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Sammendrag

Norsk filminstitutt ønsket å få svar på ”hvem er vi” gjennom denne undersøkelsen. Vi har 

derfor utviklet problemstillingen: Hvilket omdømme har NFI hos sine brukere, og hvilken 

identitet har organisasjonen NFI? Problemstillingen er todelt ettersom omdømmet er 

interessentens samlede historier og dette blir påvirket av de ansattes sammensatte inntrykk av 

instituttet. 

For å få tak i interessentenes fortellinger og de ansattes inntrykk har det vært fruktbart å 

benytte kvalitative intervjuer ettersom denne metoden tillater oss å gå i dybden på 

informantenes erfaringer. Dette har vært nødvendig ettersom filmbransjens omdømme har 

vært lite forsket på før. Til tross for at funnene i denne undersøkelsen ikke kan generaliseres, 

vil de være et solid nok materiale for NFI å jobbe ut fra i deres arbeid med å ”opprettholde, 

styrke og for å utvikle våre (NFI sine) relasjoner til omverdenen på nye og bedre måter”1. Det 

viser seg at funnene våre samstemmer med funn i den kvalitative brukerundersøkelsen gjort 

for Cinemateket (høsten 2007). Dette gjør at funnene vi har gjort i forhold til interessentenes 

erfaringer med publikumstilbudene på Filmens Hus, kan sees på et mer generelt plan.  I 

samarbeid med NFI kom vi frem til hvilke målgrupper det var mest hensiktsmessig å 

intervjue, ettersom prosjektarbeidets tidsperiode (august til desember) satte en begrensning på 

undersøkelsens omfang. Målgruppene vi har fokusert på er: forskere, filmskapere, 

filminteresserte, journalister, ansatte samt skoler og bibliotek.

Det kom frem at ansatte ved NFI føler en sterkere tilknytning til sin avdeling enn instituttet i 

sin helhet. Det ser ut som dette er et resultat av manglende formell kommunikasjon hos NFI. 

Sett i lys av organisasjonsteori og teori om markedsføring kan det argumenteres for at dette er 

med på å påvirke interessentenes erfaringer i forhold til NFI sin synlighet i samfunnet. Både 

ansatte og interessenter har tiltross for noe kritikk, et godt inntrykk av instituttet og ønsker en 

økt bevissthet om hva instituttet i sin helhet arbeider med. Omdømmet til NFI kan derfor 

oppsummeres i metaforen ”en skjult skatt”.

1 se vedlegg 1: Prosjektbeskrivelse side 3.
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Forord

Denne rapporten er et resultat av et prosjekt gjennomført ved Humanistisk Prosjektsemester 

på Universitetet i Oslo høsten 2007, på oppdrag fra Norsk filminstitutt. Vi vil først og fremst 

takke alle informantene våre, som har stilt til intervju enten per e-post eller ved personlig 

oppmøte. Vi ønsker også å rette en takk til de ansatte ved NFI. Vi har satt stor pris på deres 

imøtekommenhet og engasjement for prosjektet, noe som har bidratt til vår trivsel på deres 

arbeidsplass. Spesielt vil vi takke Nina E. Elstad som har vært vår kontaktperson gjennom 

prosjektperioden. Ellers vil vi takke vår veileder Ove Solum førsteamanuensis ved 

Universitetet i Oslo for gode tilbakemeldinger og god oppfølging, Peggy Simcic Brønn ved 

BI i Oslo for gode tips i arbeidet med omdømmerapporten, og Pernille Heilmann Lien for 

utformingen av forsiden til rapporten.  

Oslo, desember 2007

Marianne Olsen Javnes                      Astrid Layfield

Håkon Bast Mossige                                                                                Matias Nylander

Mai Elin Wehn
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1.0 INNLEDNING

I dette kapittelet vil vi legge frem rammene for omdømmerapporten, altså hvilke formål den 

har og hvilke spørsmål den skal gi svar på. Vi presenterer deretter kort vår oppdragsgiver. De 

viktigste begrepene som er gjennomgående i rapporten blir forklart, og til slutt gis en 

kortfattet fremstilling av hva en omdømmerapport er. 

1.1 Formål

Norsk filminstitutt (NFI) er en institusjon som aktivt arbeider mot to hovedområder – 

bevaring og formidling av norsk film. Historisk sett har bevaring vært et hovedfokus for 

instituttet. Bevaring innebefatter også restaurering, som legger grunnlaget for formidling. 

Formidling av film, både historisk og nyere film, foregår på flere arenaer, blant annet via 

DVD-utgivelser, Cinemateksvisninger og diverse digitale formidlingstjenester som for 

eksempel Filmarkivet.no. Under formidling ligger også profilering, som innebærer et mål om 

å profilere norsk film (spillefilm, kort- og dokumentarfilm) overfor definerte målgrupper. På 

bakgrunn av dette har NFI uttrykt et ønske om å få mer kunnskap om hvem deres brukere er 

og hvordan brukerne oppfatter dem. Målet med denne rapporten er å gi NFI innsikt i 

brukernes kunnskap og erfaringer med instituttet, samt å gi NFI et inntrykk av hvordan de 

ansatte selv identifiserer seg med instituttet.

1.2 Problemstilling

Vi har utarbeidet følgende problemstilling, ut fra NFI sitt ønske om å finne ut ”hvem de er”:

Hvilket omdømme har NFI hos sine målgrupper og hvilken identitet har organisasjonen NFI?

Problemstillingen er todelt, der vi først spør om hvilket omdømme NFI har hos sine 

målgrupper. Vi ønsker å finne ut hva våre utvalgte målgrupper mener om NFI basert på sine 

erfaringer gjennom samarbeid med, besøk hos, eller ved bruk av NFI sine tjenester og tilbud. I 

problemstillingens andre halvdel spør vi om hvilken identitet NFI har. Vi så det som fruktbart 

å vite hva instituttet tenker om seg selv og sin identitet for å lettere kunne se om omdømmet 
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samsvarer med eller avviker fra dette. Vi har i den sammenheng rettet oss mot de ansatte på 

instituttet, og ikke bare mot instituttets målgrupper.

1.3 Oppdragsgiver 

Norsk filminstitutt har siden det ble opprettet i 19552 som et lite filmarkiv med kun èn ansatt, 

vokst til å bli et omfangsrikt institutt med flere avdelinger og mange ansatte. Instituttet har 

opp gjennom årene vært gjennom mange omskiftninger og flyttinger av lokaler. I 1996 ble 

instituttet en del av Filmens Hus i Dronningens gate 16 i Oslo (Pedersen Nymo 2006). 

Filmens Hus er et samlingssted for filmbevaring, filmforvaltning, filmbransje og publikum. 

Instituttet er statlig drevet og er organisert under Kultur - og kirkedepartementet og ledes av 

direktør Vigdis Lian og har til sammen rundt 70 ansatte. Instituttet ble opprettet i sin 

nåværende form 1. juli 2001. Filminstituttet består av fire fagavdelinger; Filmarkivet, 

Utenlandsavdelingen, Cinemateket, og Film og publikum. Formålet deres er å bevare, 

formidle og profilere norsk og utenlandsk film for å gjøre film som kunst - og kulturuttrykk 

synlig og sett. 

Filmarkivets viktigste arbeidsområde er å samle inn, bevare og restaurere ny og gammel norsk 

film. De driver også et fagbibliotek om filmlitteratur på Filmens Hus som er åpent for alle. 

Utenlandsavdelingen arbeider med å lansere og profilere norsk film i utlandet gjennom 

festivaler og andre kulturarrangementer. Cinemateket skal gjøre sentrale verk fra filmhistorien 

tilgjengelig på kino, men det skal også ha et blikk rettet mot den dagsaktuelle filmkulturen. 

Film og publikum har ansvar for filmkulturelle tiltak som Filmmuseet og Filmbutikken på 

Filmens Hus. 

NFI er medlem av en rekke internasjonale organisasjoner som European Film Promotion 

(EFP), Scandinavian Films og European Film Academy og  Fédération internationale des 

archives du film (FIAF). Filmpolitisk er det fra 2008 besluttet å slå sammen Norsk 

filminstitutt, Norsk filmfond (NFF) og Norsk filmutvikling (NFU) til et nytt filminstitutt. 

Tilsvarende samling har vært vellykket eksempelvis i Danmark. Hensikten er å styrke det 

norske filmmiljøet totalt sett gjennom mer rasjonell ressursutnyttelse og et bedre samarbeid. 

Ettersom oppdragsgiver ved prosjektets oppstart uttrykte at det ikke var ønskelig at den 

2 Instituttet ble offisielt åpnet i 1956.
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forestående sammenslåingen skulle stå i fokus for vår undersøkelse, er den kun i liten grad 

nevnt i rapporten.

1.4 Begrepsavklaring

Når vi skal finne ut hvilket omdømme NFI har, tar vi utgangspunkt i hva NFI kommuniserer 

ut til omverdenen - og ser på hvordan det mottas av de utenfor organisasjonen. Alle 

organisasjoner kommuniserer med omverden, samtidig med at de må forholde seg til sine 

ansatte, sine kunder eller brukere, myndigheter og media. Et fagfelt som tar for seg hvordan 

denne kommunikasjonen foregår er informasjon samfunnskontakt, vanligvis referert til som 

PR (Public Relations). Vi har valgt å bruke det norske begrepet informasjon og 

samfunnskontakt i denne rapporten.

Alle individer og grupper som NFI har mål eller konsekvenser for, og som har mål eller 

konsekvenser for NFI, for eksempel kunder, media og brukere som nevnt ovenfor, kan 

defineres som interessenter. Interessenter er grupper som både kan bli og blir påvirket av 

organisasjonens virksomhet (Ihlen og Robstad 2004: 22).  Vi har valgt å benytte oss av dette 

begrepet, i stedet for bruker, ettersom interessent ikke bare referer til de som benytter seg av 

tilbudene til NFI, men også individer som ikke benytter seg av eller ikke kjenner til NFI sine 

tilbud, altså de potensielle brukerne. Informasjon- og samfunnskontaktsteoretikerne Grunig 

og Hunt har laget en modell som viser fem ulike underkategorier av interessenter. I denne 

rapporten er det kun hensiktsmessig å benytte en av underkategoriene for å unngå forvirring, 

nemlig rammesettere; de som gir en organisasjon rammene den trenger for å eksistere, altså 

Kultur- og kirkedepartementet (ibid: 45-46). Vi benytter oss altså av begrepet interessent for å 

referere til folk som bruker eller er potensielle brukere av NFI, informant til å referere til 

personer vi har intervjuet, og målgruppe når vi tar for oss alle våre informanter som 

representerer en av NFIs målgrupper.

Omdømme vil ifølge Ihlen og Robstad si ”hvordan vi faktisk blir vurdert; summen av historier 

som fortelles om oss” (2004:93). For NFI vil omdømmet være hvordan organisasjonen 

vurderes av sine interessenter. Vi vil i denne rapporten sammenligne omdømmet med 

organisasjonens identitet og se på hvordan disse to samsvarer og avviker. 
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En organisasjons identitet er organisasjonens forståelse av hvem de er, altså de ansattes 

sammensatte inntrykk av organisasjonen, både innad i bedriften og utad i samfunnet.

En organisasjon kan forstås som en samling individer som gjennomfører forskjellige 

oppgaver på en koordinert måte for å nå visse mål (Ihlen og Robstad 2004:18). 

Ettersom både omdømme og organisasjonens identitet er et resultat av kommunikasjon 

mellom ansatte, interessentene og rammesetteren er det viktig å definere hva kommunikasjon 

er. Kommunikasjon foregår verbalt men også gjennom symboler og enkle tegn som for 

eksempel logoer. Vi ønsker derfor å definere kommunikasjon slik at det kommer tydelig frem 

at det ikke er en tilfeldig handling, men en handling for bevisst å formidle et budskap. Vi har 

derfor valgt Blakars definisjon: ”Kommunikasjon er en intendert handling med sikte på å 

gjøre noe felles med eller kjent for bestemte andre” (Blakar og Nafstad 2004:164). Det 

kommer klart frem fra denne definisjonen at den ”intenderte handlingen” er tilsiktet på 

personer eller målgrupper som er klart definert. Som vi skal se i løpet av rapporten er det 

viktig å være klar over hvem de ”bestemte andre er” og ut fra det velge hvordan det intenderte 

budskapet skal gjøres kjent.

1.5 Rapportens oppbygning

Vi har nå gjort rede for rapportens formål og problemstilling, samt kort introdusert vår 

oppdragsgiver NFI. Vi har også redegjort for en del begreper som vil gå igjen.  

Kapittel 2 omhandler metode og de metodiske valgene vi har tatt. Vi vil ta for oss valg av 

informanter, intervjuformer, litteratur, samt de etiske hensyn vi har måttet forholde oss til i 

forhold til våre informanter. Vi vil også se på en annen relatert undersøkelse. I kapittel 3 vil vi 

se på målgruppenes syn på NFI der vi tar for oss målgruppenes assosiasjoner og erfaringer 

med instituttet og dets tilbud. I kapittel 4 vil vi ta for oss markedsføringen av NFI der 

brukernes erfaringer ses i forhold til organisasjons- og kommunikasjonsteori. I kapittel 5 

diskuterer vi instituttets omdømme i lys av våre funn. Kapittel 6 tar for seg en annen 

undersøkelse gjort for og av Cinemateket. Denne har vi sammenlignet med våre egne funn. I 

kapittel 7 diskuterer vi instituttets identitet opp mot organisasjons- og kommunikasjonsteori, 

der vi tar for oss funn blant de ansatte ved NFI. Avslutningsvis vil vi i kapittel 8 gå gjennom 

instituttets forbedringspotensiale, før konklusjonen kommer i kapittel 9.
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2.0 METODE

2.1 Kvalitativ metode

Denne rapporten vektlegger interessentenes vurderinger av instituttet, samt de ansattes 

inntrykk av instituttet. Funnene i rapporten er basert på datamateriale fra intervjuer vi har 

foretatt. Metoden vi har brukt for å samle inn empiri er halvstrukturerte intervjuer samt 

deltagende observasjon. Kvantitativ metode ble valgt bort ettersom vi har vært opptatt av å få 

utfyllende og nyanserte svar, fremfor å kunne generalisere svarene. Kvalitativ metode er en 

forskningsmetode hvor forskeren gjennom samtaler og observasjon oppnår en forståelse av 

sosiale fenomener på bakgrunn av fyldige data om personer og situasjoner (Thagaard 2002). 

Ifølge Thagaard er samtalen et godt utgangspunkt for å få kunnskap om hvordan 

enkeltpersoner opplever og reflekterer om en situasjon. Ettersom metoden også er velegnet for 

å få informasjon om hvordan informanten ser på seg selv og sine omgivelser mener vi at den 

kvalitative metoden er spesielt egnet til problemstillingen.

2.2 Datainnsamling

2.2.1 Halvstrukturerte intervjuer

Vi har benyttet oss av halvstrukturerte intervjuer. Det vil si at samtaletemaene ble fastlagt i 

forkant av intervjuene, men at rekkefølgen spørsmålene som ble stilt kunne varieres slik at vi 

på best mulig måte kunne følge opp informantenes fortellinger, samt stille 

oppfølgingsspørsmål når det har vært behov for å utdype svarene vi har fått (Thagaard 2002). 

For å kunne utnytte metodens fleksibilitet på best mulig måte, har det vært viktig for oss som 

forskere å ha god kjennskap til instituttet. Dette har vi tilegnet oss gjennom litteratur, fra NFIs 

nettside, samt i møter med referansegruppen instituttet opprettet for å veilede oss mens 

undersøkelsen pågikk. 

Vi valgte ikke å bruke båndopptaker under intervjuene fordi vi var redde for at informantene 

ikke ville være komfortable med det. Ifølge Thagaard (2002:96-97) er svakheten ved kun å 

notere at forskeren ikke har mulighet til å notere alt som blir sagt og derfor sorterer ut det 

viktigste underveis. En konsekvens av dette er at analyseprosessen allerede starter på dette 
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stadiet. Dette kan være en svakhet, men må ikke nødvendigvis være det. Vi bestemte derfor at 

det alltid skulle være minst to av oss til stede på hvert enkeltintervju og tre på hvert 

gruppeintervju. Vi fordelte oppgavene under intervjuet slik at en av oss intervjuet mens de 

andre refererte, dette for å begrense tap av informasjon.

2.2.2 Observasjon

Vi har hatt kontor på NFI under hele prosjektperioden, og har benyttet flere av instituttets 

tilbud. I den forbindelse har vi gjort flere observasjoner. Da vi benyttet oss av de ulike 

tilbudene til NFI var ikke de andre interessentene som befant seg der, klar over at vi var der 

for å forske. Thagaard påpeker i denne forbindelse at det er vanskelig å informere mennesker 

på offentlige arenaer, som Cinemateket, Blått lerret og så videre, og sier at så lenge det ikke 

etablerers kontakt med ”informantene uten å tilkjennegi sin forskningsidentitet” (2002:73) 

unngår man de etiske dilemmaene ved skjult observasjon. Til tross for at det i forhold til 

interessentene kan virke som vi har foretatt skjult observasjon, vil vi argumentere for det 

motsatte ettersom NFI hele tiden har vært klar over formålet for vår tilstedeværelse. Vi har 

også gjort åpen observasjon av kommunikasjonen innad i instituttet. Vi har deltatt på allmøter, 

kommunisert med ansatte over e-post og telefon samt observert noe kommunikasjon mellom 

de ansatte.

2.2.3 Enkeltintervju

Enkeltintervjuet er en samtale mellom en informant og forsker. For å få en utfyllende 

beskrivelser av informantens erfaringer og tolkninger (tykk beskrivelse) så vi det som viktig 

at intervjuene fant sted der informanten følte seg komfortabel og hvor sjansen for å bli 

forstyrret var liten. Vi lot derfor informantene komme med forslag til hvor de ønsket å bli 

intervjuet. Alle informantene som ble intervjuet med enkeltintervju, var informanter vi antok 

at hadde noe kjennskap til NFI. Vi var mer usikre på målgruppen filminteresserte, og så det 

som sannsynlig at noen av de vi kom til å intervjue, ikke hadde kjennskap til NFI. Vi valgte 

derfor å gjennomføre gruppeintervjuer av denne målgruppen.
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2.2.4 Gruppeintervju

Et gruppeintervju er som begrepet antyder, en intervjuform som går ut på at flere mennesker 

diskuterer et tema sammen med en forsker som leder og ordstyrer (Thagaard 2002:85). Vi har 

valgt denne intervjuformen som metode for informantgruppen med filminteresserte. Fordelen 

med gruppeintervju er at de informantene som måtte ha lite kjennskap til NFI vil kunne bli 

satt ”inn på rett spor” av de andre informantene i gruppen og deltakerne kan følge opp 

hverandres svar og kommentere de andres synspunkter i løpet av diskusjonen (Thagaard 

2002). Vi opplevde denne intervjuformen som krevende men fruktbar, i den forstand at det til 

tider var vanskelig å styre gruppens diskusjon, samtidig som vi opplevde at det fungerte 

veldig positivt for de informantene som trodde de ikke hadde noe kjennskap til NFI. Det viste 

seg at informantene kom på ting de trodde de ikke hadde noe kunnskap om, etter hvert som 

samtalene utviklet seg. Svakheten ved å bruke gruppeintervju er på den annen side at det kan 

virke som om hele gruppen har god kjennskap til temaet det snakkes om, selv om det kanskje 

bare er en av deltakerne som har det. Det er derfor vanskelig å trekke frem enkeltpersoners 

synspunkter og erfaringer fra et gruppeintervju, ettersom det er uvisst i hvilken grad 

utsagnene til informantene er påvirket av gruppens samtale. Sitater fra gruppeintervju må 

derfor forstås i lys av dette. De tre gruppeintervjuene refereres derfor til som for eksempel 

Filminteresserte 1, slik at det kommer klart frem at utsagnet er trukket ut fra en samtale. 

2.2.5 E-postintervju

Ettersom vi også har vært opptatt av å få informasjon fra utenfor Oslo, slik at vi kan få 

informasjon om hvordan NFIs omdømme er blant folk som ikke befinner seg i umiddelbar 

nærhet til hovedstaden, ble vi sammen med veilederen vår enig om å kontakte disse over e-

post. Disse intervjuene har hatt en mer strukturert utforming enn både enkeltintervjuene og 

gruppeintervjuene, ettersom spørsmålene ble stilt skriftlig og kom derfor i en fastsatt 

rekkefølge. Men informantene har her, som i alle de andre intervjuene, kunnet uforme svarene 

selv. 

Svakheten ved metoden er blant annet at den personlige kontakten med informantene 

forsvinner, samt muligheten til å opprettholde en flytende ”samtale”, forstått som at hvis 

informanten ber om oppklaring av et spørsmål, vil dette ikke kunne skje umiddelbart. Dette 

gjelder også om vi som forskere ønsker å stille oppfølgingsspørsmål. Vi erfarte at denne 
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metoden skapte rom for mer usikkerhet og utydelighet en de andre metodene, blant annet var 

det flere av informantene som lurte på om vi siktet til selskapet Norsk Film, da vi spurte om 

definisjonen av Norsk film. E-postintervjuer kan oppleves som positive for informanten blant 

annet fordi den gir rom for at informanten kan svare på spørsmålene i sitt eget tempo samt 

forsikre seg om at uttalelsene blir velformulerte. Til slutt muliggjør metoden som nevnt å nå 

informanter uavhengig av geografisk avstand. 

2.2.6 Intervjuguider

Vi har utformet seks forskjellige intervjuguider3, som alle har en del med felles spørsmål og 

en del som er tilpasset den spesifikke informantgruppen. Før vi tok i bruk intervjuguidene 

testet vi dem ut på en vennegjeng, dette er hva Brandth (1998) kaller naturlige grupper. Dette 

er grupper som allerede eksisterer. Etter utprøvingen gjorde vi justeringer etter hvilke 

spørsmål vi så fungerte godt eller dårlig. Intervjuguidene er ikke ment som en rekke spørsmål 

vi må stille, men snarere spørsmål vi kan ta i bruk for å lede informantene inn på de ulike 

temaene vi ønsker å utdype. De fleste informantene svarte, uten selv å være klar over det, på 

flere spørsmål samtidig. Det var kun hos de mindre snakkesalige informantene at alle 

spørsmålene ble tatt i bruk. 

2.3 Informanter: strategisk utvalg

Vi har valgt informanter med kvalifikasjoner og egenskaper som er strategisk i forhold til 

problemstillingen (Thagaard 2002:53) samt forsøkt å få en spredning i alder, kjønn og 

geografisk tilknytning i de informantgruppene det har latt seg gjøre. Ifølge Statistisk 

sentralbyrå (SSB) går folk i alderen 9 - 44 år mest på kino og så synker interessen en del hos 

de i aldersgruppen 45 -60 år4. Det kommer også frem hos SSB at jo høyere utdanning man 

har, desto mer sannsynlig er det at man benytter seg av kinotilbud. Informantene våre er 

mellom 23 og 60 år. Sammen med referansegruppen på NFI kom vi frem til hvilke 

målgrupper instituttet opplevde som de viktigste. Nedenfor presenterer vi kort hvilke 

målgrupper vi har intervjuet, samt hvordan vi valgte ut de ulike informantene.

 

3 Se vedlegg for intervjuguidene.
4 http://www.ssb.no/emner/07/02/kulturbar/sa73/nys19-24.pdf Nedlastet 26.11.07
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Illustrasjon 1: Informanter fordelt på kjønn Illustrasjon 2: Informanter fordelt på alder

2.3.1 Ansatte
Vi har valgt å intervjue ni ansatte ved NFI. Vi har passet på at alle de fire avdelingene er 

representert og prøvd å få en så stor hierarkisk spredning som mulig. Det vil si at vi har 

informanter helt fra ledelsen til deltidsansatte. Vi har valgt å fokusere på de ansattes 

sammensatte inntrykk av instituttet, altså organisasjonens identitet. 

2.3.2 Forskere
Filmarkivet og biblioteket er viktige kilder for medieforskere som forsker på film. Vi har 

antatt at denne målgruppen har mange erfaringer rundt det å oppsøke informasjon hos NFI, 

samt kjennskap til instituttets ulike tilbud. Vi har også antatt at denne målgruppen er 
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oppdaterte på hva som står om NFI i media. Vi har valgt forskere som i hovedsak forsker på 

film, fra flere universiteter og høgskoler i Norge. 

2.3.3 Journalister

Grunnen til at vi har valgt å intervjue kulturjournalister er at de gjennom sin jobb har 

kjennskap til kulturaktivitetene i Norge og dermed også NFI. Mange av journalistene vi har 

valgt dekker også internasjonale filmfestivaler hvor flere norske filmer blir promotert med 

støtte fra NFI. Journalistene har gitt oss noe innsikt i NFIs omdømme i utlandet. 

2.3.4 Filmskapere

Mange av filmskaperne er i stor grad avhengige av NFIs arbeid med å formidle og promotere 

norske filmer til utenlandske filmfestivaler og kinoer for å nå utenfor landegrensene. Dette 

gjelder både spillefilmer, kortfilmer og dokumentarer. Derfor synes vi det er interessant å 

snakke med regissører og produsenter i alle de tre sjangrene for å høre deres erfaringer med 

instituttet generelt og som portåpner for utlandet spesielt. Flere av informantene i denne 

målgruppen er både regissør og produsent. Vi har en hovedvekt av kvinner i denne 

målgruppen, ettersom referansegruppen hadde tydelige ønske om at kvinner skulle komme til 

orde her. 

2.3.5 Skoler og bibliotek

Skoler og bibliotek forholder seg til NFI på en relativt lik måte, vi har derfor valgt å slå 

sammen disse to målgruppene til én informantgruppe. De kjøper film fra film- og 

publikumsavdelingen, enten til undervisning, kinotekvisning eller utlån. Mange norske filmer 

er kun tilgjengelige hos NFI. Bibliotekene benyttet seg mye av NFI i forbindelse med drift av 

kinotekene samt kjøp av norske filmer. 

Alle skoler er pliktige til å introdusere ulike kulturelle tilbud til elevene, gjennom det som 

kalles Den kulturelle skolesekken. Film trenger ikke være et av disse tilbudene, men NFI 

tilrettelegger tilbud for barn og unge i denne sammenhengen. Vi håpet på å få opplysninger 

om skolenes erfaringer med NFIs tilbud, men det viste seg å ikke være så lett. Vi har observert 

at mange skoler benytter seg av NFIs barnekinotilbud på dagtid, samt Filmmuseet.
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Vi valgte skoler ut fra en salgsoversikt, hentet hos avdelingen Film og publikum. Dermed fikk 

vi en gruppe som benyttet seg mye av NFI, en som benyttet seg middels og en som ikke 

benyttet seg noe særlig av NFIs tilbud. Den sistnevnte ønsket vi for å kunne få mer innsikt i 

hvorfor tilbudene ikke ble benyttet, men det viste seg å være særdeles vanskelig å få 

intervjuavtaler og svar på e-post fra skoler som ikke benyttet seg av NFIs tilbud, og vi har 

derfor måttet klare oss med de to første. 

