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Eva Bakøy, Tore Helseth og Roel Puijk (red.):
Bak kamera: Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv
Oplandske Bokforlag, 2016, 224 s.

Det internationale forskningsprojekt How 
to Succeed in the Private Film and Television 
Industries: A Production Culture Perspective 
(SiFTI) har med støtte fra Norges Forsknings-
råd i perioden 2013-2016 undersøgt spørgs-
mål om bæredygtighed i forhold til film og 
tv-selskaber i hhv. Norge, Danmark, Holland 
og Storbritannien. Målet har været at produ-
cere ny viden om, hvordan specifikke aktører i 
film- og tv-branchen navigerer for at overleve i 
et marked præget af stadig større konkurrence 
med udenlandske aktører og af omfattende 
forandringer i det generelle medielandskab. 
Projektet har haft fokus på selskaber, som har 
været aktive igennem mindst fem år og har 
produceret populære og/eller kritikerroste film 
og tv-programmer. Aktuelle aktører har stået 
centralt, men der har også været en historisk 
dimension, frem for alt i form af en række nor-
ske case-studier på baggrund af arkivmateriale.

Projektet publicerede for nylig antologi-
en Building Successful and Sustainable Film 
and Television Businesses (red. Eva Bakøy, 
Roel Puijk og Andrew Spicer, Intellect Press, 
2017) med en bred vifte af analyser på tværs 
af projektets lande. Bogen skriver sig fint 
ind i den støt voksende forskning i produk-
tionsvilkårene i de kreative medieindustri-
er og tilbyder bl.a. case-studier af engelske 
Aardman Animations, danske Zentropa og 
produktionen af NRK-Netflix-serien Lilyham-
mer. Projektet har imidlertid inden da også 
udgivet antologien Bak kamera: Norsk film 

og TV i et produksjonsperspektiv udelukken-
de med de norske case-analyser, som det skal 
handle om her. Den bog – med bidragydere 
fra SiFTI-projektet samt andre udefra – tilby-
der en række brugbare, branchenære analyser 
af, hvad der foregår bag kameraerne i norske 
film- og tv-produktionsmiljøer og giver ind-
sigt i forskellige strategier blandt en bred vifte 
af aktører i en lille national film- og tv-kultur. 
Bogen har frem for alt relevans fra et norsk 
perspektiv, men der er også mange kapitler af 
interesse i en bredere nordisk sammenhæng 
fra både et forsknings- og et undervisnings-
perspektiv.

Roel Puijks imødekommende introduktion 
om at forske i produktion af levende billeder 
er således en kort, klar indføring i udviklingen 
af produktionsstudier og nogle af de grund-
læggende problemstillinger forbundet med at 
analysere praksis omkring tekstproduktion. 
Studerende vil med fordel kunne læse Puijks 
introduktion inden nogle af antologiens sene-
re case-studier, som er struktureret efter fire 
overordnede temaer: Et brancheniveau med 
fokus på de overordnede rammebetingelser 
og markante strukturelle forandringer i den 
norske mediebranche siden årtusindskiftet; 
et selskabsniveau med fokus på enkelte pro-
duktionsselskabers strategier og virksomhed; 
et tekstniveau med fokus på produktionen af 
konkrete film og tv-serier; og et karriereni-
veau om enkeltindividers betydning i et pro-
duktionsperspektiv.

Sammen kommer de fire temaer vidt om-
kring og tilbyder både nutidige og historiske 
analyser af strukturer og selskaber, tekster og 
individer, ud fra forskningsspørgsmål forbun-
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det med bl.a. bæredygtighed, det evigt svære 
spørgsmål om kvalitet og de konstante spæn-
dinger mellem kunstneriske og kommercielle 
overvejelser i en statsstøttet produktionskultur 
med et begrænset hjemmemarked.

