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Representativitet i norsk film  

Sammendrag 

Dette notatet omhandler diversitet og representativitet blant hoved- og biroller for norske 

filmer med ordinær kinodistribusjon i Norge, fra 2013 – 2018. Resultatene antyder at det er 

lite diversitet blant karakterene i norsk film. Det bør særlig fremheves at urfolk og nasjonale 

minoriteter ikke observeres, mens filmer med skeiv tematikk nesten er like fraværende.  

Av de 182 filmene som ble gjennomgått observeres: 

- Ingen hoved- og biroller som representerer urfolk eller nasjonale minoriteter. 

- 1 hoved- og 1 birolle med en seksualitet som ikke er heterofil. 

- Ingen hovedroller og 1 birolle med en ikke-normativ kjønnsidentitet. 

- 3 hoved- og 2 biroller med funksjonsnedsettelse. 

- 4 hoved og 6 biroller som er førstegenerasjons innvandrere.  

- 21 hoved- og 23 biroller som faller inn under kategorien andre etniske minoriteter.  

Innledning 

I dette notatet vil vi redegjøre for datasettet «Representasjon 2013 – 2018». Vi starter med å 

kort beskrive bakgrunnen for analysen, etter dette vil gå gjennom utforming av kategoriene 

og til sist presentere resultatene. Bakgrunnen for dette notatet er handlingsplan for 

inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur 2019 – 20231. I kulturmeldingen 

«Kulturens kraft» fra høsten 2018 inngår «relevans og representativitet i kulturlivet» som ett 

av flere mål for kulturpolitikken. Meldingen legger vekt på økt representasjon i alle ledd, en 

mer mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker, å øke det kulturelle mangfoldet 

og nå ut til nye grupper. Norsk filminstitutts (NFI) oppdrag er ytterligere definert i 

filmmeldingen fra 2015 med fire hovedmål: Et brett og variert filmtilbud av høy kvalitet, god 

formidling og tilgjengeliggjøring, solid publikumsoppslutning og en profesjonell bransje med 

sunn økonomi. Instituttets arbeid med inkludering og representativitet er helt sentralt for 

måloppnåelse på alle disse områdene.  

Med denne bakgrunnen bør norsk film ha god diversitet med hensyn til: 

- Kjønn 

- Etnisitet 

- Urfolk 

- Nasjonale minoriteter 

 
1 For mer utfyllende informasjon se: https://www.nfi.no/dette-gjor-nfi/mandat-og-
organisasjon/vi-styrer-etter/relevans.publikum.berekraft 

https://www.nfi.no/dette-gjor-nfi/mandat-og-organisasjon/vi-styrer-etter/relevans.publikum.berekraft
https://www.nfi.no/dette-gjor-nfi/mandat-og-organisasjon/vi-styrer-etter/relevans.publikum.berekraft
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- Alder 

- Seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk 

- Geografisk tilhørighet 

- Funksjonsevne 

- Sosial bakgrunn 

I dette notatet vil vi presentere resultater fra en gjennomgang av alle norske filmer med 

ordinær kinodistribusjon, fra 2013 - 2018. Målet er å undersøke antall filmer hvor én av de 

følgende punktene har inngått som en del av hovedtematikken blant hoved- og biroller: 

- Kjønnsidentitet  

- Seksuell orientering 

- Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge 

- Funksjonsnedsettelse 

- Innvandring 

- Andre minoriteter 

Metode 

Totalt er det gjennomgått 182 filmer, både spillefilm og kinodokumentar. Notatets 

datagrunnlag er konstruert ved bruk av to separate kilder, hvor den første er filmenes 

offisielle trailere og den andre er anmeldelsene på nrk.no. NRK er her valgt fordi dette er ett 

av de få stedene hvor samtlige filmer har blitt anmeldt. Under innsamling ble alle trailere sett 

to ganger og anmeldelser lest minst én gang. Den innsamlede informasjonen ble deretter 

kodet inn i et eget skjema. Det er her viktig å understreke at det av hensyn til overførbarhet 

kun er informasjon som kommer frem i enten trailer eller anmeldelse som blir kodet: 

eksempelvis sitter en av karakterene i filmen «Thelma» (2017) i rullestol, men siden dette 

ikke kommer frem i noe av materialet er dette ikke inkludert i kodingen.  