2.3.6 Filminteresserte

De av tilbudene hos NFI som er mest rettet mot publikum er Cinemateket, Filmbutikken og 

Filmmuseet. Vi satte sammen tre grupper. Den første gruppen er informanter hvor alle er 

brukere av de forskjellige tilbudene. Den andre gruppen består av studenter fra en 

seminargruppe på masterkurset Alternativ film ved Universitetet i Oslo. Den tredje gruppen 

ble valgt på bakgrunn av at de var generelt filminteresserte. Det var med andre ord ingen 

selvfølge at den sistnevnte gruppen kjente til NFIs tilbud. Det viste seg i midlertidig at alle 

informantene i denne gruppen hadde benyttet seg av flere av tilbudene til NFI. De to siste 

gruppene er det vi tidligere har omtalt som naturlige grupper. Den første gruppen kjente ikke 

hverandre fra før, men hadde til felles at de alle hadde brukt tilbudene ved NFI. I de naturlige 

gruppene fløt samtalen friere enn i den første gruppen.
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2.4 Etikk

De etiske sidene ved planleggingen av en slik undersøkelse omfatter å innhente 

intervjupersonenes informerte samtykke til å delta i studien, sikre konfidensialitet og vurdere 

hvilke mulige konsekvenser studien kan ha for de ulike intervjupersonene (Gentikow 

2002:103). Informantenes anonymitet må ivaretas, og datamateriale vi har samlet inn vil 

behandles etter etiske retningslinjer.

2.4.1 Informert samtykke

Informert samtykke er basert på ideen om individets ”råderett over eget liv, og kontroll med 

de opplysninger om seg selv som deles med andre” (Thagaard 2003:23)”. Informert samtykke 

innebærer at informantene a) får vite hva forskeren er ute etter å undersøke, b) sier seg villig 

til å levere informasjon om problemstillingen og c) informanten må også få vite at hun/han 

kan trekke seg fra undersøkelsen når som helst” (Gentikow 2002:99). Vi opprettet kontakt 

med informantene hovedsakelig på e-post eller via sms, slik at de vi kontaktet kunne velge 

selv når det passet for dem å lese igjennom presentasjonen av undersøkelsen og formålet med 
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den. De som stilte til intervju (både e-post og ansikt til ansikt) ble informert om det Gentikow 

trekker frem som nødvendig for informantene å vite, slik at deres deltagelse ble gjort på 

bakgrunn av informert samtykke. Etter intervjuet ga vi alle informantene en flyer, som 

beskrev prosjektarbeidet vårt og hadde vår kontaktinformasjon. Alle informantene kunne 

dermed kontakte oss om de hadde spørsmål angående undersøkelsen, eller ønsket å trekke 

seg. 

Ettersom vi undersøker oppdragsgiverens omdømme, har vi følt behov for å reflektere rundt 

hvorvidt de ansatte ved NFI føler seg pliktige til å delta i undersøkelsen. Det er vanskelig for 

oss å vite om noen har samtykket i å delta fordi de føler de må selv om de helst ikke vil. Vi 

har fått inntrykk av at alle informantene har opplevd å bli intervjuet som positivt, selv om 

noen har uttalt at de har vært nervøse i forkant. Det kan virke som at den betryggende følelsen 

av å være anonym, men allikevel få sin stemme hørt, for noen har vært en motiverende faktor 

for å delta i undersøkelsen.

2.4.2 Anonymisering

I de første intervjuene vi sendte ut på e-post nevnte vi ikke at informantene kunne velge å bli 

anonymisert, ettersom vi tenkte at de som ønsket å være anonyme ville be om det. Etter at 

flere informanter i begynnelsen av intervjuet spurte om de ville bli referert til ved navn eller 

bli anonymisert i oppgaven, og poengterte at dette var avgjørende for hva og hvordan de kom 

til å ordlegge seg, skjønte vi at anonymisering var avgjørende i forhold til om vi ville få tykke 

eller tynne beskrivelser. Vi valgte derfor å opplyse alle informantene, i begynnelsen av hvert 

intervju, om at de ville forbli anonyme i rapporten. Ifølge prinsippet om konfidensialitet, må 

forskeren ”hindre bruk og formidling av informasjon som kan skade enkeltpersoner det 

forskes på” (Thagaard 2002: 24). Vi ville derfor uansett måtte anonymisere alle informantene 

siden filmmiljøet i Norge er relativt lite og lesere av rapporten lett vil kunne kjenne igjen 

personene vi har intervjuet. Anonymisering av de ansatte har vært spesielt viktig ettersom de, 

som nevnt, kan ha følt et press for å delta i undersøkelsen. 

Datamaterialet ble oppbevart på våre personlige datamaskiner samt Classfronter som er et 

virtuelt klasserom som kun vi i gruppen, samt tre administratorer på Universitetet i Oslo, har 

tilgang til. For å kunne oppbevare datamateriale her kodet vi om alle informantene til for 

eksempel Ansatt 1. Mindre sensitivt materiale oppbevarer vi på datamaskinen på kontoret på 
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NFI, våre egne datamaskiner, og på våre personlige og gruppens felles e-poster. Vi har vært 

særdeles varsomme med oppbevaring av datamaterialet ettersom flere av intervjuene er med 

informanter som jobber ved NFI, samt informanter som jobber utenfor NFI, men som likevel 

er avhengige av tilbudet NFI tilbyr. Alt av intervjumateriale vil bli slettet og makulert når 

prosjektperioden er ferdig og rapporten er trykt. 

2.5 Tolkning av data

Da vi gikk i gang med å tolke datamaterialet, valgte vi å bruke temasentrerte tilnærminger  

ettersom vi så denne metoden som mest fruktbar til å belyse problemstillingen (Thagaard 

2002:153). Dette innebærer at vi sammenlikner informasjonen informantene har gitt om hvert 

tema. Gruppens medlemmer fikk hvert sitt tema å jobbe med slik at hver enkelt av oss måtte 

jobbe med alle intervjuene. På denne måten fikk vi en god forståelse av de ulike 

informantenes utsagn. Hele gruppen fikk god kjennskap til informantenes uttalelser og kunne 

derfor kvalitetssikre hverandres arbeid. De ulike intervjumetodene (enkeltintervju, 

gruppeintervju og e-postintervju) har ført til at uttalelsene fra de filminteresserte ikke kan 

sammenliknes like lett med uttalelsene fra de to andre intervjumetodene. Alle uttalelser 

behandles i forhold til konteksten de blir uttrykt i, men i et gruppeintervju påvirkes 

informantenes utsagn av de andre i gruppen, og disse må derfor også ses i relasjon til dette. 

Temasentrert tilnærming minsker sannsynligheten for at informantene vil gjenkjennes av 

andre eller identifisere seg selv, og vi unngår på denne måten at informantene opplever det 

den franske sosiologen Bourdieu kaller symbolsk vold (Thagaard 2003:189). Symbolsk vold 

er når informantene kjenner seg igjen i teksten, men ikke føler de kan identifisere seg med det 

som er skrevet når utsagnene er tolket. Vi tar høyde for at rapporten blir lest av flere av 

informantene, og har derfor vært varsomme med hvordan sitater fremlegges. Enkelte 

informanter har fått tilsendt transkripsjonene av intervjuet for å kunne lese gjennom sine egne 

utsagn, slik at de ble trygge på at vi ikke skrev noe som vi hadde feiltolket under intervjuet. 

Ifølge Alver og Øyer (1997) blir sett på som god moral å vise dem som er intervjuet en slik 

tillit, men på grunn av vår begrensede forskningsperiode er ikke dette noe vi har tilbudt 

informantene uten at de selv har spurt om det. 
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Blant forskere på humanistiske og samfunnsvitenskapelige prosjekter er det en motvilje mot å 

kjøpe informanter med ”gaver” (Alver, Øyen 1997:110). Selv om vi hadde problemer med å 

samle nok informanter til de tre gruppeintervjuene våre, samt det å få skoler til å stille til 

intervju, har vi aldri fristet noen til å delta ved hjelp av gaver. Men vi ordnet en avtale med 

NFI om at alle informanter som deltok på gruppeintervju, kunne velge seg en film i 

Filmbutikken som takk for deltakelsen. Dette fungerte mer som en overraskelse når 

intervjuene var ferdige, og ble veldig godt mottatt.

2.6 Valg av litteratur

Vi har vært i kontakt med Peggy Simcic Brønn ved BI i Oslo som har jobbet med bedrifters 

omdømme i mange år. Vi kontaktet henne for å få tips til litteratur om omdømmeskriving og 

om hva som bør inngå i en omdømmerapport. Hun anbefalte oss å se på organisasjonsteori til 

bruk i vår analyse av NFIs identitet og omdømme. I forbindelse med organisasjonsteori trakk 

hun frem ”reputation” og ”image” som to forskjellige ting. For å få en innføring i dette leste 

vi Brønns (2002) artikkel ”Corporate Communication and Corporate Brand” og andre artikler 

i boken Corporate Communication. A Strategic Approach to Building Reputation. Et av våre 

hovedfokus er å se på hvordan NFI kommuniserer med omgivelsene. I den forbindelse har vi 

valgt å se på kommunikasjonsteori. Teorien har vi hentet primært fra Kommunikasjon i  

organisasjoner. Innføring i kommunikasjonsteori og kommunikasjonsteknikker, Grenness 

(1999), og Informasjon og samfunnskontakt – Perspektiver og praksis, Ihlen og Robstad 

(2004). Informasjon og samfunnskontakt tar for seg organisasjoners kommunikasjon med 

omgivelsene og innad i organisasjonen. Ved hjelp av teori fra disse bøkene belyser vi hvordan 

kommunikasjonen foregår innad i NFI og utad til samfunnet.

2.7 Tidligere undersøkelser

Det ville vært interessant for oss å se lignende undersøkelser fra liknende institusjoner, og i 

den forbindelse kontaktet vi de danske og svenske filminstituttene. Det danske kunne fortelle 

at de ikke hadde foretatt en liknende undersøkelse. Vi lyktes heller ikke med å oppdrive noen 

liknende undersøkelse fra det svenske filminstituttet. Derimot har vi sett på en kvantitativ 

undersøkelse som ble gjort av og for Cinemateket. Denne undersøkelsen har vi sammenlignet 

med våre egne funn, for å kunne se dem i en større sammenheng. Det har vist seg at mange av 
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våre funn samsvarer godt med hva medlemmer av Cinemateket har å si om 

publikumstilbudene til NFI. Funnene fra denne undersøkelsen presenteres i kapitel 6.0.

20



3.0 MÅLGRUPPENES SYN PÅ NORSK FILMINSTITUTT

Dette kapittelet vil ta for seg informantenes erfaringer med de ulike tilbudene til NFI, og 

resten av rapporten bygger på disse erfaringene. Vi skal først se på informantenes 

assosiasjoner til NFI. 

3.1 Målgruppenes assosiasjoner til Norsk filminstitutt

Alle informantene ble spurt hvilke fem ord eller uttrykk de assosierer med Norsk filminstitutt. 

For å få spontane svar som ikke var farget av tidligere spørsmål, stilte vi alltid dette 

spørsmålet først. Vi ville ha de fem første assosiasjonene som falt inn i hodene deres, samt en 

begrunnelse på assosiasjonene, slik at de ble satt inn i en kontekst for at også vi kunne forstå 

hvordan informantene koblet ordene med NFI.

3.1.1 Forklaring av ordassosiasjoner

For å klargjøre hva slags informasjon man kan trekke ut av ordassosiasjoner, trengs det en 

kort presentasjon av et ords funksjon. Et ord er arbitrært, det kobles gjennom vane til et 

fenomen eller et objekt. I dette tilfellet er Norsk filminstitutt et navn som peker på en 

organisasjon som jobber med å bevare, formidle og promotere norsk film. Navnet Norsk 

filminstitutt er sammensatt av tre ord; norsk, film og institutt. Ut fra spørsmålet vi stilte 

informantene, kan de ha hatt assosiasjoner basert på opplevelser og erfaringer med 

organisasjonen, eller assosiasjoner fra ordene som navnet Norsk filminstitutt er sammensatt 

av. Ordene Norsk filminstitutt blir en ”innfallsport til andre ord og omgrep” (Rommetveit 

2003:61) som informanten forbinder med instituttet. Norsk filminstitutt fungerer i dette 

tilfellet som referanseordet assosiasjonene spinnes ut fra. Disse assosiasjonene kan påvirke 

emosjonell aktivitet hos informanten (Rommetveit 2003). Assosiasjonene gir en indikasjon på 

informantenes helhetsinntrykk av instituttet. 
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3.1.2 Funn
Ordene kunnskap og kompetanse er de ordene som går mest igjen hos alle målgruppene. 

Informantene omtaler de ansatte på instituttet som kunnskapsrike på tross av ulikt 

utdannelsesnivå. Informantene er i stor grad enige om at ansatte har tilegnet seg kompetanse 

og kunnskap om norsk film gjennom sitt arbeid på instituttet, og trekker spesielt frem 

kunnskapen om å bevare filmarven og tilgjengeliggjøre den for allmennheten gjennom 

visninger på Cinemateket. Også arbeidet med å promotere norske filmer i utlandet blir omtalt 

av flere som svært godt. Det er tydelig at informantene som kan være avhengige av NFI i 

jobbsammenheng, altså forskere og filmskapere, setter pris på den filmfaglige kompetansen 

blant de ansatte. I tillegg nevnes det blant forskere og journalister at instituttet er 

oppdragende i den forstand at de viser hva norsk film er for publikum og skaper engasjement 

rundt filmen som kunst- og kulturform. Forsker 3 mener imidlertid at NFI burde være enda 

flinkere til å lære det norske folk om norsk film, ettersom det kun er NFI som forvalter 

filmarven. Både skoler og bibliotek er mest opptatt av kundeservicen hos NFI. De fleste er 

svært fornøyd med måten de blir behandlet på når de kjøper film. De legger vekt på at de 

ansatte har stor kompetanse på norsk film og at utvalget er godt.

Cinemateket og Filmbutikken blir også nevnt av samtlige brukergrupper. Det blir sagt at det er 

naturlig å nevne de tilbudene som er mest rettet mot publikum og som er mest synlig ettersom 

det er det første man møter på når man besøker Filmens Hus. Cinemateket blir trukket frem 

som en annerledes kino som viser de filmene man ikke kan se andre steder. Tilsvarende blir 

Filmbutikken omtalt som butikken hvor man finner de uvanlige filmene og filmlitteratur som 

ikke finnes andre steder. 

Gjennomgående oppleves NFI som noe tungrodd og byråkratisk. Spesielt blant journalistene 

og filmskaperne er dette ord som går igjen, men også blant de ansatte. Halvparten av 

journalistene og filmskaperne assosierer NFI med minst ett av disse ordene. To av ni ansatte 

omtaler også arbeidsplassen deres med disse ordene. Ansatt 8 assosierer instituttet med ordene 

tungrodd, byråkratisk og lite omstillingsvennlig. Filmskaper 3 beskiver blant annet NFI som 

en koloss. "Instituttet ser hva de vil være, men får det ikke til". Likevel er det forståelse for at 

instituttet er byråkratisk ettersom det er naturlig for store, offentlige institusjoner å være 

preget av byråkrati. 
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Derimot mener Ansatt 6 at instituttet er ubyråkratisk og begrunner det med at "de fokuserer på 

sluttproduktet og er resultatorienterte", og at de "ikke har lange formelle saksganger, men stort 

handlingsrom i det de gjør.” Denne påstanden blir underbygget av Journalist 2 som sier at 

NFI er veldig engasjerte i arbeidet de gjør, og "derfor minner NFI svært lite om et offentlig 

kontor, i hvert fall myten om et offentlig kontor”.

Norsk film blir også nevnt blant informanter i alle målgruppene når de blir spurt om hva de 

assosierer med instituttet. For mange er NFI selve symbolet på norsk film. De forklarer at det 

er NFI som forvalter den norske filmarven, og sørger for at filmene blir sett utenfor 

landegrensene. Bibliotek 1 begrunner valget av norsk film som ett av sine ord med at NFI ”tar 

vare på all norskprodusert film og dermed er en historiebærende institusjon både per i dag og 

for ettertiden”. Av gruppene med filminteresserte nevnes norsk film av samtlige, mens 

Cinemateket og Filmbutikken nevnes av to av tre. To av tre grupper med filminteresserte 

nevner Filmarkivet, mens kun en av fem forskere gjør det. Likevel kan vi anta at når forskere, 

som jobber med filmens historie, nevner filmarven er det naturlig å tro at de snakker om 

Filmarkivet.  Ellers kan det virke som om instituttets arbeidsoppgaver er uklare blant 

informantene. En gruppe mener at NFI er ”selve businessdelen i norsk film”, mens en annen 

mener at instituttets underavdeling Norsk filmutvikling gjør en ”god jobb med 

manuskriptskriving og seminarer". Informanten er ikke klar over at NFU er en egen 

organisasjon per i dag. 

Journalist 3 assosierer imidlertid NFI utelukkende med navn. ”For meg er Norsk filminstitutt 

synonymt med de dyktige og hyggelige folkene som jeg i årenes løp er blitt kjent med”, sier 

hun og nevner fem ansatte på instituttet. I en annen bransje ville det nok være mindre 

sannsynlig å nevne navn, men i filmbransjen virker det som om det er viktig å få frem hvilke 

personer som står bak ethvert arbeid. Se bare på lengden på rulleteksten på slutten av en 

tilfeldig valgt film. Samlet sett snakker journalistene mer helhetlig om NFI, og nevner i liten 

grad enkeltavdelinger, eller spesielle tilbud i regi av instituttet. Journalistene bruker ord som 

tradisjon, viktig og helhetlig innenfor norsk film når de forteller om hvilke ord de assosierer 

med NFI, og peker på at instituttet er en samlende enhet for alle som jobber i bransjen.

Det er tydelig at filmskapere har et avhengighetsforhold til instituttet. Filmskaper 5 beskriver 

NFI med ord som filmsalg og støtte til norsk film. Informanten ser på NFI som ”en 

organisasjon som vil det beste for norsk film”. Filmskaper 2 legger også vekt på kvaliteten i 
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arbeidet som blir gjort av NFI. ”Jeg synes de ivaretar filmhistorien (…) og med Cinemateket 

også en del av tingene som er nåtidens, slik at de ikke bare blir glemt med en gang. Først og 

fremst med historien i fokus, selv om noen av dem prøver å sette en politisk agenda også.” 

Likevel er det også blant filmskaperne en viss usikkerhet om instituttets arbeidsoppgaver 

(blant filmskaperne). Filmskaper 1 er ”litt usikker på hva som går under NFI, men det er ikke 

behov for å forstå totaliteten”.

De ansatte vi har intervjuet virker med ett unntak stolte over arbeidet som blir gjort, både i 

deres egen avdeling og på instituttet generelt. De fleste mener at arbeidet de gjør likevel blir 

begrenset ettersom de er en statlig organisasjon som begrenses av budsjett og retningslinjer 

fra departementet. Ansatt 5 mener dette er en styrke og trekker frem at de er ikke-

kommersielle. ”Vi betaler for alle arrangementene våre og tar betalt for de, men vi har ikke 

profitt. NFI er veldig faglig orienterte på grunn av dette”. Utover dette legger alle de ansatte 

mest vekt på sin egen avdeling, og trekker i liten grad frem ord som assosieres med hele 

instituttet. 

For å oppsummere hva informantene assosierer med NFI, kan vi si at det en overvekt av 

positive ord. Halvparten av informantene omtaler NFI med utelukkende positive eller med 

nøytrale ord. Fire av informantene beskriver NFI med kun nøytrale ord, mens resten tar med 

både positive og negative ord i assosiasjonene, dog med overvekt av positive ord. 

Eksempelvis er hjelpsom og entusiasme positive ord som nevnes. Festivaldistribusjon og 

Oslo er eksempler på nøytrale ord, mens ekskluderende og lukket er eksempler på negative 

ord som er blitt nevnt. Dette tyder på at assosiasjonene hos informantene hovedsaklig vekker 

positive emosjonelle aktiviteter, noe som er positivt for instituttets omdømme. I neste kapittel 

skal vi se på hvilke erfaringer de ulike målgruppene har gjort i forhold til tilbudene til NFI. 

3.2 Målgruppenes erfaringer med tilbudene til Norsk filminstitutt

Målgruppenes erfaringer med instituttet er grunnlaget for det bildet den enkelte interessenten 

danner seg av NFI, og er derfor med på å belyse instituttets omdømme. En del av funnene 

som beskrives i dette kapittelet vil også omtales i senere kapittel, hvor de settes i lys av 

teoretiske modeller for kommunikasjon og organisasjoner. 

24



3.2.1 I første etasje på Filmens Hus 

Det er fire publikumstilbud som møter den som kommer inn hovedinngangen på Filmens 

Hus; Filmbutikken, Filmmuseet, Bens Café og Galleriet. Filmbutikken har et variert utvalg av 

film, filmlitteratur og filmeffekter. Filmbutikken fungerer som et utsalgsted for NFIs DVD-

utgivelser og ellers alt av norsk film som er gitt ut på DVD. De fører også filmer som har 

sammenheng med filmserier og festivaler på Cinemateket. Filmmuseet er Norges eneste 

museum kun for film. Lokalene er beskjedne, men rommer mye av norsk og internasjonal 

filmhistorie. Museet er gratis og tilbyr omvisninger på bestilling. I tillegg til den faste 

utstillingen har Filmmuseet også midlertidige utstillinger. Museet tilbyr i tillegg 

studieopplegg for skoleklasser. Bens Café er husets møteplass og serveringssted, med 

servering av forfriskninger og varme og kalde retter. Kafeen brukes også som lokaler for 

mottagelser, feiringer og lignende. Galleriet ligger innenfor kafeen og brukes til utstillinger, 

men også som et serveringssted. For tiden (desember 2007) har galleriet en utstilling av 

Bollywoodplakater med norske skuespillere. 

Filmbutikken var kjent for 16 av 22 informanter. De som bruker Filmbutikken er stort sett 

positive og omtaler den som et kvalitetsstempel på NFI. Den beskrives i tillegg som 

brukervennlig, godt innredet, og som en viktig butikk med godt utvalg. Den blir også omtalt 

som viktig for formidling av norsk filmarv. Et gjennomgående tema er at den kan være i 

overkant dyr sammenliknet med konkurrerende forhandlere. ”Filmbutikken er for dyr. Man 

kan finne en film der som er 200 kroner billigere i kjente kjedebutikker eller på nettet”, sier 

Filminteresserte 1. Dette nevnes også av andre informanter. Forsker 3 retter litt kritikk mot 

Filmbutikken og mener at den er for dårlig på filmlitteratur. Filmlitteraturen nevnes også av 

en av de filminteresserte, men da som noe positivt. Det kommer også frem at Filmbutikken 

kunne vært mer fleksible med salg av NFIs filmer til andre forhandlere. En av informantene 

hadde en venn som jobbet i en Nordli-bokhandel som mente det var vanskelig å ta inn NFIs 

filmer. Journalist 2 stiller spørsmål ved om man trenger butikken. 

Filmmuseet er kjent for ti informanter, men appellerer ikke i tydelig grad til bestemte 

målgrupper, og beskrivelsene av museet varierer. Det omtales som fint og viktig for å 

formidle norsk filmhistorie, men blir også omtalt som lite, og fremstår hos noen av 

informantene som usynlig: ”Filmmuseet, er det den lille greia ned trappa?”, spør 

Filmskaper1. Filmskaper 5 svarte slik på spørsmål om kjennskap til filmmuseet: ”Eh, 
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Filmmuseet, finnes det et slikt?”. Blant de som har kjennskap til museet er det mer skryt å få: 

”Jeg må innrømme at jeg bruker Filmmuseet for lite. Men det er veldig fint at de fokuserer på 

historie”, skryter Filmskaper 2. ”Filmmuseet er informativt og spennende. Det er ikke for 

stort, men gir god oversikt og dekker det viktigste av norsk filmhistorie. Fint at det er gratis, 

det gjør at det er et tilbud til alle - også fattige studenter. Kunne ønske at det fantes et 

”museum for viderekomne” også”, sier Filminteresserte 1. 

Bens Café nevnes kun av fire informanter, og betjeningen får av flere av disse informantene 

kritikk for å virke sur og uvennlig: ”Han som jobber der er sur og vanskelig å forholde seg til, 

men kokken lager veldig god mat!”, forteller Filminteresserte 1. Ansatt 8 retter kritikk mot 

instituttet: "Om sommeren stenges den ofte for å spare 50 000 kroner og Ben drar til 

Marokko, her ofres publikum. Det blir helt dødt i første etasje og dette signaliserer en 

avstengthet." At første etasje på Filmens Hus kan virke avstengt er uheldig, ettersom dette er 

det første som møter publikum og bør fremstå som et attraktivt sted å ta turen. 

Galleriet nevnes også kun av fire informanter og får lite skryt. Det blir omtalt som komisk, og 

en informant hevder at det ikke kan kalles et galleri. Filmskaper 1 sier: ”de må bestemme seg 

om det skal være en kommunekantine med kunst på veggen eller et galleri”.

Informantene gir altså et inntrykk av at første etasje på Filmens Hus har potensiale for å bli 

bedre lagt opp og mer innbydende for de som kommer innom for å oppsøke en eller flere av 

NFI tilbud. 

3.2.2 Cinemateket

18 av 22 informanter nevner Cinemateket, som dermed er det tilbudet klart flest kjenner til 

blant våre informanter, på tvers av målgruppene. Dessuten er Cinemateket det tilbudet som 

jevnt over får best omtale. Cinemateket omtales som et ”kjempetilbud” og ”fantastisk!”. 

Journalist 4 omtaler det slik: ”Cinemateket er et godt tilbud for osloborgerne. Cinemateket er 

vel ved siden av Utenlandsavdelingen og Arkivet det viktigste hos NFI”.  Cinemateket 

beskrives som en viktig formidler av film og et godt alternativ til de vanlige kinoene. 

Først og fremst appellerer Cinemateket til filminteressen hos folk. I målgruppen 

filminteresserte har alle erfaringer med bruk av Cinemateket, noe som stemte med våre 
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antakelser. Men det er ikke bare denne målgruppen som benytter seg av dette tilbudet. 

Informanter i alle målgruppene oppgir at de bruker, eller har benyttet seg av Cinemateket. Det 

er gjennomgående at alle oppgir at de bruker Cinemateket privat og ikke i jobb. Slik kan man 

si at når for eksempel en forsker bruker Cinemateket, gjør vedkommende det som 

filminteressert og ikke i funksjon som forsker på film. ”Privat har jeg brukt Cinemateket mye. 

