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Erlend Lavik: Forfatterskap i TV-drama.  
Showrunnermodellen, one vision – og Kampen for  
tilværelsen 
Oslo, Universitetsforlaget, 2015, 113 s., ISBN 9788215026466

Udgangspunktet for bogen er NRK nye sats
ning for at styrke egenproduceret TV drama 
i Norge, bl.a. inspireret af Danmarks interna
tionale succes på området og i særdeleshed 
DR’s måde at producere TV drama serier på. 
Strategien gik ud på at gøre produktionerne 
mere forfatterstyrede tilsvarende DR’s idéer 
om ”one vision” hvor manuskriptforfatteren 
er den kreative leder i produktionen. Bogen 
er baseret på et produktionsstudie af NRK’s 
TV drama serie Kampen for tilværelsen (2014), 
hvor forfatteren har deltaget i nogle indleden
de møder med manuskriptforfatterne samt 
interviewet personer der har haft en ledende 
rolle (manuskriptforfattere, producent og re
gissør) i produktionen. 

Bogen er inddelt i fem kapitler. Efter ind
ledningen, der kort beskriver projektet og 
ideerne, følger kapitel 1, hvor forfatteren in
troducerer til den amerikanske showrunner 
model. De populære amerikanske TV seriers 
kvalitet og popularitet er delvis forklaret i den 
måde de er produceret på. Showrunneren har 
det overordnede ansvar for serien, et ansvar 
der på den ene side favner ledelse for forfatter
rummet og teamet af manuskriptforfattere, 
og på den anden side et administrativt an
svar og bl.a. er bindeled til den overordnede 
produktionsledelse. Showrunneren rummer 
derfor både kunstneriske og produktions
mæssige ledelsesopgaver. Forfatteren redegør 
for forskellige stillingskategorier (creator, ex-
cetutive producer), der på forskellige måder 

relaterer sig til showrunnerkategorien, samt 
forskellige måder at opfatte forfatterskab på i 
den amerikanske kontekst (bl.a. bogstaveligt 
forfatterskab kontra overordnet forfatterskab, 
distribueret overgribende forfatterskab kontra 
fokuseret overgribende forfatterskab). Kapit
let diskuterer forfatterrummets fordelagtige 
måde at effektivisere, udvikle og kvalitetssikre 
forfatterskabet på, samt oplære nye manus
kriptforfattere. Der vises til en række kendte 
eksempler, bl.a. The Sopranos, Breaking Bad, 
Mad Men og The Wire.

Kapitel 2 beskriver den danske TV drama 
model med fokus på DR’s dogmer for TV dra
ma og principper for produktionsprocessen, 
samt manuskriptforfatterens ledende rolle. 
Bl.a. er dogmeprincippet om One Vision cen
tral, fordi den giver manuskriptforfatteren 
hovedansvaret ikke kun for at udvikle den 
overordnede idé for seriens fortælling og ma
nuskript, men også ansvar for at idéen følges 
op undervejs i produktionen. Den danske mo
del er inspireret af den amerikanske model, 
bl.a. idéen om et forfatterrum. Dog sætter den 
danske model hovedforfatteren i førersædet 
og overlader de administrative opgaver til pro
ducenten, en arbejdsfordeling der samtidigt 
kræver et meget tæt samarbejde mellem for
fatter og producent. Desuden indeholder den 
danske model en ambition om at lave sam
fundsengageret public service drama, et prin
cip manifesteret i dogmet om det dobbelte plot. 
DR’s TV drama serier Ørnen, Forbrydelsen og 
Borgen illustrerer disse forhold godt. Endvi
dere indeholder den danske model en strategi 
for at udvikle nye, dygtige manuskriptforfat
tere, bl.a. gennem samarbejder mellem DR, 
TV2 og filmskolen. 
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Kapitel 3 introducerer til NRK’s drama
produktion og baggrunden for den nye sats
ning i 2012. I 2007 gik Det norske filminsti
tut og Den norske filmfond sammen om en 
programerklæring med overskriften ”Kam
panjen for en internasjonal Emmy”. Gennem 
økonomiske indicier forsøgte de at motivere 
norske TV drama producenter til at opnå 
den samme internationale anerkendelse som 
søsterlandet havde fået med serierne Rej-
seholdet og Nikolaj og Julie. Der blev ingen 
Emmy, men til gengæld vågnede branchen 
og offentligheden op. I Norge har ”fokuseret 
overgribende forfatterskab” tidligere været 
knyttet til regissøren, der foruden at have an
svar for regi på alle episoder også har været 
involveret i manuskriptarbejdet. I forbindelse 
med kursændringerne i 2012 bl.a. ved at ma
nuskriptforfattere skulle få større indflydelse, 
illustrerer Kampen om tilværelsen netop en 
ny måde at producere TV drama på. I Norge 
har der ikke eksisteret en ”mal eller filosofi 
der går igen fra produktion til produktion, 
og som springer ud av tidligere erfaringer el
ler gennemtænkte analyser af serieformatets 
kunstneriske, kommercielle og kulturelle mu
ligheder i en national kontekst” (s. 46). Bogens 
hovedcase, Kampen om tilværelsen, er ifølge 
forfatteren resultat af dette historiske fravær 
af standardiserede rutiner og retningslinjer 
for dramaproduktion, hvor idéen handlede 
om at efterligne den danske model i håb om 
at opnå succes. 