Bogens første del om overordnede bran-
chevilkår åbner med en medieøkologisk 
produktionsanalyse af udviklingen af den 
private tv-industri i Norge fra slutningen af 
1980erne til i dag. I kapitlet undersøger Vilde 
Schanke Sundet, hvordan teknologiske, øko-
nomiske, politiske og kulturelle forandringer 
har ændret vilkårene for de private aktører 
gennem de sidste 30 år og diskuterer, hvordan 
omstillingsparathed altid har været et centralt 
element for succes i en branche præget af lø-
bende forandringer. Mens der i Skandinavien 
generelt er forsket meget i spørgsmål om pub-
lic service-aktørers laden og gøren, er det in-
teressant med et mere detaljeret overblik over 
udviklingen blandt de private aktører, og det 
medieøkologiske perspektiv er en anvendelig 
analytisk ramme til det projekt.

Jo Sendre Mosengs kapitel tilbyder efter-
følgende et overblik over produktionsland-
skabet i nyere norsk film. Analysen diskuterer 
forholdet mellem de statslige støttestrukturer 
og produktionsniveauet og konkluderer, at 
selv om den statslige indsats er afgørende for 
at opholde en kontinuerlig produktion i små 
lande, skal man være forsigtig med at tillægge 
det institutionelle niveau for stor determini-
stisk betydning. Efterfølgende stiller Gunnar 
Iversen skarpt på forholdet mellem norsk film-
produktion og den statslige filmpolitik i et hi-
storisk perspektiv og illustrerer, hvordan den 
norske filmpolitik nu består af mange forskel-
lige typer af tiltag, som har gjort det muligt at 
udvikle en omfattende og robust produktion 
af film i Norge.

Bogens anden del zoomer ind på enkelte 
produktionsselskaber for at undersøge deres 
produktionsstrategier og virksomhed inden 
for film såvel som tv. Eva Bakøy analyserer 
organisationskulturen i Rubicon TV, som bl.a. 
har stået bag Big Brother og Lilyhammer. Med 
udgangspunkt i Edgar Scheins teorier om or-
ganisationskultur analyserer Bakøy Rubicon 
som et eksempel på en helt igennem kommer-

ciel aktør, der ikke har behov for at legitimere 
sig ud fra andet end rent økonomiske ratio-
naler. Stine Sand undersøger efterfølgende 
en helt anden ende af produktionsskalaen i 
sit kapitel om forholdene for spillefilmpro-
duktion i regionerne, hvor mindre selskaber 
kæmper en hård kamp for at skabe lønsomme 
produktioner, og Tore Helseth og Aksel Holm 
Jensen undersøger i næste kapitel produkti-
onspraksis hos det norske produktionsselskab 
Teamfilm. Sammen illustrerer de tre kapitler 
godt, hvordan det private produktionsmiljø i 
Norge langt fra er en homogen størrelse, men 
er præget af selskaber med vidt forskellige 
størrelser og målsætninger, som hele tiden 
arbejder aktivt med at tilpasse sig forandrin-
gerne i medielandskabet.

I bogens tredje del fokuseres der på pro-
duktionen af konkrete film og tv-serier.

Vilde Schanke Sundet analyserer produk-
tionen og publiceringen af web-tv-serien Ol-
jebarna til den norske avis VGs web tv-kanal 
VGTV. Analysen indeholder en række inte-
ressante eksempler på forskellene på almin-
delig tv-produktion og web tv-produktion og 
overvejelserne om best practice i forhold til 
historiefortælling og promovering af indhold 
i nye formater til nye platforme. Ikke mindst 
digitaliseringen har medført mange foran-
dringer i film- og tv-landskabet, og som den 
norske filmproducent Finn Gjerdrum slår 
fast i det næste kapitel, er det eneste sikre i 
branchen fra hans perspektiv, at alt hele ti-
den ændrer sig. Med udgangspunkt i sin egen 
karriere tilbyder Gjerdrum eksempler på det, 
fra han for tyve år siden kunne skabe spil-
lefilm med blot to finansieringskilder til de 
mere komplekse fremgangsmåder i dag. Det 
er fint med en praktikerstemme og anekdoter 
fra konkrete produktionserfaringer i bogen, 
men man savner alligevel en analytisk ramme 
omkring betragtningerne og en nuancering af, 
om alt vitterlig er konstant forandring. Som 
en forsker som David Hesmondhalgh altid 
pointerer i forhold til kulturindustrierne er 
meget ’change’, men der er som regel også tale 
om en høj grad af ’continuity’. 

