korrespondanse har jeg fått vite 

at hun ikke har formell utdanning innen litteratur, men har en bachelor innen sosialfag. Ness 

vil i denne sammenheng representere den folkelige leseren. Det er altså snakk om to lesere 

med ulik litterær erfaringsbakgrunn, lesehistorikk og ulike sjangerforventninger. Med 

utgangspunkt i anmeldelsene vil jeg sammenligne deres leseopplevelser. Det er med andre ord 

ikke de kritiske vurderingene jeg er opptatt av, men hva det er med bøkene som har appellert 

og skapt fascinasjon. Et viktig forbehold er at tekstene er skrevet som anmeldelser, og at det 

derfor kan være aspekter ved leseopplevelsene som ikke kommer til syne. Jeg mener allikevel 

at det er mye informasjon vi kan hente ut, gjennom å se på anmeldelsene med et blikk på 

appellfaktorer. For å sammenligne leseopplevelsene vil jeg benytte meg av metoden 

Lesersørvis.  

Metode: Lesersørvis  

Lesersørvis tar utgangspunkt i amerikanske Readers´ Advisory. Dette er en metode som Joyce 

Saricks beskriver i boka Readers´ Advisory Service in the Public Library (1989). Her viser 

hun hvordan vi kan kartlegge hva en leser har likt ved en bok, slik at det blir mulig å se hvilke 
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andre bøker leseren også vil like. Metoden er et praktisk arbeidsverktøy for bibliotekansatte 

med vekt på hvordan man kan hjelpe voksne fritidslesere. I 2014 startet Telemark 

fylkesbibliotek arbeidet med å lage en norsk utgave av metoden. Dette ledet frem til 

Lesersørvishåndboka (2017), skrevet av spesialbibliotekar Vanja Øyrås. Den norske utgaven 

er tilpasset norske forhold og jeg vil derfor i størst grad benytte meg av denne når jeg 

sammenligner anmeldelsene. Kort fortalt handler metoden om at det er visse faktorer som går 

igjen når lesere snakker om bøker. Disse faktorene kalles appellfaktorer. Ved å lære seg å 

gjenkjenne de vanligste appellfaktorene, blir det enklere å se hvilke bøker som passer til 

hvilke lesere. På bakgrunn av dette kan formidleren komme med nye leseforsalg, eller såkalte 

«read alikes» (Øyrås, 2017, s.13). I denne analysen kommer jeg ikke til å lete etter nye 

leseforslag. Jeg vil bruke metoden for å undersøke hvordan appellfaktorene kommer til 

uttrykk i de to anmeldelsene. Siden målet med Lesersørvis er å forstå hva det er med teksten 

som appellerer til den enkelte leser, er metoden godt egnet for å undersøke hvorfor 

Napolikvartetten slår an hos så ulike lesere.  

Appellfaktorer  

Metoden tar utgangspunkt i de seks appellfaktorene: tempo, karakterer, tone, 

bakgrunnsramme, hendelsesforløp og språk. Hver bok har sin kombinasjon av appellfaktorer, 

og ifølge Øyrås er det ikke et spørsmål «om hvordan alle seks faktorene er til stede i hver bok, 

men hvilke av faktorene som er viktige for opplevelsen av boka» (Øyrås, 2017, s.12). Det er 

heller ikke slik at appellfaktorene er satte størrelser, ofte vil de gli over i hverandre og 

gjensidig påvirke hverandre. Noen ganger vil de forandre seg utover i boka. Når to bøker har 

like appellfaktorer er sjansen stor for at bøkene ligner på hverandre og vil appellere til de 

samme leserne. En ting som er verdt å merke seg er at det ikke finnes korrekte svar når vi 

snakker om appellfaktorer (Saricks, s.71). Ulike lesere kan like ulike ting ved en og samme 

bok. Det blir interessant å se om dette er tilfellet for Ellefsen og Ness, eller om det heller 

handler om at Napolikvartetten har appellfaktorer som treffer mange og bredt. I det følgende 

vil jeg gi en kort introduksjon av hver appellfaktor før jeg undersøker om, og hvordan, 

appellfaktoren kommer til syne i anmeldelsene. Men først litt bakgrunnsinformasjon.   

