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Kapittel 1. 

Bakgrunn og teoretisk tilnærming 

 
 
1.1. Personlig bakgrunn 
 

 

1.1.1. Ambivalens til prosjektet 

 

Jeg vil begynne denne oppgaven med å redegjøre for min egen agenda og den 

personlige ambivalensen jeg fikk tidlig i arbeidet med prosjektet. Jeg har lenge 

hatt en stor interesse for film, og har arbeidet med film ved siden av studiene på 

universitetet. Denne oppgaven er imidlertid ment som et rent vitenskapelig 

prosjekt med mål om økt kunnskap og forståelse av det norske spillefilmfeltet, 

ikke som et ideologisk prosjekt for å hjelpe bransjen. 

 

�It is necessary to spell out the consequences of personal ideology for our efforts to 

understand (Denzin and Lincoln, 2000:201). 

 

 

1.1.2. Tidligere forskning og relevans for dette prosjektet 

 

Tidligere forskning om filmbransjen er beskjeden, og består hovedsakelig av 

kvantitative rapporter på bestilling av de statlige virksomhetene. Disse er 

Ernst&Young-rapporten (1999), Rambøll-rapporten (2005), Econ-rapporten 



 3

(2006), Tallenes Tale (2006), ACNielsen-rapporten (2006), og Einarsson-utvalgets 

rapport (2007). 

 

Disse har blitt kritisert for ikke å svare til bransjens egen oppfatning (Rushprint, 

01.2006), eller for utelukkende å ha fokusert på kjønnsperspektivet, og utelate 

faggrupper i undersøkelsen. 

 

Motivasjonen for dette prosjektet har vært å utfylle de kvantitative utredningene 

med en kvalitativ tilnærming for å oppnå en mer fullstendig forståelse av den 

norske spillefilmbransjens organsering. Jeg ønsket i likhet med ACNielsen 

rapporten å se på rekrutteringsmønstrene i bransjen, men uten et underliggende 

kjønnsperspektiv. 

 

 

1.2. Hypoteser og problemstilling 
 

Spillefilmen er blitt en av befolkningens viktigste former for underholdning og en 

voksende industri, både i verden, og i Norge. I 2006 ble det solgt 20 millioner dvd-

er i Norge, mens utleien lå på 18 millioner. Kinobesøket var til sammenlikning på 

ca. 12 millioner (Kilde: Film og Kino), og 9,43 millioner så langfilm på NRK og 

TV2 (Kilde: NRK og TV2). 

 

Den norske filmbransjen har vært i sterk vekst spesielt de siste 10 årene, og 

filmnæringen har blitt et hovedsastningsfelt i kulturpolitikken fram mot 2010 (Sttp 

22, 2006-2007). I 1997 gikk 5, 6 % av de samlede kinobesøkende på norske 
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filmer. I 2006 økte andelen til 16,5 %. Men den amerikanske filmen dominerer 

fortsatt markedet1. 

 

På bakgrunn av filmenes voksende appell, er den også blitt et viktig medium for gi 

stemme til ulike grupper og reflektere samfunnets endringer i moderniteten. Hvem 

som lager filmene blir derfor av stor samfunnsmessig betydning, fordi disse får en 

innvirkning på hvilke historier som fortelles, hvilke grupper som framstilles, og 

hvordan de karakteriseres. 

 

Er det slik at de som lager filmene i Norge preges av å være en homogen 

produksjonsgruppe kan dette være en trussel for mangfold og demokratisk 

meningsytring. 

 

Her gir jeg hovedproblemstilling og delprobelemstillinger. De knytter seg alle til 

det gjennomgående dilemmaet mellom inntjening og kunstnerisk verdi når kunsten 

må klare seg i en markedsøkonomi. Jeg betegner i det følgende dette som 

børs/katedral-dilemmaet.  

 

Denne avhandlingen dekker norsk films historie siden starten på begynnelsen av 

1900-tallet, men hovedfokuset ligger på de siste 30 årene, fra tidlig på 1980-tallet, 

fram til i dag. 

 

Bastiansen og Dahl (2003) bruker begrepet �hamskifte�, eller �det store 

hamskiftet� for å beskrive den kulturpolitiske overgangen til et mediesamfunn på 

80-tallet med Langslets kulturmelding (1983). 

 

 
1 Opptellingen i 1999 viser at amerikansk film utgjorde en vesentlig del av tilbudet ved de ledende 
distribusjonsselskapene i Norge: Egmont Columbia Tristar (67 % av tilbudet), Kommunenes Filmcentral 
(74 %), Sandrew Metronome Norge AS (68 %), SF Norge AS (54 %) og United International Pictures AS 
(84 %) (Kilde Filmfondet). 
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Min forståelse og bruk av begrepet �hamskifte� i denne oppgaven viser til både et 

generasjonsskifte og en omlegging av kulturpolitikken. Generasjonsutskiftningen 

er noe som må skje, det som vil interessere meg i denne oppgaven er 

generasjonsskiftet i samspillet med kulturpolitiske, institusjonelle, sosiale 

endringer. 

 

Tidsmessig viser min forståelse av begrepet til en periode som starter fra Langslets 

kulturmelding i 1983, og som fortsatt er under utvikling. Hamskiftet defineres her 

ut fra kombinasjonen av følgende faktorer: en endring i struktur og organisering av 

arbeidsmetoder og rekrutteringsmekanismer, og nye filmsyn innen de kunstneriske 

nettverkene; samt nye strategier for å løse børs-katedral dilemmaet i det statlige 

støttesystemet.   

  

 

 

Hovedproblemstilling: 

 

Hva består hamskiftet norsk film har gjennomgått siden begynnelsen av 80-

tallet2 i? 

 

I analysen av hamskiftet legger jeg særlig vekt på samspillet mellom institusjonell 

endring, og generasjonsskiftet. Dette gir følgende delproblemstillinger.   
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Delproblemstillinger: 

 

- Hvordan har forholdet mellom de ulike institusjonelle feltene i norsk films 

organisering preget utviklingen av filmbransjen og de generasjonene som er 

aktive i feltet i dag? 

 

- Hvordan har disse ulike generasjonene påvirket dette systemet for å få 

støtte til sine prosjekter, og hvordan har de institusjonelle ordningene blitt 

endret som reaksjon på dette? 

 

- Hvilket forhold mellom eldre og yngre generasjon har utviklet seg under 

dagens institusjonelle rammebetingelser, og hvilke konsekvenser får dette 

for utviklingen av norsk filmskaping framover? 

 

 

 

1.3. Rammeverk for analyse 
 

Den norske filmen lever under både indre og ytre rammebetingelser som virker inn 

på organiseringen av filmskapernettverkene. 

 

De indre rammebetingelsene defineres ut fra filmskapernes relasjon til statlig 

styring og finansiering, samt til form og innhold i filmene de produserer i lys av 

modernitetens utfordringer. 

 

De ytre rammebetingelsene ligger dels i at Norge er et lite vestlig land eksponert 

for amerikansk kulturindustri, dels i at den teknologiske utviklingen definerer de 

tekniske mulighetene filmskaperne har. 
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Figur 1: Filmbransjens organisering, forenklet figur. 

 

 

�Katedralen� utgjøres av de kunstneriske nettverkene. Her finner vi de utøvende 

filmskaperne, og idealet er kunstens frie liv, uten kolonisering fra systemet. Det er 

området for humaniora og estetikk, og regissørene er den anførende gruppen ved 

at de er kunstnerisk ansvarlige for filmene som lages. 

 

Motpolen er �børsen� eller markedet i Habermas analyseskjema. Dette området 

styres av penger, og koordineres gjennom strategiske handlinger der krav til 

inntjening, publikumsuksess, og markedsverdi blir overordnede hensyn. Fordi 
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produsentene er knyttet til økonomiske imperativer, vil deres posisjon i feltet 

overlappe fra de kunstneriske nettverkene over i markedet3. 

 

Film vil alltid reflektere sammfunnet, og ofte gi stemme til ulike 

samfunnsgrupper. Filmen forholder seg slik til sosialintegrasjon, særlig sosiale 

bevegelser og det demokratiske ordskiftet. Dette dekkes av I � �Integration� i 

Parsons system. Kunst handler om å dokumentere samtiden og utvide 

erkjennelsen. Dette kan filmen gjøre så lenge den kan fungere som fritt talerør for 

sosiale bevegelser og kommentator til sosial utvikling. I noen tilfeller kan dette 

komme i motsetning til markedets krav. Hvis �børsen� for eksempel legger 

føringer på hvilke sosiale grupper som får slippe til på lerretet, øker spenningen 

mellom �børs� og �katedral�.  

 

Er det noe som skjer i samtiden som ikke blir dokumentert, er dette et problem. 

Filmen kan sammenlignes med Habermas� varsellampe for offentligheten. Det 

politiske systemet avhenger av en offentlighet hvor politiske saker av felles 

interesse kan diskuteres, og kraften i det bedre argument kan bestemme 

(Habermas, 1999). 

 

Den fjerde avdelingen i Figur 1 betegner den statlige delen av systemet. Norges 

politiske utvikling er preget av den sosialdemokratiske staten (Slagstad, 

2001:223), en stat med ambisjoner om aktiv styring med vekt på å skape likhet i 

levekår og livssjanser. Jeg viser i kapittel 2 at norsk film har vært preget av statlig 

styring, også under �Venstrestaten� (Slagstad, 2001:107), spesielt på grunn av den 

rollen kommunene spilte.  

 

 
3 Det er verdt å notere seg at forholdet mellom regissører og produsenter er en typisk gjennomgående 

konflikt i filmfeltet. 
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Etter andre verdenskrig videreførte den sosialdemokratiske staten dette offentlige 

engasjementet. Staten sto slik i et formidlingforhold mellom børs og katedral. 

Filmpolitikken påvirker betingelsene for begge, og måtte derfor selv forholde seg 

til børs/katedral-dilemmaet.  
 

 

Disse fire grunnleggende dimensjonene i filmfeltet har jeg strukturert innenfor et 

habermasiansk analyseskjema for å presisere �børs/katedral� dilemmaet. 

Habermas� teori om livsverden og system presenteres i hans hovedverk Theorie 

des kommunikativen Handelns (1981).  

 

Livsverden (Lebenswelt) og system er de to fundamentale 

koordineringsmekanismene for sosial interaksjon i den moderne verden. Dette 

skillet er en videreføring av det klassiske Geimenschaft/Gesellschaft til Tönnies, 

og Parsons AGIL skjema (A- �adaptation�, G - �goal attainment�, I � 

�integration�, og L � �latent pattern maintainance�). 

 

Innenfor livsverdenen finner vi kommunikativ handling der språklig enighet, ikke 

sanksjoner, sikrer samarbeid og koordinering. Kommunikativ handling er 

Habermas� eget bidrag til sosiologisk handlingsteori, og hviler på grunntanken om 

at aktørene deler en felles livsverden, en implisitt bakgrunnsenighet som allerede 

er etablert mellom menneskene. Livsverdenen består av kultur (en felles kunnskap, 

klassifiseringsskjemaer og tradisjoner), institusjoner (normregulerte former for 

sosial interaksjon) og personer (tale- og handlingskompetente aktører med en 

stabil identitet) som er et resultat av kommunikativ handling, og reproduseres 

gjennom kommunikativ handling. Livsverdenen er området for sosialintegrasjon, 

eller i Parsons� systemfunksjonalistiske termer kulturarv og sosialisering (L � 

�latent pattern maintenance�). 
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Motpolen til livsverdenen er systemet som består av økonomi og politikk (A- 

�adaptation� og G- �goal attainment) hos Parsons. Dette området av samfunnet 

reguleres gjennom strategiske handlinger. Strategisk handling er handling som 

koordineres gjennom sanksjoner, makt og penger, til forskjell fra kommunikativ 

handling. 

 

 

 
Figur 2: Skjema for analyse 
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1.4 Oppgavens gjennomgang 
 

Jeg vil først i kapittel 2 og 3 se på hvordan forholdet mellom de ulike feltene i 

analysekjemaet har preget utviklingen av bransjen fra norsk films opprinnelse 

fram til i dag. Jeg vil se på hvordan ulike generasjoner filmskapere har manøvrert i 

forhold til myndighetene, og hvordan myndighetene har respondert til de ulike 

generasjonenes behov. Her vil jeg bruke filmhistorisk materiale, og offentlige 

dokumenter, samt faktakunnskap fra informanter (grønt felt i figur 3).  

Jeg vil deretter i kapittel 4 gå inn i det estetiske feltet og bruke mitt 

intervjumateriale til å drøfte om vi har et generasjonskifte innen de kunsteriske 

nettverkene, og hvilken eventuell betydning et slikt generasjonsskifte vil kunne få 

for videre utvikling og organisering av bransjen, og evne til å takle børs-katedral 

dilemmaet (rosa felt i figur 3). 

 

 

 
Figur 3: Oppgavens gjennomgang  
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1.5. Teoretiske tilnærminger 
 
1.5.1. Standard- og sosialfilosofisk metodologi 

 

Store deler av sosiologien og samfunnsvitenskapene bygger på det 

naturvitenskapelige idealet, ofte kalt positivismen i vitenskapsteorien. Denne 

standardmetodologien har som mål at samfunnsvitenskapene skal nå opp til 

naturvitenskapene for å bli en fullbyrdig vitenskap. Forskeren står i et 

observerende og objektiverende forhold til det sosiale fenomenet som studeres, og 

søker å komme frem til lov-lignende regelmessigheter som griper de 

underliggende kreftene under den empiriske overflaten.  Den følgende diskusjonen 

av teoribegreper bygger på Mjøset (2007). 

 

Innenfor denne standardholdningen finner vi både det lovorienterte teoribegrepet, 

og det idealiserende teoribegrepet. Det lovorienterte teoribegrepet søker 

årsaksforklaringer og strever med å holde det naturvitenskapelige eksperimentet 

som forbilde. Et problem for samfunnsforskeren som vil følge et lovorientert 

teoribegrep er at det naturvitenskapelige eksperimentet operer med lukkede 

systemer, det vil si at forskeren har mulighet for å kontrollere for alle effektene av 

de relevante variablene i datasettet, og effekten av en behandling i forhold til en 

kontrollgruppe som ikke har fått denne behandlingen. Samfunnsforskeren som vil 

gjøre det lovorienterte teoribegrepet gjeldende i studier vil derfor typisk arbeide 

med store datasett som analyseres ved hjelp av velprøvde statistiske teknikker, 

som survey undersøkelser eller kvasi-eksperimenter. 

 

Det idealiserende teoribegrepet har ikke et empirisk feste, men handler om tanke-

eksperimentering, det vil modelldannelse og simulering av forskjellige utfall etter 

naturvitenskapenes forbilde. 
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Andre deler av sosiologien og samfunnsforskningen preges av en sosialfilosofisk 

metodologi viderefører den tyske idealismens transcendentalfilosofi, 

hermeneutikk, eksistensialisme og fenomenologi. Den er basis for to 

teoribegreper: det rekonstruerende, og det dekonstruerende. 

 

Det rekonstruerende teoribegrepet søker å finne frem til det systemet av 

grunnbegreper som skal angi betingelsene for å drive samfunnsvitenskap. Disse 

samfunnsforskerne går inn i en refleksjon over hva det er å drive 

samfunnsforskning, og grunnbegrepene skal fungere som transcendentale 

forutsetninger for å drive sosiologi, og samfunnsvitenskap mer generelt, altså 

begreper om handling og interaksjon. Dekonstruksjonistene vil arbeide i motsatt 

retning. Hvis rekonstruksjonistene søker fundamentet for samfunnsforskning, vil 

dekonstruksjonistene vise at dette fundamentet nettopp ikke eksisterer, og 

dekonstruere rekonstruksjonsistenes mulighetsbetingelser, derav termen 

�dekonstruksjon�. Rekonstruksjonen er transcendental og normativ, mens 

dekonstruksjon nettopp består i å vise at en slik posisjon undergraver seg selv 

 

Dekonstruksjonistenes teoribegrep anser ideene om den vestlige kulturarvens 

normative kjerne som et utslag av bestemte maktforhold, en �stor fortelling� eller 

diskurs framlagt med bestemte retoriske grep. Ideene er forankret i et 

kunnskapsregime. Slike regimer kan avgrenses retrospektivt ved inngående 

analyse av fortidige historiske epoker, men det er umulig for forskere eller 

samfunnsborgere og gjennomskue den samtid de lever i. Det gjenstår derfor bare 

en mulig løsning og oppgave for forskere: å dekonstruere kunnskapsregimet som 

råder i samtiden ved å finne fram til de rådende diskurser og maktforhold. 

Dekonstruksjonistene ser all generaliserende kunnskap som et maktutrykk, og 

fristes dermed å unngå en hvilken som helst form for generalisering. 
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Rekonstruksjonistenes og dekonstruksjonistenes teoribegrep er hentet fra 

filosofien, og knytter seg dermed nærmest opp til humaniora, på samme måte som 

standardmetodologien henter sin vesentlige inspirasjon fra naturvitenskapene. 

 

Mjøset (2007) argumenterer for at nyere vitenskapsteoretiske kontroverser innen 

hver av disse retningene røper at begge har behov for å spesifisere teoribegrepene, 

også på lavere nivå. 

 

 

1.5.2. Grounded theory 

 

Den teoretiske bakgrunnen for denne oppgaven befinner seg innenfor den tredje 

metodologiske posisjonen som kan finnes i sosiologi og samfunnsvitenskapelig 

forskning. Det hittil mest utviklede og selvstendige programmet for teori på lavere 

nivå er grounded theory (Mjøset, 2007:15). 
 

Glaser og Strauss lanserte programmet innenfor den såkalte andre Chicago-skolen 

(den første Chicago-skolen var i mellomkrigstiden), da nettopp den lovorienterte 

sosiologien var et ideal. Glaser og Strauss mente at en slik samfunnsforskning 

aldri ville kunne komme fram til ny kunnskap ved å utelukkende beskjeftige seg 

med å skulle verifisere allerede eksisterende kunnskap. 

 

Dette er et pragmatistisk poeng, som ligger i at Grounded theroy som 

forklaringsbasert teori nettopp hviler sine røtter i amerikansk pragmatisme. 

Pragmatistene forfekter et syn som vesensforskjellig fra både standardposisjonen 

og sosialfilosofien, nemlig det om forskerens deltagerrolle.  Pragmatistene 

insisterte på at kunnskapens utvikling er sammenvevet med samfunnsutviklingen 

gjennom læring, og læring skjer gjennom deltagerbasert, caseorienterte studier, 
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ikke en vitenskap basert på observasjon og representasjon av objektivt 

eksisterende ytre krefter. 

 

På denne måten står den pragmatistiske tradisjonen, og forklaringsbasert teori 

selvstendig frem med en rent samfunnsvitenskapelig identitet, som verken henter 

sine idealer fra naturvitenskapen eller humaniora. 

 

Grounded theory er derfor hverken transcendental eller lovorientert. Den er 

forankret i empirien fra feltet og bygger på forskerens deltagende rolle. Dette 

ligger i ordet �grounded� som på norsk kan oversettes til �grunnfestet�, �fundert� 

eller �forankret� i empirien. Glaser og Strauss bruker ofte formuleringer som 

�grunnfestet i data�, det dreier seg om å hente ut den informasjonen som er 

relevant og som kan generaliseres videre til teori om det spesifikke caset innenfor 

en større kontekst. Det er derfor viktig at forskere gjør flere systematisk utvalgte 

casestudies de kan supplere forståelsen av det større feltet med. For eksempel kan 

denne studien av filmfeltet suppleres med en lignende studie i Danmark (noe jeg 

også forsøkte meg på, men av tidsmessige grunner ga opp), eller et annet 

europeisk land som flere �grounded theories� om europeiske filmindustrier 

innenfor en amerikansk hegemonisk massekultur. 

 

Substantiv grounded theory handler om spesifikke forskningsfelter, mens formell 

grounded theory er formelle forklaringselementer som går igjen i mange 

forskjellige kontekster.  

 

Kritisk teori er forklaringsbasert teori relatert til sosial mobilisering der deltakerne 

har legitime krav på sosial endring (Mjøset, 2007). 
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1.5.3 Granovetters nettverksteori 

 

Granovetters nettverksosiologi er et eksempel på formell grounded theory (Mjøset, 

2007: 23). Den svarer til et teoribegrep på lavere nivå som er forklaringsbasert, og 

forankret i datamaterialet. I sin artikkel "Economic Action and Social Structure: 

The Problem of Embeddedness� (1985), søker Granovetter å komme frem til en 

mer skikket mellom-nivå teori enn den som undersosialiserer aktørbegrepet, eller 

den som oversosialiserer aktørbegrepet. 

 

Den undersosialiserte oppfatningen finner vi i økonomenes oppfattelse av homo 

economicus, mennesket som kun handler ut fra individuelle og formålsrasjonelle 

preferanser (jfr.det idealiserende teoribegrepet, nevnt over). Den oversosialiserte 

finner vi hos Parsons der individene alltid er normativt integrerte. Granovetter 

argumenterer for at både den undersosialiserte oppfatningen, og dens motpart, den 

oversosialiserte, er atomistiske i det de reduserer individet til å bli blindt 

adlydende med perfekt kunnskap om handlingsteori og sosiale normer. 

Granovetter mener økonomisk rasjonalitet må forstås som forankret i sosiale 

nettverk, men disse nettverkene alltid vil være forankret i institusjonelle føringer. 

Granovetter mener at om en fullbyrdig forståelse skal kunne oppnås, må både 

makro- og mikrooppfatningen vies like mye oppmerksomhet, og broen mellom 

disse to forståelsene ligger i de sosiale nettverkene (Granovetter, 1973: 1360). 

For å forstå organiseringen av norsk filmbransje, har jeg derfor sett på både de 

normative elementene i institusjonelle føringer, og kraften i de tillitsbaserte 

kunstneriske nettverkene. 
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1.6. Materiale og metode 

Den teoretiske rammen som er presentert ovenfor kombinerer Habermas� 

sosialfilososifiske begreper med Granovetters nettverksteori. Begrepene til 

Habermas (og Parsons) kobles ut av den sosialfilosofiske rammen og brukes som 

hjelpemidler i en analyse som er empirisk og �grounded�, ikke rent teoretisk. I lys 

av denne analyserammen utvikler jeg fra mitt intervjumateriale grounded thoery 

som svar på denne problemstillingen.  

 

Generating a theory involves a process of research. By contrast, the source of 

certain ideas can come from other sources than the data (Glaser & Strauss, 1967:6). 

Oppgaven består av to datamaterialer. Først det filmhistoriske materialet som viser 

filmfeltets institusjonelle kontekst og føringene på bransjen, deretter 

hovedmaterialet om de kunstneriske nettverkenes organisering: intervjuene med 

filmfolk. 

 
1.6.1. Metoder for datainnsamling 

 

1.6.1.1. Metoder for innsamling av hovedmateriale 

 

For å utfylle de kvantitative utredningene ønsket jeg å komme fram til en �tykk� 

beskrivelse av bransjens organisering (Geertz, 1973: 9) ut fra medlemmenes eget 

bilde av seg selv. Styrken i datamaterialet for denne oppgaven er at det er spesielt i 

forhold til problemstillingen. 

 

Forutsetningen for å fange opp filmarbeidernes synspunkt var å snakke til dem. 

Ved hjelp av en kvalitativ metode oppnådde jeg både den nødvendige tilliten og 
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åpenheten og fleksibiliteten som er nødvendig for å beskrive kulturelle fenomener 

det er blitt gjort liten forskning på før (Thagaard, 2002:12). 