I jobbsammenheng har jeg ikke benyttet meg av NFI i noen stor grad, sett bort fra at 

Cinemateket jo på sett og vis er jobbrelatert fordi jeg skriver om filmopplevelsen”, sier 

Forsker 2. Selv om informanten her oppgir at Cinemateket er relevant for eget arbeid, tolker 

vi at bruken er motivert av personlig interesse. En annen informant som trekker frem 

Cinemateket som relevant for sitt yrke er en filmskaper. ”Cinemateket er ekstremt viktig! Kan 

ikke understreke hvor viktig det er. Det er ekstremt viktig å kunne se utviklingen til en 

regissør.” sier Filmskaper 1. Informanten mener med dette at bruken av Cinemateket har vært 

betydningsfull for hans utvikling som filmskaper. 

I målgruppen filminteresserte får Cinemateket som tidligere nevnt skryt, men informantene 

går oftere på kino enn de bruker Cinemateket. Dette kan delvis skyldes manglende 

markedsføring, noe vi vil ta for oss i kapittel 4.6.2. Filminteresserte 2 erfarer at tilbudet på 

Cinemateket er bedre enn markedsføringen, og at programmet burde være tydeligere i 

avisene. ”Kanskje de må være flinkere til å sende pressemeldinger om forelesninger og 

visninger de har? Jeg ser aldri noe om at de arrangerer noe slikt, men jeg vet jo at de gjør det”, 

sier Filminteresserte 3. En av de filminteresserte har et annet forslag for å gjøre Cinemateket 

mer brukervennlig:

Når jeg kjøper ting på nettet av bøker på Amazon, så får jeg e-post om at ”nå har de fått inn det og det. Dette tror 
vi er noe for deg”. De kunne hatt det sånn på Cinemateket også, at man fyller ut en liten profil i forhold til 
regissører osv, så jeg får bra oppdatering og informasjon på e-post ved siden av å få månedens program! De 
kunne også minnet meg om hva som går i kveld på Cinemateket per e-post! Filminteresserte 3.

Den hyppige rotasjonen av filmer på Cinemateket omtales av informantene som positivt, men 

noen ser også dette som et problem: ”Jeg kan godt sjekke programmet her hvis jeg vil dra på 

kino, men da er det litt dumt at filmvisningene er så sjelden, de vises en gang og så er det 

lenge til neste gang igjen. Så passer det jo ikke inn for meg”, sier Filminteresserte 3. 

Filminteresserte 1 var også bevisste på dette, men fremhevet at Cinemateket tok hensyn til 

publikums ønsker om gjenvisninger av filmer. Samtidig ble det av sistnevnte ansett som 

positivt med en generell høy ”turnover” av filmer, altså at Cinemateket hyppig skifter 

filmvisninger.
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Arrangementer som foredrag og seminarer ved Cinemateket trekkes frem som positivt. 

Filmhistoriens ABC ble av Filminteresserte 3 nevnt som et bra og nyttig tilbud. 

Filminteresserte 3 omtaler også samarbeidet Filmfaglig seminar som veldig godt. 

Informanten er ikke klar over at dette arrangeres av Norsk filmklubbforbund og Institutt for 

medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, men knytter dette til NFI, som disponerer 

lokalet for arrangementet. En annen av de filminteresserte har også deltatt på filmvisning og 

forelesning i forbindelse med arbeidet sitt som arkitekt.

Tilbudet Troll i eske som arrangeres på Cinemateket, kommer også frem og nevnes av to 

informanter. Både det at filmen som vises på Troll i eske er ukjent og at det er en film som 

ennå ikke er kommet på kino, gjør tilbudet attraktivt. Det ses også på som positivt at 

filmsjangerne som vises varierer: ”Bra for pretensiøse cinefile å få seg en i fleisen når Troll i  

eske plutselig smeller til med Knocked Up”, sier Filminteresserte 1. I forbindelse med filmer 

som blir satt opp på Cinemateket sier Filminteresserte 1: ”Det er vel mye av smaken til Jan 

Langlo som kommer frem, men han har jo god smak.” Ifølge Filminteresserte 2 tenker mange 

på Cinemateket som noe fancy og rart. 

Mange går hit bare for å gå på Cinemateket, for å vise at man er kultivert. At man er kunstner. Det er litt 
Kunstnernes Hus med et kultivert publikum (…) De markedsfører der de har publikum. Ser plakater på Blindern. 
Cinemateket er liksom så akademisk. Filminteresserte 2..

På bakgrunn av informanters uttalelser ser vi at dette er en oppfatning av Cinemateket som 

hersker ute blant folk flest. Et slikt bilde av Cinemateket kan føre til en fremmedgjøring og at 

tilbudet muligens ikke når frem til potensielle brukere. Dette vil bli utdypet i kapittel 4.6.2. 

3.2.3 Filmarkivet og Biblioteket

Filmarkivet samler inn, registrerer og restaurerer den norske filmarven. Dette gjelder både 

selve filmen og dokumenter og gjenstander knyttet til filmhistorien. Biblioteket, som ligger i 

andre etasje i Filmens Hus, er et filmfaglig bibliotek som omfatter over 20 000 bøker, manus 

og tidsskrift. 5

Filmarkivet ble nevnt av 12 informanter, men brukes ikke av alle. Det er særlig forskere, 

journalister og biblioteker som benytter seg av arkivet. Journalist 2 omtaler Filmarkivet som 

5http://www.nfi.no/arkivbibliotek/
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ekstremt viktig og stiller seg kritisk til omorganiseringen, som altså innebærer at Filmarkivet 

legges inn under Nasjonalbiblioteket. Filmarkivet.no blir også nevnt, og brukes av biblioteker 

og filminteresserte. Tre forskere nevner ”dokumentasjonsavdelingen” som viktig, men 

utdyper ikke erfaringene sine. To av bibliotekene oppgir at de bruker Filmarkivet i 

jobbsammenheng. Forsker 1 presiserer viktigheten av relevante tilbud for forskere: ”NFI har 

ulike målgrupper og tilbud bør tenkes i forhold til disse. For forskere er fasiliteter for visning 

av film og tilgang til klipparkiv viktig."

Av alle informantene er det ni som nevner Biblioteket. Det er særlig forskerne som bruker 

eller har brukt det, tre av dem opplyser å ha benyttet seg av det da de var studenter. 

Filmstudentene vi intervjuet (Filminteresserte 1) var også brukere av Biblioteket og hadde 

gode erfaringer derfra. De opplever at Biblioteket ikke er kjent for mange og omtaler det som 

en ”skjult skatt”. Dette er også en navnelapp de setter på hele Filmens Hus. Videre omtaler de 

Biblioteket slik: ”Biblioteket er kjempebra. Kjempeutvalg som man ikke finner andre steder. 

God service, men det er litt korte åpningstider. Det er positivt at de har tilgang til Internett og 

at man kan se film der”.  

Biblioteket og Filmarkivet er tilbud som er en ressurs for fagfolk og studenter. NFI ønsker 

også å være en ressurs for barn og unge gjennom undervisningstilbud, som vi nå kommer inn 

på. 

3.2.4 Undervisningstilbud

Barn og unge er et satsningsområde for NFI, og de har flere tilbud rettet mot undervisning og 

annet med barn og unge som målgruppe. Gjennom en lenke på NFIs nettside finner man 

enkelt en god oversikt over de forskjellige tilbudene og arrangementene rettet mot barn og 

unge. Eksempler er Den kulturelle skolesekken, Midtukematineer, Lillebil barnefilmklubb, 

Filmstudieark og Amandus. Det er også lenker til diverse filmstudier for unge filminteresserte 

samt informasjon om undervisningstilbud i forhold til Filmmuseet. 

Intervjuer med ansatte bekrefter at barn og unge er et viktig satsningsområde. På tross av 

vektleggingen av slike satsninger fra instituttets side, er det vårt inntrykk at bevisstheten rundt 

dette er lav hos våre informanter. Kun fire informanter nevner tilbud i 

undervisningssammenheng; Bibliotek 1 snakker om NFI som et sted som er mye til for skole 
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og undervisning, og nevner skolefilmer. Journalist 2 nevner filmundervisningstilbudene, en 

informant nevner skolevisninger og Filmskaper 2 nevner Den kulturelle skolesekken. 

Tilbakemeldingene går stort sett ut på at det mangler et fullgodt undervisningsopplegg for 

skolene. Kommer dette av at det faktisk er et mangelfullt undervisningsopplegg, eller kommer 

det av at informantene ikke kjenner til de tilbudene NFI faktisk har? 

Ingen av skolene vi intervjuet hadde benyttet seg av lokalene på Filmens Hus, men brukte kun 

instituttets nettjenester til å kjøpe film. Nok en gang trekkes mangelfull informasjon frem som 

et problem for NFI. Skole 2 sier nemlig at NFI har dårlig informasjon om sine tilbud til skoler, 

og savner også konkrete undervisningsopplegg. Som nevnt tidligere er det enkelt å finne 

informasjon på NFIs nettsider, noe Skole 1 sier seg enig i. De er fornøyde og sier at de får den 

informasjonen de trenger via nettsidene til NFI. Det kan virke som at Skole 2 etterlyser at NFI 

spiller en mer aktiv rolle overfor skolene. Bibliotek 3 er også inne på dette: ”Jeg synes de 

burde komme mer til oss og fortelle hva de kan tilby, for vi vet ikke alltid hva vi vil ha.” NFI 

må altså bli bedre på kommunikasjon og på å formidle hvilke tilbud de har. Journalist 2 

nevner filmundervisningstilbudene (uten å gå i detalj) og mener elevene går glipp av de gode, 

viktige filmene. Han er usikker på om dette er et ansvar som skal legges på NFI, eller på 

politikerne. 

Kun tre informanter nevner andre tilbud som er rettet mot barn. En informant nevner 

Amandusfestivalen, en nevner Barnefilmfestivalen og en tredje nevner barnefilmserien 

Barnestreker. Journalist 2 retter kritikk mot at barnefilm stadig blir forsømt og er kritisk til 

Barnefilmfestivalen. Journalisten skylder på virksomheten, tilgjengeligheten på filmer og 

ressurspersonene.

Barn og unge fremstår ut fra våre informanters erfaringer som et satsningsområde NFI kan bli 

bedre på. Et annet satsningsarbeid som derimot ser ut til å være tilfredstillende utført, er 

Utenlandsavdelingens arbeid for filmskapere, noe vi viser nedenfor.

3.2.5 Utenlandsavdelingen

Et av hovedmålene til NFI er å profilere norsk film i utlandet. Utenlandsavdelingen jobber 

med formidling av film til festivaler, salgsmarkeder og til kulturarrangement. Dette er i følge 

NFIs nettsider viktige kanaler for nå ut med norsk filmkultur (spillefilm, kort- og 
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dokumentarfilm) og bidra til salg av norsk film i utlandet. Utenlandsavdelingen nevnes av åtte 

informanter, mens en informant indirekte nevner Utenlandsavdelingen ved å navngi 

spillefilmansvarlig i Utenlandsavdelingen, Stine Oppegård. En filmskaper nevner heller ikke 

Utenlandsavdelingen direkte, men prater om sitt samarbeid med Oppegård og 

avdelingsdirektør Jan Erik Holst. En av journalistene nevner heller ikke Utenlandsavdelingen 

direkte, men sier at Oppegård gjør en god jobb med utlandet. En annen filmskaper trekker 

kort- og dokumentarfilmansvarlig Toril Simonsen frem som viktig”. Det bør bevilges mer 

ressurser til Torils avdeling og det er viktig at det blir mer satsning enn redusering etter 

sammenslåingen”, sier Filmskaper 3.

Utenlandsavdelingen stiller klart sterkest i målgruppen filmskapere, der alle fem har gode 

erfaringer med utenlands- og festivallanseringshjelp fra NFI. ”De distribuerer mine filmer til 

festivaler. Jeg kunne ikke hatt råd til å sende kopier rundt omkring til festivaler og så videre 

uten deres bistand. Deres arbeid er uvurderlig”, skryter Filmskaper 5. Filmskaper 2 er også 

fornøyd. ”De er en enorm hjelp for alt som har med festivaler å gjøre, både finansielt og 

kunnskapsmessig."  

Selv om alle filmskaperne er godt fornøyd med den hjelpen de har fått fra 

Utenlandsavdelingen, er det ting som gjerne kunne vært annerledes. ”Eneste frustrasjonen er 

at de har så mye å gjøre og så mange filmer at jeg ikke alltid føler at de gir filmen den 

oppfølgingen den trenger. Og de er ikke så flinke til å kommunisere hva de eventuelt har 

gjort. Noe som gjør at jeg må mase, og det er ikke noe hyggelig”, sier Filmskaper5. ”Folk er 

veldig takknemlige over tilbudet Utenlandsavdelingen gir, men merker en frustrasjon over at 

NFI ikke har nok ressurser til å følge opp de enkelte filmene”, fortsetter filmskaperen.

3.2.6 Tilbud uten tilknytning til Filmens Hus

NFI står også for, eller er med på å arrangere evenementer utenfor Filmens Hus. Et eksempel 

på et slikt er film- og tv-bransjens månedlige arrangement på Parkteateret Scene i Oslo - Blått  

lerret. Blått lerret er et samarbeid mellom NFI, filmmagasinet Rush Print, Dagbladet og 

Parkteatret, og gir filmskapere muligheten til å få vist seg frem for publikum i Norge. 

Blått lerret nevnes av seks informanter, hvorav alle fem filmskaperne kjenner til tilbudet. De 

er positive til arrangementet, men ikke alle deltar i like stor grad, for de fleste på grunn av sin 
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geografiske tilhørighet. En av filmskaperne er også positiv til at Blått lerret er blitt arrangert 

utenfor Oslo i festivalsammenheng. Filmskaper 4 omtaler tilbudet som ”meget bra” og 

Filmskaper 3 kaller det ”en kjempesuksess” og har selv vært der og pratet om egen film.

Noe annet som får god omtale av informantene er NFIs utgivelser av norske filmer på DVD. 

Filmserien med historiske arkivklipp fra Norge, og de såkalte Oslofilmene i samme serie er 

populære blant informantene. Det samme gjelder utgivelsen av den gamle stumfilmen 

Brudeferden i Hardanger (2007) og den tyske propagandafilmen fra andre verdenskrig Kampf 

um Norwegen (2007). Informantene omtaler disse utgivelsene som ”bra” og ”morsomt”, og 

vektlegger viktigheten av å gjøre folk oppmerksomme på filmarven. Vi får inntrykk av at 

dette er tiltak informantene har savnet og ønsker seg mer av: ”Med bøker så kan man liksom 

alltid lese bøker av avdøde forfattere, men det er liksom ikke like lett når det gjelder filmer. 

Du ser liksom det nyeste eller noe nytt i hvert fall”, sier Filminteresserte 3.

3.2.7 Norsk filminstitutt på Internett

NFI tilbyr mange tjenester via nettet. Via nettsiden www.nfi.no kan man klikke seg til diverse 

tilbud og tjenester. Man kan få oversikt over Cinematekets program og tilbud, tidligere 

programmer og informasjon om åpningstider, priser og lignende. Man kan handle film via 

Filmbutikken på nett, få informasjon om Biblioteket og Filmarkivet, og man kan klikke seg til 

Filmarkivet.no. Man kan også få oversikt over tilbud til barn og unge, om norsk film og om 

instituttet. Et gjennomgående funn er tilgangen informantene har til NFI på nett. Seks av ni av 

de ansatte trekker frem nettsiden som et tilbud for hele landet, noe som samsvarer med 

samtlige av målgruppenes inntrykk. Dette viser at det er en bevissthet om at instituttet er 

tilgjengelig på nett.

Vi opplever nettsidene til NFI som oversiktlige og lette å orientere seg i. Bruken av nettsidene 

blant våre informanter knytter seg i all hovedsak til bruk av Cinemateket og til kjøp av og søk 

på film. Noen få informanter har brukt Filmarkivet.no. En informant skulle gjerne brukt det, 

men får ikke tilgang: ”Også kjenner jeg noen som bruker filmarkivet. Jeg har en kompis som 

sa jeg måtte se på reklamefilmer der! Men jeg har jo som sagt Mac - så det suger", sier 

Filminteresserte 3 lattermildt. Filmarkivet.no bør altså gjøres kompatibelt for Mac.
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Blant filmskapere er det gjennomgående at de bruker nettsidene til NFI for å sjekke 

informasjon om egne filmer og at Filmbutikken har filmene deres inne. Det er i hovedsak 

nettjenestene bibliotekene og skolene bruker når de benytter seg av NFI. Bibliotek 3 opplever 

nettsiden som tungrodd og at man må klikke mye for å komme seg rundt. Informanten er 

heller ikke veldig begeistret for Skolefilm.no, men trekker Filmarkivet.no frem som et godt 

tilbud. 

Flere av forskerne savner større aktivitet fra instituttets side rettet mot det filmvitenskapelige 

miljøet. Det finnes liten eller ingen informasjon om aktiviteter rettet mot dette miljøet på NFIs 

nettside. 

Nettsiden er ikke minst et tilbud som er tilgjengelig for folk over hele landet og blir derfor for 

mange interessenter det fremste kontaktpunktet til NFI. Men hvordan oppleves NFI av 

informantene som et tilbud på landsbasis?

3.2.8 Erfaringer på landsbasis

Filmskaper 5 synes det er viktig at NFI tar seg av filmskapere utenfor Oslo. Hun sier at ” i 

Oslo vet alle hvem du er og de vet om deg, men slik er det ikke nødvendigvis utenfor Oslo”. 

Filmskaper 1 er ambivalent til at for eksempel Den norske filmskolen ligger på Lillehammer 

og ikke i Oslo, og stiller spørsmålstegn ved dette. Han trekker frem Stavangerbølgen og synes 

det er flott at det skapes film regionalt. Samtidig synes han det er viktig at de fremtidige 

filmskaperne får mulighet til å omgås skuespillerstudentene og til å benytte seg av 

kulturtilbudene i Oslo. Det at NFI ligger i Oslo tror Journalist 1 er viktig for instituttet. ”De er 

nærmere mediene, produsentene og så videre”. Han synes det er vanskelig å ta stilling til NFIs 

forhold til resten av landet uten å nevne den kommende sammenslåingen. ”Det blir et institutt 

som kan si mer på nasjonalt plan enn det vi har hatt, avhengig av den nye sjefen og den nye 

administrasjonen”. Journalist 3 sier at NFI forsøker så godt de kan å være en institusjon som 

jobber for hele landet, mens Journalist 4 påpeker at deres tilbud er mest positivt for Oslo før 

han utdyper:

  
Men hvor skulle det ellers ligge? (…) Studenter og forskere får mye av den informasjonen de trenger per telefon 
og Internett. Ellers må de nesten finne seg i å ta turen til Oslo. Jeg tror nok de fleste har forståelse for at det 
ligger i Oslo.
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I gruppen med Filminteresserte 1 var det en informant som kom fra distriktet, og hadde vært 

medlem i diverse filmklubber. NFI hadde vært usynlig for ham helt til han flyttet til Oslo og 

begynte å studere film. ”Det hadde vært fint om jeg hadde visst nok om NFI til å kunne 

benytte seg av deres tilbud når jeg besøkte Oslo.” Filmskaperne har et inntrykk av at NFI 

jobber mot skoler og lærere, men at det generelle tilbudet de har er for snevert utenfor Oslo. 

Forsker 1 tror ikke det eksisterer tilbud i NFIs regi i nærmiljøet hans. Forsker 5 kan heller 

ikke komme med noen konkrete tilbud. 

Det er en felles oppfatning blant de filminteresserte at NFI er lite kjent på landsbasis, selv om 

de vet det finnes et skoleopplegg i forhold til film som er tilgjengelig over hele landet. De to 

andre gruppene med filminteresserte er mer usikre på om de formidler til skoler, og spør oss 

om dette er tilfelle. Journalist 2 påpeker at NFI har et undervisningstilbud til skoler, og 

Journalist 1 mener de også har det til filmklubber. ”Disse institusjonene har behov for film og 

kunnskap om filmen.” Filminteresserte 3 er inne på at de forsyner bibliotekene. Kunnskapen 

om NFIs tilbud på landsbasis ser etter informantenes svar ut til å være mangelfull. 

En av de ansatte forteller at utstillingene i Bens Café lånes ut til kinofoajeer, kulturhus og 

andre utstillingslokaler i landet. Det er mulig at det ikke kommer tydelig nok frem i 

utstillingene hvor de kommer fra, ettersom ingen av de andre informantene sier at de har sett 

NFIs utstillinger andre steder. 

En ansatt mener Utenlandsavdelingen er et tilbud til hele landet, men i gruppen av 

filmskapere fikk vi likevel inntrykk av at filmskapere utenfor Oslo er mindre kjente i 

filmmiljøet enn sine kolleger i hovedstaden. De ansattes syn om sitt eget institutt på 

landsbasis samsvarer relativt godt med de andre målgruppenes antakelser. I utgangspunktet 

hadde vi trodd at de ansatte ville trekke frem flere eksempler på tilbud de har på landsbasis. 

Da vi ikke opplevde dette kan det skyldes at NFI i utgangspunktet skal være for hele landet, 

men at det i realiteten ikke fungerer slik. Det er viktig å presisere at det kun kan forventes at 

tilbudene som ikke er avhengig av den fysiske beliggenheten nevnes av informanter utenfor 

Oslo. Det kan tyde på at NFI med sin sentrale beliggenhet, er et langt bredere og bedre tilbud 

til de som bor i Oslo, enn til de som bor utenfor. Noen vet ikke engang nok om instituttets 

tilbud på landsbasis til å kunne gi et svar på hva de tenker om det.
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Interessenter kan ha utbytte av å samarbeide eller koordinere aktivitetene sine med 

samarbeidspartnere. NFI samarbeider med andre nasjonale filminstitutt og en rekke norske og 

internasjonale cinematek. Disse samarbeidspartnerne deler mange verdier og utfordringer med 

organisasjonen (Ihlen og Robstad 2004:46). Forsker 2 trekker frem samarbeidet mellom 

Cinemateket i Oslo, Trondheim og Bergen, og sier det er planer om å opprette et cinematek i 

Tromsø. 

Jeg leser i avisene at det kanskje blir et cinematek i Tromsø, slik som i Bergen og Trondheim. Jeg vet ikke om 
den saken er avgjort, men det ville helt klart vært flott for det filminteresserte publikum her med de mulighetene 
cinematekets tilgang til eget arkiv vil gi. Jeg vokste opp i Trondheim, og cinemateket der gav viktig filmhistorisk 
tilgang. Gamle ærverdige Verdensteateret her i Tromsø vil gjøre seg godt oppdatert til cinematek. Jeg syntes det 
er god filmpolitikk å sørge for at regionsentrene i Norge nyter godt av NFIs arkiver gjennom en slik 
cinemateksordning.

Når det gjelder Tromsø trekker hun også frem Stumfilmdagene som et tilbud i regi av NFI på 

landsbasis. Fire av ni ansatte trekker også frem samarbeidet mellom cinematekene. De sier 

også at NFI samarbeider med filmklubber forskjellige steder i Norge.

3.2.9 Filmfestivaler og filmpriser

Tre av seks målgrupper, filmskapere, journalister og filminteresserte nevner filmfestivaler 

som et tilbud på landsbasis. Priser, i betydningen alle priser som har med film å gjøre i Norge, 

blir også nevnt i denne sammenhengen. Forsker 3 trekker frem Amandusprisen som et 

eksempel på dette. Denne konkurransen foregår i Lillehammer og er for barn. Ansatt 8 er 

imidlertid i tvil om det er riktig å dele ut filmpriser til barn. Han mener barn og unge er blant 

de viktigste målgruppene, og synes det er flott at barn inspireres til å lage film, men er redd 

for å gi unge "et feil inntrykk av hvordan verden ser ut" ved å dele ut priser. To andre ansatte 

nevner også festivaler generelt og festivalstøtte som noe NFI gir.

3.3 Målgruppenes erfaringer om instituttet som organisasjon

Vi har nå tatt for oss alle informantenes erfaringer om NFIs tilbud og arrangement og det er i 

stor grad et positivt bilde som kommer frem. Vi har mange funn som likevel ikke passer inn i 

en slik sammenheng, der informantene har snakket om NFI som filminstitutt og organisasjon, 

altså rammene rundt de tilbudene instituttet har. Det er interessant å se på informantenes 
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erfaringer med instituttet som organisasjon ettersom dette sier noe om hvordan instituttet 

identifiseres utenfra. Det vil være tema i det følgende.

Noen nøkkelord har gått igjen om NFIs organisering. Til tross for at vi har vært innom disse i 

andre steder, tar vi dem for oss i egne kapitler nedenfor for å sette dem inn i en klarere 

sammenheng.

3.3.1 Instituttet som helhet

NFI består som vi har sett av mange ulike avdelinger som jobber med vidt forskjellige 

oppgaver. Dette fører til at mange kan oppfatte instituttet som litt schizofrent. I intervju med 

ansatte kommer det frem at man føler at det er lite kontakt på tvers av avdelingene, og at 

mange i for stor grad sysler med seg og sitt. ”Det er ofte litt for tette skott mellom de ulike 

avdelingene, helheten forsvinner litt. Arbeidet med utenlandsdistribusjon på den ene siden og 

formidling av filmarven på den andre siden er ganske ulike ting”, sier Ansatt 4. Problemet 

med instituttets noe uklare profil kommer også til syne blant målgruppene, blant annet sier 

Filminteresserte 3 dette: ”De er litt utydelige da. Hvem er det de retter seg mot? Er det for 

vanlige folk eller er det for de som er i filmbransjen? Det er liksom ikke så greit å forstå.” 

Det er også uklart for en del informanter hva som skiller NFI, NFF og NFU. Det kan 

diskuteres hvor viktig det er at alle målgrupper kjenner til alle instituttets funksjoner. Det 

viktigste bør være at interessentene kjenner til de tilbud som er relevante for egne interesser. 

Det er gjennomgående at informantene synes de ansatte på NFI er greie og hyggelige, men det 

kommer stadig frem hos flere av informantene at det må mases for at ting skal bli gjort. Et av 

bibliotekene nevner at de synes servicen hos NFI kan bedres, noe som også kommer frem hos 

Forsker 4: ”NFI har hatt mange organisasjonsmessige problemer, som har ført til mangelfulle 

rutiner innad i organisasjonen, og til tider har de ikke vært så serviceorienterte overfor 

forskere og studenter som man har kunnet ønske.” 