Bakgrunnsinformasjon  

Napolikvartetten består av fire bøker utgitt i Italia mellom 2011 og 2014 under pseudonymet 

Elena Ferrante. Jeg kunne tatt utgangspunkt i bare én av bøkene, men som Bernard Ellefsen 

skriver i artikkelen Den hjemvendte fortellingen, gir det ingen mening å betrakte fortellingen 



3 
 

som noe annet enn én roman, serielt publisert (Ellefsen, 2015). Når jeg sammenligner 

leseopplevelsene bruker jeg derfor den siste anmeldelsen til Ellefsen som oppsummerer hans 

inntrykk av verket. Ness har ikke skrevet en tilsvarende oppsummering, så her henter jeg 

informasjon fra de ulike anmeldelsene hun har skrevet. Første bind, Mi briljante venninne, 

kom på norsk i 2015. Samme år fulgte bok to, Historia om det nye namnet. Bok tre, Dei som 

flyktar og dei som blir, og bok fire, Historia om det tapte barnet, kom i 2016. Det er Kristin 

Sørsdal som har oversatt bøkene til nynorsk for Samlaget. Hun mottok Målprisen fra Noregs 

Mållag for arbeidet. Bøkene ble Ferrantes internasjonale gjennombrudd, og har stort sett blitt 

kritikerrost og er oversatt til en rekke språk. I 2016 ble Ferrante nominert til Strega- og 

Bookerprisen for fjerde bind i kvartetten. De to første romanene er filmatisert, og 

Napolikvartetten er blitt til TV-serie på HBO. Bøkene har også funnet veien til teaterscenene i 

mange land.           

 Historien vi møter i Napolikvartetten er fortalt gjennom Elena. Hun oppdager en dag 

at venninnen Lila er sporløst forvunnet. Hun setter seg da fore å fortelle deres historie, som 

rommer et vennskap gjennom femti år. I løpet av den samme tiden gjennomgår Italia store 

endringer. Fra 1950 til i dag følger vi venninnene gjennom politiske skiftninger, 

ungdomsoppgjør, kvinnekamp og klassereise. Det er en fengslende historie om to kvinner 

som vokser opp i et brutalt samfunn preget av vold og misogyni. Begge er svært intelligente 

og har drømmer for fremtiden, men samfunnet sender dem i ulike retninger. Hvor Elena får 

fortsette å studere, gifter seg med en akademiker og blir en velrenommert forfatter, blir Lila 

fratatt samme mulighet. Vennskapet deres fortsetter å vare, men rommer store spenninger. 

Napolikvartettens tempo  

Joyce Saricks skriver at tempoet i en bok er den appellfaktoren som lesere ofte først legger 

merke til, om enn ubevisst (Saricks, 2005, s.44). Lesere flest oppfatter om det er en typisk 

«page-turner» eller om tempoet i boka er mer dvelende. I følge Øyrås har alle bøker et tempo 

som virker inn på leseopplevelsen: «Bøker kan føles nesten heseblesende, eller rent 

bedagelige å lese» (Øyrås, 2017, s.16). Videre skriver Øyrås at det kan være flere ytre hint 

som kan røpe noe om tempoet i boka. Er det for eksempel mye luft på sidene, eller mye 

dialog? Dette er elementer som kan bidra til å øke tempoet. Tempoet i boka henger dessuten 

tett sammen med bokas fremdrift. Hvis det er en typisk sjangerkonform bok så vet gjerne 

leseren hvor historien er på vei, og det er med på å øke tempoet. De bøkene hvor det tar lang 

tid før det blir klart hvor historien skal, vil få et lavere tempo (Øyrås, 2017, s.17). En annen 

ting som kan påvirke tempoet er måten karakterene er beskrevet. Saricks skriver følgende:  
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In some books, characters are reacting to events as they occur rather than being more 

involved physically in the action. In the former case, the pace is often slower, more 

involving, more intimate. Placing characters in physical jeopardy usually speeds the 

action ans, thus, the pacing (Saricks, 2005, s. 48). 

Dette kan vi oversette til at bøker med mye ytre handling ofte vil holde høyere tempo, enn 

bøker som har mer fokus på det indre i karakterene. Hvordan passer dette med 

Napolikvartetten? Her er en sentral del av historien bundet opp i de to hovedpersonenes 

relasjon. Det kan tyde på at boka ikke er en direkte sidevender. Samtidig blir ordet 

«medrivende» ofte brukt for å beskrive romanen. I anmeldelsen til Ellefsen skriver han dette: 

«Her er de dramatiske kastene en fundamental del av tekstens personlighet, og mer enn i noen 

annen sterk roman jeg kan huske, har jeg lest de mange sidene i sitrende spenning: Hva skjer 

nå?» (Ellefsen, 2015). Her beskriver Ellefsen en leseopplevelse preget av spenning. Men de 