 

1.6.1.2. Etiske overveielser 

 

En viktig forutsetning for å bygge opp et tillitsnært forhold forutfor intervjuet, var 

å be om intervjupersonenes informerte samtykke4, og i den grad det lot seg gjøre 

anonymisere informanten5. Informanten fikk selv få lov å vurdere fordeler eller 

ulemper før hun eller han ville gi sitt samtykke, dessuten kunne vedkommende 

også velge å avbrytelse sin deltagelse når som helst. 

 

Anonymisering6 var ofte viktig for å få informanten til å snakke åpent om sine 

opplevelser, uten å føle at det kunne gå utover dem i arbeidssammenheng i en så 

liten bransje. 

 

 

1.6.1.3. Populasjon og valg av informanter 

 

Det er vanskelig å snakke om representativt utvalg i kvalitativ forskning. Jeg 

plukket ut mine informanter strategisk i forhold til problemstillingen, og i forhold 

til hvordan de selv beskrev seg selv i forhold til andre. 

 

Feltarbeid og intervjuing drives av de faktiske arbeidsprosessene som binder 

individer og aktiviteter i de ulike delene i en institusjon sammen (Smith, 2006: 33). 

 

 
4 I samsvar med grunnprinsippet for etisk forsvarlig forskningspraksis lagt fram av den nasjonale 
forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH 1993). 
5 Intervjuene med spillefilmskonsulentene i filmfondet var venskelig å anonymisere da det bare er tre av 
dem, men disse ga sitt informerte samtykke selv om de ville kunne gjenkjennes i studien. Kilder i 
departementet, gikk også med på å bli navngitt. 



 19

Thagaard peker på at en fare ved denne såkalte �snøballmetoden� er at man får et 

utvalg bestående av personer innenfor et og samme nettverk, men at man for å 

motvirke dette kan kontakte personer som er knyttet til ulike nettverk (2003:54). 

Jeg opplevde at de forskjellige nettverkene kom naturlig fram i innsamligen av 

data, ettersom informanter beskrev sine relasjoner til konkurrerende nettverk. Jeg 

tok da konsekvent kontakt med disse andre nettverkene og oppnådde dermed å få 

informanter fra ulike miljøer inn i datamaterialet. 

 

 

1.6.1.4. Utvalg 

 

Jeg intervjuet til sammen 15 personer fra filmbransjen. 

- En etablert kvinnelig regissør uten filmskoleutdannelse (50 år) 

- En nyetablert mannlig regissør med tospråklig bakgrunn og utenlandsk 

filmskoleutdannelse (33 år), 

- En mannlig regissør og manusforfatter med utenlandsk 

filmskoleutdannelse, ikke etablert (32 år) 

- En nyetablert mannlig reklamefilmsregissør med norsk filmskoleutdannelse 

og tospråklig bakgrunn (33 år) 

- En mannlig spillefilmregissør med norsk filmskoleutdannelse og tospråklig 

bakgrunn 

- En mannlig etablert produsent uten filmskoleutdannelse (48 år) 

- En mannlig etablert produsent med filmskoleutdannelse (32 år) 

- En kvinnelige nyutdannet lyddesigner med norsk filmskoleutdannelse med 

innpass i etablert miljø 

Disse var ikke anonyme fordi man for lett ville kunne spore dem opp: 

- nåværende spillefilmskonsulenter Nikolai Frobenius og Ivar Køen 

                                                                                                                                            
6Anonymisering skjedde ved å garantere informanten at han eller hun i studien ikke ville kunne spores ned 
til en enkeltperson. 
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- direktør for Norsk Filminstitutt Jan Erik Holst 

- leder for Norsk Filmforbund Sverre Pedersen 

- direktør for filmavdelingen ved Norsk Kirke- og Kulturdepartement Ellen 

Tauland 

- leder for utvalget som vurderete filmpolitikken ved siste omgang i 2007 

Lengden på intervjuene varierte fra 40 min til 1 time og foregikk på arbeidsplasser 

eller kafeer. Deretter transkriberte jeg intervjuene. Datamaterialet besto til slutt av: 

- transkripsjoner av opptak på mini-disc fra dybdeintervjuer ansikt til ansikt- 

og telefonintervju, 

- tilleggsnotater til minidisc-opptak, og rene notater når jeg ikke hadde mini-

disc fra ansikt til ansikt dybdeintervjuer og telefonintervjuer 

- notater fra observasjoner på de offentlige arbeidsplassene og private 

kontorene jeg besøkte i forbindelse med intervjuene 

Deler av datamaterialet ble stjålet, men jeg fikk hentet dette inn ved å gjenta 

intervjuene. 

 

 

1.6.1.4. Dybdeintervjuer 

 

Jeg bestemte meg for å gjøre dybdeintervjuer, for disse ville gi tilstrekkelige tid og 

rom for å fordype seg i forståelsen av feltet. Dybdeintervjuer er både fleksible og 

gir rom for å utforske og generere teori om filmfeltet, i samsvar med grounded 

theory. 

 

Datainnsamlingen gjennom interjvuene foregikk på den måten at jeg begynte med 

en veldig generell temaguide på første informant, og for hvert intervju spesifiserte 

jeg, fjernet jeg eller la til temaer en tidligere informant hadde vært opptatt av, men 

lot hele tiden informanten lede samtalen. Intervjuene ble mer og mer fruktbare 

ettersom jeg for hvert intervju lærte mer om feltet, men jeg passet på å holde meg 
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åpen ved hvert intervju og tillate nye innfallsvinkler og informasjon.  Målet var å 

komme frem til kategorier som var sensitive for feltets struktur, såkalte 

�sensitizing tools� (Glaser og Strauss, 1967:21). 

 

Jeg brukte en åpen og interaktiv intervjuform. Interaksjonen besto i å balansere 

mellom å være passiv og lyttende, eller en aktiv samtalepartner. En aktiv holdning 

hvor jeg stilte testspørsmål og oppfølgingsspørsmål kunne gi meg fullere og 

grundigere forståelse av hva som var informantens oppfattelse (Ritchie og Lewis, 

2003:141). Dette skjedde både under selve intervjuene, og enkelte ganger I 

etterkant av intervjuet på telefon. Jeg oppnådde da også materiale for komparativ 

metode og temaanalyse som jeg skal komme inn på senere. 

 

En mer passiv holdning, der jeg lot intervjupersonen styre samtalen og få fritt og 

uavbrutt utløp ga muligheten for og oppdage ny �grounded� teori. Det var viktig å 

oppnå konsentrasjon og fokus på informanten under selve intervjuet.  Jeg brukte 

derfor lydopptager for å unngå å måtte notere for mye og miste blikkontakt. Jeg 

tok enkelte feltnotater av reaksjoner eller kroppspråk fra informanten, og fra 

miljøet rundt. Følte jeg at jeg mistet distansen var det også en fin strategi å gjøre 

notater for å markere min rolle. Jeg opplevde at vekslingen mellom å la båndet ta 

opp det vi sa, og noteringen ga en fin balanse mellom innlevelse og distanse 

(Thagaard, 2003). 

 

Tid var også et viktig element i intervjuet. Båndet kunne rulle i en halvtime der vi 

ikke fikk snakket om så relevante ting, men det kom da gjerne veldig spennende 

stoff etter hvert som informanten hadde snakket seg �varm� med meg. Målet var å 

få etablert et tillitsforhold der informanten ikke var redd for å fortelle ting som 

kunne skade dem i jobbsammenheng, og det måtte få lov å ta den tid det trengte. 
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Generelt erfarte jeg at en mer aktiv og innlevende holdning var den mest effektive 

for å hente inn data. Fog understreker at intervjueren ikke kan holde seg utenfor i 

tilskuer- og tilhørerposisjonen fordi det da oppstår en dobbeltproblematikk av to 

grunner: det ene problemet er at informantens informasjonsmengde sannsynligvis 

reduseres, akkurat som påliteligheten og gyldigheten av undersøkelsen gjør det. 

Det andre problemet er at intervjueren gjør personen til objekt for sine handlinger, 

og det er mellommenneskelig og dermed moralsk problem (Fog, 2004:149), og 

dette var noe jeg tydelig tok avstand fra som det fremgår av min redegjørelse for 

teoretisk tilnærming. I selve intervjuet måtte jeg altså gå inn som deltaker., 

involvere meg med personen, for å skape en gjensidig kontakt (Fog, 2004:149). 

Men i denne sammenheng oppsto visse metodiske farer. 

 

 

1.6.1.5. Metodiske farer ved forskerrollen 

 

Jeg hadde som mål å gjøre intervjuformen så åpen og fleksibel som mulig, selv om 

det er slik at forskeren, selv i de mest ustrukturerte intervjuene alltid vil ha en 

oppfatning av hvilke temaer han eller hun ønsker å utforske (Ritchie og Lewis, 

2003:141). 

 

Den første fellen jeg ble oppmerksom på var �elite bias� (Denzin og Lincoln, 

655). Kontakten og forståelsen var ofte bedre når jeg og informanten hadde mer 

felles bakgrunn. Jeg ble lettere overbevist og revet med i samtalen, og det oppsto 

da en fare i analysen ved at jeg ble deres talsperson. Fordi informantene naturlig 

nok ville stille seg selv i best mulig lys i sin tale om seg selv, og ville kunne tildele 

dem en større maktposisjon i feltet enn det som var reelt. 

 

I de etablerte produksjonsmiljøene som Filmparken på Jar ble jeg ofte først møtt 

med skepsis eller ingen interesse. Disse så kanskje med mistro på en ung student 
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fra Blindern som skulle prøve å gjøre en akademisk analyse av deres måter å jobbe 

på.  Denne holdningen skjerpet min egen forskerstemme i intervjuet, og min 

tolkning i analysen. Jeg var tydelig på å ikke idealisere den gruppen som ikke 

hadde samme type utdanningsbakgrunn som meg, bli deres talsperson såkalt �go 

native� eller bli medlem av den gruppen jeg studerer og forglemme min egen 

akatdemiske rolle (Denzin og Lincoln, 2000:656). 

 

Analysen var en fortolkning av informanten fra mitt ståsted, men også en 

fortolkning av informanten. Med andre ord innebar forskningsprosessen en 

dobbeltfortolkning, eller hva Giddens kaller for dobbelhermeneutikk fordi at 

forskeren fortolker en virkelighet som allerede er fortolket av de som deltar i den 

samme virkeligheten (Giddens, 1976: 162). 

 

Min strategi for å avverge �elite bias� og å �go native� i fortolkningen var den 

personlige utsorteringen av personlige erfaringer, og arbeidet med å gjøre meg 

kjent med de typiske konfliktene mellom grupper (jf. kapittel 1 og 2) i 

forberedelsen. Dette rustet meg til å stå mest mulig nøytral og åpen i 

intervjusituasjonen. 

 

Under intervjuingen brukte jeg også mine egne lydopptak for å lære av mine 

erfaringer som intervjuer. Jeg var selvkritisk, og noterte meg de elementene som 

kunne gjøre meg til en bedre intervjuer for neste intervju. 

 

Generelt var min strategi å beholde en stabil rolle. Kle meg på samme måte, 

snakke med samme språk og være åpen om min bakgrunn uten å skulle 

sympatisere med en gruppe og bli inngruppe med noen, og utgruppe med andre 

(Sumner i Østerberg 2001:29). 

 

 



 24

1.6.1.6. Metoder for innsamling av bimateriale 

 

Bimaterialet besto av litteratur om norsk filmhistorie og produksjonsforhold. I 

tillegg til relevante artikler fra dagspresse og filmtidsskrift som Rushprint, og 

Stortingsmeldinger og budsjettproposisjoner var viktig for å sette meg inn i 

filmens institusjonelle organisering i det politiske feltet. Dorothy Smiths 

kvalitative tilnærming, institusjonell etnografi anbefaler at forskeren finner 

tekstene og tekstbasert kunnskap som er tilgjengelige om institusjonen å finne ut 

hvordan ting fungerer og hvordan de skjer på den måten de gjør må (Smith, 2006: 

33). 

 

Monica Dalen advarer også mot at kunnskap alltid er kontekstualisert og derfor 

også kontekstsensitiv og anbefaler at forskeren kjenner nedslagsfeltet og har 

oversikt over de forståelsesmodellene eller diskursene som er i omløp (Monica 

Dalen, 2004). 

 

Jeg brukte kontekstkapittelet som forberedelse til intervjuene.  Målet var å få en 

historisk oversikt over filmbransjens utvikling, men også typiske konflikter eller 

allianser mellom faggrupper. Jeg hadde ikke de samme erfaringene fra 

filmbransjen, men å ha vite om de mest kjente debattene I bransjen var en måte å 

unngå metodisk bias.  Kunnskap om feltets kontekst fra filmhistorisk litteratur, og 

diskusjoner I fagblad bidro til å bygge opp mer felles kunnskap med informanten, 

en viktig forutsetning for et vellykket intervju I følge Jette Fog (2004:146). 

 

Fog skildrer forholdet mellom individ og omverden i en kamelmodell der puklene 

på kamelen er forskeren og informantens livshistorie, men med et felles grunnlag i 

kamelens kropp. Det er her det felles språket ligger, det man taler og samtaler i, 

både i dagliglivet og i den særlige samtalen som forskningsintervjuet er, akkurat 
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som det er den felles praksis og de helt personlige betydninger man snakker om 

(Fog, 2004:148). 

 

Jeg lærte meg også noen generelle filmutrykk og tekniske begreper. Noen ganger 

kan en spesifikk sjargong, slik som for eksempel de medisinske begrepene som 

brukes av leger være en kode som kan være vanskelig å forstå for dem som ikke er 

medlemmer, og i verste fall skape grove misforståelser (Denzin og Lincoln, 

2000:655). 

 

Å ha kjennskap til disse utrykkene, som for eksempel begrepet �auteur� som betyr 

en tradisjon der regissøren er både produksjons- og kunstnerisk anasvarlig, gjorde 

at informanten opplevde meg som mer likevektig samtalepartner, samtalen fløt 

bedre, og jeg fikk med meg hele informasjonen som ble gitt I intervjuet. 

 

 

1.6.2. Metoder for analyse 

 

1.6.2.1 Temaanalyse 

 

Som nevnt valgte jeg en åpen intervjuform. Temaer informantene hadde vært 

opptatt av I intervjuene, gjorde jeg til kategorier som jeg videre prøvde ut på andre 

informanter. Dette ble en måte å danne kategorier av filmskapernettverk ut fra 

hvordan de hadde lært seg filmyrket, deres forhold til det statlige systemet og 

andre nettverk, og deres filmsyn. Disse kategoriene ble utviklet fra datamaterialet 

og var alltid rotfestet i datamaterialet, dvs grounded i data (Glaser og Strauss, 

1967:63). 
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Det var viktig å bidra til en struktur som tillot at ideer kunne springe ut av 

materialet og jeg kunne gå over konsepter og mønstre om igjen hvis det trengtes 

(Ritchie og Lewis, 2003: 210). 

 

I mitt prosjekt passet jeg derfor på å alltid ha rask og lett tilgang til intervjuene 

mine. På den måten kunne jeg til enhver tid gå inn, presisere, slette, eller legge til 

bildet av filmbransjens organisering. 

 

 

1.6.2.2 Modeller 

 

For å få frem strukturen I organiseringen av både de institusjonelle føringen og de 

kunstnerisk utøvende nettverkene har jeg benyttet meg av modeller og idealtypiske 

kategorier. En idealtype er en modell som viser trekk som er felles for de 

forskjellige enhetene som inngår i analysen. (Thagaard, 2002:173). 

 

Det er viktig å poengtere at modellene og kategoriene alltid vil være forenklede 

beskrivelser av en mer kompleks virkelighet. 

 

 

1.6.2.3. Narrativ strukturering og meningskategorisering 

 

Fordi målet med oppgaven var å komme frem til kategorier �grounded� 

eller rotfestet I datamaterialet om medlemmenes erfaringer og oppfatninger av 

bransjen, valgte jeg en type narrativ tilnærming der dataene fra intervjuene kunne 

gi tilgang til de ulike historiene eller narrativene som folk bruker for å beskrive sin 

verden. 
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For å analysere disse narrativene kombinerte jeg narrativ strukturering og 

meningskategorisering, to hovedformer for analysemetode i intervjuforskning 

presentert i Steinar Kvales �Det kvalitative forskningsintervju� (2005). 

 

Meningsstrukturering gjennom narrativer kan betraktes som en salgs fortelling, en 

fortsettelse av historien intervjupersonen fortalte. En narrativ analyse av det som 

ble sagt fører til at en ny historie blir fortalt, en historie som videreutikler temaene 

i det opprinnelige intervjuet. Analysen kan også være en fortelling eller en 

rekonstruksjon av de mange små fortellingene de ulike intervjupersonene har 

bidratt med. Resultatt blir da en rikere, tettere og mer sammenhengende historie 

enn i personenes egne sprikende historier (Kvale, 2005: 131). 

 

Jeg stilte oppfølgingssprøsmål når spontane historier ble fortalt i løpet av 

intervjuet, for å oppfordre intervjupersonene til å fortsette og utdype historien om 

for eksempel hvordan de kom seg inn i bransjen. Enkelte ganger hjalp jeg også 

intervjupersonen til å gi en sammenhengende historie og varierte dermed mellom å 

være �fortellings-finner� som leter etter fortellinger i intervjuene og en 

�fortellings-skaper� som setter de mange forskjellige hendelsene sammen til en 

sammenhengende historie. (Kvale, 2005: 132) 

 

Ut fra disse ulike narrativene brukte jeg meningskategorisering for å kode 

intervjuene I kategorier jeg kunne bruke for å tegne opp mer generelle modeler 

eller kart over nettverkenes organisering. Ved ferdig transkribering av de 15 

interjvuene hadde jeg veldig mye tekst for hånden. Kategoriseringen hjalp og 

sortere og redusere disse lengre tekstene til figurer (Kvale, 2005:125). 

 

Kategoriene oppsto underveis i analyseringen av denne oppgaven og ble tatt fra 

intervjupersonens eget forråd I samsvar med grounded theory form for analyse. 
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Kapittel 2. 

Norsk film i kontekst 
 
 
 

Jeg vil nå se på forholdet mellom de ulike feltene gjennom norsk 

filmbransjes historie, med spesielt fokus på hvordan ulike generasjoner 

filmskapere har manøvrert i forhold til myndighetene, og hvordan disse 

har respondert til deres behov. Jeg vil avslutningsvis oppsummere de 

historiske periodene med utganspunkt i konflikten mellom børs og 

katedral. 
 

1896 � 1920: Pionertid 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    
                           

  

Ingen nasjonal forankring i 
filmene  
 
Attraksjonsfilm 

Kommunalt monopol 
 
   

Gryende ønske om 
nasjonal identitet

 
Markedsstyrt 
bransje 
 

   Norsk Kino- og Filmfond 
 
    Statens Filmkontroll 

Svensk og dansk film 
populariseres (for 
eksempel dansk erotisk 
melodrama) 

Norge blir 
selvstendig i 1905 

Konflikt 1

   Konflikt 2 

 Ytringsfrihet

   1.verdenskrig 1914-1919

De kulturkonservatives 
kamp mot fordervelse 
av filmen I Amerika 

 Teknologisk innovasjon:  
 Utvikling av optisk underholdning 
 
Amerikansk filmindustri  overtar som 
ledende filmindustri etter første 
verdenskrig 
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Kinofilmen oppsto i det norske markedet i 1896, som et resultat av 

utviklingen av optisk underholdning i Europa i løpet av 1800-tallet. 

Omreisende illusjonister og showmenn turnerte med Laterna Magica og 

andre typer panoramakunst i bagasjen, og disse fant snart veien til Norge 

der den første kinovisningen ble arrangert på Cirkus Variété i Christiania.  

 

Kinofilmen var først forbeholdt middelklasse og borgerskap, men 

ettersom nyhetsverdien sank, falt prisene, og filmen ble en 

underholdningsform for hele befolkningen (Iversen og Solum, 1997:11), 

noe som førte til et voksende marked. 

 

Produksjonen av spillefilm i Norge startet på slutten av 1910-tallet. 

Produksjonsselskapene var vertikalt integrerte og fulgte en markedsstyrt 

sirkeløkonomi, der billettinntekter finansierte kinoproduksjon, uten 

inngrep fra staten. Denne vertikale organiseringen var inspirert av den 

franske filmindustrien, som sammen med den italienske filmindustrien 

dominerte markedet i ytre rammebetingelsene.  

 

Men da første verdenskrig brøt ut i 1914 ble de europeiske 

filmindustriene hardt rammet. Den amerikanske filmindustrien 

(�Hollywood�) erobret posisjonen den har beholdt siden som verdens 

mektigste filmindustri.   

 

Den amerikanske kinoindustriens var en ytre faktor som førte til at det 

indre norske markedet ekspanderte. På kort tid åpnet flere faste kinoer i 

Christiania, Bergen, Drammen, Trondheim og Stavanger.  
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Kinomarkedets utvidelse ble ytterligere forsterket etter som 

fiksjonsfilmen etter hvert tok over for den tidligere dominerende 

dokumentariske aktualitetsfilmen, i tillegg til at filmene ble lenger, noe 

som muliggjorde helaftens forestillinger (Iversen, 1997:13). 

  

I det estetiske feltet var filmenes form rent underholdende, og noen 

erotiske, inspirert av dansk erotisk melodrama. Den norske filmen 

manglet fortsatt et nasjonalt særpreg, og det var et fåtall kunstnerisk 

utøvende. Den viktigste filmskaperen i denne perioden var Halfdan Nobel 

Roede, og hans filmer utspilte seg typisk i en urban scenografi med en 

dansk melodramatisk stil (Hanche, 2004:10).  

 

Ettersom kinoene �dukket opp som paddehatter på hvert gatehjørne i 

snuskete lokaler� (Iversen, 1997:19), oppsto det moralsk panikk i deler av 

det norske samfunnet, og i kunstnerkretser ble også film mindre godt 

ansett. Samme tendens fantes i andre land. Ideen om at kinofilmen måtte 

kunne brukes til noe annet enn forførende, vulgær og nedbrytende 

underholdning sto sterkt blant de kulturkonservative i Amerika (May 

1983, i Iversen og Solum, 1997:27). Politisk var Norge også blitt 

uavhengig av Sverige i 1905. Nasjonalfølelsen og det norske 

selvstyreønske sto sterkt, og dette preget filmbransjen.  

 

Disse faktorene var alle medvirkende til at film og kino ble underlagt så 

vel statlig sensur som kommunal konsesjon, i kinoloven av 1913. Med 

hjemmel i denne loven overtok de fleste kommuner etter hvert selv 

kinodriften, og fortjenesten. Filmproduksjonsmiljøet ble lidende, og under 

pionértiden, fra 1896-1920 ble de vesentlig mindre i stand til å utvikle seg 

i Norge enn i de to nabolandene.  
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Kommunalt monopol  

Første gang kommunene er engasjert i  en 
norsk spillefilmproduksjon                    

            
 

Hollywoodindustrien 
ekspanderer 

Nasjonale og realistiske 
impulser 

Nasjonalismen 
blomstrer i Europa 

 
Krise for private produsenter 

Utvikling av 
europeiske filmkulturer 
på nasjonalstatens 
grunn 

  
   Nasjonal  
  mobilisering

 
Nasjonalromatikk/bonder
omantikk 
Fante Anne (1920) 
 

Kinoloven førte til to konflikter i filmfeltet. Først en økonomisk konflikt 

mellom kommunene og filmproduksjonsmiljøet som mistet sitt frie 

marked og gjorde det svært vanskelig for private filmprodusenter å 

etablere seg (konflikt 1), og en konflikt med bransjens interesse av 

ytringsfrihet. Dette viser til konflikt 2 i figuren.  