Bildet av instituttet som en helhet er likevel i stor grad godt hos informantene. ”NFI er en 

viktig organisasjon, som har gjennomgått mange endringer, og som kunne drives mer 

forskervennlig, men som har spilt en avgjørende rolle for norsk filmkultur og norsk 

filmhistorie”, sier Forsker 4. En journalist omtaler NFI som ”en av de viktigste 

kulturinstitusjonene i Norge”. NFI omtales ikke bare som viktig for formidling og bevaring av 
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norsk filmkultur, men også som avgjørende for det noen av informantene jobber med. To av 

forskerne forteller at NFI har vært viktig for deres forskning. ”For meg er NFI helt 

avgjørende. Uten NFI - så å si ingen filmhistorisk forskning, som er det jeg jobber mest med”, 

sier Forsker 4. Også en journalist trekker frem NFI som alfa omega for sitt arbeid. Det bør 

nevnes at vedkommende jobber i en publikasjon som er avhengig av økonomisk støtte fra 

NFI.

3.3.2 Uoversiktlige og utydelige 

Fire av seks målgrupper synes NFI som helhet er for uoversiktlig og at de er utydelige i det de 

gjør. Filmskaperne synes gjennomgående at det er vanskelig å vite hvem som arbeider med 

hva. Det er overraskende mange filmskapere som er usikre på hva som går under navnet NFI. 

Filmskaper 4 påpeker at de kan være mer oversiktlige og tydelige på tilbud, og Filmskaper 3 

mener det er mer oversiktlig i NFF. Forskerne mener NFI er for usynlige, utydelige og 

fraværende. Filmskaper 1 mener NFI er panisk opptatt av å finne en ny struktur. ”De famler 

seg noe frem for å finne nye løsninger”.

To av fem forskere ser likevel på NFI som en lukket institusjon. Filmskaper 3 mener NFI er 

sentrale og et knutepunkt for folk i bransjen, men de burde komme tidligere inn i 

filmprosjekter, og jobbe tettere med filmfondet og produsenter fra starten av, med tanke på å 

gjøre en maksimalt god produksjon. Mange i filmbransjen er forbauset over hvor mange som 

jobber i NFI og lurer på hva det er alle disse gjør. ”Dette kan være fordi bransjen har lite 

bevissthet om NFIs brukergrupper utover filmbransjen”, påpeker Filmskaper 3. Hun mener 

filmarbeidere er ganske uvitende om NFI, men at det er mer bevissthet blant produsenter. 

Filmskaper 5 ser alltid NFI på festivaler, og mener de er en viktig organisasjon som vil det 

beste for norsk film. ”De har gode nettverksforbindelser”. Forsker 4 mener, som tidligere 

nevnt, at de til tider ikke er så serviceorienterte overfor forskere og studenter. ”De blir noe 

anonyme, og har organisasjonsmessige problemer. Dette fører til mangelfulle rutiner”. 

3.3.3 Kunnskap og kompetanse

Ifølge våre informanter innehar de ansatte ved NFI mye kunnskap og kompetanse, da fire av 

seks målgrupper knytter dette til instituttet, noe som også kom frem i assosiasjonskapittelet. 

Journalist 2 sier at ”kompetansenivået er veldig bra, selv om jeg ikke kjenner til alle ledd av 
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NFI”. Bibliotek 3 synes NFI er hjelpsomme. Samtidig nevner Forsker 3 at instituttet mangler 

noe selvtillit og trenger mer spisskompetanse som kan heve NFI til å bli en viktigere 

institusjon. Filmskaper 3 uttaler at NFI ”har en ganske stor variasjon av målgrupper, noe som 

fører til at de kan bli litt schizofrene. De nominerer til Oscar og jobber med Cannes, og noen 

mener NFI ikke har kompetanse til dette”. Filmskaper 4 og Forsker 5 poengterer derimot at 

NFI er sentrale og viktige. ”NFI er en fabelaktig spennende institusjon, som har blomstret 

under direktør Vigdis Lian”, mener sistnevnte.

3.3.4 Sentrale

Fire av seks målgrupper mener NFI er sentrale. Flere informanter, eksempelvis Journalist 1, 

påpeker at instituttet ligger i Filmens Hus, som han beskriver som en samlende enhet og som 

et nøkkelsted hvor alt innen film er samlet for folk fra ulike formidlingssider. ”NFI er en 

samlende enhet for alle som jobber med, eller opp mot, norsk film i Norge. Med 

sammenslåingen blir det jo enda mer basis for film i Norge ut i fra filmens produksjon, 

distribusjon og fremtid”.

Gjennomgående har informantene gode erfaringer med tilbudene til NFI. De trekker frem at 

instituttet er en viktig kulturinstitusjon som gjør filmarven tilgjengelig for mange gjennom 

sine ulike tilbud, som nevnt i kapittel 3.2.8. Tilbudet er langt bedre for osloborgerne, men det 

er naturlig for mange at instituttets hovedfokus er der mesteparten av bransjen er. Likevel er 

det enighet om at NFI burde bli flinkere til å gjøre folk oppmerksomme på at tilbudene faktisk 

eksisterer. Neste kapittel omhandler hvordan NFI markedsfører seg selv og sine tilbud.
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4.0 MARKEDSFØRING OG SYNLIGHET

Når vi skal finne ut hvilket omdømme NFI har blant sine målgrupper, er det viktig å se på 

hvor effektivt eller vellykket instituttet er til å kommunisere hvem de er, hva de gjør og hva 

instituttet kan tilby ut til samfunnet. I dette kapittelet vil mange av de funn vi har presentert i 

foregående kapitler komme igjen, men denne gangen for å belyse hvor synlig instituttet 

fremstår for målgruppene. 

Markedsføringen har stor påvirkning på hvilket omdømme en organisasjon har. Med 

utgangspunkt i kommunikasjonsteori tar vi informantenes opplevelse av instituttets 

markedsføring som en tydelig indikasjon på hvor synlig NFI og deres tilbud til målgruppene 

er. Med markedsføring menes ”the function of a business or a not-for-profit organization that 

focuses on the marketplace” (Dowling 2004:2). Som en statlig institusjon er NFI en ikke-

profitterende organisasjon. Markedsføringens suksess måles vanligvis etter kundenes og 

interessentenes tilfredshet og lojalitet, og hvorvidt de som bruker NFI har kjennskap til 

instituttet og deres tilbud. Med andre ord, instituttets omdømme. En av markedsføringens 

viktigste funksjoner er å forstå interessentene og deres konsumeringsmønstre 

(brukermønstre). Å innhente kunnskap om dem som et tiltak retter seg mot, er like relevant 

uansett om målet er å oppnå noe for seg selv eller for motparten, slik at man er klar over hvem 

de bestemte andre er som man ønsker å gjøre noe felles med eller kjent for (Blakar og Nafstad 

2004:164). ”Formålet er uansett å gjøre organisasjonen best mulig i stand til å nå målene den 

har med kommunikasjonen” (Ihlen og Robstad 2004:60). 

Informasjon- og samfunnskontakt i organisasjonen er ”the management function that 

establishes and maintains mutually beneficial relationships between an organization and the 

publics on whom its success or failure depends” (Ihlen og Robstad 2004:14). At 

informasjonsarbeidet og kommunikasjonen ut til samfunnet og målgruppene fungerer, er altså 

essensielt for at NFI skal nå det ene av sine fire hovedmål; å være en formidler av norsk film.

Vi vil i det følgende ta for oss informantenes tanker om markedsføringen til NFI, der ytringer 

fra alle informantgruppene, både målgruppene og de ansatte, belyser våre funn.
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4.1 Markedsføring av Norsk filminstitutt i Norge

Markedsføringen av NFI oppfattes generelt som mangelfull blant instituttets målgrupper. Det 

er et tydelig skille mellom målgruppenes oppfatning av markedsføringen som gjøres i 

utlandet, og markedsføringen innenlands. 

Blant målgruppen journalister, blir det sagt at instituttet ikke er flinke nok til å informere 

publikum om hvem de er og hva de driver med. ”Til tross for at NFI er en informasjonsbedrift 

er de ikke så flinke til å informere. Klarer de ikke å oppdatere oss - hvordan skal de da nå 

brukerne?”, sier Journalist 2. To av journalistene mener det er viktig å markedsføre seg 

gjennom arrangementer der man samarbeider med utvalgte partnere, slik som Film fra sør, og 

ved å holde festivaler som Stumfilmdagene. Det blir sagt at selv om publikumstallet ikke 

nødvendigvis er høyt, har slike festivaler en stor betydning for markedsføringen. Informanten 

påpeker også at dette er med på øke interessen for filmarven, noe som også er blant 

hovedmålene til NFI. 

Grunner for at NFI ikke er gode nok til å markedsføre seg, oppfattes av journalistene som en 

blanding av tre forhold: for lite ressurser, at instituttets viktige arbeidsoppgaver med bevaring 

og restaurering av film er lite hensiktsmessige å markedsføre, og at informasjonsarbeidet har 

for lav prioritet i bedriftssystemet. Dette gjenspeiler hva de ansatte selv sier om 

markedsføringen. De ansatte ved NFI er av den oppfatning at markedsføringen av NFI og 

instituttets tilbud ikke er tilstrekkelig, spesielt ikke for den utadrettede virksomheten mot det 

norske samfunn. De aller fleste av informantene i de forskjellige målgruppene anser det som 

viktig at NFI blir synligere for allmennheten. Mens tre av de ansatte mener NFI allerede er 

flinke til å synliggjøre seg, sier fem ansatte at det ikke er viktig at NFI som leverandør av 

norsk film synliggjøres. Begge disse oppfatningene avviker fra målgruppenes meninger, som 

man kan se tydelig ovenfor ved at de har et ønske om å vite mer om NFI. Det kommer frem at 

det er en diskusjon innad i instituttet om det er filmen eller NFI som er viktigst å profilere. De 

ansatte viser et tydelig splittet syn, og det ser ut til at det ikke finnes et klart mål de ansatte 

skal rette seg etter. Dette ser vi nærmere på nedenfor.
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4.2 Markedsføring og intern kommunikasjon

For at en organisasjon skal oppnå et mål om å ha en effektiv markedsføring er det avgjørende 

at informasjonsavdelingen i bedriften fyller sin grenserolle, altså at den er et forbindelsesledd 

mellom resten av bedriften innad og utad mot omgivelsene (bransjen, samarbeidspartnerne og 

publikum). Journalistene antar altså at informasjonsarbeidet ikke har høy nok prioritet. De 

ansattes manglende enighet om hvor viktig synliggjøringen av instituttet er, bygger opp under 

denne antagelsen. 

Den interne kommunikasjonen i en organisasjon er en forutsetning for effektiv samhandling. (...)  Med intern 

kommunikasjon mener vi her all informasjonsformidling og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere 

og medarbeidere og mellom individer og grupper på forskjellige nivåer og i ulike deler av organisasjonen; 

oppover og nedover, horisontalt og på kryss og tvers (Ihlen og Robstad 2004:56-57).

Den interne kommunikasjonen må være god dersom organisasjonens medarbeidere skal 

kjenne til organisasjonens mål. Ifølge kommunikasjonsteoretikeren Kevin Thomson, viser 

empiriske undersøkelser foretatt i USA ”at under halvparten av medarbeiderne i amerikanske 

bedrifter har kjennskap til bedriftens mål.” (ibid:57). Hvis så er tilfelle, hvordan kan man da 

vente at alle skal være med på å trekke lasset i samme retning? 

Blant de ansatte som mener instituttet er lite synlig, begrunner Ansatt 3 dette med at instituttet 

er statlig og derfor har for lite ressurser, og at instituttet har vært lagt under politiske 

omskiftninger med ulik agenda i hele sin levetid. Senere, i kapittel 6.4, Organisasjon og 

kommunikasjon, (der det står skrevet om Omgivelsene) vil vi gå nærmere inn på de eventuelle 

konsekvensene av dette for kommunikasjonen innad i organisasjonen. 

Videre mener Ansatt 1 at markedsføring av arkivet er problematisk både opphavsrettslig og på 

grunn av liten brukerinteresse. Bevaring og restaurering av norsk film erkjennes som en viktig 

del av arbeidet NFI gjør av målgruppene som kjenner godt til dette arbeidet. Særlig blant 

forskere og journalister er dette en bred oppfatning. Det er likevel tydelig at arkivet i seg selv 

ikke er det tilbudet målgruppene trekker frem når de uttrykker ønske om at NFI skal bli mer 

synlig.
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4.3 Tilbud for hele folket 

Det å fremstå som et åpent tilbud for allmennheten, problematiserer Ansatt 2 ved antakelsen 

han har om at det er liten generell interesse for NFIs tilbud til allmennheten. Denne antakelsen 

blir delvis avvist gjennom målgruppenes uttalelser, som vi vil vise i det følgende. Blant 

interessentene er det et bredt ønske om at tilbudene til NFI blir mer synlige slik at flere får 

vite at de faktisk eksisterer. Dette sier blant andre en av informantene i gruppen 

filminteresserte 2. ”Jeg synes ikke det er viktig at alle skal komme hit (Cinemateket), bare 

man vet at tilbudet eksisterer.” Man skal altså først kjenne til tilbudene og deretter selv kunne 

velge å benytte seg av dem eller ikke.

Filmskaperne opplever det slik at den hjemlige markedsføringen ikke er god nok. Selv om 

Filmskaper 2 sier hun synes det er vanskelig å sette seg utenfor sitt jobbmessige forhold og se 

saken som en utenforstående, uttaler hun seg slik: ”Om instituttet er der ute for andre brukere, 

det er jeg ikke så sikker på”. Tvilen hun fremviser kan tolkes dit hen at hun ikke kan se 

tydelig markedsføring av NFI rettet mot det norske publikum. 

Som nevnt i kapittel 3.2.8 kom det frem i undersøkelsen at NFI ikke er synlige for 

målgruppen filminteresserte ute i distriktene. Noen av informantene har vokst opp utenfor 

Oslo og til tross for å ha vært med i filmklubber før de flyttet til hovedstaden, hadde de ikke 

hørt om NFI. De kjente heller ikke til tilbudene før de selv oppsøkte andre filminteresserte. 

Blant våre informanter i målgruppene skoler og bibliotek, kan det virke som om de som 

befinner seg utenfor Oslo (tre av informantene) kjenner mindre til NFI enn de som befinner 

seg i Oslo (to av informantene). Informantenes uttalelser om NFIs markedsføring i Norge av 

sine tilbud oppsummerer at markedsføringen på dette området med fordel kunne vært bedre.

4.4 Hva gjør Norsk filminstitutt?

De filminteresserte har svært lite kjennskap til NFI, noe informantene selv tar som et tegn på 

at markedsføringen er mangelfull. Utenom Cinemateket er NFI nesten usynlig for de 

filminteresserte. Til tross for sin filminteresse har de ikke lagt merke til reklame eller 
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informasjon om de andre utadrettete virksomhetene NFI har, som Filmbutikken, Filmmuseet 

og Biblioteket. Gruppen Filminteresserte 1 gir oss et bilde av at det finnes mange gode 

ressurser og tilbud på Filmens Hus, men at det er få som er klar over det. Dette kan være en 

direkte konsekvens av mangelfull eller feil rettet markedsføring. For informasjons- og 

samfunnskontaktene i en organisasjon er det et overordnet mål å oppnå gjensidig forståelse 

mellom organisasjonen og dens publikum (Ihlen og Robstad 2004:22). I dette ligger det også 

at det som kommuniseres ut av organisasjonen skal treffe publikum der de er. Om få 

mennesker er klar over tilbudet NFI har, vil en konsekvens kunne sies å være at mange 

potensielle interessenter ikke nås av markedsføringen slik den er i dag. De ansatte sier selv at 

det er ønsket at markedsføring av publikumstilbudene blir mer skreddersydd etter 

publikummets behov, enten det er interessenter i distriktene eller i Oslo, eller barn og unge 

ved skoler og bibliotek over hele landet.

Som nevnt i kapittel 3.3.1, er det stor forvirring rundt hva som er NFI og hva som er NFF og 

NFU. At de filminteresserte som selv er såpass mye på Filmens Hus vet så lite om hva NFI 

driver med, får dem til å tenke at det må være vanskelig for mannen i gata å vite noe om 

institusjonen. Én av informantene i gruppen Filminteresserte 2 viser seg å ha vært i kontakt 

med NFU og NFF, og han påpeker at det er rart at det ikke finnes noen lenke til NFI på deres 

nettsider. Det tok også lang tid i intervjuet for informanten å bli klar over distinksjonen 

mellom NFI og NFU. Forskerne er generelt av den oppfatning at NFI er dårlig på å 

markedsføre seg selv, og at instituttet fremstår som anonymt og lite synlig. NFI er ”en 

institusjon som sliter med omstilling / modernisering fra en gammeldags og lukket ”etat” til 

en moderne, utadrettet virksomhet som skal fremme kunnskap om og interesse for norsk 

film”, uttaler Forsker 1. Han mener instituttet kan bli bedre på sin utadrettete virksomhet med 

fasiliteter og bestilling på nett. En annen observasjon som blir nevnt, er at avdelingene 

markedsfører seg forskjellig, men at de er blitt tydeligere nå enn før. Avdelingen Film og 

publikum blir likevel av Forsker 5 omtalt som lite synlig som en allmennkulturell instans. På 

NFIs nettside presenteres avdelingen slik: 

Film og publikum har ansvaret for filmkulturelle tiltak for allmenta både i Filmens Hus og ut over landet. 
Avdelinga driv Filmmuseet med ei permanent utstilling frå den norsk filmhistoria og står for ei rekkje andre 
utstillingar, filmframsyningar og -lanseringar og andre arrangement. Barn og unge er ei viktig målgruppe for 
arbeidet, mellom anna ved tilbod om film på kinoane i Filmens Hus for skoler og barnehagar.6

6 http://www.nfi.no/omnfi/hva_gjor_nfi.html 27.11.2007.
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Det er altså filmkulturelle tiltak, utstillinger i samarbeid med Filmmuseet, filmvisninger og - 

lanseringer som er blant tilbudene som omtales som lite synlige ut i samfunnet av forskeren. 

På nettsiden uttales det også at barn og unge er en viktig målgruppe for NFI, gjennom skoler 

og barnehager. I den forbindelse kan vi trekke en linje tilbake til det som kom frem tidligere i 

kapittelet, at skoler og bibliotek synes informasjonen om tilbud spesielt rettet mot dem er for 

dårlig, og dermed at Film- og publikumsavdelingens mål om å nå denne viktige målgruppen 

ikke er nådd i dag.

4.5 Barn og unge

Ifølge Skole 1 kan det "virke som om NFI har et større tilbud enn hva vi var klar over før 

undersøkelsen, men jeg er usikker på om det er vår skyld, at vi oppsøker tilbudene til skoler 

for lite, eller om det er NFI som formidler for dårlig”.

I kapittel 3.2.4 har vi også påpekt at informantene gir inntrykk av å ha lite informasjon om 

tilbudene som er rettet mot barn og unge, til tross for at dette er et satsningsområde. Skole 1 er 

også usikker på om NFIs mandat er å markedsføre norsk film eller ikke. Det er utydelig for 

flere av informantene hva NFI driver med, og den målgrupperettete markedsføringen som 

nevnes av informantene, kommer i form av infoskriv til skoler og nyhetsbrev til bibliotek. 

Likevel er altså markedsføringen av tilbudene rettet mot dem ikke tydelig nok. Som også 

nevnt i kapittel 3.2.4, er bibliotekene svært positive til å ha mottatt nyhetsbrev, men Bibliotek 

2 er usikker på om dette er noe som skal gjøres med jevne mellomrom eller ikke. Dette er i så 

fall noe informanten ønsker klarhet i ettersom dette er noe biblioteket kan markedsføre seg 

selv med. 

Det nye samarbeidet om Kinotek, mellom bibliotek og NFI, omtales av Bibliotek 1 som lite 

synlig foreløpig. ”Kinoteket er variert på besøket, jeg tror kanskje det har litt med 

åpningstider å gjøre. Skoleklasser synes jo det er en fantastisk tjeneste, men det tar tid å 

innføre noe nytt, å synliggjøre det sånn at folk vet om tilbudet.” Et annet interessant funn i 

denne forbindelse er at informanten, som ansvarlig for Kinotektjenesten ved sitt bibliotek, 

ikke helt har forstått forholdet mellom NFI og Norgesfilm i forbindelse med Filmarkivet.no7. 

7Filmarkivet.no er et samarbeid mellom NFI og Norges Film. Kinotekene benytter seg blant annet av dette 
tilbudet i forbindelse med visning av film.  
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Dessuten har hun ”inntrykk av at instituttet har trukket seg litt ut av samarbeidet”. Vår 

tolkning er at informantens uttalelse indikerer at NFI ikke har lykkes i å kommunisere sin 

rolle i samarbeidet om Kinotek tydelig nok.

Markedsføringen av NFI er altså ifølge våre informanter mangelfull. Dette gjelder også 

informasjonen brukerne får av instituttet. Ifølge ansatte ved instituttet kan manglende 

informasjon og oppfølging fra instituttet være et resultat av at instituttet har knappe 

økonomiske ressurser. Vi vil nå gå videre og se på et område hvor NFI bruker store 

økonomiske ressurser.

4.6 Markedsføring av norsk film og Norsk filminstitutt i utlandet

Markedsføringen av norsk film i utlandet oppfattes som viktig og godt gjennomført blant de 

målgruppene som kjenner til arbeidet som gjøres av Utenlandsavdelingen. Det er bred enighet 

om at markedsføringen fungerer bedre mot bransjen og filmmiljøet enn ut mot samfunnet. 

Flertallet av de ansatte mener det er viktigere at norsk film og instituttets tilbud synliggjøres 

via markedsføringen enn å synliggjøre NFI i seg selv. 

Filmskaperne er veldig godt fornøyd med erfaringene de har av NFIs markedsføringsarbeid 

med norske filmer på festivaler i utlandet. Dette stemmer godt overens med inntrykket de 

ansatte har av Utenlandsavdelingens arbeid. Filmskaperne er blant informantene som snarere 

snakker om markedsføringen NFI gjør for norsk film, enn NFIs markedsføring og 

synliggjøring av seg selv. Dette kan antas å være fordi informantene selv er mest opptatt av 

det arbeidet Utenlandsavdelingen gjør for å hjelpe filmene deres frem. Journalist 1 derimot, er 

langt mer opptatt av NFIs synlighet som formidler og støttespiller på de internasjonale 

filmfestivalene når han snakker om NFIs markedsføring. ”De er veldig synlige på 

internasjonale festivaler med både stands, logo og nettside.” Informanten er ikke alene om å 

mene dette. NFI beskrives av flere informanter som et sterkt merkenavn i utlandet. Ifølge teori 

om markedsføring vil NFI i utlandet, med sin tydelige og troverdige identitet, kunne kaste 

glans over norsk film og gjennom det bidra til å øke salget. Dette kalles for en ”image spill-

over effect” (van Riel 2002:64), altså at organisasjon og produkt har en gjensidig påvirkning 

på hverandre. I Norge kan man anta at det for tiden vil fungere motsatt. Ettersom norsk film 
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gjør det bra på kino og har et godt rykte blant folk, kan NFI som er en noe diffus organisasjon 

blant de fleste interessentene, dra mer nytte av norsk films anseelse i sin markedsføring. 

Filmserien Contemporary Norway som gikk på Cinemateket høsten 2007 er et eksempel på 

arrangement som, ved hjelp av en markedsføring som er tydelig bevisst på ”image spill-

over”-effekten, hadde potensial til å tiltrekke mange nye interessenter til NFI. 

De neste to kapitlene går nærmere inn på markedsføringen av to av tilbudene til NFI; Blått  

lerret og Cinemateket.

4.6.1 Blått lerret

Blått lerret er et arrangement målgruppen filmskapere er fornøyde med som en del av 

lanseringsarbeidet instituttet gjør for norsk film. En av filmskaperne nevner at det er positivt 

at det også har blitt arrangert utenfor Oslo, i forbindelse med en filmfestival. Filmskaperne 

mener dette er et arrangement også unge mennesker utenfor bransjen benytter og har glede av. 

En av informantene etterspør flere arrangement som Blått lerret, ikke bare før, men også etter 

lansering av filmer. ”Det er en fin måte å promotere filmer som kommer på, men man kan 

kanskje følge opp filmer etter at de har blitt gitt ut også?”, sier Filmskaper 1. Også en av de 

filminteresserte har kjennskap til og gode opplevelser med Blått lerret. Filminteresserte 2 sier 

at ”Blått lerret er veldig fint og kan anbefales”. 

Med tanke på interessen og tilfredsheten interessentene og deres observasjoner viser, kunne 

Blått lerret  med fordel vært arrangert hyppigere, instituttet kunne også initiert flere lignende 

arrangement, både i Oslo og i distriktene. Lansering av norske filmer på denne måten ser ut til 

å være av interesse for det norske publikum. Dette stemmer forøvrig overens med vår 

observasjon, der vårt inntrykk er at arrangementet tiltrekker seg mange unge mennesker som 

ikke nødvendigvis er i filmbransjen selv. 

4.6.2 Cinematekets synlighet

Det er gjennomgående blant målgruppene og de ansatte at Cinemateket oppfattes som bedre 

markedsført og bedre kjent enn resten av tilbudene NFI har. Foruten Cinematekets 

programblad (som de av medlemmene som har sagt fra at de ønsker å motta det, mottar per 
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post), samt nyhetsbrev på e-post for medlemmer som har skrevet seg på Cinematekets e-

postliste, foregår markedsføringen til Cinemateket i stor grad ved hjelp av folkemunne. 

Målgruppen filminteresserte er splittet når det gjelder hvor mye de har lagt merke til NFIs 

logo eller programbladet for Cinemateket. Filminteresserte som har vært mye på Filmens Hus 

i forbindelse med studier eller jobb, forteller at de har lagt merke til logoen, programbladet for 

Cinemateket og annen informasjon om utgivelser av DVD og bøker. Filminteresserte som 

ikke er mye på Filmens Hus, kan derimot ikke si at de kjenner igjen logoen. Særlig for disse 

informantene er det Cinemateket som er berøringspunktet mellom dem selv og NFI. 

”Cinemateket er et bedre tilbud enn markedsføringen”, sier en i gruppen Filminteresserte 2. 

Vi tolker denne uttalelsen med at markedsføringen av Cinemateket ikke står i forhold til 

kvaliteten, og at tilbudet ikke nødvendigvis er synlig for potensielle interessenter som i dag 

ikke kjenner til det. 

Cinemateket får positiv omtale av samtlige i målgruppen. Det oppfattes som et tilbud for 

filminteresserte, ofte andre enn den vanlige kinogjengeren. ”For folk med noe kunnskap om 

film er det nok markedsføring. Cinemateket er ikke ment for alle, men man bør få vite om 

tilbudet”, sier selverklært cinefil informant fra gruppen Filminteresserte 2. Vi viser for øvrig 

til forslaget til bedre markedsføring av Cinemateket fra en av informantene i gruppen 

Filminteresserte 3, som ble nevnt i kapittel 3.2.2, nemlig at medlemmene får e-

postoppdateringer fra Cinemateket ved siden av medlemsbladet, der man har utfylt en liten 

brukerprofil slik at man får informasjon om de filmene som passer den filminteressen man 

har. 