«dramatiske kastene» han referer til, er ikke først og fremst ytre hendelser. Det kan like godt 

være små, nesten ubetydelige hendelser, som deretter utløser et ras av innskutte refleksjoner 

og tanker. Ellefsen beskriver dette på følgende måte: «En cliffhanger får lov til å henge i en 

setning eller to, så strømmer ordene. Tilsynelatende retoriske spørsmål blir umiddelbart 

besvart, i langhet» (Ellefsen, 2015). Anita Ness har skrevet en anmeldelse av hver av de fire 

bøkene på bloggen sin. Den første anmeldelsen bærer preg av at hun ble skuffet: «Sto denne 

til forventningene? Tja… ikke helt. Dessverre. Det betyr ikke at det ikke er en god bok, men 

den store begeistringen mangler. Jeg ble ikke helt fenget» (Ness, 2015). I takt med hver 

utgivelse blir hun mer og mer imponert. I anmeldelsen av den siste boka skriver hun: 

«Hvordan yte denne boka, dette verket den rettferdighet og kvalifiserte omtale som den 

fortjener?» (Ness, 2016). Noe av ambivalensen virker å være bundet opp i mangelen på 

«action». Starten på første bok omtaler hun slik: «Vi blir kjent med flere familier, og det tar 

litt tid å komme inn i boka, ca. 100 sider, før jeg syntes jeg hadde taket på historien, 

familiene, bydelen, livet, og at det begynte å skje noe» (Ness, 2015). Dette stemmer overens 

med det Øyrås skriver om at tempoet i boka gjerne går ned, hvis det er uklart hvor historien er 

på vei (Øyrås, 2017, s.17). I takt med at historien skrider fremover skjer det mer og mer med 

livet til jentene. Dette påvirker tempoet. Ness skriver: 

Den tredje boka i Napolikvartetten av Elena Ferrante er hittil den desidert beste så 

langt. På tross av at den er noe omstendelig her og der, så inneholder boka mye 

dramatikk og action i en epoke hvor klassekamp og kvinnefrigjøring sto sterkt (Ness, 

2016).  

Ness deler med andre ord ikke Ellefsens opplevelse av å lese fortellingen i «sitrende 

spenning». Det har trolig å gjøre med at de indre «dramatiske kastene» ikke appeller til Ness 
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på samme måte som for Ellefsen. Hun etterlyser mer ytre handling, noe hun også får i takt 

med at fortellingen skrider fremover. Hun beskriver bøkene som «omstendelige», noe som 

passer til Ellefsens beskrivelse av Ferrantes utleggelser i «langhet». Men dette fortellergrepet 

virker å ha ulik virkning på de to leserne og deres oppfatning av tempoet i boka.  

Napolikvartettens karakterer   

Vi har allerede sett litt på hvordan tempoet og karakterene i boka henger sammen. Øyrås 

skriver: «Noen romankarakterer er lette å definere, og holder seg konstante gjennom 

fortellingen. Andre blir du kjent med over tid» (Øyrås, 2017, s.18). Elena og Lilas vennskap 

er selve navet i Napolikvartetten. Ellefsen beskriver dette på følgende måte: «Mest av alt 

kretser denne lange romanen omkring den gjensidige avhengigheten mellom to kvinner. De 

er, som Liv Ullmann fint sa om sitt forhold til Ingmar Bergman (…), painfully connected» 

(Ellefsen, 2015). Ness virker å være av samme oppfatning. I anmeldelsen av den siste boka 

skriver hun:  

Elenas forhold til Lila er sentralt også i denne romanen. De er tidvis tett på hverandre i 

telefonen og Elena drar til Napoli for å besøke henne og hun hjelper henne med 

sønnen. Lila er utslitt. Humøret til Lila er som før, i det ene øyeblikket er hun 

ondskapsfull, sarkastisk, ekkel, for i det neste trygle Elena om hjelp og skryte henne 

opp i skyene. Elena sliter med dette, men båndet er for sterkt (Ness, 2016). 

En ting er dette ambivalente vennskapet, en annen ting er Ferrantes evne til å skrive frem 

sammensatte karakterer. Både Ellefsen og Ness utrykker fascinasjon for Lila. Ellefsen 

beskriver henne som manipulerende, og at bildet av henne veksler mellom demonisering og 

opphøyelse. Ness beskriver dette som at «Lila rivaliserer, hersker, plager andre, eller er 

elskelig, og innimellom blir det så voldsomt at selv tålmodige Elena må ha avstand» (Ness, 

2016). Elena, mener Ellefsen, er tilsvarende sammensatt: Ferrante har skapt en forteller som 

aldri nøler med å legge åpen sin egen ærgjerrighet og smålighet, samtidig som hun stadig byr 

sin egen autoritet motstand (Ellefsen, 2015). Ellefsen og Ness virker å ha samme opplevelse 

av at karakterene og det kompliserte vennskapet er en viktig appellfaktor.  