 

Meningen av �ytringsfrihet� er tvetydig. Den kan ha vist til (a) et reelt 

ønske om film som sosial bevegelse og stemmegiver for ulike grupper i 

samfunnet, eller også hatt elementer av å være (b) et skalkeskjul for 

private markedsaktørers profittbehov. Disse fikk ikke lenger nyte 

inntektene fra de populære erotiske melodramaene fordi de var blitt 

moralsk tvilsomme, og spekulative filmer.    

 

Kinoloven skulle demme opp for spekulasjon og kommersialisme, og 

hindre moralsk anstøtelige overtramp gjennom et eget sensurorgan, 

Statens Filmkontroll (Pax leksikon III, 365-366).  

 

1920-tallet: Det nasjonale gjennombrudd 
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To viktige ytre rammebetingelser virket inn på det indre norske filmfeltet 

i mellomkrigstiden: for det første Hollywoodindustriens voksende 

marked, og for det andre den kulturelle nasjonsbyggingen innen kunsten i 

Europa på grunnlag av den amerikanske ekspansjonen.  

 

I løpet av 20-årene nådde de amerikanske filmene 60 % av det norske 

kinomarkedet (Iversen og Solum, 1997: 20), og norske kinoeiere fikk 

merke presset i det økonomiske feltet.  

 

Inspirert av de nasjonalistiske impulsene som ønsket å bygge opp 

europeiske filmkulturer på nasjonalstatens grunn, startet oppbygningen av 

nasjonal filminstitusjon i Norge.  

 

På bakgrunn av kinoloven av 1913, måtte alle større kommunale kinoer i 

Norge i etterkrigstiden betale en årlig avgift. Denne potten skulle fungere 

som et støttetiltak for en nasjonal filmproduksjon (Pax leksikon III, 366). 

Folket hadde utrykt et ønske om et eget filmspråk, uavhengig av det 

danske og svenske (Nistad, 2002:87). Og dette fondet fra kommunene 

muliggjorde den første norske filmproduksjonen med norsk språk og 

norske skuespillere: Fante Anne (1920).  

 

Fante Anne introduserte det nasjonale gjennombrudd i norsk film, og ble 

en milepæl for norsk filmproduksjonshistorie (Sinding, 1972:9). Ved 

siden av at den politisk var en norsk variant av kampen mot den 

amerikanske filmens voksende dominans i Norge og Europa, viste denne 

bygdefilmen også en stilistisk overgang til nasjonalromantikken, 
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bonderomantikken og realismen, inspirert av de nasjonalistiske impulsene 

som preget Europa.  

 

Dette ses i Fante Anne ved at den er den første film laget på norsk, med 

norske skuespillere fra hovedstadens profesjonelle teatre og filmet i et 

norsk naturlandskap (Iversen og Solum, 1997:26). I løpet av tiåret 

fremstiltes bygda preget av idyll og romatisk nasjonalisme, og de norske 

filmene gikk vekk fra det dansk-inspirerte urbane landskapet som hadde 

preget scenografien og handlingene, og over i skildringer av norsk natur 

og folkeliv. Det var i denne perioden de første lange dokumentarfilmene 

ble laget i Norge, de såkalte �Norges-filmene�. Disse var reisefilmer som 

viste landskapet og samfunnslivet rundt om i landet (Hanche, 2004: 20). 
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1930-tallet: Lydfilm og gullalder 

 
  
 

 

 

På 30 tallet fikk den ekspanderende amerikanske kulturindustrien en 

betydelig innvirkning på den norske filmproduksjonen, både gjennom 

teknologisk oppgradering ved nye opptaks- og framvisningsteknikker, 

spesielt overgangen til lydfilm. Den amerikanske Hollywoodfilmen fikk 

også sterk innvirkning på den norske filmens form, og hele tidsperioden 

var preget av en kommersielt orientert kulturpolitikk. 

Preget av det teknologiske gjennombruddet i amerikansk film, kom 

lydfilmen til Norge. De amerikanske talefilmene var på denne tiden 

 
 

 
 

 

                    
                       

   Mer børsorientert 
Underholdningsfilm  
Tancred Ibsen  
Gullalder  

 
 
      
       Kommunalt styre   
 
 

      Sosialistiske budskap  

Behov for lydstudio

1935: Arbeiderpartiet til 
regjeringsmakten.  
                     AOF 

Hollywoodparadigme Skjerpet klassekamp 

Sindings  
Merkur Produksjon 

Sovjetisk film

Arbeiderfilm
Olav Dalgard 

NORSK FILM A/S 
            1932 

Amerikansk kulturindustri 
lanserer lydfilmen, og dominerer 
det internasjonale markedet.  

Økonomisk verdenskrise 
Dramatisk økning i arbeidsløshet, 
Forverrede levevilkår 
Skifte til sosialistiske eller 
sosialdemokratiske regjeringer 



 35

betydelige økonomiske suksesser i USA, og ga den amerikanske 

filmindustrien en overhengende maktposisjon i det ytre økonomiske 

feltet.  

 

�Amerikansk film kom til å fullstendig dominere det internasjonale 

markedet� (Iversen og Solum, 1997:48), og kinosjefene fikk en tøff kamp 

med å oppgradere de norske kinoene (Hanche, 1996:23).  

 

Den norske filmproduksjonsbransjen fikk også et nytt behov for et eget 

lydfilmstudio, et ønske som ble møtt av myndighetene med etableringen 

av Norsk Film A/S i 1932.  

 

Ved opprettelsen var foreløpig selskapets økonomi for svakt til å starte 

opp en egen produksjon, men ved hjelp av kommunenes produksjonsfond 

i det økonomiske feltet, som innebar at kinoene tilførte én prosent av 

kinoenes spilleinntekter i fem år til spillefilmsproduksjon, kunne den 

første norske egenproduksjonen lages i atelieret på Jar våren 1937: 

Tancred Ibsens To levende og en død. Denne filmen markerte selskapets 

formelle start i norsk filmproduksjon, hvoretter Norsk Film A/S kom til å 

stå som grunnstøtten i norsk filmvirksomhet (Dahl, 1996:151).  

 

Den norske filmen hadde på dette tidspunktet ikke en skole eller 

filmutdannelse. Kunnskapen og filmhåndverket ble videreført gjennom et 

uformelt lærlingsystem der man begynte som assistent i 17-18-19-20 års 

alderen og jobbet seg opp fra kaffekoker til ulike posisjoner, der den 

høyeste var produsentstillingen. Dette kom til å bli praksisen i Norsk Film 

og de få andre selskapene som klarte å produsere i filmfeltet. Disse 

lukkede rekrutteringsmekanismene etablerte et lite og homogent miljø, 

forsterket av det kommunale monopolet som gjorde det vanskelig for 
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filmselskaper utenfor dette nettverket å etablere seg. Det eksisterte få 

regissører, og kontinuiteten ble skapt gjennom å bytte roller fra produsent 

til regissør. Denne rekrutteringsmekanismen la rammene for det såkalte 

�engangsregissørproblemet�, det vil si at regissører ofte ikke fikk laget 

mer en én film i norsk filmproduksjonshistorie.  

 

Den amerikanske kulturindustriens påvirkning, ga seg også til utrykk i 

filmenes form. Hollywoodfilmens framstillingsform ble et estetisk 

rammeverk for filmskapere, som utrykk for en slags internasjonal film-

konsensus mot slutten av 1930-tallet (Bazin, 1967:30). I det indre norske 

feltet var den fremste filmskaperen Tancred Ibsen sterkt inspirert av den 

amerikanske stilen og fortellerteknikkene. Men påvirkningskraften gikk i 

begge retninger. Tancred Ibsen var sønnesønn av Bjørnstjerne Bjørnson 

og Henrik Ibsen, og det klassiske Hollywoodparadigmet hadde hentet noe 

av sin inspirasjon fra Henrik Ibsens verker.  

 

Denne oppgraderingen av filmteknikken på kinomarkedet og i 

produksjonsbransjen, og mestringen av en suksessfull filmfortellerform i 

de kunstneriske nettverkene, førte til en gullalder for den norske filmen, 

på samme måte som 1930-tallet ble gullalderen for den amerikanske 

filmen (Evensmo, 1967; Dahl et al., 1996; Braaten&Solum, 1997; Nistad, 

2002; Hanche, 2004). 

 

Parallelt med denne kommersielle suksessen, og børsorienterte 

kulturpolitikken, vokste arbeiderbevegelsen og dennes rolle for norsk film 

etter at Arbeiderpartiet kom til regjeringsmakten i 1935. 

Arbeiderbevegelsens voksende kraft skyldtes en verdenskrise som førte til 

dramatisk økning i arbeidsløshet og forverrede levevilkår. Disse sosiale 
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omveltningene ga utrykk for sosialistiske og sosialdemokratiske 

strømninger i det sivile samfunnet. 

 

Da Arbeiderpartiet kom til makten gikk Norsk Film A/S fra kun 

kommunalt eierskap til også statlig finansiering, og myndighetene fikk nå 

enda sterkere innflytelse på filmenes innhold. Arbeiderbevegelsen 

opprettet i denne mellomkrigstiden selvstendige kulturelle institusjoner 

slik som �Magasinet for alle� eller �Arbeidernes skøyteklubb�, og 

Arbeidernes Oplysningsforbund (AOF) som ga den norske filmen en ny 

rolle som rolle som opinionsskaper for politiske holdninger i det 

kunstneriske feltet, og gjorden den del av partiets propagandavirksomhet 

(Hanche, 2004:33).  

 

AOF satset målbevisst på å skildre arbeiderklassens kår på film, og i en 

tiårs periode ble det produsert rundt 40 filmer for partiet. Sentral i denne 

produksjonen var regissør og partimann Olav Dalgard som først fikk et 

teaterstipend av staten i 1936 som han brukte på å studere film i 

Sovjetunionen. På denne tiden hadde sovjetisk film utviklet en egen 

montasjeteknikk med Sergej Eisenstein som frontfigur, mest kjent for sin 

Panserkrysseren Potemkin (1925). Montasjeteknikken besto I å hente 

fram følelser publikum med den rette redigeringen av filmen ved av 

sidestilte bilder som sammen utløser en emosjon. Disse sovjetiske 

arbeiderfilmene var realistiske og sosialistiske I budskapet, og Olav 

Dalgard hentet inspirasjon fra disse filmene i produksjonen av norske 

arbeiderfilmer for AOF.  I det lille selskapet Norsk Lydfilm A/S fikk 

Dalgard produsere jevnt mellom 1935 og 1939.  Blant de mest kjente 

produksjonene var Samhold må til (1935), Lenkene brytes (1938) og Gryr 

i Norden (1939). Disse filmene ble laget og distribuert på 16 mm film, et 

enklere og lettere format som gjorde det mulig å vise I klubber og 
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foreninger utenom vanlig kinosammenheng (Hanche, 2004:33), nok et 

eksempel på de selvstendige kulturinstitusjonene partiet bygget opp i 

mellomkrigstiden. 

 

Et slikt aktivt samarbeid mellom det politiske feltet, og formfeltet var 

unikt i norsk filmhistorie. Dette samarbeidet gjorde det omtrent umulig 

for private aktører å etablere seg i det økonomiske feltet på grunn av det 

kommunale monopolet. Kun et selskap klarte å holde en produksjon 

gående: Leif Sindings �Merkur Produksjon�. Sinding fikk etter hvert 

vunnet større deler av markedet med sine underholdningsfilmer, og fra 

høsten 1935 til julen 1938 var han den eneste som drev en kontinuerlig 

produksjon ved siden av Norsk Film AS (Hanche 2004: 30).  

Denne styrken og uavhengigheten på markedet kom senere til å gjøre ham 

interessant for tyske okkupanter. 

 

 

1930-tallet viste en mer børsorientert kulturpolitikk innenfor en sterkt 

ekspanderende amerikansk kulturindustri. Teknologiens oppgradering og 

mestringen av nye fortellerteknikker fra Hollywood førte til en 

kommersiell suksess for norsk film, den såkalte �gullalderen�.  

Samtidig mobiliserte arbeiderbevegelsen seg og den offentlige politikken 

ga støtte til sosialistiske filmskapere i katedralen, slik som Olav Dalgard.  

Fra og med denne tidsperioden ser vi en trend mot mer differensiering av 

estetiske grupper i katedralen. 
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1940-tallet: Ideologisk kontroll og eskapisme 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     Den 9. april 1940 ble Norge okkupert av nazi-Tyskland. Norsk films indre 

liv kom i krigsperioden fram til 1945 å domineres fullstendig av denne 

okkupasjonsmakten.  

      Den norske filmproduksjonen var frakoblet det sivile samfunnet. Man 

produserte kun underholdningsfilm for den norske og germanske folket 
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under streng sensur fra Statens Filmdirektorat, et statlig organ opprettet av 

nazistene for å kontrollere filmproduksjonen. 

      Leder for dette direktoratet ble den tidligere kommersielle 

filmprodusenten Leif Sinding. Sinding reduserte antallet produsenter, og 

fikk finansiert produksjonen av norske underholdningsfilmer som ble 

kassasuksesser i det indre økonomiske feltet, og eksportvare til det 

germanske språkområdet (Iversen og Solum, 1997:62). 

      Under den tyske okkupasjonsmakten var bare ett parti tillatt: Vidkun 

Quislings �Nasjonal Samling�. Én eneste politisk film ble laget i denne 

perioden: Walter Fyrsts �Unge Viljer� (1943). Denne bare på et eksplisitt 

nasjonalsosialistisk budskap. Men mot okkupasjonen og den tyske 

nasjonalsosialismen kjempet også en motstandsbevegelse i innholdsfeltet 

som utfordret nazistenes kontroll over de offisielle mediene. 

Motstandsbevegelsen fikk ikke produsert filmer, men var aktiv gjennom 

illegal avisvirksomhet. Etter krigen ga denne heroiske nasjonalismen 

innhold til en rekke filmer. 
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1945-1951: Nasjonal gjenreisning  
 

 

 

 

Perioden etter okkupasjonen preget av patriotisme og feiring av de 

alliertes seier. Dette fikk konsekvenser for filmenes innhold.  
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Filmene feiret motstandsbevegelsen gjennom heroisk realisme (Evensmo, 

1955:39, 145-146) og skildringen av folkelivet. 

Den heroiske realismen var en stil som søkte seg til virkeligheten, og ofte 

til faktiske hendelser fra krigstid eller mellomkrigstid for å skape et 

kraftfullt utrykk med samsvar hos publikum (Iversen og Solum, 1997:81). 

Et eksempel er filmen �Kampen om tungtvannet� (1948) som baserte 

handlingen på den mest kjente sabotasjeaksjonen gjennomført på norsk 

jord under 2. verdenskrig. Eksempler på skildringer av det norske 

folkelivet var Arne Schouens �Gategutter�(1949). Schouen og hans 

generasjon var inspirert av europeiske alternativer til hollywoodstilen, 

særlig italiensk neorealisme som i Vittorio de Sicas filmer Sykkeltyvene 

(1948) og Umberto D (1952). 

Den nasjonale gjenreisningen materialiserte seg gjennom Arbeiderpartiets 

virksomhet for filmen og norsk kulturliv generelt. For første gang gikk en 

fri stat inn i filmvirksomheten og startet en betydelig integerering av 

filmen i norsk samfunns- og kulturliv (Evensmo, 1967:253). 

Viktigst i denne sammenheng ble etableringen av kulturelle 

riksinstitusjoner med ansvar for å distribuere god kunst og 

folkeopplysning slik som statens Filmråd og Bygdekinoene. I det 

økonomiske feltet var det gjenreisning, og siden �publikum var utsultet på 

bøker og filmer� (Iversen og Solum, 1997:74) var det udekket 

etterspørsel. 

Denne etterspørselen var den amerikanske filmindustrien beredt på, og sto 

klar med en studioproduksjon som hadde vokst svært stor under krigen. 

Dette startet opptakten til amerikansk gullalder, men også en gullalder for 

den norske filmen i den kommende perioden. 
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1951-1964: Gullalder 
 

 
50-tallet var da den amerikanske filmindustrien for alvor tok over 

markedet. I formfeltet hadde 1940-tallet vært preget av mer finkulturell 

italiensk nyrealistisk film. 1950-tallet markerte overgangen til mer 

kommersielle sjangere. Bourdieus smakshierarki mellom �high brow� og 

�low brow� kultur, eller den rene og den populære smaken er interessante 

analytiske begreper i forståelsen av denne overgangsfasen mellom 40-

tallets europeisk inspirerte filmform, og den amerikanske på 50-tallet. De 

to smakskategoriene står i relasjon til sosiale gruppers tilegnelse av 
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kulturell kapital, som videre avhenger av posisjonen til denne gruppen i 

det sosiale rommet. Plasseringen av disse posisjonene skaper 

distinksjonene eller klasseforskjellene i samfunnet (Bourdieu, 1986).  

I samsvar med Bourdieus analytiske smaksbegreper benyttes den �rene 

smaken� for å holde avstand fra den �populære smaken�, som betraktes 

som for naiv og lett tilgjengelig. 

Samfunnet feiret etterkrigstidens moderniserte dagligliv og den 

amerikanske kulturindustriens innflytelse. Dette ga utslag i filmenes 

innhold som ofte var etterligninger av den amerikanske Hollywoodfilmen, 

som for eksempel screwballkomedien som hadde hatt stor suksess i USA 

på 40-tallet. Typisk for perioden 1951-1964 var ekteskapskomediene der 

Nils R. Müllers Vi gifter oss (1954) dannet opptakten til en produksjon av 

ekteskapskomedier fram til 1964 som ble store suksesser, ledet an av det 

mest sentrale paret i det kunstneriske filmfeltet på den tiden: Edith og 

Otto Carlmar.  

Parallelt støttet myndighetene bransjens behov gjennom innføringen av 

gunstige støtteordninger. �Stønadsordningen� av 1950 ga produsentene 

store fordeler. Denne innførte et garantisystem, der alle produsenter skulle 

ha en viss sikkerhet. Ordningen la vekt på at premiering av de beste 

produksjoner og enkeltprestasjoner skulle stimulere til kvalitet.  

Dette førte til et økt produksjonsvolum i det økonomiske feltet selv om 

produsentene ofte gikk utover de økonomiske rammene (Hanche, 

2004:55), men dette produksjonsvolumet ble dekket på markedet, og 

publikumsbesøket nådde i løpet 50-tallet nye rekordhøyder i Norge. I 

1956 gikk gjennomsnittsnordmannen 12 ganger på kino i året (Dahl, 

1996:226). Men til tross for norsk films kommersielle suksess i denne 

perioden, var trusselen fra amerikansk filmindustri like overhengende. I 
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løpet av 50-tallet tok de amerikanske filmene nesten over for det norske 

markedet, og kinobransjen truet med boikott. Stønadsordningen ble også 

endret i 1955 og fungerte nå etter det prinsipp at den enkelte films 

spilleinntekter var avgjørende for størrelsen på statlig støtte. Dette utløste 

på mange måter kunstneraksjonen I neste tidsperiode som var en reaksjon 

på den amerikanske filmens kommersielle innflytelse i formfeltet.  
 

1964-1968: Kunstnerisk offensiv 
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På samme måte som overgangen 1940-1959 viste en overgang fra �ren 

�smak til �populær smak� i bourdiansk forstand, representerte de 

kulturradikale nettverkenes opprør mot 50-tallets ekteskapskomedier et 

ønske om å vende tilbake til den �rene smaken�. Den samme velstanden 
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og moderniseringen ga mye �low-brow�-kultur ga dermed også grunnlag 

for �high-brow�. 

 

Som følge utviklet det seg i formfeltet nå mer eksperimenterende 

smalfilm inspirert av de modernistiske ideene i Europa. Erich Løchens 

Jakten (1959) tok eksempelvis i bruk ideer fra Bertolt Brecht, og initierte 

den stilistiske overgangen i formfeltet til modernisme som fortsatte utover 

60- og ble radikal på 70-tallet (Iversen og Solum, 1997:147). 

 

Modernismen eller avant-gardismen viser til en kort periode i favør av 

formfeltets automonomi gjennom idéen om kunstens selvstendiggjøring. 

Koblingen mellom katedralen og sosiale bevegelser ble i denne perioden 

avkuttet, og markerte også avslutningen på etterkrigstidens feiring av de 

allierte seier og heroismens tid. 

Studentopprøret og feminismen som oppsto i den neste perioden ble nye 

sosiale bevegelser igjen (et viktig tema hos Habermas), og fikk navnet 

�kulturradikalisme�.  

 

Kontrasten til denne amerikaniseringen var også sterke i innholdsfeltet. 

Carsten E. Munchs dokumentarfilmer om dagliglivet i Norge 

(Dokumentarfilmen �Carsten E. Munch - en film-, tv- og kinopionér�, 

2002) fortsatte på mange måter gjenreisningsgenerasjonens 

nasjonalistiske arbeid som for eksempel Norges filmene. Munch og 

etterkrigstidens ledende kunstnere som Arne Schouen var filmpionerene i 

formfeltet da det jeg vil omtale som �den eldre generasjonen�, eller 

kohort 1 i denne studien fødtes. Dette viser til den eldre generasjonen som 

fortsatt er aktive i filmfeltet i dag.  
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Utover 60-tallet brøt konflikten mellom høy og lavkultur ut i full 

offentlighet. De kommersielle komediene ble nå underlagt filmkunstens 

og ideologikritikkens luper. Kritikken rammet både publikums smak og 

intelligens, samt de kommersielle produsentene som styrte bransjen. Et 

eksempel var produsenten Otto Carlmar, som i dette tiåret regjerte som 

produksjonsdirektør for Norsk Film A/S. Mytene om sparsommeligheten 

og den økonomiske interessen på tross av det kunstneriske engasjement 

hos Carlmar lever fortsatt, fra den klassiske �å trekke ut spikrene fra 

dekorasjonene etter endt opptak og rette dem ut med tanke på gjenbruk�, 

til �servering av hardkokt spaghetti for å spare strøm� (Holst, 2006:21).  

 

Aktive filmfolk, omtalt som de �44� gikk derfor inn sommeren 1964 med 

en aksjon for å skifte ut Carlmar. Deres kandidat, kunstneren Erik Borge 

ble valgt, og fra nå av ville norsk film preges av en mer kunstnerisk og 

modernistisk stil (Hanche, 1997:66).  

 

Myndighetene ville nå satse på filmenes kunstneriske kvalitet, men dette 

ga negativt utslag i børsen. Produksjonen falt og grunnvirksomheten 

Norsk Film A/S fikk store finansielle problemer. Det var på denne tiden 

det ble snakket om � hull i bakken på Jar� (Holst, 2006:20).  

 

Antallet besøkende på kino sank også drastisk. Dette ble forsterket av 

fjernsynets utvikling i de ytre rammebetingelsene, spesielt NRK- 

fjernynsteatret med Arild Brinchmann i spissen (Dahl, 1996:321).  

 

NRK-fjernsynet tok snart over kinopublikummet, i tillegg til at viktige 

ressurser fra filmbransjen som Rigmor Hansson Rodin, Arild 

Brinchmann, Tore Breda Thoresen og Carsten E. Munch, gikk over til 

fjernsynsbransjen. Etter hvert begynte NRK regulære fjernsynssendinger, 
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og innen tiåret var ute hadde mesteparten av landet fjernsynsdekning. 

Publikumstallene i 1970 viste en halvering av antallet besøkende på kino i 

forhold til i 1960 (Hanche, 2004:66). 