Cinematekets programblad får gode skussmål av de filminteresserte som oppslagsverk om 

film. På spørsmål om hvordan de velger hvilken film de skal se når de går på kino kom det 

frem at det er Filmweb.no og aviser som brukes. Informantene har tilsynelatende ”glemt” 

Cinematekets tilbud som et alternativ i denne sammenhengen, til tross for at de nettopp hadde 

snakket om det. Å gå på Cinemateket oppfattes som noe annet enn ”å gå på kino”. Blant de 

fleste av våre informanter kommer det frem at Cinemateket kan oppfattes som kulturelt  

elitistisk, og at det å gå på Cinemateket har en annen symbolsk betydning enn å gå på kino. 

”NFI er litt fancy schmancy. Skal vi gå på Cinemateket og fine oss litt? Eller skal vi gå på 

Cinemateket og se noe kult?”, sier Filminteresserte 2.  Filminteresserte 1 beskriver 

Cinemateket som noe for de som er 
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i 30-åra, som er universitetsutdannet eller har bakgrunn fra universitet eller annen høyere utdanning. Som er 
genuint filminteressert, liker smale europeiske og latin-amerikanske filmer. Ikke nødvendigvis fordi de faktisk 
liker det, men fordi de føler de må. De elsker å snakke om filmen etterpå, gjerne over et glass rødvin. 

Bourdieu mener at et produkt har en symbolsk verdi som kan overføres til eieren. I denne 

sammenhengen blir det å gå på Cinemateket noe som symboliserer en kultivert smak hos den 

som besøker det (Lewis 2002:6). Det blir å anta at også denne symbolske verdien blir 

markedsført på folkemunne, selv om våre informanter har opplevd Cinemateket som litt mer 

folkelig etter at de faktisk har besøkt det. Informantene mener det er viktig at Cinemateket en 

gang i blant viser noen skikkelige blockbustere ”for å riste opp litt” i de fine folka som er der.

Målgruppene har ulik oppfatning av Cinematekets markedsføring, men programbladet som 

sendes medlemmene per post, og e-postliste som interessentene kan skrive seg på, omtales 

generelt som positivt. Dette kommer også frem av antagelser gjort av Ansatt 7. Det bør nevnes 

at e-postlisten ikke er noe man automatisk settes opp på ved tegning av medlemskap, men noe 

man aktivt må skrive seg på. Dette gjelder også om man ønsker å motta Cinematekets 

programblad i posten. De ansatte fremstår som samlet i deres syn på at markedsføringen av 

Cinemateket fungerer godt. Som nevnt tidligere legges det vekt på at alle skal vite om 

Cinemateket, men at ikke alle nødvendigvis trenger å bruke det. Ansatt 3 legger vekt på at det 

i utgangspunktet er interessenten som skal oppsøke Cinemateket, det er altså ikke 

Cinemateket som skal oppsøke interessenten. Dette er en oppfatning som også deles blant de 

filminteresserte. Men det er likevel viktig når man markedsfører noe, at all informasjon 

kommer tydelig frem. Vi har selv observert at Cinemateket i forbindelse med en gratis 

filmvisning lot være å informere om at arrangementet faktisk var gratis. Til tross for at 

arrangementet var tydelig annonsert på nettsiden, var det ikke noe sted nevnt at det var gratis 

etter hva vi kunne se. Da vi overvar arrangementet, var kinosalen knapt halvfull.

Cinemateket fremstår som både en del av NFI og som noe frittstående. Cinematekets identitet 

kan beskrives både som en endorsed og en branded identity. Vi gjengir Brønns definisjon: 

“An endorsed identity is associated with organizations whose subsidiaries have their own 

style and distinction but the parent company is still visible in the background” (2002:4). 

Branded identity beskriver han slik: “Here, the organization has a number of brands, or 

products, and it is nearly impossible to know who the parent company is “ (Brønn 2002:4). 

48



Endorsed identity passer til Cinemateket fordi det er en del av NFI, deler lokaler med NFI og 

bærer NFIs logo. Samtidig fremstår det for mange uklart at Cinemateket er en underavdeling 

av instituttet. Cinemateket kan lett oppfattes som noe uavhengig siden dette for mange er 

bedre kjent enn NFI. Slik kan vi si at branded identity også kan kobles til NFI. I forholdet 

mellom Cinemateket og NFI kan vi snakke om en ”image spill-over effect”. Som nevnt 

tidligere har NFI med sitt sterke navn en slik effekt på norsk film når den skal promoteres i 

utlandet. Men i dette tilfellet er det Cinemateket som har det sterke navnet og kan slik rette 

oppmerksomheten mot instituttets øvrige aktiviteter.       

Vi har nå sett at Cinemateket er det tilbudet hos NFI som de fleste av våre informanter 

oppfatter som best markedsført. Likevel kunne markedsføringen vært betraktelig bedre. 

Markedsføringen går i stor grad på folkemunne, men Cinematekets interessentere kan også få 

informasjon per post eller e-post. Informantene kan i liten grad gjøre rede for plasser de har 

sett markedsføring for Cinemateket utenfor Filmens Hus. De ansatte er også i stor grad 

fornøyd med markedsføringen og er opptatt av at det viktigste er at det er en bevissthet rundt 

tilbudet hos publikum, uten at alle nødvendigvis trenger å bruke det. Det kommer frem blant 

noen av våre informanter at Cinemateket har et bilde blant mange potensielle interessenter 

som noe akademisk, høykulturelt og elitistisk. En slik markedsføring kan virke negativt da 

dette kan ”skremme” bort potensielle interessenter.  

4.7 Norsk filminstitutt i media og på Internett

Når vi tenker på markedsføring, er gjerne mediedekning noe av det første som faller oss inn. 

Mediene som massekommunikasjonsmiddel har en evne til å nå mange mennesker, de er med 

på å definere virkeligheten rundt oss, og følgen blir at mediene er med på å definere oss 

(Gripsrud 2002:15). Det som markedsføres av NFI i media er altså med på å påvirke det bildet 

instituttet har utad.

Målgruppene er splittet i synet på instituttets tilstedeværelse i mediene. Det er helst 

avisoppslag om sammenslåingen som blir nevnt. Det er kun aviser og Internett som blir 

omtalt som medier der målgruppene har lagt merke til mediedekning av NFI. 
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Det poengteres blant forskerne at det meste av det som kan leses i media om NFI handler om 

norsk film på utenlandsfestivaler "med Kultur- og kirkeminister Trond Giske". I databasen for 

tekstarkiv, A-tekst, handler et stort flertall av sakene på søkeordet Norsk filminstitutt i perioden 

01.08.2007 - 31.10.2007 om at den norske filmen Tatt av kvinnen (2007) har fått filmpris i 

Hollywood. Vi begrenset søket til denne perioden ettersom vår undersøkelse ble foretatt da, 

og vi var ute etter hva målgruppene hadde observert av saker om, eller relatert til, NFI i media 

den siste tiden. En av filmskaperne påpeker at Vigdis Lian er flink til å være tydelig i media. I 

databasen A-tekst kommer det frem 31 treff på direktør Lian i samme periode som ovenfor, 

hvorav 2/3 av sakene ikke er relatert til instituttet. 

I mediedekningen av NFI har tre av de filminteresserte lagt merke til omtale i avisene. Dette 

har vært i forbindelse med omstruktureringen, Film fra sør og tilbud på anbefalte filmer. Selv 

om flere av de filminteresserte gjetter seg til at Cinemateket har annonse i avisene, er det kun 

én som er klar over hvilken avis hun har sett den i. Hun navngir Aften Aften, mens de andre i 

gruppen kommenterer at de ikke leser denne avisen, men kun Aftenposten. Ved søk i 

databasen A-tekst fikk vi imidlertid opp mer enn 180 treff på søkeord som Cinemateket, Norsk 

filminstitutt, NFI og navnene til direktør Lian, Cinematekets leder Langlo og 

avdelingsdirektør Holst. De fleste treffene gjaldt Cinematekets visningstider, deretter 

sammenslåingen av NFI, NFF og NFU, og som nevnt, at den norske filmen Tatt av kvinnen 

får pris i Hollywood. Til slutt handlet et par av sakene om at det er frykt for fremtiden til 

arkivet og Cinemateket i forbindelse med sammenslåingen. Dette gjelder den samme perioden 

som nevnt ovenfor. NFI er altså mye i avisene med annonser og saker som omhandler dem. 

Spørsmålet blir hvor mye dette faktisk leses av målgruppene, og hvor stor interesse de ulike 

målgruppene har for de sakene det informeres om. Massemedias effektivitet som en måte å 

markedsføre seg på vil bli sett nærmere på i kapittel 6 om organisasjonsteori. Blant de 

filminteresserte kommer det frem at selv om visningstidene til Cinemateket finnes i aviser, er 

det ikke et tilbud som blir kjent for interessenter gjennom annonser. De blir lite lest av dem, 

og annonsene står svakt i forhold til konkurrenter som Oslo Kinos annonser og spesielt 

Filmweb.no.

Målgruppen journalister skiller seg ut fra de andre ved at samtlige av informantene ser mye 

om NFI i media. I den forbindelse er det nok viktig å merke seg at dette er en gruppe som i 
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jobbsammenheng bevisst ser etter saker som omhandler NFIs deltagelse eller posisjon i norsk 

filmbransje, i motsetning til de andre målgruppene.

Målgruppene bibliotek og skoler etterlyser, til tross for at nettsiden er nokså informativ, mer 

informasjon om hva instituttet arbeider med, hva de ulike avdelingene gjør og hvilke 

prosjekter som er i gang. Nettsiden er hovedkontaktkanalen med instituttet for disse 

målgruppene, og den beskrives som brukervennlig av noen av informantene. De fleste finner 

likevel nettsiden litt komplisert og ønsker den hadde en bedre søkefunksjon. ”Ofte når jeg er 

inne der og ser på omtale om en film, må man klikke veldig mye for å få mer info, det kan 

være litt irriterende”, sier Bibliotek 1. Det er også gjennomgående blant de ansatte at 

instituttet først og fremst synliggjør seg via nettsiden, noe som samsvarer med flere av 

målgruppenes opplevelse.

I dette kapittelet har vi sett at NFI hovedsaklig kunne vært tydeligere ute i mediene. Nettsiden 

er mye brukt, men det etterspørres større brukervennlighet. Selv om NFI er mye ute i media 

kommer det frem at målgruppen filminteresserte, ikke har sett mye til dette. Dessuten fremstår 

Cinematekets annonsering i avisene som lite synlig for informantene.

4.8 Modernisert markedsføring

Markedsføringen av NFI skjer som vist hovedsaklig via jungeltelegrafen, ved at venner eller 

bekjente anbefaler Cinemateket. I løpet av et av gruppeintervjuene med filminteresserte 

utspilte det seg markedsføring av denne typen, da i forhold til filmarkivet på nett. En av 

informantene snakket positivt om Filmarkivet.no og en av de andre informantene ønsket å 

skrive dette ned for eget bruk senere. Dessverre, som nevnt i kapittel 3.2.7, kom det også frem 

at en av de filminteresserte selv har vanskeligheter med å få brukt Filmarkivet.no, da 

programmet ikke er kompatibelt med hans Mac. En konsekvens av at markedsføring foregår 

på folkemunne er at organisasjonen NFI selv ikke har styring på hva og hvordan de 

markedsføres. Markedsføringen blir mer tilfeldig og bestemmes ut fra interessentenes egne 

assosiasjoner og opplevelser.

En modernisering av markedsføringen foreslåes på tvers av de ulike målgruppene. Dette 

knyttes blant annet opp til digitaliseringsprosessen av arkivet og arrangementer NFI holder 

51



eller er sponsor for. Filmarkivet.no er imidlertid det eneste synlige resultatet av den 

digitaliseringsprosessen som er påbegynt, slik at man må anta at det tar mange år før 

interessentene i full skala kan oppleve gleden av å benytte moderniserte tilbud.

Særlig målgrupper i distriktene anses som vanskelig å nå for de ansatte, noe som vi ovenfor 

har vist at samsvarer med hva målgruppene har å si. Digitaliseringsarbeidet, Filmarkivet.no 

og Den kulturelle skolesekken oppfattes av ansatte som en forbedring på dette området. 

Likevel kan man ut fra målgruppenes uttalelser fastslå at både digitaliseringsprosessen som 

foregår og Filmarkivet.no er mindre tydelige tilbud for dem. Ved en feiltagelse ble det ikke 

stilt spørsmål om Den kulturelle skolesekken til målgruppen skoler, men det er likevel 

interessant å se at ingen av skolene nevner dette tilbudet selv, da de ble stilt spørsmål om 

hvilke tilbud de benytter seg av hos NFI.

Å holde tritt med moderniseringen i samfunnet, hovedsaklig ved å digitalisere arkivet og ha 

digitalt cinematek, er en verdi også de ansatte setter høyt. Å bygge opp Video on demand, et 

interaktivt filmtilbud, blir nevnt som en viktig del av dette. Ansatt 5 foreslår også at 

markedsføringen av Filmbutikken og Cinemateket løsrives fra resten av NFI, og gjerne at de 

markedsføres via egne nettsider. Et annet forslag er ifølge Ansatt 8 å slå sammen 

Filmbutikken og Filmmuseet for å øke salget i butikken og få flere besøkende til museet.

Mulighetene for økt markedsføring på nett er mange. En ide for instituttet kunne være å 

benytte seg av nye og populære nettsamfunn for å nå flere brukere. En informant i 

Filminteresserte 2 forteller at han har sett annonsering om aktiviteter på Cinemateket på det 

lukkede nettsamfunnet Underskog. Dette ble sett på som en god måte å få informasjon på. 

Mer kommersielle nettsider som Facebook og Youtube er kanaler flere kjente merkenavn 

benytter seg av for å utnytte potensialet som ligger i å nå tusenvis av potensielle brukere hver 

dag. Hadde det vært en ide for Cinemateket å opprette en profil på Youtube, hvor man kunne 

se intervjuer, trailere for aktuelle filmer og lignende?  Det kan være lurt å tilpasse seg tiden 

som vil komme. ”Internett vil muligens være med på å viske ut skillet mellom organisasjonen 

og dens omgivelser. Dette vil i så fall få store konsekvenser for hvordan organisasjoner i 

fremtiden mestrer sin kommunikasjon med omverdenen” (Grenness 1999:51).
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Det er rom for å modernisere markedsføringen av NFI. Det kan fordre at man tenker nye og 

alternative muligheter for å nå interessentene der de er. Digitalisering av tilbud instituttet står 

for blir verdsatt av målgruppene, og det er noe de ansatte presiserer som en positiv utvikling. 

Kompatibilitet for alle datamaskiner bør prioriteres.

4.9 Hva markedsføres?

Flere av våre informanter ser ut til å knytte enkelte av de ansatte sterkt opp mot hva de 

forbinder med NFI. Journalist 3 refererer til NFI med ”folkene ved NFI” og oppfatter NFI 

som ”synonymt med de hyggelige folkene som jeg i årenes løp har blitt kjent med”. En slik 

uttalelse kan være en indikasjon på at den enkelte ansattes imøtekommenhet og innsats 

kommer tydeligere frem enn instituttet som helhet. Flere eksempler på dette er at ansatte ved 

Utenlandsavdelingen flere ganger i undersøkelsens løp har blitt nevnt ved navn på tvers av 

målgruppene. Nyhetsbrev fra Cinemateket sendes med Cinematekets leders navn - i stedet 

som et nyhetsbrev fra kun Cinemateket, hvilket igjen tyder på at enkelte av de ansatte ved NFI 

kommer tydeligere frem i markedsføringen enn organisasjonen NFI. 

Dette kan ha både positive og negative konsekvenser. Det kan være positivt for NFI at 

interessentene enten har et personlig forhold til ansatte ved instituttet eller at de opplever at de 

blir sett eller igjen, at de ansatte fremstår som positive kjennemerker på organisasjonen 

(Brønn 2002: 4). En negativ konsekvens kan være at når interessentenes assosiasjoner til NFI 

er på personnivå, forskyves bevisstheten om at det er NFI som er leverandør av den hjelpen 

eller det tilbudet NFI gir. Det positive inntrykket kan avhenge av at den eller de spesifikke 

ansatte fortsetter å være kontaktpunktet mellom interessenten og NFI. 

Det er en viktig faktor at organisasjonen eller organisasjonens produkt, i dette tilfellet 

Cinemateket, har én identitet som er tydelig. Instituttets identitet bør kommuniseres via de 

ansatte og derfra ut til interessentene, om markedsføringen av organisasjonen eller produktet 

skal være vellykket. Det samme kan sies om Midtukematiné. Arrangementet arrangeres for 

skoleklasser i Cinematekets kinosal uten at det kommer frem at det er Cinemateket som står 

for dette tilbudet. Ifølge våre informanter er Cinemateket instituttets tydeligste merkenavn, og 

det kan sånn sett være uheldig at mindre tilbud presenteres under forskjellige navn. Her gir 
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NFI slipp på en god mulighet til å bygge opp en link til sitt eget navn og styrke sin identitet 

utad, gjennom et kjent merkenavn som Cinemateket (Brønn 2002:4). 

Et positivt eksempel på det motsatte er tilbudet Troll i eske som er med på å øke den positive 

innstillingen Cinematekets besøkere har til instituttet, noe vi også var inne på i kapittel 3.2.1. I 

denne sammenhengen fungerer Troll i eske som et trekkplaster til NFI. Når en av 

informantene fra Filminteresserte 1 sier at Jan Langlos smak kommer frem i Cinematekets 

program, blir dette sagt med en positiv innstilling. Jan Langlo kan for noen kanskje sies å 

være en garantist for at det som vises på Cinemateket er bra. 

Det at noen av våre informanter forholder seg til konkrete personer på instituttet mer enn til 

institusjonen NFI, er altså noe som kan indikere en uheldig markedsføring for en helhetlig 

fremstilling av instituttet. På en annen side vil vi ikke legge skjul på at enkelte av instituttets 

tilbud ser ut til å ha motsatt effekt når markedsføringen foregår på denne måten. Muligens 

tiltrekker tilbud som Troll i eske interessenter til instituttet som ellers trolig ikke ville vært 

oppmerksomme på andre tilbud NFI har. 
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5.0 NORSK FILMINSTITUTTS OMDØMME

I dette kapittelet presenteres omdømmet NFI har hos sine målgrupper, altså summen av 

historier som fortelles om NFI. Ettersom omdømme er summen av historier som fortelles om 

instituttet, vil dette kapittelet oppsummere funnene i de foregående kapitlene.

Det er flere fordeler i det å ha et godt omdømme. Et godt omdømme spiller blant annet en stor 

rolle i forhold til å tiltrekke seg et nytt og dyktig personale, samt ikke minst å beholde de 

eksiterende ansatte ved instituttet (Brønn 2002:68). Med en positiv omtale og et positivt 

omdømme er mye lagt til rette for at den informasjonen man sitter inne med vil bli godt 

mottatt blant et bredt publikum - bare informasjonen blir tydelig og synlig nok.

Som helhetlig institutt oppleves NFI gjennomgående som et sted med mye kunnskap, 

kompetanse og velvilje, samtidig som det oppfattes som byråkratisk, stort og uoversiktlig, 

med en uklar profil. Flere informanter vet ikke hvem NFI retter seg mot, og hva de mange 

ansatte jobber med. De ansatte omtales som kunnskapsrike med høy kompetanse på tross av 

variert nivå på utdannelsen. Noen av informantene mener instituttet sliter med omstillingen 

fra en gammeldags og lukket ”etat” til en mer utadrettet virksomhet, som skal fremme 

kunnskap og interesse for film. Det påpekes at instituttet er preget av tradisjon med sine 

mange eldre arbeidstakere. 

Det er en overvekt av positive ord som kommer frem i informantenes assosiasjoner til NFI, 

noe som må ses på som positivt for instituttets omdømme. Instituttet blir ansett for å være en 

viktig kulturinstitusjon som gjør den norske filmarven tilgjengelig. Gjennomgående har 

informantene stort sett gode erfaringer med NFIs tilbud. Likevel er det bred enighet blant 

informantene om at NFI burde bli flinkere til å markedsføre sine tilbud. 

Cinemateket er altså det tilbudet flest informanter kjenner til, og tilbudet omtales som 

”fantastisk”. Cinemateket ses på som en viktig formidler av film og et godt og annerledes 

alternativ til Oslo-kinoene. Den hyppige rotasjonen av filmer, samt arrangementer som 

filmforedrag og seminarer, omtales hovedsaklig som positivt. Å gå på Cinemateket oppfattes 

som noe annet enn å gå på kino, og ordene akademisk og kultivert blir brukt for å beskrive 

Cinemateket. Alt i alt har Cinemateket et veldig godt omdømme blant informantene. 

Filmbutikken ved NFI blir av informantene kalt et kvalitetsstempel. De har et godt filmutvalg, 
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men har for høye priser i forhold til konkurrerende forhandlere, og informantene påpeker at de 

kun kjøper film der om filmen de leter etter ikke er å finne billigere et annet sted. 

Informantene har varierende erfaringer med Filmmuseet. Flere synes det er viktig å formidle 

norsk filmhistorie og synes det er positivt at det er gratis. Gjennomgående omtales 

Filmmuseet som lite, og av noen som usynlig. Galleriet får lite skryt og informantene er 

usikre på om det i det hele tatt kan kalles et galleri. I forhold til NFIs satsning på barn og unge 

mener informantene instituttet må kommunisere bedre. Skoler synes informasjon om tilbud 

rettet mot dem, ofte er dårlig og mangelfull. Filmarkivet og Biblioteket blir sett på som 

ekstremt viktig og et relevant tilbud, blant annet av forskere. Biblioteket er lite kjent blant de 

filminteresserte og beskrives som en ”skjult skatt”, noe denne informantgruppen også kaller 

hele Filmens Hus. Målgruppene som har et jobbmessig forhold til NFI beskriver Filmens Hus 

som en samlende enhet og et møtested for bransjen. 

Det er også kommet frem at filmskapere i stor grad er fornøyd med det arbeidet NFI gjør for 

dem i forhold til utenlands- og festivallanseringer. Alt i alt kan vi si at NFI har et godt 

omdømme blant de som kjenner til instituttets arbeid og tilbud, men det påpekes at 

informasjon og kommunikasjon til interessenter kan gjøres bedre.  
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6.0 CINEMATEKETS MEDLEMSUNDERSØKELSE

I løpet av høsten (2007) er det foretatt en tilfredshetsundersøkelse blant brukere av 

Cinemateket. Undersøkelsen er gjennomført over Internett, og det er kun de som står på 

Cinematekets e-postliste som har hatt mulighet til å delta. Altså kan heller ikke denne 

undersøkelsen generaliseres til å gjelde alle Cinematekets interessenter. Vi har fått innblikk i 

rådata fra denne undersøkelsen til tross for at den enda ikke er ferdigstilt. Rådataene er fra 

oktober 2007, og hittil har omtrent 340 medlemmer avgitt svar. Undersøkelsen besto av 43 

spørsmål, og med to unntak var spørsmålene stilt med flere svarmuligheter. I de to andre 

spørsmålene ble informantene bedt om å utdype hva de ønsker å se mer av på Cinemateket og 

ellers komme med forslag til forbedringer. Disse svarene besto stort sett av konkrete ønsker 

og forslag til forbedringer på Cinemateket, noe som blir for konkret for denne rapporten. Vi 

har valgt å konsentrere oss om de spørsmålene som samsvarer eller avviker med våre funn. 

På spørsmålet Alt i alt, hvor tilfreds er du med Cinemateket i dag?, svarte 75 % "4" eller "5" 

på en skala fra en til seks, hvorav de fleste svarte "5". Gjennomsnittsscoren på dette 

spørsmålet var på 4,6. Dette indikerer at medlemmene stort sett har et godt inntrykk av 

Cinemateket, noe også de filminteresserte hadde i vår undersøkelse.  

På spørsmålet Hvilke av følgende aktiviteter/tilbud på Filmens Hus kjenner du til? 

(Cinemateket er utelatt ettersom informantene har svart på flere spørsmål om deres tilfredshet 

med Cinemateket tidligere i undersøkelsen) fikk informantene følgende svaralternativer: 

Filmmuseet, Bens Café, Filmbutikken, Biblioteket, Galleriutstillinger, Dvoted, Lillebil  

barnefilmklubb, Filmarkivet.no, Skolekinotilbudene (Midtukematineer) og Blått lerret. De 

aller fleste har nevnt Filmbutikken (94 %), Bens Café (89 %) og Filmmuseet (83 %) som 

tilbud de har kjennskap til. Biblioteket er kjent blant 66 % av de spurte. Informantene har 

mindre kjennskap til Filmarkivet.no (38 %), utstillinger i Galleriet (36 %), Blått lerret (23 %) 

og Lillebil barnefilmklubb (19 %). Dårligst kjent er Skolekinotilbudet (8 %) og Dvoted (3 %). 

Dette stemmer godt overens med våre funn, ettersom våre informanter har svart at de i stor 

grad kjenner til tilbudene i første etasje på Filmens Hus. Blant våre informanter erfarte vi også 

at Biblioteket er noe mindre kjent. Ingen av dem nevner Dvoted (Dvoted er et nettsted for 

unge nordiske filmskapere).
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På spørsmål om hvor ofte de har benyttet seg av de nevnte tilbudene det siste året, peker igjen 

Bens Café (76 %) og Filmbutikken (75 %) seg ut. Filmmuseet har kun blitt benyttet av 33 % 

av informantene til tross for at langt flere vet at det eksisterer. Alle de andre tilbudene er blitt 

benyttet av mindre enn hver femte informant. Igjen ser vi at dette stemmer godt overens med 

vår undersøkelse.

På neste spørsmål har informantene svart på hvor tilfredse de er med disse tilbudene på en 

skala fra en til seks. Vi må her anta at informantene kun har rangert de tilbudene de kjenner 

til. Her scoret Filmbutikken, Filmmuseet, Biblioteket, Lillebil barnefilmklubb og Blått lerret 

godt, hvor alle fikk mellom 4,2 og 4,6 poeng i snitt. Bens Café og Galleriets utstillinger får 

lavest score med henholdsvis 3,8 og 3,9 i snitt. De andre tilbudene har blitt vurdert av så få 

informanter at det ikke gir noe grunnlag for vurdering. 

Gjennom hele undersøkelsen blant Cinematekets medlemmer ser vi klare likhetstrekk med 

våre funn. Alle tilbudene blir vurdert som gode (alle får over 3,8 i gjennomsnittsscore). 

Likevel ser vi at ikke alle tilbudene er godt kjent. Selv blant disse informantene, hvor alle er 

eller har vært medlemmer av Cinemateket, er det lite kjennskap til flere av instituttets tilbud 

overfor publikum. Altså blir tilbudene jevnt over vurdert som gode blant de få som vet om 

dem. Bens Café og Galleriutstillingene er, slik også våre funn indikerer, de tilbudene som 

interessentene i minst grad er fornøyde med. 