Napolikvartettens tone  

I følge Øyrås sier tonen noe om hvilken stemning det er i boka, og er avgjørende for hvordan 

boka oppleves å lese (Øyrås, 2017, s.18). En humoristisk og hjertevarm bok appellerer 

sjeldent til lesere på utkikk etter en mørk krim. Tonen i boka påvirker om leseren oppfatter 

boka som morsom, trist eller trykkende. Så hvordan kommer appellfaktoren tone til uttrykk i 

de to ulike leseopplevelsene? Både Ellefsen og Ness kommenterer at boka spiller på store 
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følelser. Ellefsen kaller boka «fryktløs melodramatisk» og «storslagent sentimental» 

(Ellefsen, 2015). Tilsvarende skriver Ness:  

(…) jeg synes det var så vondt, så smertefullt at det var nesten ikke til å bære (…). 

Dette var heller ikke en bok jeg raste gjennom, nettopp fordi det var mye sterkt stoff, 

mye drama, mye å ta inn. Vi har tross alt fulgt disse jentene og familiene i rundt 2000 

sider. Blitt godt kjent med dem, følt med dem, rast med dem. Når de mister noen, når 

de har det vondt, når de sliter, blir vi også berørt (Ness, 2016).  

I følge Store norske leksikon betyr melodramatisk: «overdrevent patetisk, oppstyltet, 

unaturlig; noe som er preget av voldsomme følelser eller av sentimentalitet; svulstig» (Store 

norske leksikon, 2019). Det klassiske melodramaet er dessuten en litterær form som mange 

forbinder med typisk underholdningslitteratur. Bruken av melodramaet virker allikevel ikke å 

skremme vekk en litteraturkyndig mann som Ellefsen. Noe av svaret på det finner vi trolig 

hos Peter Brooks. I boka The melodramatic imagination fra 1979, viser han hvordan det er 

melodramatiske innslag i både populærlitteratur så vel som i kanonisert litteratur (Brooks, 

1979). Det er allikevel ikke uten et visst forbehold når Ellefsen beskriver bokas bruk av 

melodramaet:  

Spørsmålet for oss som leser den bejublede Napoli-kvartetten like etter utgivelsen er 

om ikke ettertiden vil stille seg kritisk til romanens lengde, og til dens fryktløst 

melodramatiske – for ikke å si storslagent sentimentale – beskrivelse av de to 

kvinnenes lengsel etter en overskridende kjærlighet, til menn, men mest av alt til 

hverandre (Ellefsen, 2015). 

 

Napolikvartettens bakgrunnsramme  

I følge Øyrås er bakgrunnsrammen det som utgjør settingen eller rammen for historien 

(Øyrås, 2017, s.19). Det varier fra bok til bok hvor detaljert bakgrunnsrammen er beskrevet, 

og hvor viktig den er for leseopplevelsen. I historiske romaner vil bakgrunnsrammen ofte 

være en viktig appellfaktor. Tilsvarende er det for fantastiske bøker, hvor leseren blir tatt med 

til nye verdener og universer. Men det kan også handle om hvordan spesielle miljøer blir 

portrettert, som for eksempel i boka Wonderboy av Henrik Langeland. Her er det de mange 

små sosiologiske kodene som er med på å bygge en troverdig bakgrunnsramme.   

 Både Ellefsen og Ness trekker frem bakgrunnsrammen i sine anmeldelser. Ness 

skriver: «I Napoli er det tøffe tider, vi får mye større innblikk i korrupsjon og cammorraens 

herjinger, Solarabrødrenes makt og grep over bydelen, antifascistenes motkamp og den 

politiske situasjon Italia befinner seg igjennom denne boka. Og det liker jeg» (Ness, 2016). 

Ellefsen på sin side fremhever i større grad klasseperspektivet og klassereisen Elena 
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gjennomgår. Han skriver: «Med sin sosiologiske følsomhet for Elenas sisyfoskamp for å 

frigjøre seg fra arbeiderklassebakgrunnen, demonstrerer Ferrante den usynlige strikken som 

knytter henne til Napoli, enten hun reiser til USA og Frankrike eller diskuterer Marx med den 

kulturelle eliten i Milano» (Ellefsen, 2015). Bakgrunnsrammen er med andre ord en viktig 

appellfaktor for begge lesere, selv om de vektlegger ulike aspekter ved den.  