 

1968 og 70-tallet: Radikalisering 
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å overleve på kommersielle vilkår i den nye situasjonen, steg filmens 

anseelse og status i formfeltet.  
 

                

                 �Fra en kommersiell kinokultur, med hovedvekt på å tilfredsstille 

etterspørselen etter masseunderholdning, utvikler det seg i Norge på 

1970-tallet en stadig mer raffinert filmkultur, der filmen som kunstart og 

kulturytring ble et mål i seg selv� (Hanche, 2004:66).  

 

Dette er effekten av at myndighetenes engasjement i filmenes form og 

innhold ble omfattende, både gjennom en offensiv kulturpolitikk for å 

fremme kvalitet og kunstnerisk film, og finansiell støtte gjennom nye 

støtteordninger.  

 

Det er her viktig å skille mellom avantgardismen og modernismen der 

kunsten skulle representere en sosial bevegelse i seg selv, og 

politiseringen av denne under �studentopprøret�, da nye med �idealiserte� 

ideer om at kunst skulle koble opp om sosiael bevegeler. Men dette var 

ikke et opprør fra en arbeiderklasse, heller en middelklasseungdom under 

høyere utdannelse, selv om et mindretall proletaliserte seg frivillig (jf. 

Dag Solstads Gymnaslærer Pedersen, 1982) 

 

I 1968 innførte staten kunstnerstipend (St prp nr 39 (1967-68), en 

utvidelse av arbeiderstipendene for kunstnere fra 1962. I 1971 ble det 

opprettet en eget kulturavdeling i Kirke- og undervisningsdepartementet, 

og ekspedisjonssjef Johs Aanderaa tok fatt på de første kulturmeldingene. 

Carsten E. Munch ble en viktig inspirasjonsfigur med sitt arbeid med å 

integrere generelt kulturarbeid med kinovirksomhet.  
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Den store gjelden til Norsk Film A/S ble sanert av staten som gikk inn 

som hovedaksjonær i selskapet. Statens pengebevilgninger fortsette å øke, 

og nådde toppen i perioden 1972 til 1981 med en firedobling av statlige 

midler til norsk filmproduksjon. I 1976 videreutviklet staten 

stipendordningen gjennom innføringen av reise- og studiestipender, og 

andre typer stipender. Dette utløste en utdanningsrevolusjon som gjorde 

seg sterk på 70-tallet gjennom universitetsmiljøenes virksomhet, og som 

vi skal se på 80-tallet gjennom tilførselen av nye nettverk med spesifikk 

utdannelse innen film fra utlandet.  

 

Dette kan ses på som et utslag av Arbeiderpartistatens 

motkonjonkturpolitkk i etterkant av oljekrisen og nederlaget for pro-EU-

politikken tidlig på 70-tallet. 

 

I 1977 introduserte til slutt staten garantiinntekten som skulle svare til de 

kunstnerisk utøvende ved å skape økonomisk trygghet og bedre vilkårene 

for flest mulig kunstnere. Ved hjelp av denne statsgarantien fikk mange 

laget sitt eget produksjonsselskap, og vi så fremveksten av de første 

private selskapene. Men et problem som kom til å vedvare i norsk 

filmbransje, var at disse selskapene bare fikk laget en film, og ikke var 

sterke nok til å opprettholde produksjonen.   

 

De to eneste private selskapene som klarte å holde på en kontinuerlig 

produksjon og klarte å konkurrere med Norsk Film A/S på 70-tallet og 

første halvdel av 80-tallet, var Teamfilm, etablert i 1962 av Knut 

Andersen, Knut Bohwim og Mattis Mathiesen, og Mefistofilm A/S 

grunnlagt i 1970 av Svend Wam og Petter Vennerød. Wam og Vennerød 

kommer til å produsere 12 filmer totalt, samtlige med statsgaranti.  
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 På basis av myndighetenes støtte, blomstret kunstnere i formfeltet. De 

modernistiske strømningene fra 60-tallet fortsatte sin utvikling på 70-

tallet, mye takket være den nye direktøren i Norsk Film AS, Erik Borge, 

som nå våget å satse på unge talenter. En ny generasjon av filmskapere 

vokste fram, hvorav flere fortsatt er aktive i filmfeltet i dag, og 

representerer den første kohorten i denne studien. Viktige representanter 

for denne generasjonen er Anja Breien, Egil Kolstø, Espen Thorstenson, 

Per Blom, Oddvar Bull Tuhus, Sven Wam, Erik Løchen, og senere Liv 

Ullmann som regissør. Filmene deres var inspirerte av 40 og 50-tallets 

italienske neorealisme, engelsk Free cinema og Kitchen Sink Realism 

(Iversen og Solum, 1997:188), og La Nouvelle Vague i Frankrike. Arnljot 

Berg, Rolf Clemens og Pål Bang Hansen laget filmer influert av den 

italienske mesteren Michelangelo Antonioni, og senere fulgte den 

Godard-inspirerte Pål Løkkeberg med Liv (1967) og Exit (1970) (Iversen 

og Solum, 1997:147). Dette svarer til den eldre generasjonen, eller kohort 

1 i denne studien og som utgjorde det filmmiljøet, det jeg vil omtale som 

�den yngre generasjonen�, eller kohort 2 i denne studien fødtes. Dette 

viser til den yngre generasjonen som er aktive i filmfeltet i dag.   

 

Kohort 1 markerte starten på �regissørrollen�, inspirert av 

auteurtradisjonen7 i fransk film. Et problem oppsto imidlertid da denne 

gruppen møtte på �éngangsregissørproblemet�, et problem som ble 

sterkere for regissørene i kohort 2, fordi de ikke var tilknyttet noen 

 
 7 Auteurtradisjonen har sin opprinnelse I fransk nybølge-film fra 1950-tallet, og har hatt enorm 
innflytelse på filmkritikk siden filmregissør og filmkritiker François Truffaut i 1954 sto fram 
som talsmann for "l�auteurisme" I det innføytelsesrike franske filmkritikertidsskriftet �les 
Cahiers du Cinéma�.  Auteurisme er en metode for filmanalyse eller et kjennetegn ved en 
regissørs arbeid som gjør ham eller henne til førsteforfatter eller auteur (av det franske ordet for 
forfatter) det vil si at filmen gjenspeiler regissørens egne kreative visjon. Juridisk sett er skaperen 
av en film som et kunstverk, eieren av denne filmens rettigheter (copyright). I EUs lovverk vil 
filmregissøren alltid bli sett på som auteuren/ forfatteren, eller en av forfatterne av en film 
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etablerte produsenter, og myndighetene favoriserte en rask utskiftning av 

debutanter i filmpolitikken. 

 

Videre utover 70-tallet utviklet de modernistiske ideene i formfeltet seg 

til en form for politisk modernisme, parallelt med at innholdsfeltet 

begynte å adoptere sosialrealistiske ideer påvirket av de sosialistiske 

ideene, de intellektuelle strømningene i universitetsmiljøene, feminismen 

og protestene mot Vietnam krigen. 

 

Denne radikale sosialrealistiske normen kom til å bli toneangivende 

innenfor ulike kunstformer som litteratur, teater, film og bildekunst på 

1970-tallet.  

 

Filmene ble tyngre, og mer seriøse i sin tematikk. Begrepet 

ideologikritikk ble et viktig kriterium for kunstvurdering, en tendens som 

også preget den internasjonale filmutviklingen. Filmskaperen skulle nå ta 

stilling til aktuelle politiske spørsmål, og filmene ble også vurdert etter 

politiske kriterier. Nye formater som kortfilm og dokumentarfilm som 

kunstnerisk utrykk og propagandamedium utviklet seg. Et eksempel var 

kunstnerisk kortfilmproduksjon i Club 7-miljøet i Oslo og andre 

motkulturelle strømninger som oppsto ved hjelp av nye statlige 

filmstøtteordninger på basis av De 44s seier i Norsk Film A/S. 

Radikaliseringen, kvinnebevegelsen, EU-motstanden og nedleggelsen i 

norsk industri ble typiske temaer i denne filmvirksomheten som fikk sin 

base i Norsk Filmsenter dannet i 1972. Filmsenteret fungerte som 

uavhengig distribusjonsorgan og politisk forum.  
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Typiske regissører i denne bevegelsen var Vibeke Løkkeberg med Abort 

(1972), Oddvar Einarson med Kampen om Mardøla (1972), Sølve Skagen 

og Malte Wadmans streikefilmer og Jan Knutzens anti-EEC filmer. 

 

Staten etablerte også oppdragsfilmen gjennom produksjonsselskapet 

Opplysningsfilm AS, og statskanalen NRK merket tydelig et 

venstreorientert standpunkt i sin profil. Men det politiske feltets 

samarbeid i innholdsfeltet, møtte snart kritikk i formfeltet. Kritikerne 

hevdet at filmskaperne hadde vendt seg bort fra publikum, og �laget film 

for hverandre�. Kritikken av radikalismen spredde seg også til TV. I 1975 

ble statskanalen NRK anklaget for å brukes av venstreorienterte til 

politisk misjonering (Dahl, 1996:382).  Filmpolitisk var denne perioden 

sterkt preget av uenighet mellom de ulike institusjonene i filmfeltet, noe 

Holst poengterer bidro til å sette en brems for et velfungerende 

institusjonelt filmrammeverk i Norge (2006:28), det vil si en situasjon 

preget av politisering, tung statlig støtte til kulturelle formål, men dårlig 

inntjening.  

 

Makten ble til slutt fordelt mellom Norsk Filmråd som statens rådgivende 

organ, Statens filmproduksjonsutvalg, og NRK på den ene siden; og 

kommunene og Norsk Filminstitutt på den andre siden.   

 

Feminismen var en internasjonal sosial bevegelse som ble sterk mot 

slutten av 70-tallet, slik som for eksempel at 1975 ble kåret til FNs 

internasjonale kvinneår. Feminismen fikk også en spesiell norsk pregning. 

I økonomien skulle kvinnene ut i arbeidslivet; i politikken fikk man 

statsfeminisme: Gro Harlem Brundtlands regjering fra 1981 stilte med 7 

kvinnelige statsråder. I samfunnet var kvinnefronten sterk, for eksempel 

gjennom det feminstiske tidsskriftet Sirene. Det samme gjaldt for filmen: 
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for første gang fikk bransjen et tilfang av filmer fortalt fra kvinnelige 

synsvinkler, og med kvinner i hovedrollene, og under et nordisk 

filmprogram på American Filminstitute i 1982 oppsto for første gang 

begrepet �Norway � the land of female directors�. Viktige representanter 

var Anja Breiens Voldtekt, Hustruer (den fikk senere oppfølgeren 

Hustruer 3 i 1996), hennes hovedverk Arven (1979), Den alvarsamma 

leken (1977), Forfølgelsen (1981), Papirfuglen (1985), og Smykketyven 

(1990). I 1977 debuterte Vibeke Løkkeberg som spillefilmsregissør med 

Åpenbaringen. Senere lagde hun Hud (1986) og Løperjenten som fikk 

premiere i 1981 samtidig med Laila Mikkelsens Liten Ida.  

 

Gro Harlem Brundtlands regjering ble også den siste regjeringen til å 

involvere seg i innholdsfeltet. Snart presset ytre teknologiske 

rammebetingelser på og dannet opptakten til bred politisk endring.  

 

 

1981- 1989: Børs og medierevolusjon 
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På slutten av 70-tallet kom videofilmen til Norge. De to 

videokassettypene VHS fra JVS og Sony Betamax utløste en eksplosjon 

av leiefilmkonseptet. Dette rammet filmbransjen, som for alvor fikk 

merke konkurransen av �hjemmekinoen� på markedet. Mens 

kinobesøkene raste ned til 12 til 13 millioner per år, økte 

videoomsetningen med nærmere 1 milliard (Hanche, 2004: 80).  

 

Parallelt skjedde et ideologisk skifte i Europa. Velgerne vendte seg over 

til markedsliberalismen, og Margareth Thatchers conservative party i 

England ble et politisk forbilde.  

 

Denne såkalte �høyrebølgen� ga Kåre Willoch regjeringsmakten i 1981 

fram til 1986 med Lars Roar Langslet som Norges første kulturminister. 

Langslet introduserte i 1983 filmmeldingen Film i mediesamfunnet, som 

endret forholdet mellom det politiske og økonomiske feltet fra et fullt 

statsmonopol til liberal organisering og demokratisering av mediene ved 

hjelp av reklamefinansiering. Bastiansen og Dahl kaller dette for �det 

store hamskiftet� (2003).  
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Liberaliseringen innførte et komandittselskap der investorer (komanditter) 

hver for seg kunne avskrive sin eierandel, inklusive den delen som var 

finansiert med statsgaranterte lån, og derved få skatteutsettelse. Dette ga 

en ny økonomisk giv for bransjen, som jeg senere vil vise fikk 

konsekvenser for de kunstneriske nettverkenes organisering. 

 

Demokratiseringen skjedde gjennom at regjeringen opphevet NRKs 

kringkastingsmonopol, etablerte nærradioene, og utvidet 

studiestipendene. Dette førte til en utdanningseksplosjon på grunnlag av 

den utdanningsgenerasjonen som hadde startet på 70-tallet. Denne kohort 

2 ble nå større og sterkere på grunn av utviklingen av 

filmutdannelsesinstitusjonene. 

 

Børsens prinsipper hadde nå fått større spillerom og skapte en jappetid 

full av optimisme. Videoens suksess i det økonomiske feltet ble brukt til 

filmbransjens fortjeneste. I 1985 endret staten kinoloven til at penger 

skulle gis fra videoomsetningen til filmbransjen.  En avgift på 2,5 prosent 

av alle kinobilletter og all utleie og salg av video skulle nå kreves inn og 

brukes til beste for kulturelle tiltak i bransjen. 

Parallelt førte jappetidens optimisme til forventninger om kvikk 

fortjeneste inspirert av den amerikanske tanken om et stort marked for 

underholdning (Hanche, 2004:81). Dette utløste en spekulasjonsbølge der 

filmproduksjon, og videoproduksjon bare var en del av helheten i det 

økonomiske feltet.  

 

Allikevel skjedde privatiseringen kun delvis. Et eksempel på dette var det 

politiske feltets håndtering av videoindustrien. Politisk fikk både kino- og 

videobransjen lik behandling, som et utrykk for et kompromiss mellom 

børs og katedral. Kinoloven ga på den ene siden videoforhandlerne 
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færrest mulig restriksjoner ved at videokassetter kunne behandles 

lempeligere og fikk en slags etterhåndskontroll. På den andre siden ga 

staten støtte til kinofilmproduksjonen. 

 

�[Kinoloven] var et utrykk for et kompromiss mellom en 

Arbeiderpartiregjering I mindretall og et ikke-sosialistisk 

stortingsflertall� (Hanche, 2004:80).  

 

Det ideologiske skiftet fikk også konsekvenser for de kunstnerisk 

utøvende og filmenes form og innhold. Staten la til nye 

rammebetingelser, både slike som støttet opp mot den gamle 

generasjonen, og slike som støttet opp om den nye oppvoksende 

generasjonen. 

 

Økningen av private investeringer og dereguleringen styrket produsentene 

i den gamle generasjonen. Disse ble kapitalsterke og bygget opp selskaper 

som ga dem en klar maktposisjon i filmfeltet. Dag Alveberg utviklet 

Filmeffekt AS i samarbeid med Petter Borgli, John M. Jacobsen startet 

Filmkameratene AS, Vibeke Løkkeberg og Terje Kristiansen Åsfilm AS 

og Sigve Endresen Motlys AS. Flere av disse produsentene slik som John 

M. Jacobsen og Sigve Endresen fortsetter å dominere filmfeltet i dag. 

Disse produsentene fikk også støtte fra den mer kommersielt orienterte 

Aksel Helgeland som tok over som leder for Norsk Film A/S etter at De 

44s Erik Borge hadde styrt filmene i kunstnerisk retning i 18 år.   

 

Dette ombyttet fikk konsekvens filmenes form: sosialrealismen og 

idéfilmens tid var over, og Hollywoodfilmen tok over som det estetiske 

rammeverket. Denne hollywoodiseringen materialiserte seg på tre måter.  

 



 58

For det første gjennom produksjonen av genre og eventyrinspirert filmer i 

Norge slik som Orions Belte (1985), Etter Rubicon (1987) og Veiviseren 

(1987) som gjorde stor suksess internasjonalt. Veiviseren ble nominert til 

Oscar for beste utenlandske film i 1988. 

 

For det andre viste amerikanske selskaper en interesse for å produsere 

filmer I Norge (Revolution 1776 og Flight of The Navigator), og 

regissørene bak Orions belte og Veiviseren ble begge raskt involvert I 

internasjonale filmprosjekter med mer eller mindre vellykket resultat 

(Turnaround, Ola Solum, 1987, og Håkon Håkonsen, Nils Gaup, 1990) 

(Iversen og Solum, 1997:189). 

 

For det tredje fikk filmbransjen et mer positivt selvbilde på grunnlag av 

den internasjonale suksessen, og etterlignet den amerikanske 

filmbransjens måter å prisbelønne seg selv på. I 1985 fikk den norske 

bransjen sin egen Oscar (Dahl, 1996:440), film- og fjernsynsprisen 

Amanda som åpnet i 1985 med stjerner og unorsk glitter og stas. Årets 

film var da selvfølgelig Orions belte som vinner hele 5 Amandaer. (Holst, 

2006:91). Disse trendene fortsetter i dag, med for eksempel 

stjernesystemet Pia Tjelta, Ane Dahl Torp, Kristoffer Joner, Aksel Hennie 

og Nicolai Cleve Broch. 

 

Evensmo understreker hvordan Ibsen med Fant bidro til å �stake ut en 

retning� for den senere norske filmproduksjonen (Evensmo, 1967:198). 

Nils Gaups Veiviseren (1987) ble på samme måte en sentral impulsgiver 

for de senere norske gjennombruddsfilmene på 1980-tallet og viste den 

sterke internasjonale påvirkningskraften fra amerikansk massekultur 

(Iversen og Solum, 1997:201). 
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Men Veiviseren markerte også et skille fra Hollywooddramaturgien på 1930-tallet. 

Filmen refererte ikke bare til velkjente klassiske måtene å konstruere en 

filmopplevelse på kjent fra Hollywooddramaturgien; den visteogså en klar samisk 

identitet. Filmen bygget på et gammelt samisk sagn, og hadde et klart aspekt av å 

gi stemme til en sosial gruppe. Filmen utrykte det gamle norske kulturelle 

overgrepet mot samene, en gjenspeiling av minoritetspolitikken som fikk 

oppmerksomhet i Norge med Altasaken i 1978-19818. 

Folkemusikeren Mari Boines suksess på slutten av 80-tallet, og begynnelsen av 

90-tallet er annet populærkulturelt eksempel på den sosiale mobiliseringen som 

skjedde rundt samenes kultur og rettigheter i denne perioden. 

 

Veiviseren introduserte også bølgen av de såkalte Northerns, filmer basert på 

islandske og nordiske sagaer, en ironisk kommentar til amerikanske Westerns. 

På samme måte som en europeisk film som Veiviseren kombinerte 

elementer fra Hollywoodfilmen og egne nasjonale særtrekk, viste 

Hollywoodsfilmen på denne tiden også en sterk påvirkning av europeisk 

kunstfilm, noe som har gitt betegnelse The New Hollywood i postmoderne 

filmteori. Et eksempel på dette er Francis Fords Coppolas The 

Conversation som utforsker tvetydige fortellermessige muligheter, men 

innenfor et klassisk rammeverk (Bordwell m flere, 1985:377). 

 

Veiviseren kan ses på som et eksempel for dette postmoderne New 

Hollywood paradigmet den internasjonale filmen går inn i, og som vi ser 

blir en trend i norsk film videre inn i neste årtusen, det vil si en blanding 

av pleasure, denne opplevelseskvaliteten som er blitt forbundet med 

institusjonen film, og et alternativ til klassiske Hollywoodfilm (Iversen 

 
8  Altasaken viser til en folkeaksjon mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget ble stiftet 12. juli 1978 i Alta. 
Folkeaksjonen ble ledende i kampen mot vannkraftutbygging i Altaelva. På det meste hadde de 20 000 medlemmer. Til 
sammen 10 000 deltok i demonstrasjoner. Etter demonstrasjonene delte staten ut bøter, og kraftutbyggingen ble 
gjennomført. På tross av dette hadde aksjonen oppnådd å få oppmerksomhet særlig om samenes rettigheter. 
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og Solum, 1997:201). For norsk films del, viser dette en bedret takling av 

børs-katedral dilemmaet fordi myndighetene både får ivaretatt de 

kunstneriske hensynene, og bevaringen av en nasjonal kulturarv, samtidig 

som underholdningsverdien fremmer en høy publikumsoppslutning og 

inntjeningskravene. 

 

Med referanse til Bourdieus skiller mellom den rene og barbariske eller 

populære smaken som står i direkte relasjon til hvor mye kulturell kapital 

en sosial gruppe har, og således distingverer seg fra en annen (Bourdieu, 

1984) kan man si at disse filmene både tilfredsstiller en populær smak, 

men at filmens særegne måte å gjøre det på blir understreket. Iversen og 

Solum viser hvordan dette skjer under mottakelsen av Veiviseren som 

både møtes med en ren holdning hos mange kritikere, men også 

verdsettes for sine underholdende og populære sider (1997:197).  

 

Den tunge filmformen fra 70-tallets idéfilmer var nå utdatert. Nye, 

friskere historier kom til, på grunnlag av en økt kunnskap om 

historiefortelling i bransjen. Et viktig bidrag til denne utviklingen var 

kohort 2 som brakte inn kompetanse på regi og manus fra utenlandske 

filmskoler. Denne kohorten ble større og sterkere på 1990- og 2000-tallet 

ettersom myndighetene ga støtte til denne kohorten ved å innnføre nye 

stipender, støtteordninger, og filmutdannelsessinstitusjoner. Det primære 

fokus flyttet seg nå til historiefortellingen og filmmanuskriptets kvalitet. 
 

�Den gode historien� kom til å bli det primære i fondets repertoar [fra og 

med 90-tallet] (Holst, 2006:149). 

 

Regjeringen iverksatte et eget Norsk kino- og filmfond, og nye 

filmstøtteordninger som for barne- og ungdomsfilm. Denne støtten ble 
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opprettet som et kompromiss mellom det økonomiske feltet ved at denne 

sjangeren var publikumsvennlig og kostnadseffektiv, men også kunne 

bidra til utviklingen av bransjen. �Barnefilm er sikringskost� uttalte 

kulturminister Langslet under Amandautdelingen i 1985, samtidig fikk 

nye regissører utviklet sin stemme. Denne støtten ble særlig viktig på 90-

tallet, da staten innførte 100 % støtte til barne-og ungdomsfilm. Dette 

brakte fram nye regissører som Erik Gustavson med Herman (1990) 

Marius Holst med Ti kniver i hjertet (1994), og Berit Nesheim med Frida 

� med hjertet i hånden (1991), Høyere enn himmelen (1993) og 

Søndagsengler (1996).  

 

Gradvis begynte myndighetene utformingen av en nasjonal 

opplæringsinstitusjon til bransjen. I 1985 ble Statens Studiesenter for 

Film opprettet, og man begynte å arrangere kurs i manusskriptarbeid og 

filmdramaturgi, i tillegg til at flere filmskapere begynte å samarbeide med 

profesjonelle forfattere (Hanche, 2004:83).  