Vi har først og fremst sett på Cinematekets undersøkelse for å se om det er noen påfallende 

avvik fra våre funn. Ettersom resultatene peker i samme retning, kan Cinematekets 

undersøkelse sies å underbygge og styrke våre konklusjoner. Den har også har langt flere 

informanter enn vår undersøkelse. 
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7.0 ORGANISASJON OG KOMMUNIKASJON 

I dette kapittelet skal vi se på organisasjonen NFI, dens organisasjonsstruktur og 

kommunikasjon innad. Flere av svarene som vi fikk kan knyttes opp mot 

organisasjonsstrukturen i instituttet. Disse svarene kom hovedsaklig frem i begynnelsen av 

hvert intervju, da vi stilte spørsmål om deres assosiasjoner rundt NFI. De ansattes uttalelser 

og våre egne observasjoner har dessuten gitt oss et innblikk i hvordan kommunikasjonen i 

NFI foregår. Alle organisasjoner er sammensatt av individer og avdelinger. NFI er delt inn i 

fire ulike avdelinger med ganske ulike arbeidsoppgaver, men de er samtidig avhengig av å 

passe inn i NFI som en helhet. Hvis man skal forstå en organisasjon må man ha fokus på både 

helhet, deler og omgivelser (Ihlen og Robstad 2004:42). Med dette menes instituttet som 

helhet, de ansatte og avdelingene, samt samfunnet.

7.1 Byråkratisk

NFI blir av det store flertallet av informantene sett på som enten stort, tradisjonelt, 

uoversiktlig, tungrodd eller byråkratisk. 

Ordet byråkrati kom i bruk omkring 1760 som betegnelse på forvaltningens overdrevne innflytelse, og ordet 
byråkrat kom i omløp i den franske revolusjonstiden som betegnelse for oppblåste offentlige funksjonærer. I 
dagligtalen har byråkrati siden hatt en nedsettende klang og stått for sendrektig, stivbent saksbehandling, sommel 
og uoversiktlighet, ”skjemavelde”, en bakevje av papirer, - som beskrevet av Kielland i Arbeidsfolk. (Østberg 
1980:95) 

NFI blir av flere beskrevet som det Kielland skriver her. ”NFI bærer preg av å være en 

offentlig institusjon, litt tung, men det er nok naturlig for en slik type organisasjon”, uttaler 

Journalist 2. Av Filmskaper 3 blir instituttets struktur assosiert med en stor tung elefant. 

”Instituttet er litt som en koloss, de ser hva de vil være, men får det ikke til”. Dette synet 

følges opp av flere ansatte, men Ansatt 6 avviker fra de fleste informantene og assosierer NFI 

med ubyråkratisk. Hun mener NFI er et levende institutt, med medarbeidere som har sterk 

kjærlighet til det de driver med. 

Flere ansatte og interessenter mener NFI er tungrodd og at de er lite omstillingsvennlige. Med 

andre ord blir NFI beskrevet som å ha motvilje mot endring. Bibliotek 3 blant annet, mener 

NFI har en tungrodd informasjonsformidling, og trekker blant annet inn nettsiden. ”Hadde 

bare NFI oppdatert oss på hva de jobber med og hva som ikke jobbes med hadde det vært mye 
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lettere for oss”. Tungrodd er altså en gjentagende metafor som blir brukt for å beskrive NFIs 

kommunikasjon og organisasjonsstruktur. I det følgende går vi nærmere inn på hvordan 

opplevelsen av at instituttet er byråkratisk henger sammen med måten NFI kommuniserer, 

overfor både de ansatte og interessentene.

7.2 Kommunikasjonen i organisasjonen

Vi forutsetter at det eksisterer en sammenheng mellom organisasjonens struktur og hvordan 

kommunikasjonen foregår (Grenness 1999:43-54). Som nevnt i kapittel 4 (markedsføring) er 

intern kommunikasjon all informasjonsformidling som foregår mellom organisasjonens 

ansatte. Intern kommunikasjon påvirker organisasjonens evne til å nå målene sine, og er en 

forutsetning for intern samhandling. Kommunikasjon foregår både gjennom formelle og 

uformelle kanaler. Formell kommunikasjon er offisiell informasjon, som blant annet rapporter, 

direktiver og allmøter. Allmøter er en formell kanal som organisasjonen har en viss kontroll 

over. E-post er derimot en uformell kanal, som organisasjonen i mindre grad kan styre, 

ettersom denne type kommunikasjon ikke alltid er offisiell. Uformell kommunikasjon er 

nødvendig og finnes i alle organisasjoner. Om kommunikasjonen mellom avdelingslederne og 

de ansatte sier Ansatt 4 følgende:

Det er en svært ulik grad av utøvelse av ledelse, og den foregår på veldig forskjellig måte i hver avdeling. Jeg er 
veldig ambivalent i forhold til dette. Jeg er i mot strømlinjeforming, men det er klart en svakhet når man som hel 
organisasjon skal fungere. Da er det vanskeligere når man er så lite sammenkjørt. Men igjen, det skal være 
tilpasset arbeidet avdelingen gjør. 

Flere ansatte kommenterer at det er manglende kommunikasjon mellom avdelingene, samtidig 

som mange mener det er et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene, men da hovedsaklig 

mellom de ansatte, altså via uformelle kanaler. Et godt kommunikasjonsklima skaper trivsel, 

og bør være et mål i seg selv, selv om Grenness mener trivsel ikke har en direkte innvirkning 

på organisasjonens produktivitet (1999). Ansatt 8 er mer skeptisk til at det er god 

kommunikasjon internt i NFI: ”Jeg tror mange ser mangler, men få snakker om dem”. Alt i alt 

beskriver de ansatte et kollegialt miljø, og er hovedsakelig positive til arbeidsplassen.  

Kommunikasjonsstruktur vil si nettverk og arenaer der ledere og medarbeidere kan gi og få 

den informasjonen de trenger. Formålet med de formelle og uformelle kanalene er at 

medarbeidere i en organisasjon skal føle at det er meningsfullt og lett å kommunisere med 
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andre i organisasjonen (Ihlen og Robstad 2004). Kanalene sikrer ikke nødvendigvis god 

kommunikasjon, men tilrettelegger for det, det er derfor viktig at organisasjonen jobber for å 

oppnå et godt kommunikasjonsklima hvor alle ansatte opplever at det er lett og meningsfullt å 

bli hørt. Flere informanter opplever at det kan ta lang tid å få tilbakemelding på henvendelser, 

noe vi også har erfart i forhold til korrespondanse over e-post med noen ansatte. Både Ansatt  

3 og Ansatt 8 synes det holdes for mange interne møter. ”Det er viktige møter i øst og vest”, 

kommenterer sistnevnte. Ansatt 3 mener NFI er et sted der folk har mye å gjøre, og stort sett 

driver med sitt. Hver måned møtes ledelsen og de ansatte til allmøte. Her styres dialogen av 

en ordstyrer, og alle ansatte har mulighet å komme med kommentarer og spørsmål. Dette er 

en god formell kanal som sikrer at alle ansatte som er til stede, har mulighet å bli hørt. 

Noen studier tyder på at horisontalt integrerte bedrifter, en organisasjon som favner over et 

stort område og som har avdelinger som jobber med ulike sider av bransjen, krever mer 

”ansikt til ansikt kommunikasjon” og uformell kommunikasjon for å oppnå et godt samarbeid 

(Ihlen og Robstad 2004), dette vil i tilfelle også gjelde NFI. Som sett ovenfor ønsker flere 

ansatte mer kommunikasjon mellom avdelingene enn det som er i dag, samt innsikt i hva de 

ulike avdelingene jobber med. Ansatt 2 synes det er vanskelig å vite hvem som gjør hva på 

instituttet, samt at avdelingene er lukket og samarbeider lite med hverandre. Ansatt 5 er blant 

de som ikke vet hva NFI driver med. ”Det er vanskelig å få grep rundt hva NFI egentlig er. 

Jeg har jobbet her i sju år nå og har fortsatt ikke full oversikt.”  Det er altså den formelle 

kommunikasjonen mellom avdelingene det skorter på. Manglende kunnskap om NFI gjør det 

vanskeligere for de ansatte å identifisere seg med instituttet, og for instituttet å kommunisere 

et klart og tydelig bilde av seg selv til interessentene (Brønn 2002). Ansatt 4 presiserer 

imidlertid at det er godt samarbeid mellom ansatte, uavhengig av hvilken avdeling de tilhører 

”men det skorter på den systematiserte, formelle kontakten”. Ihlen og Robstad skriver at 

”intern kommunikasjon er strategisk viktig – det er en variabel som påvirker organisasjonens 

evne til å nå målene sine” (2004:57). Det er kanskje ikke så rart at interessentene ikke vet hva 

NFI jobber med, når selv flere av de ansatte ikke har oversikt over dette.

7.3 Norsk filminstitutt - lukket og tradisjonsbundet

Som nevnt i kapittel 4 om markedsføring, mener Forsker 1 at ”NFI er en institusjon som sliter 

med omstilling/modernisering fra en gammeldags og lukket ”etat” til en moderne, utadrettet 
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virksomhet som skal fremme kunnskap og interesse for norsk film”. Ansatt 4 er relativt enig i 

dette og sier at ”instituttet er en 50 år gammel institusjon med mange eldre arbeidstakere. 

Dette gir mye tradisjon i den daglige arbeidsutførelsen”. Filmskaper 4 mener at NFI er bundet 

av tradisjon, og derfor bærer preg av å ha en tradisjonell tilnærming til arbeidsoppgaver. Det 

kommer ikke klart frem om tradisjon oppleves som positivt eller negativt, men det kan virke 

negativt inn på kommunikasjonen både innad i instituttet og utad til interessentene. 

Ifølge symmetrimodellen kan organisasjoner deles inn i to kategorier, etter hvorvidt de har 

symmetrisk eller asymmetrisk verdensanskuelse. Ut fra det de ansatte og informantene har 

sagt kan NFI ses i lys av siste alternativ. Vi vil derfor gi en kort presentasjon av 

hovedtrekkene ved modellen. Typisk for organisasjoner med asymmetrisk verdensanskuelse 

er at de er: internt orientert (kommuniserer kun en vei og har liten tilførsel av informasjon fra 

omgivelsene), fokuserer på kostnadseffektivitet fremfor innovasjon, er elitistiske (lederne vet 

alltid best), konservative (motvilje mot endring), tradisjonelle (reproduserer kultur) og 

autokratiske (lite autonomi for andre enn lederne) (Ihlen og Robstad 2004:64). Stemmer det at 

NFI er en organisasjon med en asymmetrisk verdensanskuelse vil den ifølge teoretikeren 

Grunig, benytte seg av hovedsakelig tre kommunikasjonsmodeller; publisitetsmodellen, 

informasjonsmodellen og den toveis asymmetriske modellen. 

Kommunikasjonen i modellene er lite basert på teori, undersøkelser eller kunnskap om 

interessentene de ønsker å nå, og man benytter hovedsakelig massemedier til kommunikasjon 

utad. Organisasjonen søker å oppnå mest mulig fordelaktig medieoppmerksomhet, og å 

informere omgivelsene om saker som organisasjonen mener er viktig at omgivelsene kjenner 

til. Kommunikasjonen er ineffektiv og metodene for informasjon og samfunnskontakt 

umoderne, dersom de tar utgangspunkt i massemediene og ikke målgruppene de henvender 

seg til. Med andre ord er det kommunikasjonskanalen man tar utgangspunkt i her, og ikke de 

som er målet for kommunikasjonen, de man sikter på ”å gjøre noe felles med eller kjent for” 

(Blakar og Nafstad 2004:164). Det siste regnes som mer effektivt. 

Modellen har blitt kritisert for å være forenklet og metodisk vanskelig å bruke (Ihlen og 

Robstad 2004:59-60), men den belyser godt funnene som har kommet frem av intervjuene 

med både ansatte og interessenter. Filmskaper 1 kommenterer i forbindelse med den nylig 

valgte direktøren Nina Refseth, at det blir 
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viktig at hun får kontakt med de som skriver den første bokstaven i filmmanuset til de som er igjen etter at 
filmen har blitt glemt etter visning. Det er ingen kulturinstitusjonelle suksesshistorier i Norge, og man må derfor  
bryte med å gjøre ting på en tradisjonell måte, ettersom dette ikke har vært noe særlig suksessfullt før.

7.4 Omgivelsene

Omgivelsene til NFI er som nevnt samfunnet. Mer konkret vil det si interessenter og 

rammesettere. På spørsmålet om hvordan informantene trodde NFI var finansiert svarte 

Filminteresserte 2: ”det er ikke mange private aktører som kan tenke seg at dette er en 

lønnsom bransje”, og mente derfor NFI måtte være statlig. At instituttet oppleves som statlig 

kan være en av grunnene til at de ofte blir beskrevet som byråkratiske. Å være statlig kan 

muligens gjøre det vanskeligere å drive effektiv og positiv kommunikasjon ut til samfunnet. 

NFI er en ikke-profitterende organisasjon og en del av det statlige virkemiddelapparatet i 

filmsektoren. Filmskaper 2 påpeker at instituttet har forandret seg mye og at ”det blir 

spennende å se hvordan den nye direktøren løser alt i forhold til organiseringen”. Vi kan tolke 

det slik at filmskaperen anerkjenner at organiseringen har en innflytelse på interessentenes 

opplevelse av instituttet, og er spent på hvilken effekt en ny omorganisering og en ny direktør 

vil ha på interessentenes forhold til NFI. 

En annen viktig konsekvens av å måtte følge politiske rammer er som Ansatt 4 og Filmskaper 

2 påpeker, at instituttet har vært under en skiftende politisk agenda gjennom 50 år, noe som 

har ført til uforutsigbarhet og ulike strategier. Kommunikasjonsteoretikeren Grenness skriver 

at under slike vilkår, ”vil de fleste foretrekke en tettere organisasjonsstruktur og en mer 

autokratisk (eneveldig) ledelse” (1999: 50). Med vilkår siktes det her til usikkerheten som 

oppstår som et resultat av at NFI må forholde seg til politiske rammer, samt at interessentene 

de jobber mot også er omskiftelige. En tettere organisasjonsstruktur innebærer at 

informasjonen må komme hurtigere og tydeligere frem til alle organisasjonens aktører.

Omgivelsene består også av interessenter som organisasjonen er til for. Disse har ikke 

nødvendigvis direkte påvirkning på NFI, men instituttet bør likevel ha en systematisk måte å 

kommunisere med disse på, slik at de jevnlig kan tilpasse seg omgivelsenes behov. Selv om 

ikke NFI er avhengig av interessentene, men heller det motsatte, vil det lette NFIs samarbeid 

med interessentene om det jevnlig foretas en analyse av de sistnevnte. Ihlen og Robstad 

beskriver en slik analyse som et kart organisasjonen trenger for å bestemme seg for 
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destinasjoner og fremkomstmidler. Eller med andre ord, hva de ønsker å oppnå og hvordan de 

ønsker å oppnå det. Vi skal nå se på NFI sin NFIs visjon, mål og strategier. 

7.5 Visjon, mål og strategier

Formålet med de formelle og uformelle kanalene er mer enn at medarbeidere i en 

organisasjon skal føle at det er meningsfullt og lett å kommunisere med andre i 

organisasjonen. Kommunikasjonen er med på å ”etablere felles oppfatninger om hva som skal 

gjøres og felles verdier om hva man prøver å realisere” (Grenness 1999:37). Kommunikasjon 

innad og en felles forståelse får organisasjonens mål er altså avgjørende for den identiteten de 

presenterer for omgivelsene. I forbindelse med denne omdømmerapporten har vi tatt et blikk 

på strategiplanen til NFI, som tar for seg visjonen, målene og strategiene for 2007 - 2009. En 

strategiplan er en ”plan for hvordan bestemte mål skal nås” (Ihlen og Robstad 2004:78).

I strategiplanen kommer det frem at ”visjon, virksomhetsidé, mål og strategier skal være 

felleskunnskap i organisasjonen. Styrket intern informasjon, fellestiltak og tverrgående 

prosjekter er felleskapsfremmende og vesentlige faktorer for å skape nærhet til 

arbeidsoppgavene og tilhørighet til Norsk filminstitutt ”8. Organisasjonsteoretikerne Brønn og 

van Riel mener at en organisasjon som har tydelige verdier, visjoner og mål og som tar for seg 

organisasjonens felles politikk, kultur og arbeidsmåte i strategiplanen, uten tvil er tydeligere 

på hvem de er (og ikke er) og derfor også er mer realistiske i forhold til hvordan de ønsker å 

fremstå utad (Brønn, 2002: 9-10). Dessverre er det, ifølge Brønn, ytterst sjelden at 

organisasjoner har strategiplaner av en slik detaljert og fullstendig art som her beskrevet.

En forutsetning for at NFIs strategiplan skal fylle sin funksjon som en felles rettesnor for 

organisasjonen, er at den er kjent for alle ansatte ved instituttet. Vi spurte ledelsen om hvordan 

den ble benyttet og fikk dette til svar. ”Den er ment for alle, men det har vært opp til 

avdelingslederne å bruke det i sine avdelingsvise virksomhetsplanlegginger”. En av de ansatte 

fortalte at han ikke viste hva NFI ønsket å være, men flere av funnene i undersøkelsen kan 

tyde på at han ikke er alene om dette. ”Visjonen uttrykker instituttets endelige mål for sin 

virksomhet; at filmen blir anerkjent som vår tids kunst- og kulturuttrykk. Visjonen skal styre 

8 Strategiplanen fikk vi tilsendt på e-post fra ass. direktør, Erlend Jonassen
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alle avveininger og avgjørelser i instituttet”.9 Bør ikke alle ansatte være bevisste på 

strategiplanen om den skal styre alle avveininger og avgjørelser som tas på instituttet? Brønn 

skriver at alt ved en organisasjon kommuniserer (2002:1), og at det derfor er viktig at alle 

ansatte er klar over og enig i organisasjonens mål og visjon.

Når organisasjonens mål og visjon utarbeides er det dessuten hensiktsmessig at de det skal 

gjelde for, blir tatt med i prosessen ettersom den skal uttrykke blant annet organisasjonens 

verdier og identitet, som er grunnlaget for de mål instituttet skal nå (Bromley 1993 og Brønn 

2002). Strategiplanen nevner ikke konkrete verdier de ansatte skal samle seg om, annet enn de 

mål virksomheten skal oppnå. 

Vi har tatt for oss de ansattes utsagn om deres arbeid ved instituttet for å se nærmere på 

hvordan de identifiserer seg med sin arbeidsplass, og hvilken rolle dette spiller for 

organisasjonens kommunikasjon utad. I kapittel 4, om markedsføringen av NFI, ble det nevnt 

at de ansatte har sprikende oppfatninger om hvorvidt det er viktig å følge instituttets bærende 

begrep i virksomhetsideen om å være ”synlig og sett” som formidler av norsk film. Vi har 

også utenfor intervjusammenheng hørt fra ansatte at de opplever ”synlig og sett” som abstrakt 

og lite håndgripelig i forhold til sitt arbeid. De ansatte er uenige i hvorvidt det er norsk film 

eller om det er organisasjonen NFI som formidler som bør være mest synlig ute i samfunnet. 

Fem av de ni ansatte mener at det ikke er viktig at NFI synliggjøres som en leverandør av 

tilbudene de har i profileringsarbeidet med norsk film, de resterende to mener det er viktig. 

Strategiplanen viser at ledelsen på NFI mener instituttets synlighet er en grunnleggende faktor 

for å kunne synliggjøre den norske filmen. 

Filmen som kultur og kunstuttrykk må profileres klart, dersom den skal få ønsket oppmerksomhet og status.
Synliggjøringen omfatter både instituttet som middel eller aktør, og filmen i seg selv som kunst- og 
kulturuttrykk. Et synlig institutt er et nødvendig grunnlag for at vi skal nå ut med vår virksomhet10.

Det er tydelig at det er manglende kunnskap og enighet om instituttets strategi. Det er heller 

ingen felles forståelse blant de ansatte om hva norsk film er. På spørsmål om hva som 

definerer norsk film, kommer det frem at det er få av de ansatte som kan gi en definisjon i tråd 

med NFFs offisielle definisjon. Produksjonen, språket og finansieringen er de viktigste 

faktorene i denne, for å definere om en film er norsk eller ikke. Det er kun fire av ni ansatte 

som har en definisjon i tråd med den offisielle, de resterende fem gir kun assosiasjoner av hva 

9 Strategiplan 2007 - 2009
10 Strategiplan 2007 – 2009
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som er viktig i selve filmen for å kalle den norsk. Ansatt 6 ga en definisjon som stemte med 

den offisielle, og beskrev hva hun mener er viktig at filmen inneholder. Norske filmer er: 

Filmer som hovedsakelig er produsert i Norge med norske penger og med norsk dialog. Noen av disse kravene 
må oppfylles. (….) norsk film innehar en norsk væremåte og kultur. Den skal gi en forståelse – selvforståelse – 
som i det å være norsk og bo i Norge.

Ansatt 1 sier at instituttets viktigste oppgave er at ”man skal fronte og være de som kan og vet 

alt om norsk film”. Det er kanskje verdt å bite seg merke i at det ikke er en felles forståelse 

blant de ansatte for produktet de skal fronte ut i samfunnet og til interessentene. Likevel bør 

det påpekes at de informantene som ikke ga en definisjon i tråd med den offisielle kan ha vært 

klar over hva den er, men har valgt å beskrive hva de selv mener er typisk for innholdet i 

norsk film.

7.6 De ansattes identifisering med instituttet

Her skal vi se på de ansattes identitetsfølelse til instituttet, som er en av faktorene som er med 

på å skape organisasjons identitet. Brønn understreker forskjellen mellom corporate identity 

og organizational identity. Den første er definert av ledelsen og rammesetterne, og den andre 

er et sammensatt bilde av de ansattes felles verdi, og er hvordan alle de ansatte ser og 

opplever organisasjonen. Et problem som kan oppstå i organisasjoner i forhold til å ikke holde 

disse to identitetene fra hverandre, er at ansatte kan bli fremmedgjort fordi man lar 

interessentene og samfunnet utenfor definere hvem man er (Brønn 2002: 2-3), og glemmer å 

ta med de ansatte som en viktig aktør, de som gjennom sitt arbeid ”lever ut” denne identiteten. 

Flere av de ansatte omtaler instituttet som ”de”, i stedet for ”vi” når de svarer på spørsmål om 

sitt arbeid og sin oppfatning av organisasjonen. Måten de da velger å ordlegge seg på tolker vi 

som et mulig tegn på manglende opplevelse av egen innflytelse og identitetsfølelse. Blant 

annet kom det frem at flere av møtene som holdes på instituttet blir holdt uten at alle det 

hadde vært naturlig å invitere, blir invitert. Dette vil ikke være med på øke de ansattes 

identitet til instituttet.

De ansatte må ikke bare forstås som ansatte, men de går også inn i kategorien interessenter. 

Derfor bør siktemålet være å gi et positivt inntrykk både til allmennheten og ansatte 
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(Grenness 1999:52), når man velger hvordan man profilerer seg. Profileringen av instituttet 

utad kan være med på å skape en vi-følelse blant de ansatte på instituttet. Først og fremst må 

organisasjonen lykkes med å være tydelige på hvem de er for sine interessenter. Lykkes 

organisasjonen med å få et godt omdømme vil dette være med på å øke motivasjonen til 

organisasjonens ansatte. Dette vil igjen øke vi-følelsen hos de ansatte og gi positive 

ringvirkninger som bidrar til å opprettholde identiteten utad. Dette fordrer at alt som 

kommuniseres ut er sammenhengende, uavhengig av hvilken aktør i bedriften det er som 

kommuniserer noe. 

Ut fra strategiplanen til instituttet kan vi se at ledelsen er klar over dette, men det belyser nok 

en gang viktigheten av at strategiplanen er et felles verktøy som benyttes av hele 

organisasjonen. Ansatt 2 opplever det slik at ”de ansatte er litt feige, har liten selvtillit, anser 

seg selv som viktige, men ikke viktige nok. Vi driver ikke akkurat med spillefilm”, og 

uttrykker med dette at selvfølelsen til instituttet er litt lav. Ansatt 8 mener derimot at NFI er en 

”selvtilfreds statsetat”, der ansatte er ”veldig fornøyde med seg selv.” Hvis disse er en del av 

den opplevde identiteten innad i instituttet, kan det hevdes at den er utydelig, med så 

sprikende oppfattelser de to ansatte viser. Da vi aldri direkte har stilt spørsmål om 

informantenes oppfattelse av instituttets identitet innad i organisasjonen, kan disse uttalelsene 

i virkeligheten kun dreie seg om personlige assosiasjoner informantene har. Vi vil også nevne 

at ingen andre av de ansatte har uttalt seg med hva vi tolker som en negativ undertone om de 

ansatte ved NFI. Forholdet mellom de ansatte og kommunikasjonsklimaet blir, med ett 

unntak, positivt omtalt.

Strategiplanen er det eneste offisielle direktivet vi har kunnet spore opp ved instituttet i 

forhold til kommunikasjon både innad i NFI og utad til omgivelsene, og det kommer ikke 

frem om denne er godt kjent for alle ansatte. Vi har gjennom kommunikasjonsteori vist 

betydningen av tydelige felles verdier og mål for at en organisasjon skal oppnå best mulig 

resultat i forhold til å posisjonere seg i samfunnet. Den interne og den eksterne 

kommunikasjonen i organisasjonen henger nøye sammen. Det kan derfor lønne seg å alltid 

rette et blikk innover i bedriften på veien ut mot målet om å ha en positiv og tydelig 

kommunikasjon med omverden. Som nevnt i kapittel 4.2, er det vanskelig å vente at alle 

ansatte skal være med på å trekke lasset i samme retning dersom de ikke har kjennskap til 

bedriftens mål. 
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8.0 FORBEDRINGSPOTENSIALE

I det foregående kapittelet så vi på organisasjonen NFI og kommunikasjonen innad i bedriften 

og utad til samfunnet. Vi så også på NFIs visjon, mål og strategier og de ansattes følelse av 

identitet til instituttet. 

I kapittel 3 og 4 kom det frem flere forslag fra interessentene til forbedringer NFI kan foreta 

for å synliggjøre seg bedre og øke brukervennligheten. Forslag til Cinemateket var blant annet 

å synliggjøre seg via nettsider som Facebook og Youtube, eller lage medlemsprofiler på 

nettsiden til NFI slik at man får informasjon tilpasset sin filminteresse. Målgruppene ønsket 

seg også tilbud mer tilrettelagt sine behov. Blant annet ønsket forskere seg filmfaglige 

seminarer og at NFI også sto for en filosofisk tilnærming til filmen. Flere av informantene har 

på ulike måter antydet at hele første etasje på Filmens Hus kunne vært komponert mye bedre 

for å gi publikum et bedre inntrykk og opphold på Filmens Hus. Muligens ville dette også ført 

til at publikum oppholdt seg lenger på huset. I dette kapittelet skal vi se nærmere på hva de 

ansatte mener om forbedringspotensialet til NFI.