Napolikvartettens hendelsesforløp  

Hendelsesforløpet handler om den overgripende strukturen i boka. Blir historien fortalt på en 

spesiell måte? Hendelsesforløpet har mye å si for hva slags leseopplevelse boka gir. En bok 

med en kronologisk fortelling vil ofte være lettere å lese enn en bok hvor hendelsesforløpet er 

preget av stadig nye vendinger. Hendelsesforløpet handler også om hvem som forteller 

historien. Er det én hovedperson, eller er det flere fortellerstemmer? (Øyrås s. 20).  

 Vi vet fra før at Napolikvartetten blir fortalt gjennom Elena. Boka starter med en kort 

prolog hvor det går opp for Elena at venninnen er forsvunnet, sekstiseks år gammel. Det leder 

Elena til å ville skrive henne frem igjen. Hun skriver: «la oss sjå kven som vinn denne 

gongen, sa eg til meg sjølv. Eg slo på datamaskinen og begynte å skrive – alle detaljane i 

historia vår, alt som var igjen i minnet» (Ferrante s.19). Herfra og ut er historien fortalt 

kronologisk. Det er med andre ord et av de vanligste formene for hendelsesforløp vi har med å 

gjøre. Det er derfor ikke overraskende at verken Ellefsen eller Ness kommenterer dette i sine 

anmeldelser.    

Napolikvartettens språk  

Den siste appellfaktoren er språket. Appellfaktoren kunne også blitt kalt skrivestil, for den 

handler like mye om stilen til forfatteren. I følge Øyrås finnes det mange ulike oppfatninger 

av hva som er «godt språk» (Øyrås, 2017, s. 21). Noen foretrekker et tradisjonelt språk, mens 

andre liker en utprøvende stil. Et språk kan være kraftfullt, sanselig, lekent eller bilderikt, og 

det vil påvirke leseopplevelsen i mer eller mindre grad. Noen historier er så oppslukende at 

man knapt legger merke til språket, mens andre historier er formidlet gjennom et språk hvor 

hver setning er ladet.          

 Ferrante har en spesiell skrivestil. Hun skildrer både ytre og indre hendelser med stor 

utrettelighet. Hvor Ellefsen priser stilen, er det stilen som hindrer Ness i å bli «fenget». Dette 

er interessant, da det er nettopp skrivestilen som Ellefsen mener er med på å balansere 

bøkene. Han skriver: «Følelsen av syndefull lesning, av naiv overgivelse til følelsenes 

forførende kraft, balanseres også – slik jeg ser det – av Ferrantes karakteristiske, oppstyltede 
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stil» (Ellefsen, 2015). Ness, derimot, avslutter sin anmeldelse av siste bok på følgende måte: 

«Dette er desidert det mest komplekse og dramatiske bindet av de fire. Og selv om Ferrante 

også i denne boka drøvtygger en del med sin omstendelige skrivestil, blir det sjelden så veldig 

kjedelig» (Ness, 2016).  

Konklusjon  

Jeg ønsket å undersøke hvorfor så mange og så ulike lesere liker Napolikvartetten. Etter å ha 

sett hvordan de ulike appellfaktorene kommer til syne i anmeldelsene er det noen tendenser 

som melder seg. Det er for det første tydelig at den appellfaktoren som Ellefsen mener trekker 

verket opp, er den samme som Ness mener er tidvis til hinder for hennes leseopplevelse. Dette 

har å gjøre med at Napolikvartetten ligger tett på triviallitteraturen. Det gjør at bøkene 

appellerer til et stort og folkelig publikum, som det Ness her representerer. Samtidig har 

bøkene et stilsikkert språk, som er med på å bidra til at bøkenes melodramatiske sider forblir 

virkemidler – og appellerer med det også til kritikerne, herunder Ellefsen. Det er også verdt å 

merke seg at Napolikvartetten er et verk som spiller på mange appellfaktorer. Det gjør at 

bøkene appellerer bredt og kan favne lesere som liker alt fra den historiske 

bakgrunnsrammen, det spesielle vennskapsforholdet, skrivestilen eller den melodramatiske 

tonen. Her er det med andre ord mye som mange kan like, uavhengig av litterær 

erfaringsbakgrunn, lesehistorikk og sjangerforventninger.  
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