 

Myndighetene økte den kunstneriske satsnigen på film ved å legge til rette 

for samarbeidet mellom ulike medier, og ulike land noe som gjorde at 

bransjen kunne søke finansiell støtte flere steder og dermed lettere holde 

på en kontinuitet som var en fordel for de nye regissørene. Eksempelvis 

fikk Berit Nesheim laget TV-serien Frida ut av spillefilmen Frida- med 

hjertet i hånden gjennom det nye samarbeidet mellom NRK og 

spillefilmsbransjen. 

 

Samarbeidet mellom de nordiske landene driftet filmskapere utover 80-

tallet med samproduksjoner som Ingeniør Andrés luftferd (1982), Ronja 

Røverdatter (1984), Hip, hip hurra! (1986), Mio, min Mio (1987) og Folk 

og Røvere i Kardemommeby (1988). Samarbeidet ble så fruktbart at de 



 62

nordiske filminstituttene fra 1980 presenterte nordiske filmer i Berlin og 

Cannes under navnet Scandinavian Films. I 1990 dannet det politiske 

feltet et Nordisk film- og TV-fond og en nordisk filmpris gjennom Norge, 

Sverige og Danmark, og i 1988 et europeisk co-produksjonsfond med 

Europarådets Eurimages i 1988, og MEDIA9 i 1995. Alle disse fondene 

ga nye finansielle muligheter til bransjen.  

 

Parallelt fortsatte staten å gi utdanningsstipender og stadig flere og flere 

tok film-og medieutdannelse i utlandet. Totalt sett resulterte dette 

samarbeidet mellom det politiske feltet og den nye kohorten et form- og 

innholdsmessige skifte i filmene som nå ble laget. 

 

�I Norge på 70-tallet var det så mange filmer som bare var pamfletter, og 

som mislyktes i å tegne ut karakterene sine i kjøtt og blod. Disse 

regissørene kunne ikke bry seg mindre med om ikke publikum klarte å 

følge med på hva de så. De var tiltrukket av filmen av politiske grunner. 

Vår generasjon er mer tiltrukket av filmen av kjærlighet til filmspråket, og 

drives av å finne nye måter å utrykke ideer om menneskelige 

relasjoner�(Marius Holst i Cowie, 2005:18). 

 

Den stadig økende kohorten filmskoleelever ga bransjen en ny gruppe 

rene regissører til forskjell fra den stadige rollebyttingen produsent-

regissør som preget de gamle nettverkene. Men helt spesielt for den nye 

generasjonen var de profesjonelle filmforfatterne, til forskjell fra de 

tradisjonelle skrivende regissørene, eller regisserende produsenter. Med 

unntak av Torun Lian, som har pendlet inn i regifunksjonen, har Lars 

Saabye Christensen, Arthur Johansen, Axel Hellstenius, Nikolaij 

 
9 MEDIA står for Mesures pour Encourager le Developpement de l�Industrie de production Audiovisuelle, 
det vil si tiltak for å styrke den europeiske film-, TV-, vidoe- og multimedia-industriens konkurranse-evne, 
og bygge opp europeiske nettverk og industrielle infrastrukturer. 
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Frobenius og Erlend Loe kun skrevet handling og dialog til filmene de har 

medvirket til (Hanche, 2004:86).  

 

Tilfanget av en ny generasjon filmskoleelever dannet nå en alternativ vei 

inn i bransjen gjennom et formelt utdannelsessystem, til forskjell fra det 

uformelle lærlingssystemet i faggenerasjonen. En tydeligere arbeidsdeling 

inne kreative poster gjenom splittelsen av regi-manus og produsent 

rollene utfordret nå de tradisjonelle rekrutteringsmønstrene.  

 

Med hentydning til Bourdieu igjen kan også balansegangen mellom 

populær og ren smak, Hollywoodstilen og et mer avansert filmspråk 

gjennom økt kompetanse på manus og regi, også knyttes til dilemmaet 

mellom børs og katedral, der børs svarer til publikumsbesøk og katedral 

til kunstnerisk kvalitet. Filmene skal ideelt ligge i en mellomposisjon der 

begge smakene tilfredstilles, noe som også gjenspeiles i kulturpolitikkens 

ønsker om volum, kvalitet, mangfold, bevaring og formidling. Hvor godt 

børs-katedral dilemmaet takles politisk vil derfor komme til utrykk i 

filmenes balanse mellom kommersiell suksess og kunstnerisk kvalitet, og 

norsk films oppblomstring fra midten av 1985 og fram til i dag kan ses på 

som en bedre takling av dette dilemmaet, med unntak av første halvdel av 

90-tallet. Regjeringens deregulering av kredittpolitikken resulterte i en 

blomstrende Oslo Børs og en svært kraftig vekst i privat forbruk I det 

økonomiske feltet, men som i stor grad var lånefinansiert. Dette førte til 

slutt til bankkrisen mot slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-

tallet som også førte til en krise I det økonomiske filmfeltet. 
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Kapittel 3. 
Generasjonsskifte og kulturpolitisk 

omlegging 
 

 

 

Som nevnt innledningsvis er generasjonsskiftet noe som må skje. Min interesse for 

denne oppgaven er å se på det aktuelle generasjonsskiftets samspill med 

kulturpolitikkens institusjonelle organisering som jeg vil nå vil gå inn på.  

 

Jeg vil gjennomgå den institusjonelle omleggingen på filmområdet som startet fra 

midten av 80-tallet, og fortsatt er under utvikling med spesielt fokus på hvordan de 

to generasjonene filmskapere som er aktive i dag manøvrerer i dette systemet, og 

vice versa hvordan dette systemet har tilrettelagt ordninger som svarer til de to 

generasjonenes behov. 
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1989 - 2000: Fra børs til katedral  
 
 

 

 
 

 

Ved inngangen til 90-tallet sto det ille til med norsk film. Ikke bare var det 

økonomiske feltet i en børskrise, men de filmene som ble laget var heller ingen 

kunstneriske suksesser. Med andre ord håndterte ikke politikken konflikten 

mellom børs og katedral godt nok.  

Konflikten mellom børs og katedral i forhold til hvilke filmer som ønskes av 

myndighetene, kan illustreres gjennom en idealtypemodell. 

 
 

  

 
                 

 

 1. kohort dominerer på basis av 
at produsenter blir de viktigste 
aktørene i støttesystemet.  
 
Men: Økende tilfang av 
nettverk som tar 
filmutdannelse, og fokus på 
manuskvalitet gir  
2.kohort en sterkere posisjon. 

 
 
          Hype rundt filmyrket 
 
         
        Pluralisme, demokrati:  
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                               Kommersiell 

 

 

Suksess Lite vellykket 

 

Suksess 

 

Type 1 Type 3  

Kunstnerisk 

Lite vellykket Type 2 Type 4 

Figur 4: Idealtypsik modell over filmer med utganspunkt i børs/katedral-dilemmaet 
 

Type 1 representerer det ideelle mangfoldet i norsk film. Det er både et mål med store kommersielle 

suksesser og mer smale kunstneriske filmer som treffer publikum. Her forenes børs, katedral og sosiale 

bevegelser i en harmonisk treenighet. Nyere filmeksempler på dette er Salmer fra Kjøkkenet (2003) og 

Heftig og Begeistret (2001). 

Type 4 svarer til motsetningen, dvs. en situasjon som ikke er ønskelig for noen parter. Nyere filmeksempler 

er Dis (1995). 

Type 3 vil tilfredsstille katedralens krav, men føre til en økonomisk krise. Et historisk eksempel på denne 

tilstanden er perioden etter �de 44s� kulturkamp på Jar, og nyere filmeksempler som svarer på en slik 

situasjon er Reprise, Den Brysomme Mannen eller Sønner (alle fra 2006). 

I motsetning, vil type 2 oppfylle Børsens krav, men bli føre til oppstand i katedralen. Det er denne 

situasjonen som har preget 80- og 90-tallet og fortsatt er styrende, med kapitalsterke produsenter og en 

børsdrevet kulturpolitikk som styrende i filmfeltet. Nyere filmeksempler er Olsenbanden Junior går under 

vann (2002), Olsenbanden Junior på rocker'n (2003), Olsenbanden Junior på cirkus (2005), og Olsenbanden 

Junior Sølvgruvens hemmelighet (2006); eller Lange Flate Ballær I (2006) og Lange Flate Ballær II 

(2007). 

 

�Filmhermetiseringene� som forsøkte å henge seg på etablerte suksesser, ble 

skuffelser som scenefarsen Ute av drift (Knut Bohwim, 1992) og 

fjernsynsoppfølgeren Fredrikssons fabrikk � The Movie (Bo Hermansson, 1994). 

Jomfruene i Riga (Emil Stang Lund, 1996) klarte heller ikke å få latteren på gli 

hos det norske kinopublikummet, til tross for at norske kinosjefer og en russisk 
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undervannsbåt i sentrale biroller (Hanche, 2004:89). I 1997 lå publikumsbesøket 

på norske filmer bare på 5, 7 % av det samlede besøket (kilde Film og Kino).  

 

Som respons på at politikken ikke hånderte børs/katedral-konflikten godt nok, 

innførte staten derfor institusjonelle ordninger for å fremme både høyere 

kunstnerisk kvalitet i filmenes form og innhold, og kommersiell suksess i det 

økonomiske feltet.  

 

Tiltakene for å fremme katedralens behov var opprettelsen av nye støtteordninger 

slik som Audiovisuelt produksjonsfond i 1995, og Filmfondet i 2001, og et eget 

Filminstitutt etter modell av Sverige og Danmark i 1996.  

 

Men særlig satsningen på de norske filmmanusskriptenes kvalitet ble avgjørende i 

forhold til utviklingen av de to generasjonene som utøver i filmfeltet i dag.  

 

Denne satsningen materialiserte seg først gjennom en omlegging av 

bevilgningssystemet i 1993. Til forskjell fra en komité i det gamle systemet, besto 

det nye støtteordningen nå av spillefilmskonsulenter med ekspertkunnskap om 

dramaturgi. Torun Lian var den første forfatteren som ble konsulent i filmfondet. 

Konsekvensene for filmenes form var en personlig og grundigere oppfølging fra 

manus til og med lansering. Fra å kunne produsere med relativt frie tøyler straks 

filmstøtten hadde blitt bevilget, ble nå filmenes formmessige utforming underlagt 

strengere kontroll og kvalitetssjekk. Dette presset produsenter i kohort 1 (jf. 

kapittel 2) til å finne gode manusskripter, og rekruttere utenfor sitt eget nettverk. 

Dette ga kohort 2 (jf. kapittel 2) en fordel fordi det ikke var tradisjon for 

manusforfattere i den gamle generasjonen. Med noen få unntak, som Sigbjørn 

Hølmebakk og Sigurd Evensmo, hadde som regel regissørene skrevet manus til 

sine egne filmer helt siden de tidligste filmene, til forskjell fra de �rene� 

manusskriptforfatterne som fremsto rundt 1990 (Hanche, 2004:86).  
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Denne forfattertrenden i filmfondet som fortsatte inn i 2000-tallet med Erlend Loe 

og Nikolai Frobenius i konsulentrollene gikk på mange måter hånd i hånd med 

etableringen av et utdannelsessystem for å utvikle en ny generasjon norske 

filmfortellere. I 1997 grunnla staten Den Norske Filmskolen i Lillehammer med en 

egen filmforfatterutdannelse, i tillegg til en egen regi, produsent, fotografi og 

lydlinje.  

 

Med stiftelsen av Den norske filmskolen i Lillehammer introduserte staten det 

første offisielle utdannelsessystem i norsk film som nå offentlig konkurrerte med 

trappetrinns-eller kaffekokermetoden i kohort 1. En viktig innlæring ved 

filmskolen ble triangelsamarbeidet10 inspirert av den danske dogmefilmens 

suksess11. Omleggingen av hele filmområdet i 2001 skjedde også etter den danske 

filmbransjens modell, og regjeringen har hentet inn den dansk filmfotografen og 

administrerende direktør for Det Danske Filminstitut (DFI) Henning Camre fra 

den danske filmbransjen til Giskes utvalg for reformen i 2008.   

 

Konsulentordningen for kortfilm opprettet det følgende året, innførte de samme 

kravene til manus, i tillegg til at den ble en viktig talentordning for den nye 

generasjonen ved at debutanter fikk prøve seg i kortfilmformatet før de gikk over 

til spillefilm. Gjennom den nye støtteordningen for kortfilm forsterket dermed 

 
10 Arbeidsmetode fra dansk filmbransje som bygger på samarbeidet over flere filmer mellom 
manusforfatter, regissør, og /eller produsent (for eksempel samarbeidet mellom Lars Von Trier og Peter 
Aalbæk Jensen).  
 
11 �Dogmefilm� er et konsept som ble introdusert under Cannes filmfestival i 1995 av et dansk kollektiv av 
filmregissører som kalte seg Dogme 95. Kollektivet ble startet av Lars von Trier og Thomas Vinterberg for 
å være en motvekt mot kommersialiseringen av filmen og det store fokuset på effektmakeri. Dogme 95 
ønsket å flytte fokuset over på den gode fortelling ved å utfordre den etablerte måten å tenke 
filmproduksjon på gjennom f.eks helt enkel teknikk som bruken av håndholdt kamera. Dogmefilmene, 
hvorav de mest kjente er �Festen� (Vinterberg) og �Idiotene� (Trier), vant stor internasjonal kritiker- og 
publikumssuksess, og har blitt belønnet med svært mange internasjonale priser. 
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staten rekrutteringsmekanismene til den nye generasjonen som filmskolen hadde 

startet.  

 

Myndighetenes politiske engasjement i minoritetsgrupper begynte også å markere 

seg på 80-tallet. Siden den første pakistanske innvandringsbølgen startet i 1973 var 

bevisstheten rundt det nye flerkulturelle Norge blitt tema på dagsorden. 

Kulturpolitikken ble nå mer bevisst på å bryte med homogene estetiske miljøer og 

satset nå på nye verdier om som ytringsfrihet og mangfold(St.meld. nr. 17 (1996-

97). Filmene skulle speile samfunnet og fungere som demokratiske stemmegivere 

for ulike grupper i samfunnet (ibid). Denne pluralistiske tenkningen viste seg ved 

åpningen av regionale filmsentre som åpnet for at nye filmnettverk utenom den 

gamle generasjonen som typisk konsentrerte seg i miljøet rundt Norsk Film AS i 

Oslo-området fikk ressurser og muligheter til å etablere seg.  

 

Pluralismen ga seg også til kjenne i støttesystemet ved at staten la opp til at om 

man ikke fikk tilslag for prosjektet sitt hos en institusjon, kunne få det hos en 

annen (Holst, 2006:134), en bølge av etnisk film kom først 20 år senere. 

 

De politiske tiltakene for å hindre en fullstendig innvadering av katedralen av 

systemets (børsens) krav fulgtes også av en �børsvennlig� politikk, og viste tydelig 

myndighetenes vansker med å balansere de kommersielle og kunstneriske 

hensynene ved hjelp av kulturpolitikken. I det sosiale feltet var det voksende 

flerkulturelle og likestillingsbevisste behov. 

 

De internasjonale rammebetingelsene gjennom kulturunntaket i EU traktaten12 og 

EØS avtalen13 skjerpet markedstenkningen og innførte New Public Management i 

den norske politiske organiseringen.  

 
12GATS-avtalen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) vil fjerne grenser, samt handels- og 
konkurransevridene tiltak for handel med tjenester og dermed også utdanning og kultur. I likhet med de 
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New Public Management (NPM) viser til en utvikling der organisasjonsformer og 

modeller fra privat sektor har vært forbilder for organisering i offentlig forvaltning 

i flere land de siste 20 årene, snarere enn ren privatisering. Skillene mellom privat 

og offentlig sektor blir nedtona, med mer fokus på mål og resultat enn regler og 

prosesser (Christensen mfl. 2004; Pollitt og Bouackaert 2004 i Lie og Christensen, 

2007:87). NPM legger vekt på mål- og resultatstyring, spesialisering og 

rendyrking av roller, konkurranseeksponering, marknadsretting, fristilling og 

effektivitetsorientering (Lie og Christensen, 2007:88), og dette ga seg til utrykk 

ved at Kirke- og Kulturdepartementet bestilte utredninger, analyser og rapporter 

om utnyttelsene av ressursene på filmområdet.  

 

Den første rapporten fra Statskonsult (1996) viste det synkende besøk på norske 

filmer, og konkluderte med at Norsk film ikke var konkurransedyktig, og at de 

statlige filminstitusjonene var for svakt koordinerte. Rapporten reiste også 

spørsmålet om staten burde være eier av Norsk Film A/S lenger. Dette ga grunnlag 

til bekymring i departementet. 

 

I myndighetenes øyne var nå norsk film blitt �politisk rentabel�, og dette 

gjenspeilet seg i kulturpolitikkens hovedmål og i statsbudsjettene. (Hanche, 2004: 

87) Essensen var at statstøtten skulle bidra til å finansiere flest mulig filmer som 

nå skulle nå et størst mulig publikum (St.Meld. Nr.32, 1992-1993).  

 

                                                                                                                                            
aller fleste andre europeiske land har Norge vært tilbakeholden med å liberalisere sin kultur- og 
audiovisuelle politikk i handelsforhandlingene i WTO på grunn av kulturunntaket. Hovedargumentet i 
kulturunntaket for europeiske land har vært at det nasjonale markedet for audiovisuelle tjenester de facto er 
åpent og at det samtidig er enorm skjevhet i handelen med slike tjenester, særlig i forhold til amerikanske 
kulturprodukter og tjenester. På bakgrunn av dette har de europeiske landene ikke ønsket å binde seg til 
forpliktelser som reduserer mulighetene for å drive en egen aktiv kultur- og mediepolitikk og verne om 
europeisk kultur. I forhandlingene har Norge derfor aldri foreslått å liberalisere den audiovisuelle sektoren. 
Det hersker fortsatt debatt om dette unntaket (Mestad, 11.10.04).  
 
13 På filmområdet er særlig EØS-avtalens artikkel 61 om offentlig støtte relevant, jf. lov om offentlig støtte 
27. november 1992 nr. 117. Regelen innebærer at all offentlig støtte til næringslivet som begunstiger 
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�Målstyring erstattet regelstyring og publikumstall kvalitetsvurdering. Det var ikke lenger 

nok å vise til aktivitet for å få økte bevilgninger. Man måtte også vise til resultater og 

argumentere for å beholde det nivået man hadde� (Holst, 2006: 134). 

 

Disse børsvennlige hensynene gjorde at produsentene kunne fastholde sin 

hovedrolle i det statlige støttesystemet.  

 

Behovet for profesjonell planlegging, finansiering og gjennomføring av 

filmprosjektet i det nye filmkonsulentsystemet fikk de sterke produsentene fra 80-

tallet til å beholde den mest sentrale rollen i filmproduksjonen (Hanche, 2004:87). 

 

Det politiske systemet responderte dermed også til den eldre generasjonen, ved å 

gi første prioritet til deres tyngste faggruppe: produsentene. 

 

I 1999 kom en ny rapport fra Ernst &Young som trakk den samme konklusjonen 

som Statskonsults utredning. På grunnlag av sammenlingninger med Danmark og 

Sverige, og intervjuer med norske bransjeaktører, anbefalte konsulentene mer 

innsats av risikovillig kapital og bedre prosjektutvikling og markedsføring av 

norske filmer. På bakgrunn av Ernst&Young rapporten lanserte staten derfor i 

2000 den �nye filmpolitikken�, det siste store politiske grepet i norsk filmhistorie 

(Lian i Holst, 2000:7). 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            
enkelte foretak og som vrir eller kan vri konkurransen, i utgangspunktet er forbudt dersom handelen 
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2001: Den nye filmpolitikken  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                            
mellom EØS-landene blir påvirket. 
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dominans. 

Omlegging etter dansk modell 
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�Den nye filmpolitikken � i 2001 fortsatte balansegangen i forhold til børs-

katedral dilemmaet fra 90-tallet, men viste et tydeligere skifte mot en 

markedsideologisk tankegang.  

Politikkens omsorg for kunsten som inntektskilde var tydeligst gjennom skiftet 

bort fra en kunst og kunstnerorientert og tilbake til den industrielt inspirert støtten. 

Dette skjedde gjennom innføringen av markedsstøtteordningen eller �50/50 

ordningen�, som nå kom i tillegg til konsulentstøtten. Men det var fortsatt de 

samme konsulentene som vurderte prosjektene i begge ordningene. 

Markedsstøtten ga allikevel produsentene i den gamle kohorten fordelene fra 80-

tallet ved at produsenten nå måtte stille med 50 % (i realiteten 40%) eller mer med 

private midler til produksjonen.  

 

De markedsstøttede filmene viste en tendens mot mer kommersielle filmer, men 

som var viktige publikumsvinnere. Konsulentfilmene derimot, karakteriserte seg 

ved å være mer kunstnerisk rettet, som et kompromiss mellom børs og katedral i 

politikken.  

 

Makten lå dermed hos den gamle generasjonen, fordi den etablerte 

produsentgruppen hadde lettere tilgang til private finansieringsmuligheter, 

nærmere bestemt gjennom lukrative distributøravtaker. Distributørene hvorav de 

tre største byråene nå er United International Pictures, Sandrew Metronome og 

Egmont Columbia Tristar hadde utviklet seg som tunge uavhengige aktører 

utenom det kommunale visningsmonopolet14 og tilførte den eldre bransjens 

produksjonsselskaper betydelig kapital i forhold til filmskoleselskapene som 

fortsatt holdt seg godt under mellomstanden i størrelse (se figur). Vi så også 

fusjoneringen av disse store selskapene, som mellom Nordisk Film og Maipo i år.  
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Dette gjorde at Nordisk Film ble en klar leder foran de konkurrerende etablerte 

produskjonsselskapene Rubicon, Metronome Spartacus og Monster (Kampanje, 

29.05.07).  

  

Den børsorienterte politikken styrket dermed den eldre generasjonens 

maktposisjon ved å gi de sentrale rollene til fondet, produsentene, og distributører 

i filmfeltet.   

 

 

 

  
 

 

                                                                                                                                            
14 Kommunenes Filmcentral A/S (KF) var et kommunekontrollert distribusjonsselskap, men etter høsten 
2000 har selskapet hatt problemer med driften som følge av privatiseringen av leverandørene, og den sterke 
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Figur 5: Ansvarsfordeling mellom stat og bransje etter omleggingen av filmnorge i 2001 

                                                                                         Kilde: St prp Nr. 1, 2000-2001 

 

 

Samtidig måtte politikken også levere i forhold til �katedralens standarder�: de 

kulturelle kvalitetskravene som utgår fra de kunstneriske nettverkene selv. 

Konsulentsystemet fortsatte jakten på den gode historien, og gikk vekk fra at 

sentrale filmfolk skulle få jobbe kontinuerlig (Holst, 2006:149). I tillegg innførte 

staten nye støtteordninger som �Nye veier til kortfilm� som var rettet mot 

regissører og tilskudd til produksjons av fjernsynsdrama15. Samarbeidet med TV-

bransjen og reklamebransjen ga nye og viktige finansierings- og øvelsesmuligheter 

for den nye generasjonen. I tillegg kom det stadig flere regionale filmsentre i 

tillegg til Filmfondet (Vestnorsk filmsenter, Nordnorsk filmsenter) hvor 

rekrutteringsformen var mer åpen en i den tidligere ordningen. Kun �uavhengige 

produksjonsselskap� kunne nå søke støtte noe som utelukket fjernsynsselskapene 

og staten selv gjennom Norsk Film A/S. Dette gjorde det lettere for kohort 2 å 

slippe til i den kommende perioden, og viste at statsstøttesystemet fortsatte å støtte 

den sakte etableringen av en ny generasjon.  

