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Anders Johansen blir Norges andre professor i 
sakprosa, i en stilling som finansieres av Norsk 
faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Johansen er nå professor i medievitenskap ved 
Universitetet i Bergen (UiB), og den nye stillingen er 
også ved UiB.> - Sakprosa er et kjempefelt, og det 
jeg vil nok helst gå videre på områder jeg tidligere har 
arbeidet med. Det gjelder for eksempel politisk 
retorikk og politisk kommunikasjon. Jeg har vært 
medforfatter av en bok om den politiske talens 
historie i Norge.

Jeg har også skrevet en bok om hvordan vi samtaler 
om døden, Etter oss, som kom ut i høst. Jeg synes
det er interessant å studere hvordan man i sakprosa
håndterer følelser, og hvordan man kan bruke 
verktøy som gjerne forbindes med skjønnlitteraturen. 
Og til sist vil jeg også gjerne arbeide med selve 
skriveprosessen, hvordan den er med på å utvikle og 
formulere kunnskap, og hvordan man formidler dette.

- Finnes det et miljø for slike studier i Bergen?

- Det finnes i hvert fall mange forutsetninger for å skape et godt miljø, blant annet her ved Institutt for 
informasjons- og medievitenskap. Og min oppgave blir å bringe de forskjellige deltagerne sammen.

- Du er i utgangspunktet sosialantropolog, du har arbeidet på mange felt, blant annet med 
medievitenskap og nå skjønnlitteratur. Er du en akademisk nomade?

- I noen grad må jeg vel innrømme det. Men det har vært et slektskap mellom de feltene jeg har arbeidet 
på, når jeg har gått fra det samfunnsvitenskapelige til det mer humanistiske perspektivet. 

RUNE HALLHEIM 

Bildetekst: Ny professor i sakprosa: Anders Johansen. 
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