Manuskriptforfatterens rolle i Kampen om 
tilværelsen analyseres i kapitel 4, og bl.a. re
flekteres det forhold, at tre manuskriptforfat
tere deles om det overordnede ansvar. NRK in
viterede Erlend Loe til at lave en ny TV drama 
serie, og han ønskede at danne forfatterteam 
med Per Schreiner og Bjørn Olaf Johannes
sen. Denne model beskrives af NRK selv som 
en Common Vision model, en variant af DR’s 
idé om One Vision. Lavik er kritisk til idéen 
om en ”Common Vision” og mener forskellen 
mellem de to modeller er mere retorisk end 
reel. Kampen om tilværelsen er produceret og 
idéudviklet på en måde, der i hovedtræk følger 
de danske principper. I analysen uddyber for
fatteren de tematikker, der prægede diskus

sionerne på manuskriptmøderne (bl.a. om 
dramaseriens struktur, feedback ift. konkrete 
scener, realismekontrakter, genreelementer), 
samt deres konstruktive og gemytlige form. 
Desuden inkluderer kapitlet citater fra hen
holdsvis producent, instruktør, brancheblade 
og massemedier bl.a. om mangel på erfaring 
med forfatterstyrede produktioner i det nor
ske miljø, hvorvidt der er et samfundskritisk 
element i serien (tilsvarende den danske idé 
om dobbelt plot) og om seriens skuffende lave 
seertal (dalende opslutning fra ca. 500.000 
seere til den første episode og 250.000 til den 
tredje).