Dette materialiserte seg ved den nye generasjonens filmer ble et stadig større 

innslag på det norske spillefilmsrepertoaret. I tilegg til de nettverkene med 

utenlandsk filmutdannelse fra 80 og 90-tallet slapp til, ble også 

Lillehammerelevene mer og mer synlige fra og med de første kullet uteksaminerte 

i 2001. Det begynte med Pål Jackmans Detektor og Arild Østin Ommundsens 

Mongoland i 2000, og linjen gikk videre til Amatørene i 2001, samproduksjonen 

                                                                                                                                            
konkurransen fra private distributører.  
15 Produksjon av TV-drama ser også ut til å bli den bærende trenden, på basis av de svært suksessfulle 
seriene fra den amerikanske TV-kanalsen HBO (Sopranos, Six Feet Under, The Wire)som har tatt over 
store deler av spillefilmsmarkedet. 
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Folk flest bor i Kina mellom ulike unge regissører i 2002, til Buddy, Villmark, 

Jonny Vang og United i 2003, og Monstertorsdag og Uno i 2004.  

Utviklingen av filmskoleselskap på grunnlag av triangelsamarbeidet ble også 

sterkere, på basis av den danske filmens suksess på 90-tallet. I tillegg til 

produksjonsselskapene 4 1/2, og Paradox, og Tordenfilm kom filmklippselskapet 

Drømmesuiten bare bestående av kvinner fra filmskolen. Disse nye selskapene 

viste mer spenstige filmprosjekter enn de som ble produsert i den eldre 

generasjonens selskaper, og vant internasjonal oppmerksomhet med filmer som 

Sønner (2006), Reprise (2006), Den Brysomme Mannen (2006), og kortfilmen 

Bawke (2005).  

I tillegg var dem unge generasjonen representert gjennom selvfinansierte 

lavbudsjettsprosjekter skutt på dv-kamera. Dette viste veien for et nytt nettverk i 

bransjen som kunne finansiere film utenfor det statlige systemet på bakgrunn av at 

teknologiske nyvinninger i de ytre rammebetingelsene muliggjorde det å lage film 

enkelt og billig. Representanter for denne gruppen var César Ducasse med den 

norsk-franske samproduksjonen Lies Inc fra 2004, Jeremy Robøle med Sinus i 

2006 (Sinus fikk en mindre andel av Filmfondet), og Tommy Wirkola med Kill 

Buljo. Til sammen var produksjonen til de nye kunstneriske nettverkene blitt 

større, og presset på den eldre generasjonen sterkere. 

Filmfeltet er nå blitt mer komplekst med flere aktører med behov som skal 

imøtekommes. Dette skaper nye utfordringene for den fremtidige håndteringen av 

børs-katedral dilemmaet. Feltet krever ikke bare en profesjonalisering av bransjen 

gjennom oppgraderingen av teknisk innovasjon, vedlikehold og oppgradering av 

kompetanse og kunnskap i utdannelsessystemet og de utøvende nettverkene, men 

også sosiale hensyn i forhold til bedre representasjon av kvinner og etniske 

minoriteter i lys av nye internasjonale avtaler som ikke bare er økonomiske (for 
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eksempel med UNESCO
16

). I tilegg er børsens behov avgjørende, både taklingen 

av den amerikansk kulturindustrielle kontinuerlige påvirkning på markedet og 

presset fra andre internasjonale konkurrenter, internasjonale reguleringer, privat 

finansiering, distribusjon til kinopublikum og DVD-publikum, og samarbeid med 

andre medier. Disse dilemmaene mellom de ulike ansvarsområdene i 

filmpolitikken gjenspeiler de fire feltene i analyseskjemaet. Hovedmålene i 

filmpolitikken er volum, kvalitet, kontinuitet, mangfold og tilgjengelighet (Sttp 22, 

2006-2007).  

 

Figur 6: Kulturpolitikkens divergerende hensyn. 

 

Markedet krever et høyt produksjonsvolum, kvalitet innebærer kunstnerisk 

dristighet og originalitet som finnes i de kunstneriske nettverkene, mangfoldet 

kommer ut av sosiale bevegelser som kan speile et stadig mer sammensatt norsk 

samfunn, kontinuitet svarer til målet om tilgjengelighet, men disse overlapper i 

 
16 Den siste filmpolitikken lagt fram den 23. mars 2007 refererer til UNESCO konvensjonen om å verne og 
fremme et mangfold av kulturuttrykk, den såkalte konvensjonen om kulturelt mangfold, vedtatt på 
UNESCOs generalkonferanse 20. oktober 2005. Formålet med konvensjonen er å gi medlemsstatene reelle 
muligheter til å gjennomføre en kulturpolitikk som kan fremme et mangfold av kulturuttrykk. 
Konvensjonen legitimerer og bekrefter statenes suverene rett til å treffe kultur- og mediepolitiske tiltak som 
de anser hensiktsmessige for å verne og fremme kulturelt mangfold. 
 

 
 

  

                    

 

 

 
Kunstneriske 
nettverk 
KVALITET 

Stat 
KONTINUITET 

 
 
Sosiale bevegelser 
MANGFOLD 

Marked 
VOLUM 

Kommunene 
TILGJENGELIGHET 
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styringsrelasjonen i alle ledd av bransjen er statens anliggende, kommunenes 

visningstilbud til markedet.  

Dette dilemmaet kommer til utrykk i kulturpolitikkens motsigelsesfylte 

formuleringer. 

 

Sammenstillingene av kvalitet og mangfold er i en potentiell målkonflikt, og 

behandling av målkonflikter pekes på som en svakhet ved mål- og 

resultatstyring (Christensen og Lægreid i Nymo, 2001:81). 

 

I tilegg stiller det seg også et problem om hvordan man skal måle de ulike 

behovene.  

Kommersiell suksess er en objektiv størrelse som lett kan måles ut fra 

publikumsoppslutningen på norske filmer, og markedet gir alltid en dom over 

produktet. Siden 2001 har norsk filmbransje blitt styrket17, både i forhold til 

oppslutningen i det norske publikummet, men også i produksjonsvolum.  
 

År 
Besøk norsk film (i 

hele 1000) 

Prosentandel (av total-

besøket) 

Antall norske 

filmpremierer 

1995 1 383 12,6 18 

1996 778 6,8 13 

1997 616 5,6 18 

1998 1 080 9,4 14 

1999 1 001 8,8 12 

2000 702 6,1 9 

2001 1 865 14,9 9 

2002 897 7,5 16 

2003 2 378 18,2 18 

2004 1 778 14,9 18 
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År 
Besøk norsk film (i 

hele 1000) 

Prosentandel (av total-

besøket) 

Antall norske 

filmpremierer 

2005 1 380 12,2 20 

2006 1 900 16,5 21 

Figur 7: Norsk films markedsandel på norske kinoer 1995�2006 

 
Kilde: FILM&KINO Årboknummer 1995�2005, Norsk filmfond 2006. Tallene inkluderer 

Publikumsoppslutning er også det tallet som har opptatt regjeringen (ibid).dokumentarfilm, sammensatte 

kortfilmprogrammer og nyutsendelser. 

 

Børsen og næringsaspektet har markert seg i filmens utvikling siden 2001. Norsk 

film er blitt en voksende filmindustri som norske økonomer og produsenter er blitt 

opptatt av. Filmindustrien skaper nye arbeidsplasser og er et kunstprodukt som kan 

skape verdier i næringen om publikumsetterspørselen er der. Denne har doblet 

mellom 2000 og 2006 fra 7,5 % til 16,5 prosent. Salget av film har også hatt en 

stigning de siste årene, og utgjør i dag en inntekt på ca. 20 millioner kroner i året18.  

 

Antallet sysselsatte innenfor film og video har doblet på fire år, med en økning på 

1220 i 2001, til 1712 i 2005. Av disse jobber 1509 med å lage film eller video, 

altså i film- og videoproduksjon. I 2001 var det tilsvarende antallet 1009 (Kilde: 

Statistisk Sentralbyrå). 

Satsningen på volum materialiseres ved statens økning i bevilgninger. 

 

 

 
 

År 2003 2004 20051 2006 2007 

Statlig bevilgning 220 121 228 500 212 900 240 108 264 232 

TV 2 25 852 26 105 26 751 27 206 27 6692 

 
18 Arild Kalkvik, Price Waterhous Coopers Oslo/Trondheim, notat til Norsk filminstitutt 3. juli 2006. 
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År 2003 2004 20051 2006 2007 

Sum 245 973 254 605 239 651 267 314 291 901 

 

Figur 8: Bevilgninger til Norsk filmfond 2003�2007 (tall i 1000 kroner) 

                                                                 Kilde: Kirke- og Kulturdepartementet 
1 Kino- og filmbransjen ble innlemmet i merverdiavgiftssystemet fra 1. januar 2005. Reduksjonen i 

bevilgningen for 2005 tilsvarer om lag den årlige avgiftslettelsen bransjen vil få ved å bli innlemmet i 

merverdiavgiftssystemet, jf. St.prp. nr. 1 (2004�2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. 

2 Anslag, jf. St.prp. nr. 1 (2006�2007). 

 

 

Dette øker også presset på å levere produkter som kan treffe forbrukerne, det vil si 

publikummet. Et eksempel er videreføringen av satsningen på barne- og 

familiefilm fra Willoch-perioden (jf. kapittel 2) og Giskes ambisjon om å gjøre 

norsk film til en eksportvare på det internasjonale markedet (Sttp 22 (2006-2007)). 

 

Men i tilegg til Børsen, har også Katedralen vokst. Det er en hype rundt det å 

holde på med film. Økningen av folk som tar medieutdannelse har fortsatt å øke 

siden midten av 80 tallet. Det har vært en tidobling av antallet som studerer 

mediefag i utlandet (Skog 2002). I 2005 tok nærmere 130 av 810 en utdannelse 

innen foto eller film i utlandet ifølge Lånekassens data (ANSA). 

 

Antallet utdanningsinstitusjoner i Norge øker også, hvorav Den Norske 

Filmskolen på Lillehammer er den viktigste institusjonen.  

Interessen for filmyrket kan ses på som en del av den utviklingen som skjer i 

unges valg av utdanning. Den unge generasjonen velger utdannelse ut fra 

selvrealisering og det som kan utrykke sentrale deler av deres identitet (Illeris mfl., 

2002). Valget treffer helst på de kreative og kunstneriske yrkene og allerhelst vil 
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noen jobbe i �noe med film� som dokumentaren ved samme navn viser med 

humor og selvironi (Skog, 2002).  

 

Forskningen viser at det er mediefagene som er populære, ikke naturfagene. Ifølge 

Rose-studien av 15-åringers oppfattelse av naturfag, tyder på at dette er et 

upopulært fag fordi det ikke er yrker som er meningsfulle eller gir mulighet for å 

utvikle seg selv eller svarer til egne holdninger og verdier (Schreiner, 2006:51). 

 

Å matche den nye generasjonens selvrealiseringsbehov er en utfordring for de 

økonomiske interessene innen kulturen. Dagens studenter sammenlignes med 

kunder (Gisle L. Johannessen i BT 6.11.2005). Samtidig må de økonomiske 

interessene møte behovene på arbeidsmarkedet. Konkurransen om jobbene er høy, 

og som filmarbeider er man sårbar på arbeidsmarkedet. Man jobber typisk som 

freelancer uten fast arbeidskontrakt. 82,47 % av foretakene i film og video er 

enkeltmannsforetak. Bare 6,95 % av disse foretakene har mer enn to ansatte (SSB, 

2007). Et problem som har blitt tatt opp i bransjen er kontinuitetsproblemet eller 

engangsregissørene, det vil si at man bare får laget en film, noe som gjør det 

vanskelig å få etablert seg. Dette gir et kvalitetsproblem fordi man ikke får et 

nødvendig erfaringsgrunnlag som regissør.  

 

Vurderingen av kvaliteten på filmene er også en vanskeligere målbar størrelse, 

men kan vurderes ut fra en ekspertkonsensus. Kvalitetsfilm blir da summen av hva 

alle de sentrale personene i en bransje som sitter på ekspertkunnskapen om film 

vurderer som kvalitetsfilm. To kriterier brukes i denne sammenheng: filmkritikker 

der terningkast kan gi en målenhet, og deltagelse på prestisjetunge filmfestivaler 

der kuratorer og juryordninger også deler ut priser som bekreftelser på 

kvalitetshåndverk og filmisk interessant estetisk utrykk. De største festivalene er 

Cannes, Berlin og Venezia, men det finnes også mindre festivaler hvor deltagelsen 
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forutsetter et ekspertgodkjent kvalitetsnivå på filmen. Disse er i europeisk 

sammenheng Toronto, San Sebastian, Karlovy-Vary, La Rochelle, Locarno og i 

amerikansk sammenheng Sundance, Taloride og Tubeca. Det er verdt å merke seg 

at det typisk er filmskolelevenes nettverk som har markert seg internasjonalt, som 

for eksempel med filmene �Reprise�, �Den brysomme mannen�, �Sønner�, og 

kortfilmene �Sniffer� og �Bawke�.  

 

 

Til slutt har filmfeltet også fått presserende sosiale behov som viser seg både 

gjennom en gjenoppreisning av feminismen, og engasjement rundt flerkulturelle 

problemstillinger. Det er helt nytt at man har en så detaljert vurdering av 

�kriterier� på filmpolitikkens suksess. 

  

2. generasjonsfeminismen i de ulike sektorene av næringslivet, som en 

videreføring av kvinnekampen på 70-tallet (jf. kapittel 2) har også preget 

filmfeltet. Vi har vært inne i et kjønnsfokusert perspektiv i filmpolitikken 

(Hanche, 2004:88), preget av 70-tallets kvinnefilm. Kvalitetskontrollen i den 

politiske styringen materialiseres gjennom utredningene som har vært siden 

omleggingen i 2001. Utredningene undersøker det som skjer, og blir en 

kvalitetskontroll og sikringssjekk som tradisjonelt ikke har eksistert i 

departementet. Disse blir utslagsgivende for regjeringens politikk. Dette er et 

eksempel på hvordan public managment i en moderne stat fungerer som overvåker 

og regulerer produksjonsforholdene, slik som varsellampen i Habermas 

livsverden. 

 

Et eksempel på dette er kvinneskjevhet. Siden Tallenes Tale rapporten rettet 

søkelyst mot kvinneskjevhet i 2006 kjønnskvoteringen vært et viktig mål i 

filmpolitikken, og fortsetter i politikken fram mot 2010. 
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�Innen 2010 skal andelen kvinner/menn være minst 40 % ellers vil 

departementet anbefale at det innføres ytterligere kvotering� (St meld 22, 

2006-2007).    

 

Etnisk film er også kommet til i formfeltet. Men dette er et utrykk for en sosial og 

kulturell mobilisering som også har brukt lang tid på å komme fram i den 

kunstneriske katedralen, med tanke på at innvandring skjedde i Norge på midten 

av 70-tallet og ble politisk tema på 80-tallet.  

Representanter for tilførselen av politisk og etnisk film i de kunstneriske 

nettverkene er Hisham Zaman med sin kortfilm Bawke (2005) om en kurdisk far 

og hans sønns flyktningreise gjennom Europa. At Giske utdelte 

menneskerettighetsprisen til ham for denne filmen viser også den økte politiske 

viljen i det flerkulturelle feltet, der de internasjonale rammebetingelsene fra 

UNESCO får innflytelse. Zaman fikk fortsette med spillefilmen Vinterland i 2006. 

 

Andre representanter for etnisk film er Khalid Hussain med Import Eksport (2005) 

Ulrich Imtiaz Rolfsens Izzat (2005) om det pakistanske gangstermiljøet i Oslo på 

80 og 90-tallet19, Marius Holst spillefilm Mirush nok en gang om en flytnings 

historie, Nils Gaups historiske drama om samenes kamp Kautokeino oppgjøret, og 

Thomas Robsahm og Margareth Olins dokumentarfilm Moderne Slaveri 

gjeldsslaveri, tvangsarbeid, former for barnearbeid og trafficking med premiere i 

2008 er eksempler på dette.  

 

Den personlige dokumentarfilmen som startet på 90-tallet, og kom sterkt i 

omleggingsåret med Margareths Ohlins Kroppen min (2002), Even Benestads Alt 

om min far (2002), og Sigve Endresens Vektløs (2002) viser et økende 

engasjement rundt samfunnsproblemer, og belyste dem undersøkende, i dybde fra 

flere sider, samtidig som de stilte sitt eget ståsted til skue (Hanche, 2004: 89), selv 

 
19 Nå aktuell med regien av �Varg-Veum� trilogien. 
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om det var mindre dogmatisk enn under studentopprøret. Politisk har et økt fokus 

på sosiale bevegelser også kommet til utrykk ved satsningen på �mangfold� 

(St.meld.nr.22 (2006-2007)). 

 

 

Jeg vil nå oppsummere de ulike filmhistoriske periodene med 

utganspunkt i børs-katedral dilemmaet. 

 

 Pionértiden viser et skifte fra børs til katedral i den offentlig 

kulturpolitikken, på grunnlag av en moralsk panikk. Man gikk fra et fritt 

marked til en kommunalisering av filmmidlene for å verne om 

kunstnerisk kvalitet og hindre moralsk fordelvelse av filmen. Dette førte 

til en økonomisk krise i børs. 

 

Perioden for det nasjonale gjennombruddet i norsk film viser at den 

offentlige kulturpolitikken forsøkte å matche katedralen og 

sivilsamfunnets ønske om nasjonal identitet ved å gi midlene til en 

nasjonal filmproduksjon. Samtidig var disse økonomiske midlene en måte 

å demre opp for krisen i børs, og kjempe mot presset fra den amerikanske 

kulturindustrien i de ytre rammebetingelsene. 

 

På 1930-tallet begynner statens støtte til filmbransjen, først gjennom 

støtte til infrastruktur (filmstudio på Jar), og organisering (Norsk Film 

A/S). Dette fører først til en balanse i børs og katedral, men så blir børs 

for dominerende på 50-tallet, noe som utløser protester i katedralen 

gjennom de 44�s kunstneriske aksjon. Dette gir en sterk kunstnerisk 

drevet periode, som så politiseres, og til slutt radikaliseres på 70-tallet. 

Dette utløser en krise i børs, som leder til en dreining mot børs igjen på 

80-tallet. Et problem oppstår så i forhold til å kompensere katedralens 
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behov. Myndighetene følger opp dette ansvaret gjennom å legge til rette 

for utdannelsesmuligheter, og økt støtte. Dette skaper store kunstneriske 

nettverk, med et hovedskille mellom den sælvlærte generasjonen (kohort 

1) og utdannelsesgenerasjonen (kohort 2). Jeg vil nå se på forhodet 

mellom disse to generasjonene i filmfeltet i dag med utgangspunkt i 

intervjumaterialet. 

 

 
 

 
Kapittel 4. 

Analyse av intervjumateriale 
 

 

 

Jeg har nå vist i de historiske kontekstkapitlene hvordan forholdet mellom de 

ulike institusjonelle feltene i norsk films organisering har preget utviklingen av 

norsk filmbransje og framveksten av de generasjonene som er aktive i feltet i dag 

(1. delproblemstilling). 

 

Jeg har også sett på hvordan disse ulike generasjonene påvirket dette systemet for 

å få støtte, og hvordan har de institusjonelle ordningene blitt endret som reaksjon 

på dette (2. delproblemstilling) 

 

Jeg vil nå se på forholdet mellom den eldre og yngre generasjon under de 

institusjonelle rammebetingelsene som har utviklet seg i dag, og se på om 

generasjonsskiftet er noe som har skjedd harmonisk, eller om det har oppstått 

konflikter. Ut fra disse indre forholdene som kommer fram i intervjumaterialet, 
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vil jeg til slutt drøfte hvilke konsekvenser dette får for utviklingen av norsk 

filmskaping (3. delproblemstilling). 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Rammebetingelsenes endringer og konsekvenser for 

eldre og yngre generasjon 

 

Intervjumaterialet viser en overgang fra en byråkratisk styreform der 

departementet har latt den gamle generasjonen produsere relativt uforstyrret, til et 

sterkt politisk lederskap som stiller både kommersielle og kunstneriske krav til den 

eldre og yngre generasjonen som utøver i feltet i dag.  
 

Dette politiske skiftet materialiserer seg gjennom støttesystemets nye organisering. 

Konsulentens ulike profiler gir utrykk for et kompromiss mellom børs og katedral 

i det nye støttesystemet.  
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Figur 9: Støtteystemets organisering innenfor børs/katedral-dilemmaet 

 

Den ene konsulenten hadde en typisk akademisk, sv-familiebakgrunn med en 

mastergrad i filmmanusskriving fra London School of Printing, og ble headhuntet 

til jobben gjennom et byrå på grunn av sin faglige kompetanse.  

 

Den andre hadde vokst opp med en mer håndverksorientert familie, og hadde 

produksjonserfaring og lang fartstid fra TV-bransjen. Han hadde blitt �shanghaia� 

inn i jobben som han sa, og fikk den uformelt gjennom sitt kontaktnettverk. Disse 

to ulike sosiale bakgrunnene speilet seg også i forhold til hva de så mest etter i 

søknaden. Den ene nevnte manusets dramaturgiske kvalitet, mens den andre 

snakket om at det var viktig å se på søkernes navn og erfaring.  

 

�Teknisk sett er det masse kjøreregler og analytiske vurderinger jeg gjør i forhold 

til det rent dramaturgiske. Hvis manuset er dramaturgisk godt bygget opp, med 

 
 

 
 

                    
                           

 SYSTEM 

Livsverden  
 
KATEDRAL 

 

 

 
BØRS            Konsulentene 

 
 
 

 

Dramaturg
bakgrunn 

Produksjons- 
bakgrunn 

KONSULENTENE 
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gode karakterer, og god dialog så vil jeg gi tilskudd til prosjektet fordi det har høy 

kvalitet�. 

Konsulent 

Dramaturgbakgrunn 

 

�Det er tull å si at det bare er manuskripter. Det er like viktig å vurdere hvem som 

produserer det. Vi ser også på crewet.� 

Konsulent 

Droduksjonsbakgrunn 

 

Søknadsprosessen innebar både kommersielle hensyn gjennom 

koordinatorordningen. Denne institusjonelle ordningen innebærer at et 

filmprosjekt skal det godkjennes av en koordinator før det kommer til en 

konsulent.  Koordinatorene vurderer om søknaden er profesjonell nok ved å 

kartlegge produsentens status og erfaring, og se på budsjett og andre 

produksjonsrelevante kriterier. Dette er kyndigheter den eldre generasjonen sitter 

på. 

 

Intervjumaterialet viser at dette kravet tvinger den unge generasjonen til å alliere 

seg med den eldre generasjonens nettverk for å få innvilget en profesjonell søknad. 

 

�Filmskolenettverkene passer jo på å ha knytta seg til noen erfarne med seg.  De 

tørr ikke helt å slippe seg løs. De passer på å ha noen som sitter med en viss 

erfaring eller faglig tyngde som de er usikre på.�   

Styremedlem Filmparken på Jar, 42 

Selvlært 

 

Dette tyder på at de gamle nettverkene har tilpasset seg det nye systemet, og det er 

de som fortsetter å styre et system som formelt ser annerledes ut. 
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På den andre siden gir den dramaturgisk orienterte profilen i konsulentordningen 

også den unge generasjonen fordeler.  