 Det sidste kapitel i bogens tredje del er 
Gunnar Iversens case-studie af Per Høsts do-
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kumentarfilm Same Jakki fra 1957. Kapitlet 
indeholder en række interessante pointer om 
vilkårene for produktion af dokumentarfilm 
i efterkrigstidens Norge, men er samtidig et 
af de kapitler, som lider under, hvis man som 
ikke-norsk læser ikke har set den pågældende 
film. Iversen argumenterer overbevisende for 
mulighederne i at skrive filmhistorie ud fra 
en enkelt film og bruger den specifikke titel 
som afsæt for mere generelle diskussioner 
om bl.a. forholdet mellem spillefilm og doku-
mentarfilm i Norge. Som dansk læser ville det 
imidlertid have været en gave med en smule 
mere introduktion til den konkrete film, li-
gesom man generelt savner billeder i bogen, 
som kunne hjælpe forståelsen af de specifikke 
værkers natur på vej. Bogen indeholder nogle 
få statistikker og skemaer, men ellers er de 
eneste illustrationer nogle screen shots i Sun-
dets analyse af Oljebarna. Det er besværligt 
– og somme tider dyrt – med illustrationer i 
akademiske udgivelser, men det fremmer alt 
andet lige formidlingen. Ikke mindst til den 
målgruppe, som ikke nødvendigvis kender til 
alle nævnte titler og navne på forhånd.

Fra et dansk perspektiv er bogens fjerde del 
om enkeltindividers betydning i et produkti-
onsperspektiv på lignende vist udfordret af, at 
analyserne ind imellem opleves for nationalt 
indforståede, når de fire kapitler analyserer 
karrierespørgsmål forbundet med hhv. jour-
nalisten Haagen Ringnes (af Hans Frederik 
Dahl), John M. Jacobsen (af Audun Engelstad 
og Jo Sondre Moseng), Rasmus Breinstein (af 
Jan Anders Diesen) og Vibeke Løkkeberg (af 

Johanne Kielland Servoll). Selv om kapitler-
ne mere generelt omhandler relevante pro-
blemstillinger forbundet med eksempelvis 
årsagerne til fremkomsten af succesrige film-
producenter i den tidlige norske filmhistorie 
eller auteur-begrebets betydning i en konkret 
produktionssammenhæng, er det ind imellem 
svært at følge enkeltpersonernes betydning 
uden mere indgående kendskab til den norske 
kontekst. Der vil norske læsere være bedre 
stillet, ligesom de ikke behøver stoppe op og 
trække på smilebåndet undervejs af de fine 
norske ord for f.eks. streaming (’strømming’) 
eller gatekeeper-studier (’portvakter-studier’), 
som giver strålende mening, men klinger sjovt 
i danske ører. 

Det er selvfølgelig helt naturligt, at Bak ka-
mera overvejende henvender sig til en norsk 
læserskare, og som dansker kan man faktisk 
mest af alt kun blive misundelig på bogens 
omfattende udforskning af de mange forskel-
lige problemstillinger forbundet med produk-
tionsperspektivet i norsk film og tv. Forhå-
bentlig vil der komme lignende udgivelser fra 
andre nordiske lande, for bogen vidner om, at 
der vil være frugtbare perspektiver i at sam-
menligne udviklinger og strategier på tværs af 
de nordiske lande. Ikke mindst i en medievir-
kelighed præget af stadig flere transnationale 
samarbejder og forskellige former for co-pro-
duktion. Bak kamera bidrager med væsentlig 
ny viden fra et vigtigt produktionsperspektiv 
og viser, hvordan velfungerende kollektive 
projekter kan drive forskningen inden for et 
specifikt felt markant fremad.