8.1 Synlighet og bevissthet om norsk film

Ansatt 4 mener NFI har et forbedringspotensial når det kommer til å være mer synlige i 

samfunnet. Alle har ikke interesse av å bruke tilbudene til NFI, men NFI bør skape en 

bevissthet i samfunnet om hvilke tilbud som er tilgjengelige for allmennheten. Slik at 

interessentene kunne ta et valg om de ønsker å benytte seg av tilbudet eller ikke. ”Vi vet at vi 

har en Edvard Munch, selv om ikke alle vil ha bildene hans. Slik er det også med en 

bevissthet om filmen. Bevisstheten om norsk film og norsk filmhistorie skal vi gi til alle, men 

alle må ikke nødvendigvis ønske å benytte seg så mye av tilbudene vi har”, sier Ansatt 4. Han 

mener at det ikke er ”instituttet som er viktig at folk vet om, men innholdet” og at dette må 

komme foran en bevissthet om hvem NFI er for at man skal kunne skape en interesse om 

norsk film. Ansatt 7 trekker også frem at det er viktig å øke interessen for norsk film, men at 

dette er vanskelig. Han viser til hvordan Cinemateket forsøker å oppnå en økt interesse ved å 

trekke paralleller mellom norske og internasjonale filmer, samt å se på særtrekk ved norske 

filmer gjennom serier om for eksempel erotikk i norsk film. Ansatt 8 mener det er mulighet 
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for å gjøre norsk film mer synlig i utlandet: ”det kan tenkes at norsk film kan spille en større 

rolle i utlandet. Utenlandsavdelingen ser også dette potensialet, og mener det kan oppnås om 

de får flere midler fra staten, og gir et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Når man kjøper en tysk film, kan man søke et fond om å få støtte til å distribuere filmen, 

gjennom at skuespillerne kan reise rundt og promotere den, eller ved at man får råd til en 

større annonse av filmen en det man ellers ville hatt råd til. Pengene er mer en symbolsk 

støtte, men det kan være med på å påvirke et valg om hvilket land man ønsker å importere en 

film fra. Norge snakker om å gjøre det her i fremtiden, dette kan hjelpe og synliggjøre norsk 

film. En slik støtte kan gjøre at valget om å importere en norsk film blir mer attraktivt, og en 

økt bevisstgjøring av norsk film vil ha positive ringvirkninger i fremtiden.

8.2 Markedsføring

Ansatte mener at NFI burde ha mer utadrettede virksomheter som er skreddersydde til 

spesielle brukergrupper. ”Vi bør aktivt prøve å komme i kontakt med grupper som ikke vil 

komme til Filmens Hus på egen hånd. Jeg føler til en viss grad at vi sender informasjon til 

helt tilfeldige forbipasserende” sier Ansatt 7. Flere ansatte tror at Cinemateket bør 

markedsføre seg gjennom strategisk alliansebygging mellom andre institusjoner og 

foreninger, fremfor å satse på aviser, ettersom de har opplevd at avisannonser fungerer i liten 

grad her. Ansatt 5 mener det vil være positivt i forhold til markedsføring om man løsriver 

Cinemateket og Filmbutikken fra resten av NFI. ”Butikken burde for eksempel ha hatt en 

egen nettside som ikke var underlagt NFIs område eller layout, det samme gjelder biblioteket 

sier han”. Ansatt 5 poengterer videre at ”man burde få fram hva Filmens Hus er for noe. Ingen 

vet jo egentlig hva det er! Man bør markedsføre publikumsdelen mer. Gjerne gjennom egne 

nettsider. Folk har tanker om at alt innenfor NFI skal være ett. Det er ikke nødvendig”. Ansatt  

8 foreslår ”å forbedre galleriet og knytte filmbutikken sammen med museet slik at når 

besøkende går ut av filmmuseet kommer de inn i butikken. Dette er vanlig praksis andre 

steder og bidrar til økt salg”. Flere ansatte mener de dårlige utstillingsforholdene kunne vært 

rettet på hvis lederne hadde hatt vilje til det, for eksempel kunne ”galleriet vært brukt til å ta 

inn skoleklasser når de kom”. I utenlandsavdelingen mener en at man kan markedsføre seg 

bedre i filmbransjen ved en slags Video on demand som ikke er tilgjengelig for andre, men 

som er veldig beskyttet, slik at vi lettere kan distribuere helt nye filmer på en enkel og trygg 
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måte. Dette ville gitt anerkjennelse for at vi hadde vært tidelig ute med teknologiske 

løsninger. Kataloger og elektroniske newsletters har vi holdt på med lenge, og vi ønsker en 

lettere og raskere måte å få ut disse på.

8.3 Landsbasis

Ansatt 4 er lettere opprørt over tilbudet NFI har på landsbasis. ”Jeg er i utgangspunktet veldig 

kritisk til hvordan man har neglisjert dette ansvaret. Neglisjert er litt kraftig ord kanskje. 

Tilbudene våre er jo veldig regionalisert, men Filmarkivet.no er jo en forbedring der”. Han 

mener at NFI er mest tilgjengelig på telefon i forhold til resten av landet. Han mener NFI 

kunne samarbeidet mer med lokale bibliotek, og sier at ”vi bør pleier kontakten mer ut i 

fylkene tror jeg, for å nå flere”. Han og flere ansatte påpeker at mer ressurser til målrettet 

formidling, som for eksempel mot barn og unge, hadde vært flott. ”Dessuten, for å nå barn og 

unge, må man gjennom lærere og foreldre også”. Ansatt 4 sier han kunne tenkt seg at NFI 

kunne sammenligne seg mer med Rikskonsertene:

Den spredningen rikskonsertene har, er vi langt unna å ha, men vi kan strekke oss etter dem. Mange institusjoner 
følger etter dem, men vi kan jo ikke si at vi er like som dem. Vi skiller oss blant annet fra dem med hybridformen 
vår - vi er til for filmskapere og for publikum, grupper med helt ulike interesser. 

8.4 Tilbud og skoler

Det er kun to ansatte som trekker frem forbedringspotensialet i arbeidet med skoler. Ansatt 3 

mener at NFI ”kunne gått inn for at det ble laget nye undervisningsfilmer - det ser egentlig ut 

til at dette er ganske viktig, i stedet for å erstatte dem med spillefilmer i en norsktime. Du får 

ikke se et kjemiforsøk på spillefilm, det må det undervisningsfilm til for”. Ansatt 4 på den 

andre siden trekker frem historie og filmarven som lite ivaretatt i tilbudet Den kulturelle  

skolesekken, han mener det eksisterer litt av det, men at det burde vært mer. 
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8.5 Kultur- og kirkedepartementet

De fleste ansatte vi intervjuet nevnte penger når vi spurte om det var noe Kultur- og 

kirkedepartementet kan gjøre for å øke synligheten til NFI. Ansatt 4 kommenterte også at ” 

kulturdepartementet er jo bare en stab som forholder seg til en utskiftende politikk uansett, 

men det skulle vært tydeligere fokus hos dem på å holde en klar og tydelig strategi over tid”.

Ansatt 5 mener at ”departementet burde satse mer på publikumsdelen, det er NFIs ansikt 

utad”. Ansatt 9 synes departementet bør kansellere planen om å flytte arkivet, men det er 

tydelig at dette ikke kommer til å skje.

I dette kapittelet har vi sett at de ansatte mener NFI burde bli mer synlige i samfunnet for å 

skape en større allmenn bevissthet om NFIs tilbud. NFI burde markedsføre seg bedre spesielt 

overfor sine brukergrupper og fremheve publikumsdelen i dette arbeidet. Vi har sett at ansatt  

4 er opprørt over NFI på landsbasis og mener de burde samarbeide bedre med bibliotekene. 

To ansatte mener NFI burde lage nye undervisningsfilmer, og flere ansatte mener Kultur- og 

kirkedepartementet burde bevilge mer penger for å øke synligheten av instituttet og satse mer 

på publikumsdelen. 
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NFI kan:

bli bedre på å 
markedsføre seg 
selv gjennom 
arrangementer 
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andre

i større grad 
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tilbudene som er 
tilgjengelige på 
landsbasis

utnytte at norsk 
film gjør det bra

i større 
grad utnytte 
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planen kjent for 

alle ansatte

bedre søke-
mulighetene på 
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nettsider



9.0 KONKLUSJON

Tittelen på rapporten, ”en skjult skatt” oppsummerer NFIs omdømme. Metaforen samstemmer 

med de ansattes oppfattelse av hvem de er, altså organisasjonens identitet.

Det har kommet frem at informantene ønsker at instituttets skjulte tilbud bør komme 

tydeligere frem for alle i samfunnet, slik at interessenter selv kan velge om de ønsker å 

benytte seg av tilbudene til NFI. De ansatte tror instituttet kan virke skjult for de som ikke er 

spesielt interessert i film, eller som ikke har behov for å benytte seg av deres tilbud, som for 

eksempel promotering av filmer i utlandet. Det har vist seg at informantene ønsker en 

bevissthet om tilbudene NFI har og arbeidet de gjør, til tross for at de ikke har behov for å 

benytte seg av alle tjenestene NFI tilbyr. 

Vi har argumentert for at instituttet behøver en tydeligere markedsføring av det de jobber med 

og tilbudene de har, både til de ansatte og utad til interessentene. NFIs omdømme er godt 

blant de som kjenner til dem, men det er tydelige forvirringer om hvem de er. Altså hva de 

jobber med og hvilke tilbud de har. For å kunne bedre bevisstheten blant interessentene om 

NFI, har det kommet frem at den interne og eksterne kommunikasjonen må forbedres. De

ansatte viser liten kjennskap til instituttet som helhet, og føler hovedsakelig en identitet kun til 

avdelingen de jobber i. Dette skyldes manglende formell kommunikasjon mellom de ulike 

avdelingene, samt manglende kunnskap om hva de ulike avdelingene jobber med.

Strategiplanen og instituttets hovedmål virker ukjente bland de fleste ansatte, noe vi har tolket 

som svært uheldig for kommunikasjonen både i organisasjonen og ut til samfunnet. 

Hvordan kan man vente at ansatte på instituttet skal være med på å trekke lasset i samme 

retning når de ikke har kjennskap til instituttets mål, og det råder uenighet i om det er filmen 

eller instituttet som skal synliggjøres?

For at instituttet skal kunne gi et samstemt bilde av seg selv, til interessentene, er det viktig at 

det er enighet innad i organisasjonen om hvem de er og hva de jobber mot. Informantenes 

manglende kjennskap til instituttet og deres arbeid er delvis et resultat av den manglende 

interne kommunikasjonen. Måten instituttet markedsfører seg selv og sine tilbud på er også 

med å påvirke omdømmet. De fleste informantene opplever for lite markedsføring fra 

instituttet, samt etterspurte en mer individrettet markedsføring gjennom blant annet
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brukerprofiler. Det har vist seg at instituttets pressemeldinger og mediedekning ikke når frem 

til de ”bestemte andre” (Blakar og Nafstad 2004:164). Når vi tolker dette i lys av 

kommunikasjonsteori, ser det ut til at instituttet har manglende kunnskap om interessentene de 

ønsker å kommunisere med, og derfor velger kommunikasjonskanaler som interessentene ikke 

benytter seg av selv. For eksempel bruker flere av informantene Aftenposten og Filmweb når 

de tar et valg om hvilken film de ønsker å se på kino, og derfor vil instituttets notis i Aften 

Aften ikke ha noe innvirkning i valget interessentene gjør.

Til tross for manglende kommunikasjon innad i instituttet og utad til interessentene, har NFI 

et god omdømme og oppleves som et institutt med høy kompetanse i film og hyggelige og 

hjelpsomme ansatte. De ansatte er stolte av å jobbe for NFI, samt føler at arbeidet de gjør er 

meningsfylt og viktig. NFIs omdømme er i all hovedsak veldig positivt, men instituttets 

identitet kommer ikke frem som helhetlig, da heller som fire ulike avdelinger. 
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NORSK FILMINSTITUTT 
 

 
 
 

 
Prosjektbeskrivelse Humanistisk prosjektsemester  

Høsten 2007 
 

 
 
I Om Norsk filminstitutt 
Norsk filminstitutt var i 2006 50 år, men ble opprettet i sin nåværende form 1. juli 
2001.  
Norsk filminstitutt er organisert under Kultur – og kirkedepartementet. 
 
Norsk filminstitutt skal ta vare på, formidle og profilere norsk og utenlandsk film for å 
gjøre film som kunst- og kulturuttrykk synlig og sett. 
 
Hovedmålene til Norsk filminstitutt er 
- å ta vare på og restaurere film 
- å distribuere og vise film 
- å profilere og informere om film i Norge 
- å profilere norsk film i utlandet  
Norsk filminstitutt er organisert under Kultur- og kirkedepartementet 
 
Virksomhet og formål 
Norsk filminstitutt skal bevare, formidle og profilere film, særlig norsk, i Norge og 
norsk film i utlandet slik at film som kunst- og kulturuttrykk blir synlig og sett av 
allmennheten. 
 



 

Instituttets arbeidsområder har to hovedområder – bevaring og formidling: 
 
Bevaring, et begrep som også omfatter restaurering og arbeidet med å legge 
grunnlaget for formidling, har gjennom hele instituttets historie hatt et hovedfokus. 
 
Formidling som begrep har to innfallsvinkler. Den ene vil vi fortsatt kalle formidling, 
mens den andre karakteriseres som profilering.. 
 
Formidling skal forstås i relasjon til virksomhetsidéen, og knyttes til både den 
historiske filmen og nyere film. Aktiviteter knyttet til historisk film finner vi i dvd-
utgivelser, klikkefilmutgaver gjennom Filmarkivet.no og andre digitale 
formidlingsformer, filmuker i utlandet og i Norge, Cinematekforestillinger, Filmmuseet, 
skriftserieutgivelser mm. 
 
Både eldre og nyere film, og i særlig grad kortfilm og dokumentarfilm, formidles mot 
private, bibliotek, skoler, foreninger, utenlandske kjøpere mm.  
 
Formidlingen er markedsrettet – mot definerte målgrupper og samfunnsinstitusjoner – 
og med muligheter for å måle resultatene. Filminstituttet skal løpende vurdere 
målgrupper en kan nå -og hensiktsmessige virkemidler i arbeidet med dette. 
 
Formidlingsarbeidet omfatter først og fremst selve filmen, men også kunnskap om 
film, særlig med barn og unge som en prioritert målgruppe. 
 
Profilering er presentasjoner av norsk film rettet mot generell kunnskaps- og 
holdningsbygging både hos bredere grupper og hos filmbransjen, og altså ikke bare 
mot oppnåelse av umiddelbare, målbare effekter for norske kulturprodukter på 
filmens område. 
 
Profileringen blir særlig knyttet til spillefilm gjennom de kjente festivalene. Profilering 
omfatter også historisk film og kort-/dokumentarfilm. Norsk filminstitutts 
profileringsarbeid har som mål å være rettet mot alle aldersgrupper, ikke minst barn 
og unge, og går ofte inn i tverrkulturelle mønstringer. Profileringen fra instituttets side 
vil i hovedsak være preget av deltakelse på evenementer og arrangementer, men 
basert på langtidsplanlegging og samarbeid internasjonalt og nasjonalt, eksternt og 
internt med tanke på effektiv ressursutnytting. 
 
I sitt arbeid med å profilere norsk filmkultur i Norge vil Filminstituttet i høyere grad 
enn tidligere søke å speile det mangfold av filmuttrykk og filmtradisjoner som finnes i 
dagens norske, multikulturelle innvandrerbefolkning. 
 
Hovedstrategier 
Alliansebygging, brukerorientering og synliggjøring er hovedstrategier for Norsk 
filminstitutts virksomhet. Strategiene skal, i likhet med hovedmålene, underordnes og 
støtte opp om visjonen og virksomhetsidéen. Strategiene er bunnet i et bevisst mål 
om å synliggjøre og profilere Norsk filminstitutt både internt og eksternt. Men også 
med det mål å øke brukervennligheten og derigjennom tilgjengeligheten til den 
filmarven Norsk filminstitutt forvalter, de filmer vi formidler og de tjenester vi tilbyr 
brukerne.   
 



 

Prosjekter, aktiviteter og arrangementer 
Norsk filminstitutt har noen hovedarenaer for formidling og profilering av film. Disse er 
blant andre Cinemateket, skolekinovisninger gjennom midtukematineer, 
Filmmuseum, Filmbutikk, Galleri og Filmarkivet.no. I tillegg har vi andre arenaer 
utenfor huset som Blått Lerret, Amandus filmfestival etc. Alle aktiviteter og tiltak som 
gjennomføres ved instituttet skal støtte opp om hovedstrategiene. 
For å få en oversikt over alle tiltak, prosjekter og arrangementer Norsk filminstitutt 
gjennomfører og deltar i henviser vi til Årsmeldingen Jubelår, og våre nettsider 
www.nfi.no. 
 
II Kunnskapsbehov, bakgrunn og bruksområde for prosjektet 
Norsk filminstitutt(NFI) har alltid hatt et brukerfokus. Men det har med tiden oppstått 
et behov for å få mer kunnskap om hvem våre brukere er og hvordan de oppfatter 
oss. 
 
Norsk filminstitutt ønsker med et samarbeid med Humanistisk prosjektseminar å få 
kartlagt noe om våre relasjoner til våre samarbeidsparter og brukere. Det vil gi oss 
mer kunnskap om hvem vi er for dem der ute og derfor også for NFI (hvem er vi?). 
Denne kunnskapen trenger vi for å kunne opprettholde, styrke og for å utvikle våre 
relasjonene til omverden på nye og bedre måter.    
 
Fire grunnleggende forhold gjennomsyre Norsk filminstitutts tiltak og aktiviteter. Dette 
er forhold knyttet til: 

• hvordan vi best mulig utnytter våre ressurser 
• hvordan vi forholder oss til våre brukere 
• hvordan vi sørger for å bli sett i det øvrige samfunnet 
• hvordan vi blir oppfattet og vurdert 

 
De tre siste forholdene er alle knyttet til Norsk filminstitutts relasjoner til sine 
interessenter, samarbeidsparter og brukere. Det blir viktig å kartlegge brukernes 
kjennskap til NFI, og å få kunnskap om hvordan våre brukere vurderer instituttets 
virksomhet, hvordan vi synliggjør oss og våre tiltak og tjenester. Det er særlig det 
fjerde punktet over hvor organisasjonens omdømme og rykte er vesentlige faktorer, 
og hvor Norsk filminstitutt ønsker å samarbeide med Humanistisk 
Prosjektseminar(HumPro). Vi ønsker at studentene skal kartlegge hvordan 
allmenheten og andre potensielle og faktiske brukergrupper vurderer og oppfatter 
oss. Med denne kunnskapen vil vi få mulighet til å kunne opprettholde, styrke og 
også utvikle instituttets relasjonene til omverden.    
 
Det sies at en virksomhets omdømme er summen av alle oppfatningene rundt 
virksomheten (Omdømmebygging i praksis; Nils Apeland, 2007). Det er selvfølgelig 
umulig i en undersøkelse å kartlegge alle oppfatninger som eksisterer om Norsk 
filminstitutt. Men det er mulig å undersøke noe om oppfatningene som eksisterer hos 
noen utvalgte representanter for noen av NFIs viktige brukergrupper.  
 
Innen april 2008 skal Norsk filminstitutt gjennomføre en omorganisering hvor tre 
statlige institusjoner; Norsk filminstitutt, Norsk filmfond og Norsk filmutvikling skal slås 
sammen til en virksomhet. I forkant av denne sammenslåingen ser vi det som viktig å 
kartlegge hvordan vi oppfattes der ute for så å kunne lage en større omdømme 
undersøkelse både internt og eksternt noe senere etterat den nye virksomheten har 

http://www.nfi.no/


 

vært i drift i en periode.  Vi anser altså undersøkelsen vi nå skal sette i gang i 
samarbeid med HumPro som en pilotundersøkelse for en større kartlegging senere.  
 
III Spørsmål oppdragsgiver ønsker besvart 
Hovedtema/problemområde som vi ønsker å sette søkelys på gjennom 
undersøkelsen er: 
 
”Profilering av norsk film og norsk filmkultur i Norge og utlandet”. 
 
Spørsmål som avdekker holdninger, forestillinger og oppfatninger av Norsk 
filminstitutt generelt og vurderinger av våre aktiviteter og merkevarer spesielt er vårt 
interessefelt i denne undersøkelsen. 
 

- Hva forbinder du med Norsk filminstitutt? Hva tenker du på når du hører 
navnet? 

- Vet du hva Norsk filminstitutt driver med? Hvor de holder til?  
- Kjenner du noen norske filmer? Hvordan vurderer du norske filmer? 
- Bør det offentlige gi bidrag til produksjon og markedsføring/lansering av 

norske filmer? Hvordan tror du Norsk filminstitutt er finansiert? (off./privat) 
- Hvordan tror du norske filmer gjør seg bemerket/gjeldende i utlandet? 
- Har du vært i Filmens Hus? Hvis ja hvordan vurderer du det som skjer her? 

Noe som fremhever seg av tilbudene? 
- Kjennskap til Filmmuseet, cafeen, Filmbutikken, utstillinger i Galleriet, 

Cinemateket? Og evt. vurdering av/synspunkter på disse tilbudene? 
- Kjenner du til Blått lerret? Hvis ja hva synes du om dette tiltaket? 
- Har du hørt om Dokumentarfilmfestivalen? Hva er det og hvem står bak?  
- Hva synes du om Cinemateket og filmprogrammet deres? 
- Har du lagt merke til noen oppslag i mediene om Norsk filminstitutt de siste 

månedene/året? (positive el. negative) 
- Hvem er sjefen for Norsk filminstitutt? 
- Har du hørt noen snakke om Norsk filminstitutt el. aktiviteter som knyttes til 

NFI? Hva går snakket/ryktet ut på? 
 
Dette er eksempler på noen spørsmål man kan stille respondentene og evt. ta opp til 
videre diskusjon i fokusgruppene. Mange andre spørsmål og problemstillinger kan 
også tas opp, og vil naturlig melde seg etter hvert som undersøkelsen skreddersys til 
de ulike informantene som velges ut.  
 
Det vil ikke være ressurser til å lage representative meningsmålinger, men intervjuer 
med informanter kan gi en indikasjon på kunnskap og holdninger i forskjellige miljøer 
og gi en oversikt over vurderinger som utvalgte grupper har til Norsk filminstitutt og 
våre tiltak og aktiviteter. 
 
Metode 
Norsk filminstitutt foreslår at det gjennomføres en kvalitativ intervju-undersøkelse 
med representanter for utvalgt brukergrupper. Disse kan velges selektiv i et 
samarbeid mellom NFI og HumPro, men kan f.eks være kvinnelige 
filmregissører/filmarbeidere, utenlandske(skandinaviske) oppkjøpere, media, 
offentlige kulturinstitusjoner, medieverksted/medielærere, unge kinogjengere i Oslo, 



 

egne ansatte. Hvis brukergruppen er svært ulike kan man tenke å dele 
undersøkelsen i to: 
 

1) en generell del med spørsmål som alle besvarer 
2) en del som er tilpasset hver respondentgruppe – her kan fokusgruppesamtale 

(3 - 5 personer) være svært egnet.  
 
Med en slik todeling av undersøkelsen blir spørsmålene og problemstillingene mer 
relevante både for den som spør og den som svarer. 
 
I tillegg ville det kunne være relevant å ha med informasjon om kjønn, alder og 
bosted på intervjuobjektene. 
 
Dokumentanalayse av evalueringsrapporter, virksomhetsplaner, årsmeldinger og 
andre skriftlige og elektroniske kilder vil kunne gi kvalitative bidrag i analysen av 
brukernes oppfatninger. 
 
Organisering av prosjektet 
Oppdragsgiver 
Norsk filminstitutt 
Tel: + 47 22 45 47 00 
Fax: + 47 22 45 47 90(?) 
E-post: (?) 
 
Besøksadresse:  
Dronningens gt. 16. Filmens Hus 
 
Kontaktperson: 
Informasjonsrådgiver Nina Elisabeth Elstad, faglig kontaktperson på NFI, tlf 22 47 45 
40 
nina.elstad@nfi.no 
 
Administrasjonssjef Cathrine Stærfelt, administrativ kontaktperson på NFI, tlf 22 47 
45 34 
cathrine.staerfelt@nfi.no 
 
Oppdragsutfører 
Det faglige arbeidet utføres av fem studenter ved Humanistisk Prosjektsemester, UiO 
 
Faglig ansvarlig veileder: 
Førsteamanuensis Ove Solum 
ove.solum@media.uio.no  
Institutt for medier og kommunikasjon 
P.b.1093 Blindern 
0317 Oslo 
 
Besøksadresse:  
Forskningsparken II 
Gaustadalléen 21 – 4.etasje 
Tlf. 22 85 04 32 

mailto:nina.elstad@nfi.no
mailto:cathrine.staerfelt@nfi.no
mailto:ove.solum@media.uio.no


 

 
Prosjektansvarlig 
Prosjektleder Humanistisk prosjektsemester: Berit Thorbjørnsrud, tlf 22 85 81 96 
b.s.thorbjornsrud@ikos.uio.no 
Prosjektkoordinator Humanistisk prosjektsemester: Kari Andersen, tlf 22 85 84 68 
kari.andersen@ikos.uio.no 
 
Fremdrift 
 
Ferdigstillelse av prosjektrapport: 6. desember 2007-06-12 
 
Oppdragsgivers frist for innsigelser på prosjektrapporten: 13. desember 2007-
06-19 
 
Kontorer  
Studenter vil ha tilgang til et kontor og møterom hos NFI 
 
Finansiering 
Kr 30 000,- finansieres av NFI 
Andre utgifter til prosjektet, som for eksempel kopiering, reise utenfor Stor- Oslo, 
utsending av spørreskjemaer og fokusgrupper, dekkes av oppdragsgiver, forutsatt at 
oppdragsgiver og prosjektgruppe er enige om at dette er nødvendig. 
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          Spørsmål til de ansatte 
 

 
1. Hvilke fem ord assosierer du med Norsk filminstitutt? Begrunn svarene. 

 

2. Hvordan ville du presentert Norsk filminstitutt for en venn som aldri har hørt om det? 

 

 - Kan du beskrive de ulike avdelingene for meg? 

         

3. Hvordan vil du definere Norsk film? 

 

4. Kan du fortelle kort om hva du arbeider med?  

 

5. På hvilken måte bidrar ditt arbeid til å synliggjøre og tilgjengeliggjøre den norske 

filmarven og nye norske filmer?  