 

Ekspertkunnskapen fastholder myndighetenes kunstneriske krav og gjør det nye 

støttesystemet mer sensitivt for manusets kvaliteter og søkernes kompetanse 

sammenlignet med det gamle støttesystemet der ansiennitet og bekjentskaper var 

de bærende rekrutteringsmekanismene (jmf. kapittel 2). Dette fremskynder et 

hamskifte fordi den kompetansen ligger i de nye nettverkene (jmf. kapittel 2 og 3), 

og dette gjør den gamle generasjonen avhengig av den yngre generasjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             Før                                        Hamskifte                            Etter 

    

           Utdannelse 

      

      Uformelt lærlingsystem i Norsk 

Film A/S, produsenter dominerende. 

 

     Formell utdannelse 

(norske og utenlandske filmskoler) 

      

           Arbeidsdeling 

 

 

             Lav  

       

       Høy  

 

           Støttesystem 

Bekjentskaper, spesielt bånd til 

produsenter. Ansiennitet. 

                       

Ekspertkunnskap, men 

produsentrollen fortsatt sterk og krav 

til profesjonalitet som gir etablerte 

fordel. 
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           Dominerende:  

            Produsenter i gamle 

generasjon  

            Nordisk Film/Maipo 

            Rubicon 

 Dominerende: de samme 

produsentene som før. 

 
 
 
 
 

 I mellomsjiktet: Monster 

                           Filmkameratene 

                           Motlys 

I mellomsjiktet, tilfang av 
filmskoleselskaper: 
Tordenfilm, Motionblur og 
Drømmesuiten. 

 

           Nettverk 

          Énfilmsselskaper Fortsatt mange énfilmsselskaper. 

 

Figur 10: Filmbransjens kjennetegn før og etter hamskiftet. 

    

 

 

 

 

4.2. Reaksjoner på omleggingen i eldre og yngre 

generasjon 
 

Reaksjonen på dette politiske skiftet og omleggingen av de institusjonelle 

rammebetingelsene er ulikt i de to generasjonene.  

 

Den gamle generasjonen oppfatter omleggingen av det statlige støttesystemet som 

noe negativt og kritiserer systemet for å flytte filmen lenger vekk fra kunstfilmen, 

og nærmere den rent kommersielle filmen. Funnene i intervjumaterialet 

tydeliggjør denne kohortens kulturhistoriske forankring i �De 44�s� offensiv 

innenfor den europeiske kunstfilmbølgen i Europa på 60 tallet (jf. kapittel 2).  
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Den eldre generasjonen ser den politiske omleggingen som en rent kommersiell 

utvikling som stiller krav til inntjening og presser den faglige kompetansen ut av 

filmfeltet. 

 

�Kravene til inntjening fortrenger de store episke, litterære baserte historiene 

man laget i Norge før. Nå kan de ikke lages lenger fordi de koster for mye.  Fondet 

fordeler pengene på mange filmer, og da blir filmene enklere og billigere�.  

Fagperson, 58  

Selvlært 

 

Intervjumaterialet viser at fagpersonene oppfatter den liberale omleggingen som 

en katalysator til at en ung generasjon får produsere kommersielle, lette 

publikumsvinnere, med dårligere form (teknisk kvalitet, manglende 

filmhåndverkskunnskap, og innhold som resultat(mindre mening og budskap).  

  

 

�Det som er vanskelig er å lage en kunstnerisk film som folk er interessert i å se. 

Og det har man en tendens til å glemme nå.� 

Produsent, 62  

Selvlært 

 

�Den nye filmpolitikken lar hvem som helst få etablere seg. Man skulle heller gjort 

som Arne Schouen og bygget opp noen få og sterke enheter.� 

 

  Fagperson, 48  

Selvlært 
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Intervjumaterialet viser også at den eldre generasjonen føler seg presset på 

lønnsbetingelser og tid til forarbeid og gjennomføring av filmen, med den 

konsekvens at filmene får et lavere kvalitetsnivå.  

 

�Mange fagpersoner føler seg skviset, og det er alvorlige signaler fra en stor 

gruppe med fagfolk. Hvis fagpersonene ryker ut av miljøet, synker nivået og 

standarden, og norsk film kan bli både ensporet og fattig.� 

Fagperson, 58  

Selvlært 

 

Den unge generasjonen derimot, stiller seg positive til omleggingens børskrav, og 

ser med misnøye tilbake på tidligere filmproduksjon i den gamle generasjonen. 

 

 

 

 

 

�Omleggingen har vært en bra ting. Før kunne man holde på i den lille 

andedammen her, leve av filmproduksjon, og drite i om det traff publikum. Det 

førte til mange halvferdige prosjekter for produksjonsselskapene trengte bare å 

holde hjulene i gang i grunnen for å lage film� 

Produsent, 32  

Lillehammerutdannelse 

 

Intervjumaterialet viser at både den unge og eldre generasjonen opplever 

produksjonsforholdene som lite tilfredsstillende. Begge generasjonene mente at 

tidsrammene for en filmproduksjon var så korte at mulighetene for å gjøre noe 
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annerledes ble innskrenket, og at støttepengene ikke holdt til å produsere på et 

tilfredsstillende nivå.20  Men grunnene til oppfattes ulikt i de to generasjonene. 

Den eldre generasjonen mener dette henger sammen med holdningene i den nye 

generasjonen. 

 

�Den nye generasjonen fra MTV, reklame, filmskoler og internett, forteller ikke på 

samme måte på film, og har også en annen holdning til arbeidstid og lønn. Dette 

fremskyndes i Filmfondets støttepolitikk�. 

Fagperson, 48  

Selvlært 

 

Den yngre generasjonen derimot, mener dette henger sammen med støttesystemets 

stramme og lave budsjetter. 

 

 

�Litt av problemet har jo vært at de fleste av filmene som har vært har blitt lagd i 

en veldig lik økonomisk ramme. Det er billigere å lage film på location i 

Oslolokket, og da har det favorisert en viss type historier som Buddy, Uro eller 

Sønner. Jeg tror og håper vi nå har laget den siste hettegenserfilmen.   

Produsent, 32  

Lillehammerutdannelse 

Videre viser intervjumaterialet at yngre og eldre generasjon oppfatter norsk film 

som homogen. Informanter i den yngre generasjonen opplevde at 

homogeniseringen lå i at den eldre generasjonens måte å lage film på som 

forplantet seg videre, mens den eldre generasjonen mener homogeniseringen 

skyldes det politiske skiftet.  

 
20 Konsulentene på Filmfondet deler bransjens oppfatning om at finansieringsmekanismene hindrer 

produksjonen av visse sjangere, men knytter ikke dette til en spesifikk generasjon.  
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Det var en nyanse i oppfattelsene mellom dem som har utdannelse fra en 

europeisk filmskole, fremfor dem som har gått på Lillehammer og hadde mer 

arbeidserfaring med den etablerte generasjonen. Filmskoleelever fra utlandet trakk 

også fram en kultur og en mentalitet, i tillegg til de rent materielle ved 

produksjonsforholdene.  

 

�Det er mange grunner til at filmene er like. For det første er folk redde for å 

utfordre ting, for det andre har man så stramme produksjonsrammer.  Det letteste 

er å hver gang bruke de samme menneskene som har gjort de samme filmene. 

Fordi man har så liten feilmargin, så begynner jo ting å ligne på hverandre. Det 

er ofte de samme menneskene som skyter, og de har like mange dager å skyte på. 

Produksjonen er lagt opp på samme måte, med like mange mennesker hver dag. 

Alt blir homogenisert. Jeg tror det har mye med litt for små budsjetter i forhold til 

hva folk vil gjøre, og at man ikke blir oppmuntret til å ha noen vyer eller visjoner, 

eller stille spørsmål ved de stående ting�. 

Manusforfatter og regissør, 32 

Europeisk filskoleutdannelse.  

 

Men både Lillehammermiljøene og de utenlandske filmskoleelevnettverkene ser 

optimistisk på utviklingen av norsk filmskaping. De mener at endringen i de 

institusjonelle rammebetingelsene i samspill med bransjen vil føre til et større 

mangfold i framtiden. 

 

�Jeg tror det skjer et brudd med homogeniseringen. Jeg tror det skjer gjennom 

enkeltindivider, og jeg tror min film er en representasjon for dette�.  

                                                                  Regissør, 33  

Europeisk filmskoleutdannelse 
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�Fra filmskolen så kommer det folk som vil regissere annerledes, de vil produsere 

annerledes, de vil filme eller fotografere annerledes, de vil lydlegge annerledes, de 

vil ting annerledes, og det påvirker bransjen enten de vil eller ikke. Det vil synes i 

bransjen, og det gjør absolutt noe med norsk film�. 

                           

Regissør, 32  

Lillehammerutdannelse 

 

Intervjumaterialet viser en selvsikkerhet, optimisme og høyt ambisjonsnivå i den 

yngre generasjonen som føler de selv er del av et hamskifte. Dette gir seg til 

utrykk i den yngre generasjonen ved at de utrykker et ønske om å bli 

internasjonale, også forsterket ved at de unge regissørene markerer seg på 

internasjonale festivaler.  

 

 

 

 

�Det er en tid nå som er annerledes enn for mange år i norsk film. Nå prøver vi å 

oppnå internasjonale verdier i film, vi prøver å søke til store anerkjente festivaler, 

vi har en vilje, vi har en ambisjon. Den var der før, men ikke så sterk. Nå blir vi 

skuffet hvis vi ikke kommer til Cannes eller Sundance. Norge ligger etter i 

filmverdenen, vi ligger 30 år etter. Vi må bare forte oss for hvis vi skal bli gode 

internasjonalt�. 

                                                                                                Regissør, 32 

Lillehammerutdannelse 

                

�Nå har vi liksom gjennom lang tid som bransje i Norge klart å få et godt forhold 

til hjemmepublikummet, fint. Nå må vi utvide. Nå må vi tenke nordisk og europeisk 

og globalt etter hvert.� 
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Produsent, 32 

    Lillehammerutdannelse 

 

Generelt opplever den unge generasjonen seg som mindre bundet av det 

økonomiske og politiske systemet. Produsenter i den unge generasjonen føler seg 

mer uavhengige av systemet fordi de ikke har faste distribusjonsavtaler. 

 

�Vi er en liten uavhengig og fersk aktør til forskjell fra de større aktørene som har 

bindinger og faste avtaler med distributører som er med å finansiere dem. Men det 

betyr jo at disse produsentene er låst dit, og det har vi alltid unngått.�  

Produsent, 32 

Lillehammerutdannelse 

 

Den eldre generasjonen derimot gir utrykk for pessimisme og skepsis i forhold til 

et hamskifte. Spesielt informanter i kunstneriske fagposisjoner hadde en 

desillusjonert holdning. Denne var tydelig rettet mot produsentstandens 

dominerende rolle.  

 

�Det er så mye penger ute og går i en filmproduksjon at det er mer totalitært enn 

det man tror det er da. Man tror at det er sånn stor grad av innflytelse og mulighet 

til å påvirke og, men det er samtidig et ekstremt tungt press ifra produsentleddet. 

Det gjør at man produserer med bremseklosser eller med opplevelsen av at noen 

styrer deg. Hvis man ønsker en at det skal skje en stor forandring så tror jeg man 

må ruske opp i produsentleddet for absolutt alle andre er kåte og har lyst til å 

gjøre masse, men det er klart at når mye står på spill, så blir man mer nervøs�. 

         

                                                                                      Styremedlem Filmparken, 42 

Selvlært 
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De eldre nettverkene ser generelt på homogeniseringen av norsk filmskaping som 

en del av den aktuelle omleggingen, og ser pessimistisk på den fremtidige 

utviklingen.  

 

 

4.3 Endringer i læring av filmyrket 

 
Spennningsforholdet mellom eldre og yngre generasjon forsterkes gjennom deres 

ulike former for læring av filmyrket.   

Jeg finner på basis av mine intervjuer at det er tre konkurrerende nettverk mellom 

fagfolk, filmskoleelever fra Lillehammer, og filmskoleelever fra europeiske 

filmskoler som knytter seg til generasjonsskiftet. Jeg vil forklare forskjellene 

mellom disse to generasjonene i formfeltet, med utgangspunkt i intervjumaterialet. 

 

 

 

 

4.3.1. Fagfolkgenerasjonen 

 

Den viktigste bestanddelen av faggruppen er produsentene. Funnene viser at det er 

den kommersielle suksessen som er det vinnende idealet, men fortalt på en 

kunstnerisk måte.  

�Vi har laget suksesser, og kommer til å fortsette med det� 

Produsent, 62  

Selvlært 
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I de kunstneriske faggruppene i den eldre generasjonen som regi, er informantene 

følelsesorienterte i filmfortellingen, og forkaster en intellektuell tilnærming til 

filmen.    

 

�Det å berøre, det å snakke til følelser, det er jo det film skal gjøre, med en gang 

vi kobler inn hue og tenke å ja jeg forstår hvorfor han ble trist så har man på en 

måte tapt litt�. 

 Regissør, 50  

Selvlært 

 

�En pedagog kan være opptatt av at de og de skogholtene formidler drøm eller 

lengsel, mens fagpersonene sier �vi hadde ikke råd til annet så vi dro til skauen og 

tok noen bilder fordi de passa inn�.  

Fagperson, 58  

Selvlært  

 

Intervjumaterialet viser likhetstrekk mellom filmskoleelevene fra 80-tallet, de 

første kullene Lillehammerelever som har fått arbeide i bransjen i noen år, og den 

eldre generasjonen. De deler fagpersonenes visjon om historiefortelling.  

 

�Det blir dunka inn i hodet på alle dem som går på Lillehammer at alle er 

fortellere, enten du driver med lyd, regi eller produksjon. Man er alle med og drar 

et lass mot å lage en fortelling som er en film�.  

Produsent, 32  

Lillehammerutdannelse 

 

Selv om den gamle generasjonen biologisk utskiftes og vil gå av med pensjon i 

nær fremtid, tyder funnene på at deres læringsform og filmkultur vil leve videre i 

noen av de unge nettverkene. 
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Denne filmkulturelle reproduksjonen skjer at den eldre generasjonen i stor grad 

leder læringen ved den norske filmskolen, og på basis av dette viderefører sin 

kultur.  

 

�Filmskolen er ikke annet enn en konsentrert læringsform som erstatter det å gå i 

lære. Det filmskolene har hjulpet til er å trekke fram mer og mer av det faglige på 

bekostning av det intellektuelle. Utvikle fagpersoner på bekostning av teoretikere. 

En generasjon til med filmfolk så tror jeg man er tilbake til 30-20 tallet hvor det 

bare er en gruppe som jobber og det fagpersoner. Man er tilbake på vei tilbake 

der man var�. 

 

 Fagperson, 58  

Selvlært 

 

Respekten er større for den eldre generasjonens fagkunnskapstradisjon Dette 

forsterkes når informanten har opparbeidet seg profesjonell arbeidserfaring fra 

bransjen også.  

 

�Man tuner seg jo inn på hverandres smak etter hvert, og det er viktig å være 

ydmyk for den kunnskapen som ligger der� 

 

Lyddesigner, 33  

Lillehammerutdannelse, 3 års erfaring i bransjen. 

 

�Hvis man skal prøve å komme seg videre kan man ikke være bastant på 

meningene sine da�.                                                                                                                     

Lyddesigner, 30  

Lillehammerutdannelse, 4 års erfaring i bransjen. 

 



 100

 

Allikevel er informantene fra Lillehammer fortsatt klare på at de har en mer 

teoretisk og akademisk tilnærming til filmen enn den eldre generasjonen. 

 

�Jeg tror begge, både dem som har lært film akademisk og den som er selvlært 

har et mål og det er å fortelle gode historier, men jeg merker helt klart store 

forskjeller på dem som har gått filmskolen og dem som ikke har det. 

Jeg tror filmskoleelever kan filmen fra et akademisk grunnlag.[�] Andre som har 

bygget seg opp i bransjen har kanskje en annen tilnærming til filmen.�  

                                                                                        

Regissør, 32  

Lillehammerutdannelse. 

 

Intervjumaterialet viser at Lillehammerelevene og elevene fra europeiske 

filmskoler har lært filmdramaturgi på forskjellige måter. Disse forskjellene henger 

mer generelt sammen med landets kunst- og kulturtradisjon. 

 

�Det er liten filmtradisjon i Norge, og filmskolen er veldig ung. Norge har alltid 

ligget isolert som land, og kunst er nedprioritert. Elevene på filmskolen lærer seg 

bare den aristoteliske fortellermåten av lærerstaben.� 

Regissør, 33  

Lillehammerutdannelse 

  

�Jeg har alltid vært litt skeptisk til historiefortelling i film nemlig, jeg synes 

romanen har vist seg som en mye bedre historiefortellingsformat enn film har. Så 

film må gjøre noe mer [�] Vår film er en representasjon for det er å bryte med 

dramaturgiske prinsipper, å kødde med dramaturgi, å jobbe sekvensielt, jobbe 

anti-konflikt, altså vår historie består nesten ikke av konflikt scener og allikevel 

har vi klart å fortelle en historie.� 
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Regissør, 33  

Europeisk filmskoleutdannelse 

 

 

Denne informanten ønsket heller ikke å bli sett på som del av norsk filmbransje.  

Han ønsket heller å være del av en europeisk filmfortellertradisjon, og var 

misfornøyd med norsk filmtradisjon.   

 

Informantene fra utenlandske filmskoler viste ikke den samme respekten for den 

eldre generasjonens kultur og filmhåndverk som i Lillehammernettverkene.  

 

 

�Jeg synes generelt det er elendig kvalitet på norsk håndverk. Alle kritikere 

slenger med fem i høst. Alle får fem. Det er ingen som tørr å gå inn i materien og 

si: Hva er dette er for noe håndverk? Var dette et estetisk interessant utrykk? 

Hadde dette interessant særpreg?� 

Regissør, 33  

Europeisk filmskoleutdannelse. 

 

4.3.2. Filmskolelever  

 

Filmskoleelevene har en mer intellektuell tilnærming til filmen, spesielt de som 

har gått på europeiske filmskoler. Noen hadde jobbet i bransjen først, og tok 

utdannelse nettopp fordi de følte den eldre generasjonens måte å lage film på var 

for homogen i sin form, og for lite utfordrende intellektuelt. 

 

�Det jeg opplevde på Norsk Film, jeg var veldig opptatt av å tenke da, å være om 

ikke intellektuell, så ikke være redd for å lese ting, spørre seg om ting, og så følte 

jeg i norsk filmmiljø alle jeg møtte de var så stolte av liksom bare det å være i 
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bransjen lenge da, det er det som er viktig. Man begynte som kaffekoker, så skulle 

man jobbe seg oppover i systemet, et skritt av gangen. Det satt veldig i. Følte at de 

var rabiate antiintellektuelle. Det var sånn, med en gang noen begynte å snakke 

noe som helst, abstrahere noe som helst, eller tenke, så ble de redde og snurte og 

skeptiske med en gang�. 

Regissør og manusforfatter, 32  

Europeisk filmskoleutdannelse 

 

�Man ikke blir oppmuntret til å ha noen vyer eller visjoner, eller stille spørsmål 

ved de stående ting�. 

Regissør og manusforfatter, 32 

Europeisk filmskoleutdannelse  

 

Generelt hadde filmskoleelevene en mer akademisk tilnærming til filmen. Som 

filmskapere opplevde de et diskusjonsbehov, og et kommunikasjonsbehov: 

filmskoleelevene var opptatt av å �kommunisere� gjennom filmen som mennesker 

som er del av et større samfunn. En informant snakket om at han gjennom film 

ville bidra til den mellommenneskelige diskusjon, og andre informanter var 

opptatt av eksistensielle problemstillinger.  

 

Et større antall hadde tospråklig eller flerspråklig bakgrunn i den yngre 

generasjonen, til forskjell fra den eldre generasjonen. Disse informantene følte 

dette ga dem en ekstra kompetanse, og at historiene deres ga tilgang til noe nytt og 

annerledes som hadde vært mangelvare i en homogen norsk bransje.  

 

�Jeg tror det at det kommer fra en annen bakgrunn gjør at du kan se ting på en litt 

annen måte enn det folk flest - beklager - gjør. Det kan hjelpe til å lage et utrykk 

som er litt annerledes ja. Det gjelder musikk, og film spesielt�. 

Fotograf, 33 
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Lillehammerutdannelse 

 

Filmskoleinformantene snakket om filmen som en kunstform noe som overskred 

tid og rom, og ga en mulighet til å kommunisere med andre mennesker på tvers av 

religion eller nasjonal opprinnelse.  

En informant var for eksempel redd for å bli oppfattet som innvandrerregissør. For 

ham var det viktig å fremstå som en universell historieforteller.  

 

�Jeg vil ikke være politisk, jeg vil utrykke det mellommenneskelige og 

universelle�,  

Regissør, 32 

Lillehammerutdannelse 

 

Flere av filmskoleinformantene hadde et filosofisk syn på filmen som en 

kunstform med muligheten for å utrykke universelle sannheter.  

 

�Jeg er opptatt av blikket. Jeg synes noen av verdens største sannheter finnes i 

hvordan ting ser ut. Og blikket er der, er startpunktet for film for meg, det er 

blikket.� 

Regissør, 33  

Eropeisk filmskoleutdannelse 

 

De sosiologiske klassikernes som Marx, Weber, Tönnies og Durkheim bekymret 

seg over tapet av sosial tilhørighet, mening, menneskelighet og frihet og stilte en 

samfunnskritisk og negativ diagnose (Rune Åkvik Nilsen, 2003). 

En av informantene snakket om filmen som et en redning fra menings eller 

verditap, nesten i tråd med en beskrivelse av det moderne samfunnet av Max 

Weber. 
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�Jeg tror mitt forhold til estetikk og kunst har vært substitutt for et 

religionsfravær. Det er jeg ikke i tvil om egentlig. Det er der jeg har funnet 

gjennom musikk eller bilder, film og sånn veldig en mer åndelig spirituell 

tilhørighet da. � 

Regissør, 33 

Europeisk filmskoleutdannelse 

 

Denne intellektualiseringen av filmen var mest tydeligst hos dem som hadde gått 

på en europeisk filmskole, og viser også at de er påvirket av filosofiske og 

vitenskapsteoretiske tradisjoner som ikke var vanlige i informanter fra faggruppen. 

Informanter med europeisk filmskoleutdannelse trakk for eksempel inn 

sosialfilosofer som Adorno, Marcuse eller Horkheimer i sin samtale om film. 

Dette viste også en annen form for kulturell kapital i filmskolenettverkene 

 

Jeg har ut fra intervjuene laget en modell som viser de tre ulike kunstneriske 

nettverkene som preger filmfeltet i dag21.  
 

1. Fagpersoner 

 

2. Den norske 

filmskolen i 

Lillehammer 

 

3. Europeisk filmskole 

Eldre generasjon Yngre generasjon  

 

Selvlært 

 

Akademisk filmlæring 

 

 
 
 

Håndverkstradisjon  

Kunnskap om 

filmfortellerteknikk 

Praktisk tilnærming 

Opptatt av 

filmhistorie i forhold 

til teknikk 

Analytisk 

Teoretisk 

tilnærming 

Formelle 

kunstutdannelsesinstitusjoner 

lengre historie.  

Film som del av større kunst og 

 
21 Dette er idealtyper over nettverkene som finnes. I virkeligheten eksisterer det mange flere kategorier, og 
idealtypene listet her vil også i praksis kunne overlappe hverandre. 
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kulturarv.  

Større tradisjon for intellektuell 

tilnærming til film. 

Sterkere klasseskiller, og elitistisk 

miljø ved skolene. 