I det sidste kapitel diskuterer forfatteren 
flersæsondramaets egenart og muligheder 
i forhold til film. Bl.a. er der flere mulighe
der for at justere tingene undervejs i en TV 
produktion og f.eks. kan beslutningerne om 
hvor lang serien skal være tages hen ad vejen. 
I dette lys er Kampen om tilværelsen ikke rig
tigt et flersæson format fordi de to sæsonger 
var lagt fast fra begyndelsen, og de skulle hver 
kun indeholde 8 episoder. Dette gav manus
kriptforfatterne et særligt udgangspunkt og 
arbejdet mindede mere om manuskriptudvik
ling til film. Desuden var der (i modesætning 
til den danske model) et markant skille mel
lem manuskriptarbejdet og den efterfølgende 
audiovisuelle produktion, og dette kan ifølge 
forfatteren forklares i den manglende erfaring 
med forfatterstyrede TV drama produktioner i 
Norge. Forfatteren forklarer at processen mere 
mindede om en miniserieproduktion, fordi 
formatet for serien Kampen om tilværelsen 
var tæt på at være en miniserie, rammerne 
for manuskriptarbejdet lå fast på forhånd, 
og der desuden var lange traditioner i Norge 
med netop at producere i dette format. Som 
en afsluttende note, diskuterer forfatteren bo
gens nytteværdi, og han skriver blandt andet 
at en vellykket TV drama produktion ikke kun 
handler om modeller for manuskriptarbejdet, 
men derimod indbefatter en lang række for
hold ved både produktion og marked. Trods 
lave seertal, mener Lavik at Kampen om tilvæ-
relsen har været en succes for NRK og at den 
vil ”innta en sentral plass når historien om 
norsk TV drama skal skrives” (s. 103). 
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Generelt giver bogen en rigtig god intro
duktion til forfatterskab i TV drama, hen
holdsvis den amerikanske showrunnermodel 
og den danske manuskriptforfattermodel. 
Forfatteren er på hjemmebane med de ame
rikanske serier og krydrer fremstillingerne 
let og elegant med gode eksempler og fængs
lende bagomkulisserne viden. Desuden har 
forfatteren fingeren på pulsen i forhold til den 
norske tradition for TV drama produktion, og 
ikke mindst den stærke påvirkning de danske 
successhistorier har haft på de seneste ini
tiativer med henblik på at udvikle norsk TV 
drama. Dog er det ikke helt klart hvem bogen 
henvender sig til og hvad dens budskab i bund 
og grund er. På side 101 i afslutningsafsnit
tet, skriver forfatteren at ”målet har først og 
fremmest været at tænke grundigere igennem 
– først og fremmest for mig selv – hvad for
fatterskab i TV er og kan være, ganske enkelt 
fordi jeg synes det er interessant at gruble 
over”. Jeg kan på en måde godt lide at man 
tager sig tid til at gruble over ting sådan helt 
for sin egen del, men når det er tale om en hel 
bog, kan denne lidt uklare idé forstyrre læs
ningen. Den amerikanske og danske model er 
fint og klart gengivet, og Eva Redvalls publika
tioner om de danske TV drama produktioner 
er flittigt refereret i bogen. Men det er uklart 
hvordan forfatteren fortolker den norske dra
maserie tradition. Hvis bogen var ment som 
en rapport for branchen hvor de kunne få stil
let begreber, modeller og idéer til rådighed for 
at udvikle egen praksis, ville den langt på vej 

fungere godt. Men der gøres klart allerede i 
begyndelsen at dette ikke er hensigten. Hvis 
bogen til gengæld var møntet på studerende 
der skulle lære om manuskriptarbejde i TV 
drama ville jeg forvente en lidt mere udfol
det analyse af casen og manuskriptet, samt 
et bedre indblik i den faktiske arbejdsproces 
og de forskellige arbejdsroller. Hvis bogen 
til gengæld mere henvendte sig til forskere, 
ville jeg forvente flere metodiske overvejelser 
(f.eks. om hvordan man observerer kreative 
processer, forskerens rolle, kriterier for udvæl
gelse af artikler i branchetidsskrifter og dag
blade), mere klare analytiske pointer og måske 
en teoretisk ambition (f.eks. om den norske 
miniseriemodel, public service TV drama 
– eller ideen om ophavsret der faktisk er ud
gangspunktet for forskningsprojektet, men 
ikke udfoldet i bogen). Det er ikke helt klart 
hvilken systematik der ligger til grund for den 
analytiske fremstilling, bl.a. blandes analysen 
af manuskriptforfattermøderne med udsagn 
fra mediernes diskussioner og branchens 
egne diskussioner i seminarer og branche
blade, afsnittet om Forfatterstyre i praksis (s. 
77) bringer ikke argumentationen videre, og 
branchens eget spørgsmål om hvordan norsk 
TV drama kan efterligne den danske model får 
generelt lov til at fylde meget. Jeg skulle ønske 
at forfatteren havde stillet andre spørgsmål og 
sat nye perspektiver i spil. Men helt overord
net er bogen fokuseret og velstruktureret og 
den bidrager til mange gode refleksioner og 
eksempler på forfatterskab i tv drama.