 

6. I forhold til Norsk filminstitutts arbeid, hva ser du på som det viktigste arbeidet dere 

gjør? 

 

7. Hva mener du Norsk filminstitutt ønsker å være? Synes du dere klarer dette? Hvorfor 

– hvorfor ikke? 

 

8. Hvilke grupper er deres viktigste brukergrupper? Hvorfor? 

 

9. På hvilken måte mener du Norsk filminstitutt er et tilbud for alle utenfor Oslo?  

 

10. Hvordan er dette forskjellig i forhold til tilbudet for de i Oslo?  

 

11. Kan du gi noen eksempler på hvordan Norsk filminstitutt synliggjør seg for brukerne?  

 

- Kan du se for deg andre/nye fremgangsmåter som kan fungere? Kom med 

eksempler.  

 



12. Er det noe kulturdepartementet kan gjøre for økt synliggjøring? I tilfelle hva? 

 

13. Har du et inntrykk av folk som benytter seg av Cinemateket, filmbutikken og 

biblioteket? Hvordan vil du karakterisere disse?  

 

14. Hvilket bilde har Norsk filminstitutt av seg selv? 

 

15. Er det viktig for NFI at de som benytter seg av deres tilbud er klar over at det er dere 

som organiserer de? 

 

16. Hvis du umiddelbart skulle sammenligne NFI med andre kulturinstitusjoner i Norge, 

hva slår deg da? Utdyp dette. 

 

17. Kan du fortelle om din favorittfilm? Hvorfor er dette din favorittfilm?  

 

18. Hva er din alder?  

 

19. Hva er din stilling? 



           Spørsmål til Bibliotek 
 

1  Hvilke fem ord assosierer du med Norsk filminstitutt? Begrunn svarene. 

 

2 Hvordan ville du presentert Norsk filminstitutt for en venn som aldri har hørt om det? 

 

3 Kan du nevne noen underavdelinger av Norsk filminstitutt? 

 - Hvilke benytter du deg av? 

 - Hva tror du de ulike avdelingene driver med? 

 

4 Har du noen venner/bekjente som benytter seg av Norsk filminstitutts tilbud? Hvis ja, 

hvordan? 

 

5 Har du noen tanker om Norsk filminstitutts markedsføring? Har du noen egne erfaringer 

rundt dette? 

 

6 På hvilken måte benyttet du deg av Norsk filminstitutts tilbud første gang? Hvordan har 

det påvirket ditt bruk?  

 

7 Hvordan vil du definere Norsk film?  

 

8 Bruker du Norsk filminstitutts nettside? I så fall hvordan? 

 

9 Har du kjennskap til Filmmuseet, kafeen, Filmbutikken, utstillinger i Galleriet og 

Cinemateket. Kan du vurdere disse tilbudene? 

 

10 NFI er et statlig institutt, hva tenker du om deres rolle på landsbasis? 

 

11 Har du fått med deg noe om Norsk filminstitutt (Film og Publikum, Arkivet, 

Utenlandsavdelingen og Cinemateket) i mediene i det siste? Hva? 

 

12 Er det noe kritikkverdig ved NFI? Gi konkrete eksempler. 

 
 



13 Hvordan bruker dere Norsk filminstitutt? Og hvor mye? 

       

14 NFI er lokalisert i Oslo, opplever dere noen ulemper ved dette? 

 

15 Kan du komme med noen eksempler på hva som er bra/dårlig med NFI sitt tilbud til 

dere? 

 

16 Hvordan vil dere vurdere måten Norsk filminstitutt kommuniserer og formidler  

informasjon til dere på? 

 

17 Henviser dere ofte til filmbiblioteket på filmens hus? 

 

18 Hvordan er samarbeidet mellom Kinoteket og Norsk filminstitutt? Går det noen bånd 

mellom Kinoteket og Cinemateket? 

 

19  Hvordan bruker dere filmarkivet? 

 

20 Kan du oppsummere ditt bilde av NFI? 

 

21 Kan du fortelle om din favorittfilm? Hvorfor er dette din favorittfilm?   

 

22  Hva er din alder? 

  

23 Stilling? 

 



  Spørsmål til brukere og potensielle brukere 
 
 

1. Hvilke fem ord assosierer du med Norsk filminstitutt? Begrunn svarene. 

 

2. Hvordan ville du presentert Norsk filminstitutt for en venn som aldri har hørt om det? 

 

3. Kan du nevne noen underavdelinger av Norsk filminstitutt?                                           

- Hvilke benytter du deg av? 

- Hva tror du de ulike avdelingene driver med? 

 

4. Har du noen venner/bekjente som benytter seg av Norsk filminstitutts tilbud? Hvis ja, 

hvordan? 

 

5. Har du noen tanker om Norsk filminstitutts markedsføring? Har du noen egne 

erfaringer rundt dette? 

 

6. På hvilken måte benyttet du deg av Norsk filminstitutts tilbud første gang? Hvordan 

har det påvirket ditt bruk?  

 

7. Hvordan vil du definere Norsk film? 

 

8. Bruker du Norsk filminstitutts nettside? I så fall hvordan? 

 

9. Har du kjennskap til Filmmuseet, kafeen, Filmbutikken, utstillinger i Galleriet og 

Cinemateket. Kan du vurdere disse tilbudene?  

 

10. Hvordan tror du NFI er finansiert? 

 

11. NFI er et statlig institutt. Hva tenker du om deres rolle på landsbasis? 

 

12. Har du observert noe om Norsk filminstitutt (Film og publikum, Arkivet, 

Utenlandsavdelingen og Cinemateket) i mediene i det siste? Hva? 



            Spørsmål til filminteresserte  

 

13. Hva skal til for at du bruker Cinemateket igjen?  

 

14. Hvor ofte bruker du Cinemateket? Hvilke filmer eller andre tilbud er det du går på? 

 

15. Hva synes du om Cinemateket og filmprogrammet deres? 

 

16. Har du sett Norsk filminstitutts logo før? I så fall hvor? 

 

17. Hvor ofte benytter du deg av kulturelle tilbud i Oslo? – og hvilke?  

 

18. Hvis du vil på kino, men ikke vet hvilken film du vil se, hvordan bestemmer du deg? 

 

19. Hva synes du om utgivelser av gamle norske filmer på DVD? 

 

20. Har du noen gang benyttet deg av biblioteket på Filmens Hus? Hvis ja – hvorfor? Hvis 

nei – hvorfor ikke?  

 

21. Har du hørt noen snakke om Norsk filminstitutt? Hva går snakket ut på?  

 

22. Hvilket bilde har du som bruker av Norsk filminstitutt og deres tilbud? 

 

23. Kan du fortelle om din favorittfilm? Hvorfor er dette din favorittfilm? 

 

24. Hva er din alder?  

 

25. Hva er din stilling? 

 

     Spørsmål til de som ikke har kjennskap til Norsk filminstitutt 

 



26. Er du fornøyd med tilbudene til Oslo Kino eller er det noen filmer du kunne tenkt deg 

å ha sett som ikke blir vist der? Kan du komme med noen eksempler? 

 

27. Vet du om noen alternative kinotilbud i Oslo? 

 

28. Hva ser du for deg at Norsk filminstitutt driver med?  

 

29. Hvis du vil på kino, men ikke vet hvilken film du vil se, hvordan bestemmer du deg? 

 

30. Kan du tenke deg at filmmuseet er noe for deg?  

 

31. Hvilke typer mennesker tror du benytter seg av for eksempel Cinemateket? 

 

32. Er det noe Norsk filminstitutt eller Cinemateket kan gjøre for å nå deg? 

 

33. Kan du fortelle om din favorittfilm? Hvorfor er dette din favorittfilm? 

 

34. Hva er din alder?  

 

35. Hva er din stilling? 



        Spørsmål til filmskapere 
 
 

1. Hvilke fem ord assosierer du med Norsk filminstitutt? Begrunn svarene. 

 

2. Hvordan ville du presentert Norsk filminstitutt for en venn som aldri har hørt om det? 

 

3. Kan du nevne noen underavdelinger av Norsk filminstitutt?  

- Hvilke benytter du deg av?  

- Hva tror du de ulike avdelingen driver med? 

 

4. Har du noen venner/bekjente som benytter seg av Norsk filminstitutts tilbud? Hvis ja, 

hvordan? 

 

5. Har du noen tanker om Norsk filminstitutts markedsføring? Har du noen egne 

erfaringer rundt dette? 

 

6. På hvilken måte benyttet du deg av Norsk filminstitutts tilbud første gang? Hvordan 

har det påvirket ditt bruk?  

 

7. Hvordan vil du definere Norsk film? 

 

8. Bruker du Norsk filminstitutts nettside? I så fall hvordan? 

 

9. Har du kjennskap til Filmmuseet, kafeen, Filmbutikken, utstillinger i Galleriet og 

Cinemateket. Kan du vurdere disse tilbudene?  

 

10. NFI er et statlig institutt. Hva tenker du om deres rolle på landsbasis? 

 

11. Har du observert noe om NFI i mediene i det siste? Hva? 

 

12. Kan du fortelle konkret hva arbeidet ditt går ut på? 
 
 



13. På hvilke stadier i ditt arbeid har du kontakt med Norsk filminstitutt? 
 
 

14. Prates det om Norsk filminstitutt i miljøet? Hva prates det om? 
 
 

15. Kan du nevne noen eksempler på konkrete saker hvor Norsk filminstitutt har bidratt 

for deg? Ville du klart dette uten dem? 

 

16. Med ditt kjennskap til Norsk filminstitutt er det noe de kan gjøre annerledes? 

 

17. Kan du fortelle om en positiv opplevelse du har hatt med Norsk filminstitutt? 

 

18. Hvordan bidrar Norsk filminstitutt med å profilere filmer du har arbeidet med (i Norge 

og i utlandet)? 

 

19. Kjenner du til Blått Lerret? Hvis ja – hva synes du om arrangementet? 

 

20. Hvilket bilde har du som bruker av Norsk filminstitutt og deres tilbud? 

 

21. Kan du fortelle om din favorittfilm? Hvorfor er dette din favorittfilm?  

 

22. Hva er din alder?  

 

23. Hva er din stilling? 

 

 

 

 

 

 



Spørsmål til forskere 
 

 

1 Hvilke fem ord assosierer du med Norsk filminstitutt? Begrunn svarene. 

  

2 Hvordan ville du presentert Norsk filminstitutt for en venn som aldri har hørt om det? 

  

3 Kan du nevne noen underavdelinger av Norsk filminstitutt? Hvilke benytter du deg av? 

  

4 Hva tror du de ulike avdelingene driver med? 

  

5 Har du noen venner/bekjente som benytter seg av Norsk filminstitutts tilbud? Hvis ja, 

hvordan? 

  

6 Har du noen tanker om Norsk filminstitutts markedsføring? Har du noen egne erfaringer 

rundt dette? 

  

7 På hvilken måte benyttet du deg av Norsk filminstitutts tilbud første gang? Hvordan har 

det påvirket ditt bruk?  

  

8 Hvordan vil du definere Norsk film? 

  

9 Bruker du Norsk filminstitutts nettside? I så fall hvordan? 

  

10 På hvilke måter benytter du deg av Norsk filminstitutt, henholdsvis i jobbsammenheng 

og privat? 

  

11 Har du noen tanker om hvordan personer i ditt forskermiljø benytter seg av Norsk 

filminstitutt?  

  

12 Er det noen tilbud hos Norsk filminstitutt du vil trekke fram som særdeles viktige i 

forhold til potensielle brukere? Hvorfor? 

  

13 Er det noe kritikkverdig ved NFI? Kan du gi noen eksempler? 



  

14 Hvor stor rolle spiller Norsk filminstitutt sitt arbeid for det du jobber/ har jobbet med? 

  

15 Snakkes det om NFI i forskermiljøet? Hva snakkes det om? 

  

16 Vet du om det eksisterer tilbud i ditt nærmiljø i regi av Norsk filminstitutt? Hvordan 

opplever du dette/disse? 

  

17 Har du noen tanker om den kommende sammenslåingen av Norsk filminstitutt, Norsk 

Filmutvikling og Norsk Filmfond, samt flyttingen av filmarkivet? 

  

18 Kan du kort oppsummere ditt bilde av NFI? 

  

19 Hva er din alder?  

  

20 Hva er din stilling? 

  

 

    

 

 

  
  



Spørsmål til journalister 
 

1.  Hvilke fem ord assosierer du med Norsk filminstitutt? Begrunn svarene. 
 

2.  Hvordan ville du presentert Norsk filminstitutt for en venn som aldri har hørt om det? 
 

3.  Kan du nevne noen underavdelinger av Norsk filminstitutt? 
- Hvilke benytter du deg av? 
- Hva tror du de ulike avdelingene driver med? 
 

4.  Har du noen venner/bekjente som benytter seg av Norsk filminstitutts tilbud? Hvis ja,    
    hvordan? 
 

5. Har du noen tanker om Norsk filminstitutts markedsføring? Har du noen egne 
erfaringer rundt dette? 
 

6. På hvilken måte benyttet du deg av Norsk filminstitutts tilbud første gang? Hvordan 
har det påvirket ditt bruk?  
 

7. Hvordan vil du definere Norsk film? 
 

8. Bruker du Norsk filminstitutts nettside? I så fall hvordan? 
 

9. Har du kjennskap til Filmmuseet, kafeen, Filmbutikken, utstillinger i Galleriet og 
Cinemateket. Kan du vurdere disse tilbudene? 
 

10. Hva tenker du om NFI sin rolle på landsbasis? 
 

11. Har du observert noe om NFI i media i det siste? Hva? 
 

12.  Hvor viktig er NFI for norsk film? 
 

13. Hvor stor rolle spiller NFI sitt arbeid for det du jobber med? 
 

14. NFI er lokalisert i Oslo, hvordan påvirkes deres tilbud utenfor hovedstaden av dette? 
 

15. Snakkes det om Norsk filminstitutt i journalistmiljøet? Hva snakkes det om? 
 

16. Hvilke tanker har du om Norsk filminstitutt og utlandet? 
 

17. Hvordan vil du vurdere NFI sin rolle som formidler av norsk kultur på internasjonale 
filmfestivaler? 

 
18. Hvilken posisjon vil du si at filmen har som kulturformidler i forhold til andre 

kulturelle arenaer i Norge?  
 

19. Med ditt kjennskap til NFI, er det noe du ville gjort annerledes dersom du fikk 
bestemme? 
 



20. Har du noen tanker om NFI i forhold til brukerne? 
 

21. Kan du kort oppsummere ditt bilde av NFI 
 

22. Kan du fortelle om din favorittfilm? Hvorfor er dette din favorittfilm?  
 

23.  Hva er din alder? 
  

24. Stilling? 



                 Spørsmål til Skoler 
 

1.  Hvilke fem ord assosierer du med Norsk filminstitutt? Begrunn svarene. 

 

2. Hvordan ville du presentert Norsk filminstitutt for en venn som aldri har hørt om det? 

 

3. Kan du nevne noen underavdelinger av Norsk filminstitutt? 

 - Hvilke benytter du deg av? 

 - Hva tror du de ulike avdelingene driver med? 

 

4. Har du noen venner/bekjente som benytter seg av Norsk filminstitutts tilbud? Hvis ja, 

hvordan? 

 

5. Har du noen tanker om Norsk filminstitutts markedsføring? Har du noen egne erfaringer 

rundt dette? 

 

6. På hvilken måte benyttet du deg av Norsk filminstitutts tilbud første gang? Hvordan har det 

påvirket ditt bruk?  

 

7. Hvordan vil du definere Norsk film?  

 

8. Bruker du Norsk filminstitutts nettside? I så fall hvordan? 

 

9. Har du kjennskap til Filmmuseet, kafeen, Filmbutikken, utstillinger i Galleriet og 

Cinemateket. Kan du vurdere disse tilbudene? 

 

10. NFI er et statlig institutt, hva tenker du om deres rolle på landsbasis? 

 

11. Har du fått med deg noe om Norsk filminstitutt (Film og Publikum, Arkivet, 

Utenlandsavdelingen og Cinemateket) i mediene i det siste? Hva? 

 

12. Er det noe kritikkverdig ved NFI? Gi konkrete eksempler. 

 
 



13. Hvordan bruker dere Norsk filminstitutt? Og hvor mye? 

       

14. NFI er lokalisert i Oslo, opplever dere noen ulemper ved dette? 

 

15. Kan du komme med noen eksempler på hva som er bra/dårlig med NFI sitt tilbud til dere? 

 

16. Hva gjør at dere ikke bruker tilbudene NFI har? 

 

17. Ringer lærere til NFI for råd om film? Brukes for eksempel kundetelefonen? 

 

18. Hvordan vil dere vurdere måten Norsk filminstitutt kommuniserer og formidler  informasjon 

til dere på? 

 

19. Når dere bruker spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm og annen type film i undervisningen, 

hvor får dere tak i filmene dere bruker? 

 

20. Føler dere at den ordningen dere har med Norsk filminstitutt er fruktbar for skolene?  

 

21. Visste dere at NFI har tilbud under Den kulturelle skolesekken? Hvilke tilbud har skolen 

benyttet seg av under DKS? 

 

22. Hvordan og hvor mye benytter skolen deres seg av Filmmuseet og Cinemateket? 

 

23. Kan du kort oppsummere ditt bilde av NFI? 

 

24. Kan du fortelle om din favorittfilm? Hvorfor er dette din favorittfilm?   

 

25.  Hva er din alder? 

  

26. Stilling? 
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Norsk filminstitutt – visjon, mål og strategier 2007 – 2009 
(revidert 20.11.2006) 
 
 
 
1. Visjon for Norsk filminstitutts virksomhet 
 
 Filmen – vår tids kunst- og kulturuttrykk 
 
Visjonen uttrykker instituttets endelige mål for sin virksomhet; at filmen blir anerkjent 
som vår tids kunst- og kulturuttrykk. Instituttet er i denne sammenheng et virkemiddel 
for styrking av filmens status. Visjonen skal styre alle avveininger og avgjørelser i 
instituttet slik at dette medvirker til en styrking av filmens kunstneriske og kulturelle 
status. 
 
Filmen tar opp i seg eller gjengir de aller fleste kunstneriske uttrykk samtidig som den 
i seg selv representerer en kunstart. Dette gir den sin særskilte plass og karakter blant 
tidens kulturbærere. 
 
Understrekingen av at film er en kunstart, innebærer ikke en undervurdering av det 
faktum at film også er et massemedium med stor underholdningsverdi som ofte 
henvender seg til et stort publikum, og at den også er en vare som ofte også har 
kommersiell verdi. 
 
Film er denne sammenheng et innholdbegrep og omfatter naturligvis ikke ikke bare 
emulsjonsbasert film, men også alle digitale medier hvor det filmatiske uttrykk er 
fremherskende. I arbeidet med å virkeliggjøre visjonen skal de nye medierbærerne for 
produksjon og formidling av film ha høy oppmerksomhet. 
 
Enten man definerer ”vår tid” som hele filmens historie eller man velger dagen i dag, 
så er filmen et enestående medium som har engasjert og som engasjerer brede grupper. 
Antallet profesjonelle utøvere i ulike funksjoner knyttet til film er også høyt. 
 
Instituttets aktiviteter skal bygge opp under filmen som egenartet kulturuttrykk. Når 
kultur diskuteres og presenteres, er det vårt mål at film på en selvsagt måte har den 
samme plass som de ”etablerte” kunstarter og kulturuttrykk. 
 
 
2. Virksomhetsidé 
 

Norsk filminstitutt skal bevare, formidle og profilere film, særlig norsk, i Norge 
og norsk film utlandet slik at film som kunst- og kulturuttrykk blir synlig og sett 
av allmennheten. 

 
Instituttets arbeidsområder har to hovedområder – bevaring og formidling: 
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Bevaring, et begrep som også omfatter restaurering og arbeidet med å legge grunnlaget 
for formidling, har gjennom hele Filminstituttets historie harr et hovedfokus.. 
 
Formidling som begrep har to innfallsvinkler. Den ene vil vi fortsatt kalle formidling, 
mens den andre karakteriseres som profilering. . 
 
Formidling er, slik dette begrepet skal forstås i relasjon til virksomhetsidéen, knyttet til 
både den historiske filmen og nyere film. Aktiviteter knyttet til den første gruppen 
finner vi i dvd-utgivelser, klikkefilmutgaver gjennom Filmarkivet.no og andre digitale 
formidlingsformer, filmuker i utlandet og i Norge, Cinematekforestillinger, 
Filmmuseet, skriftserieutgivelser mv. 
 
Både eldre og nyere film, og i særlig grad kortfilm og dokumentarfilm, formidles mot 
private, bibliotek, skoler, foreninger, utenlandske kjøpere mv.  
 
Formidlingen er markedsrettet – mot definerte målgrupper og samfunnsinstitusjoner – 
og med muligheter for å måle resultatene. Filminstituttet skal løpende vurdere 
målgrupper en kan nå fram til og hensiktsmessige virkemidler i arbeidet. 
 
Formidlingsarbeidet omfatter først og fremst selve filmen, men også kunnskap om 
film, særlig med barn og unge som en prioritert målgruppe. 
 
Profilering er presentasjoner av norsk film rettet mot generell kunnskaps- og 
holdningsbygging både hos bredere grupper og hos filmbransjen, altså ikke bare mot 
oppnåelse av umiddelbare, målbare effekter for norske kulturprodukter på filmens 
område. 
 
Profileringen blir særlig knyttet til spillefilm gjennom de kjente festivalene, men den 
omfatter også historisk film og kort-/dokumentarfilm. Den vil være rettet mot alle 
aldersgrupper, ikke minst barn og unge, og går ofte inn i tverrkulturelle mønstringer. 
Profileringen fra instituttets side vil i hovedsak være preget av deltakelse på 
evenementer og arrangementer, men basert på langtidsplanlegging og samarbeid 
internasjonalt og nasjonalt, eksternt og internt med tanke på effektiv ressursutnytting. 
 
I sitt arbeid med profilering norsk filmkultur i Norge vil Filminstituttet i høyere grad 
enn tidligere søke å speile det mangfold av filmuttrykk og filmtradisjoner som finnes i 
dagens norske, multikulturelle innvandrerbefolkning. 
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3. Hovedmål 
 
Norsk filminstitutts hovedmål er å 
 

1. bevare og restaurere norsk film 
2. distribuere og vise film 
3. profilere og informere om film i Norge 
4. profilere norsk film internasjonalt 

 
Instituttet baserer sine hovedstrategier, resultatmål og resultatindikatorer på disse 
hovedmålene. 
 
 
4. Hovedstrategier 
Strategiene skal, i likhet med hovedmålene, underordnes og støtte opp om visjonen og 
virksomhetsidéen. De valgte strategiene har både en styrings- og en kontrollfunksjon 
ved valg av aktiviteter for å nå resultatmålene. 
 
Strategiene nedenfor er gjennomgående for hele instituttets virksomhet.  
 
Uansett vektlegging og prioriteringer i tiden fremover er det fire grunnleggende 
forhold som skal gjennomsyre våre aktiviteter. Dette er forhold knyttet til 

• hvordan vi best mulig utnytter våre ressurser 
• hvordan vi forholder oss til våre brukere 
• hvordan vi sørger for å bli sett i det øvrige samfunnet 
• hvordan vi blir oppfattet og vurdert 

 
De aktiviteter og tiltak som gjennomføres, må ikke stå i motsetningsforhold til 
strategiene, men støtte opp om disse. 
 
 
Hovedstrategi 1: Alliansebygging 
 

Økonomi og økonomisering tilsier at krefter ikke skal gå med til konkurranse 
mot andre virksomheter eller overlapping av aktiviteter innen det filmkulturelle 
feltet. Dette gjelder ikke minst i forhold til det regionale nivå som blir stadig 
viktigere i gjennomføringen av filmpolitikken. Å finne den rette arbeidsdeling 
mellom en nasjonal institusjon og en styrket utvikling i regionene er vesentlig 
for effektivt samarbeid.  
 
Instituttet vil styrke og ytterligere bygge opp nære og seriøse 
samarbeidsrelasjoner til andre virksomheter og organisasjoner, offentlige og 
private. Her vil vi, under henvisning til både visjon og virksomhetsidé, 
understreke betydningen av samarbeid med virksomheter også innen andre 
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kulturområder enn film. Filmen skal omtales på linje med andre kunst- og 
kulturuttrykk i ulike fora. 
 
Det er viktig at kulturvirksomheter nytter hverandres kompetanse og utvikler 
kostnadseffektive samarbeidsstrukturer. Norsk filminstitutt skal være en 
pådriver i denne sammenheng. 

 
Hovedstrategi 2: Brukerorientering 
 

Ikke minst for en offentlig virksomhet er det viktig ikke å ta publikum eller 
brukere som noe gitt. Selv om instituttet har arbeidsområder (for eksempel deler 
av bevarings- og restaureringsvirksomheten) som ikke direkte mønstres av 
allmennheten, må aktivitetene som helhet betraktes som tjenesteytende. 
Instituttets virksomhet er tosidig, idet vi både har oppdragsgivere og kunder. 
Begrepet ”bruker” dekker begge kategoriene. 

 
En analytisk, oppmerksom holdning overfor våre brukeres behov styrker 
instituttet. Våre tjenester og tilbud skal ha en effektiv, brukervennlig form. 
Gjennom høy grad av tilgjengelighet og åpenhet overfor både bransje og, ikke 
minst, den allmennhet som instituttet skal betjene, vil vi skape positiv 
oppmerksomhet om instituttets virke. 
 
Digital formidling og informasjon via internett er sentrale virkemidler for et 
stadig mer tilgjengelig og døgnåpent Filminstitutt som har hele landet som 
virkefelt. 

 
Hovedstrategi 3: Synliggjøring 
 

Virksomhetsideén har ”synlig og sett” som bærende begrep. Filmen som kultur 
og kunstuttrykk må profileres klart, dersom den skal få ønsket oppmerksomhet 
og status. 
 
Synliggjøringen omfatter både instituttet som middel eller aktør, og filmen i seg 
selv som kunst- og kulturuttrykk. Et synlig institutt er et nødvendig grunnlag for 
at vi skal nå ut med vår virksomhet. 

 
Disse strategiene og gjennomføring av tiltak knyttet opp til dem, gjelder hele Norsk 
filminstitutt som virksomhet. Visjon, virksomhetsidé, mål og strategier skal være 
felleskunnskap i organisasjonen. Styrket intern informasjon, fellestiltak og tverrgående 
prosjekter er fellesskapsfremmende og vesentlige faktorer for å skape nærhet til 
arbeidsoppgavene og tilhørighet til Norsk filminstituttet. Dette vil også styrke 
bevisstheten om helheten i instituttets mangeartede virksomhetsområder, en 
helhetstenkning som alltid legges til grunn ved kommunikasjon til omverdenen.. 
 
VL 20.11.06 
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