Mestre den klassiske aristoteliske fortellerteknikken. 

 

 

 

 

Mer reaksjoner og intellektuell 

tilnærming, åpning for å bryte med 

klassiske fortellerprinsipper, og 

eksperimentere med form. 

 

 

Figur 11: Kunstneriske nettverk i det norske filmfeltet. 

 

4.4 Endringer i rekrutteringsmekanismer 
 

Intervjumaterialet viser et skifte fra at den uformelle lærlingmetoden. På bakgrunn 

av at filmskoleelevene endrer rekrutteringsmekanismene seg til at man starter som 

kaffekoker i 3-4-5 år, for så å ta en medie- eller filmutdanning, og deretter vende 

tilbake i filmfeltet med en spesialisering innen enten regi, manus, produsent eller 

klipp22. Rekrutteringsmekanismene endrer seg fra et uformelt lærlingsystem der 

svake bånd og bekjentskaper var viktigst (Granovetter, 1973), til at formell 

utdannelse blir den vinnende rekrutteringsformen.  

 

�Bekjentskaper var viktigere enn utdannelse før, men ikke nå lenger. Det er ikke 

lenger sånn at du får jobb hvis du kjenner noen, men nå er det sånn du kjenner 

noen fordi du har en utdanning og praksis og kommer inn i de samme miljøene.  

Flere har utdanning, så man må ha utdanning�.  

Regissør, 31 

 
22 Det er verdt å notere seg at rekrutteringsmekanismene i de tekniske posisjonene (lyd, lys, skript..) typisk 
foregår gjennom trappetrinnsmetoden som i det gamle uformelle systemet. 



 106

Lillehammerutdannelse 

 

Regissørene i den unge generasjonen nevnte ikke kontakter som det primære i 

deres vei inn i bransjen, men å ha vist seg med en god eksamensfilm eller sitte på 

en god historie. De nevnte fortsatt kontaktnettverket som viktig, men dette kom 

naturlig etter å ha fått et første arbeidsgrunnlag på basis av å ha bemerket seg med 

utdannelsen, ofte med sin eksamensfilm fra filmskolen de gikk på.  

 

 

�Etter Lillehammer skrev jeg et manus til filmen X, og sendte det rundt til 

produsenter, bare helt tilfeldig. Jeg ble invitert til å snakke med dem. Ut av de 4 

produsentene jeg sendte manus var alle fire villige. Jeg valgte det selskapet som 

leste min intensjon riktig. Det ble suksess, og så gjorde vi nye filmer. Det skal ikke 

så mye til egentlig. Det høres vanskelig ut i starten, helt umulig, men med en film 

som X, så åpnet dette en del veier, og ga muligheter til å fortsette å lage film�. 

Regissør, 31 

Lillehammerutdannelse 

 

�Jeg var helt outsider. Kom inn [fra en europeisk filmskole] og visste at jeg måtte 

utvikle manuset til film X mange år på egen ressurs så jeg kunne komme inn i sterk 

posisjon og si� take it or leave it�. Og da jeg gjorde det, fikk jeg tilbud fra alle. 

Jeg var helt outsider, kjente dem ikke fra før. Jeg snakket med 12 produsenter, og 

fikk tilbud av i hvert fall 9 av dem�. 

Regissør, 34  

Europeisk filmskoleutdannelse 

 

Intervjumaterialet viser at rekrutteringen til filmskolen er åpen, og at den 

uteksaminer sammensatte kull av filmfortellere. 
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�Jeg var ganske blank på film. Jeg hadde lyst til å jobbe som 

produksjonsassistent for å komme meg inn i bransjen men det var ikke mulig å 

finne noen filmset å koke kaffe på der jeg var. Dersom man skal finne hva var som 

gjorde at jeg kom inn på Filmskolen så var det ikke at de plukket folk med den type 

erfaring. Filmskolen plukker ut kombinasjoner av kull der folk har helt forskjellige 

bakgrunner. Jeg hadde jobbet i radio, og en annen som selger.� 

 

Produsent, 32  

Lillehammerutdannelse 

  

De mer heterogene nettverkene som uteksamineres fra filmskolen får 

konsekvenser for filmrepertoaret når disse begynner å produsere film. 

Sammenligner vi eksempelvis spillefilmene som ble laget i 1996 (et år før 

filmskolens etablering) og 2006 ser vi ikke bare en større produksjon av filmer, 

men også et større mangfold, i sjangere, filmutrykk, og historier. 

 

I 1996 ble det laget 2 barnefilmer, et familiedrama, et ungdomsdrama, oppfølgeren 

til 70-talls suksessen Hustruer og Gåten Knut Hamsun. I 2006 ble det laget både 

kommersielle suksesser (Lange Flate Ballær, Kalde Føtter, barnefilmer 

(Olsenbanden Junior, to Svein og Rotta filmer, Trigger), kunstnerisk film (Reprise, 

Den Brysomme Mannen, Sønner, Gymnaslærer Pedersen) sjangerfilm (både 

skrekk gjennom Fritt Vilt, og animasjon i Slipp Jimmy Fri) og romantisk komedie 

(Marias Menn, Andre Omgang, Mirakel) og action-drama (Uro, Blodsbånd). 

 

Typisk er det de ikke-kommersielle, og mest spenstige prosjektene som produserer 

av tidligere filmskoleelever, og et økende antall er fra den norske filmskolen.       

 

Intervjumaterialet viser at det er blitt tydeligere at den eldre generasjonen er 

lidende under folk med manglende kompetanse innen leddene regi og manus. 
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Dette skaper en trussel i den gamle generasjonen som føler seg presset på 

arbeidsmarkedet. I det nye systemet trengs friske og publikumsfengende 

manusskripter, og denne kunstneriske kompetansen befinner seg utenfor deres 

nettverk. Deres fremtidige drift og virksomhet avhenger av om den unge 

generasjonen klarer å komme opp med en idé til et godt filmprodukt på markedet.  

 

 

�Du kan sammenligne filmbransjen med jaktlag. Du aner ikke om det kommer noe 

vilt, men hvis det kommer, så flokker alle seg om viltet, og da er de beste som 

vinner�. 

Fagperson, 58  

Selvvlært 

 

Fordi den eldre generasjonen opplever at de har en manglende kompetanse, 

forsvarer de seg ved å trekke fram sin fagkunnskap. Andre ignorer den nye 

generasjonen ved å beskrive tilstanden i filmbransjen som uforandret siden den 

epoken da det bare fantes fagfolk. 

 

�We´re all dressed up and nowhere to go. Håndverksmessig er det helt optimalt, 

men vi mangler fortsatt historiene.� 

Fagperson, 58  

Selvlært 

 

Videre argumenterer den eldre generasjonen for at det gamle lærlingsystemet er en 

fullgod praksis for rekruttering og opplæring.  

 

�Bekjentskaper er egentlig bare en ansettelsesform som er raskere og billigere enn 

annonsering, men det er ikke dermed sagt at du renonserer på kravet til faglig 

utdanning eller praksis�. 
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Fagperson, 58  

Selvlært 

Denne oppfattelsen møter motstand i den yngre generasjonen, men sterkest hos 

nettverkene fra utenlandske filmskoler.   

 

�Jeg så absolutt ingen grunn til at noen som var flinke til å koke kaffe eller hente 

ting skulle nødvendigvis bli en dyktig regissør eller en som var god 

kameraassistent. Det er ingen logikk i den hierarkiske greia der�. 

   Regissør og manusforfatter, 32  

Europeisk filmskoleutdannelse 

 

       

Kunstnerisk ansvarlige i den eldre generasjonen ser på den unge generasjonen mer 

som en berikelse enn produsentene, men de nevner ikke deres kompetanse som det 

primære, men triangelsamarbeidet. Intervjumaterialet viser at denne gruppen 

opplever seg truet av den yngre generasjonen.  

 

�Filmskoleelever er mye mer inkluderende, og flinke til å være deltagende. De 

engasjerer seg mer i produktet og prosessen.  De melder seg på en annen måte, 

som en kreativ partner hele tiden.�  

Lyddesigner, 48  

Selvlært 

 

Datamaterialet bekrefter at denne triangeltenkningen innlært ved Filmskolen lever 

sterkt i Lillehammernettverkene.  

Selv produsentene i disse nettverkene tenker på utviklingen av norsk filmskapelse 

i relasjon med en regissør og /eller manusforfatter.  
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�Jeg mener at man bør talentutvikle i grupper mellom forfattere, regissører og 

produsenter. � 

Produsent, 32  

Lillehammerutdannelse 

 

�Det er en redsel for å tenke elitistisk som man gjør i idretten. Man utvikler ikke 

norsk filmbransje med å fordele penger til enhver etter behov, og hvor alle står i 

kø�. 

Fagperson, 58  

Selvlært 

 

Denne posisjonen skiller seg sterkt fra den gamle generasjonen. Det er allikevel 

interessant å merke seg at auteurtradisjonen fra de 44s generasjon lever videre i 

noen utenlandske filmskapernettverk. 

 

�Jeg er nok elitist [�]. Den norske filmbransjen mangler en mesterkultur.�. 

Regissør, 33  

Europeisk filmskoleutdanning 
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Kapittel 5. 
Konklusjon 

 
 
 
5.1. Sammendrag av materiale og metode 
 
 

Denne oppgaven er en kvalitativ studie av endringen i organisering av nettverk i 

den norske spillefilmsbransjen med intensjonen om å supplere de kvantitative 

utredningene som er blitt gjort på filmfeltet. 

 

Jeg ønsket en forståelse og fortolking som gikk i dybden av medlemmenes sosiale 

verden ved å lære om deres sosiale og materielle forhold, deres erfaringer, 

perspektiver og historier, men også en forståelse institusjonen som legger føringer 

på filmskapernettverkene.  

 

Oppgaven består derfor både av et filmhistorisk materiale og et intervjumateriale 

med filmfolk som viser de normative elementene i institusjonelle føringer, og 

kraften i tillitsbaserte filmskapernettverk (Granovetter, 1973). 

 

Feltets historiske kontekst kartla jeg innenfor et habermasiansk skjema som 

redskap for analyse av forholdet mellom institusjon og nettverk.   
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For selve analysen av nettverkene som er aktive i feltet i dag gikk jeg ut fra en 

kvalitativ tilnærming der teori om feltet skulle springe ut av datamaterialet i 

samsvar med grounded theory. Til dette formålet samlet jeg inn et datamateriale 

jeg mener har sin styrke i at det er ekstensivt, originalt og beskrivende om norsk 

films organisering.  

 

Både daatainnsamling og metode innebar mye kontakt med informantene og en 

deltagende forskerrolle, til forskjell fra en standard- eller sosialfilosofisk 

metodologisk posisjon.  

 

Jeg valgte å gjøre dybdeintervjuer der jeg hadde god tid med informantene mine. 

Det var viktig og opparbeide en tillitsrelasjon bygger på etisk forsvarlig 

forskningspraksis gjennom informert samtykke og anonymisering av informantene 

mine. Evne til innlevelse og å bygge på felles bakgrunn var også viktige 

forutsetninger for tilliten, men jeg var påpasselig med ikke å gå inn i verken et 

eller elite bias eller �go native� med informantene mine. 

 

 

5.2 Metoder for generalisering 

 
Denne studien er en kvalitativ grounded theory studie av et norsk case: den norske 

spillefilmsbransjen, både på lang sikt, og spesifikt siden begynnelsen av 80-tallet. 

Siden dette er en rent kvalitativ studie, ligger ikke styrken i generalisering, men i 

detaljert forklaring.  Jeg har gått i dybden av et case, og styrken ligger i at 

analysen er forklaringsbasert, eller grounded i intervjumaterialet om bransjens 

organisering.   
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I boka �Qualitative research practice� (2003) diskuterer Denzin og Lincoln 

legitimitetsproblemet til kvalitative data og foreslår at man tenker nytt rundt 

begreper som validitet som før bare var forbeholdt kvantitativ forskning. Fordi at 

man ikke har å gjøre med et stort utvalg, men kun en detaljert studie av et case, 

foreslår Denzin og Lincoln å bruke begrepet i sin videste betydning slik jeg også 

har gjort i denne oppgaven, det vil si validitet som holdbar (�sustainable�) eller vel 

forankret (�well grounded�) i datamaterialet (Denzin og Lincoln, 2003:270). 

 

Jeg har brukt informanter til å skaffe direkte informasjon om mekanismer i 

systemet, og gått tilbake til informanter og spurte eksplisitt om de kunne kjenne 

seg igjen i beskrivelser. Dette gjorde jeg for de ulike delene av datasettet, i 

samsvar med �Constant comparative method� (Silverman, 1997:380) eller 

komparativ analyse, den beste måten å validere sosiale fakta innenfor Grounded 

Theory (Glaser og Strauss 1967:23). Resultatenes validitet ligger i at informantene 

kunne gå god for beskrivelsene.  

 

5.3 Diskusjon av funnene 
 

Hovedproblemstilling en for denne oppgaven var:  

Hva består hamskiftet norsk film har gjennomgått siden begynnelsen av 80-

tallet i? 

 

I analysen av hamskiftet har jeg lagt særlig vekt på samspillet mellom 

institusjonell endring, og generasjonsskiftet. Dette ga følgende 

delproblemstillinger:   
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- Hvordan har forholdet mellom de ulike institusjonelle feltene i norsk films 

organisering preget utviklingen av filmbransjen og de generasjonene som er 

aktive i feltet i dag? 

 

- Hvordan har disse ulike generasjonene påvirket dette systemet for å få 

støtte til sine prosjekter, og hvordan har de institusjonelle ordningene blitt 

endret som reaksjon på dette? 

 

 

- Hvilket forhold mellom eldre og yngre generasjon har utviklet seg under 

dagens institusjonelle rammebetingelser, og hvilke konsekvenser får dette 

for utviklingen av norsk filmskaping framover? 

 

Jeg vil begynne med svarene på delproblemstillingene. I kapittel 2 og 3 svarte 

viste jeg hvordan forholdet mellom de ulike institusjonelle feltene i norsk films 

organisering har preget utviklingen av norsk filmbransje og framveksten av de 

generasjonene som er aktive i feltet i dag. (1. delproblemstilling). 

 

Jeg så også på hvordan disse ulike generasjonene påvirket dette systemet for å få 

støtte, og hvordan har de institusjonelle ordningene blitt endret som reaksjon på 

dette (2. delproblemstilling) 

 

I kapittel 4 så jeg på forholdet mellom eldre og yngre generasjon under de 

institusjonelle rammebetingelsene som har utviklet seg i dag, og drøftet 

konsekvensene for utviklingen av norsk filmskaping (3. problemstilling). Dette 

gjorde jeg i lys av hovedmaterialet: intervjuene med aktive filmfolk. Analysen av 

intervjumaterialet viser at de to generasjonene har ulikt syn på utviklingen. Mens 

den eldre generasjonen synes filmene går mot større grad av kommersialisering og 

enkle historier, mener den yngre generasjonen at homogeniseringen ligger i den 
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kulturelle reproduksjonen av den eldre bransjens kultur og produksjonsmåter, men 

tror at dette vil endres over tid med tilfanget av filmskolenettverk.  
 

Intervjumaterialet viser tegn til at den eldre generasjonens struktur og 

organisering av arbeidsmetoder, filmsyn og rekrutteringsmekanismer videreføres i 

Lillehammernettverkene som en konsensus om den gamle fagkunnskapen slik 

som den aristoteliske fortellermåten, eller måten man legger opp et filmopptak. 

Dette bremser for et hamskifte. Hovedtendensen i datamaterialet tyder allikevel 

på en utskiftning av den gamle generasjonen med støtte i det politiske systemet, 

men dette er en seig prosess.  Jeg vil presisere dette punktet i siste avsnitt. 

 

Mitt svar på hovedproblemstillingen er at hamskiftet starter på begynnelsen av 80-

tallet. Hamskiftet materialiserer seg både ved en endring i det institusjonelle 

rammeverket og et skifte i filmskapernettverkens organisering. Det politiske 

skiftet fra midten av 80-tallet fra statsmonopol til delvis privatisering fører til 

endringer i form og innholdsfeltet.  Først gjennom hollywoodisering som 

manifesterer seg gjennom produksjonen av genre- og eventyrinspirert filmer, 

amerikanske selskapers interesse for å produsere filmer I Norge, og et endret 

selvbilde innen bransjen på basis av ny økonomisk giv og kommersiell suksess. 

Staten legger her til rette for den eldre generasjonen, ved å prioritere produsentene 

i støttesystemet. Fordi deres nettverk er koblet til kapitalen i filmfeltet (fondet og 

distributørene) får disse makt til å bestemme repertoaret. 

 

Men endringene i form og innholdsfeltet peker mot økt interesse for manusenes 

kvalitet på grunnlag av tilfanget av en ny generasjon med økt kompetanse på regi 

og manus på basis av utdanningsstipendordningen i det politiske feltet. Fordi 

denne nye generasjonen gjør seg bemerket både gjennom internasjonal kunstnerisk 

anerkjennelse og økte publikumstall som et utrykk for en bedre takling av børs-
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katedral dilemmaet, intensiveres støtteordningene for å fremme denne nye 

generasjonen.  

 

Dette skjer gjennom en endring av støttesystemet hvor konsulentrollene nå 

primært bekles av forfattere og dramaturger (Erlend Loe, Torun Lian og Nikolai 

Frobenius) og tilretteleggelsen av et offisielt utdanningssystem: Den Norske 

Filmskolen (grunnlagt 1997). 

 

Statens etablering av filmskolen forsterker konkurransen mellom de to 

generasjonene som preger filmfeltet i dag: 1.kohort som starter filmproduksjon på 

70-tallet, og filmskolegenerasjonen som begynner sitt virke på 80-tallet, og 

forsterkes fra og med første kull fra Lillehammer uteksamineres i 2001 (kohort 2). 
Gjenreisningsgenerasjon (kohort 0) eks: Arne Schouen             

Aktiv                                           Pensjon 

 

 Fagfolkgenerasjon (kohort 1) 

Fødes                                            Aktiv                                                                                                                

Pensjon 

                                               

Filmskolegenerasjon (kohort 2)                                                               Konflikt 

                                                    

 

                                                      Fødes                                       Aktiv                                        

                                                                            

                                                                                                                                      2001 

                                                                                                                          Lillehammer 1.kull ut. 

 

   1950            60                70               80               90              2000          2007 

 
 

Figur 12: Filmskapergenerasjonene i norsk film 1950-2007 
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Tilfanget av kohort 1 danner en alternativ vei inn i bransjen gjennom et formelt 

utdannelsessystem, til forskjell fra det uformelle lærlingsystemet i 

faggenerasjonen. En tydeligere arbeidsdeling innen kreative poster gjennom 

splittelsen av regi-, manus- og produsentrollene, og tilfanget av triangelsamarbeid, 

utfordrer de tradisjonelle rekrutteringsmønstrene.  
 

Staten forholder seg til begge disse to kohortenes behov. Den svarer til den yngre 

kohortens ønsker ved å endre de institusjonelle rammebetingelsene i 

støttesystemet, innføre nye støtteordninger nasjonalt og internasjonalt gjennom 

avtaler med nordiske og europeiske land, samt samarbeid mellom ulike medier, og 

til slutt innføringen av nye filmopplæringsinstitusjoner, støtteordninger og 

talentutviklingsordninger i den unge generasjons favør (f.eks. Nye veier til 

kortfilm). 

                                                          

Den eldre generasjonen derimot, vinner på at de institusjonelle endringene i 

støttesystemet krever at kun produsenter kan søke, i tillegg til kravet om en 

profesjonell søknad der produsentenes erfaring og status teller.  

 

På den andre siden er den eldre generasjonen blitt avhengig av den yngre 

generasjonens kompetanse i det mer kvalitetsorienterte støttesystemet under et 

politisk styre som stiller økte krav. Disse kravene er både kommersielle og 

kunstneriske, som utrykk for en bedre takling av børs-katedral dilemmaet.  

 

 

5.4 Konsekvenser for fremtidig utvikling av bransjen 
 

Fordi filmbransjen er avhengig av statens støttemidler, blir den rådende politiske 

ideologien av betydning for videre utvikling av bransjen. Markedsideologien 

fortsetter å gjøre seg gjeldende i politikken fram mot 2010. Hovedmålene er å øke 
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produksjonen til 25 langfilmer i året i gjennomsnitt, og at 25 % av kinomarkedet 

skal være norske filmer (til sammenligning hadde Danmark 25 %, og Sverige 20 

% i 2006) (St meld 22, 2006-2007). Alle filmvirksomhetene skal også sammenslås 

i 2008 til ett filminstitutt for å gjøre tildelingssystemet og byråkratiet mer 

kostnadsfritt og effektivt.  

 

Hamskiftet virker positivt på taklingen av børs-katedral dilemmaet. De nye 

nettverkene øker den kunstneriske suksessen (større deltakelse på internasjonale 

filmfestivaler, gode filmkritikker, og flere priser) og den kommersielle suksessen 

fordi norsk film blir mer populært på markedet (klart høyere 

publikumsoppslutning). I tillegg skaper nye nettverk flere bånd til de ulike 

gruppene i det sivile samfunnet og øker mulighetene for demokratisk 

meningsytring og speilingen av aktuelle og viktige problemstillinger i filmene som 

lages.  

 

Denne videreføringen av markedsideologien tilsier at produsentene i kohort 1 vil 

bevare en fortsatt sterk posisjon i den fremtidige økonomiske organiseringen av 

bransjen. Intervjumaterialet viser også at tendenser til kulturell reproduksjon av 

den eldre generasjonens arbeidsform, rekrutteringsmekanismer og filmssyn i flere 

av Lillehammernettverkenen, en trussel for mangfold. 

 

Botemiddelet mot en homogenisering av denne estetiske bransjen og en bedre 

takling av børs-katedral dilemmaet, ligger i institusjonelle rammebetingelser som 

aktiviserer innføringen av alternative nettverk som kan skape motkultur innenfor 

en sterkt politisk knyttet bransje.  

 

Disse er å endre støttesystemet til at størrelsen på tilskuddene variereres slik at 

man ikke alltid produserer med like budsjetter og like tidsrammer, flere 
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talentutviklingsordninger da flere regissører må velge markedsløsninger som 

reklamefilmmarkedet som øvingsplass, der det er mye mindre grad av regulering 

og bekjentskaper som styrer rekrutteringsmekanismene; og bedre lærerkrefter ved 

den norske filmskolen da skolen fortsatt har lav status interansjonalt, og elevene 

knytter til seg eldre nettverk etter fullført utdannelse fordi de ikke føler seg trygge 

nok. 

 

Videre er disse institusjonelle rammebetingelsene å akselerere 

kunnskapsutvekslingen med utlandet. Dette kan skje både ved at folk tar 

utenlandsk utdannelse og samarbeider med utenlandske filmbransjer, at 

utenlandske utøvere gir opplæring på norsk grunn, og økt internasjonalt samarbeid 

gjennom co-produksjoner med nordiske, europeisk og amerikansk filmindustri, og 

internasjonal rådføring som for eksempel ved at Henning Camre, dansk 

filmfotograf og administrerende direktør for Det Danske Filminstitut (DFI) var 

leder for Giskes utvalg i omorganiseringen av virksomhetene på filmområdet i 

2007; økt forskning både nasjonalt for å forbedre kommunikasjon mellom bransje 

og forvaltning og bli mer sensitiv overfor bransjens reelle behov, og utformingen 

av mer presise politiske mål; og økt forskning internasjonalt gjennom komparative 

casestudier med andre filmbransjer.   
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