For en dypere analyse av representasjon i norsk film kreves det grundigere undersøkelser 

hvor filmene ses i sin helhet. En trailer er et markedsverktøy, og gir ikke fullstendig 

informasjon om innhold og tematikk. Vi mener likevel at denne relativt enkle gjennomgangen 

gir en god pekepinn på representasjon i norsk film, og det kan påpekes at hvis relevant 

informasjon ikke kommer frem i hverken trailere eller anmeldelser er det lite trolig at dette har 

en stor tematisk betydning i den faktiske filmen. Resultatene må imidlertid leses med denne 

kunnskapen. 

Før resultatene presenteres er det nødvendig å redegjøre for hvilken forståelse som ligger i 

de ulike kategoriene. Å konstruere gode kategorier er ingen enkel oppgave, da det ikke 
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eksisterer endelige definisjoner for hva de skal romme og det er dermed uunngåelig at de vil 

bære preg av skjønnsmessige og subjektive vurderinger.  

Kategorien kjønnsidentitet omhandler et ikke-normativt kjønnsuttrykk, eksempel på dette 

kan være en karakter som er født i en kvinnekropp, men opplever å være mann, et sted 

imellom, eller at det varierer hvilket kjønn hen føler seg som. Seksuell orientering er her 

karakterer med en annen legning enn heterofil, eksempelvis homofil, lesbisk, bifil, aseksuell 

og panfil. Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge er en sammenslått kategori. Urfolk er her 

forstått som den opprinnelige befolkningen i et område som er blitt erobret og kolonisert av 

andre folk, eksempelvis samer i Norge. Nasjonale minoriteter omhandler grupper med 

langvarig tilknytning til Norge, eksempelvis kvener, jøder, skogfinner, rom og romanifolket. 

Funksjonsnedsettelse er individuelle forhold som bidrar til at funksjonshemning kan oppstå, 

dette kan være tap av, eller skade på, en kroppsdel eller en sansefunksjon, for eksempel 

syn. Kategorien innvandring omhandler her karakterer som er førstegenerasjons innvandrer 

uten nordisk2 bakgrunn. Således ekskluderer dette karakterer som er: født i Norge av to 

utenlandske foreldre, utenlandsfødt med en norsk forelder, norskfødt med en utenlandsk 

forelder og født i utlandet av norskfødte foreldre. Den siste kategorien har fått navnet andre 

etniske minoriteter og er konstruert for å skille mellom førstegenerasjons innvandrere og 

nasjonale minoriteter. Selve kategorien omfatter karakterer som er født og oppvokst i Norge, 

men som har familiebakgrunn fra land som ikke er en del av Europa, USA, Canada, Australia 

og New Zealand.  

Resultater 
Tabell 1 

Kategori Antall (N) Prosent (%) 

Kjønnsidentitet – hovedrolle 0 0,00 % 

Kjønnsidentitet – birolle 1 0,50 % 

Seksuell orientering – hov 1 0,50 % 

Seksuell orientering – birolle 1 0,50 % 

Urfolk og nasjonale minoriteter - hov 0 0,00 % 

Urfolk og nasjonale minoriteter - birolle 0 0,00 % 

Innvandrer – hovedrolle 4 2,20 % 

Innvandrer – birolle 6 3,40 % 

Funksjonsnedsettelse - hovedrolle 3 1,70 % 

Funksjonsnedsettelse - birolle 2 1,14 % 

Andre minoriteter - hovedrolle 21 12,06 % 

Andre minoriteter – birolle 23 13,20 % 

Kvinne – hovedrolle 76 43,60 % 

Total 174 100,00 % 

 
2 Forstått som de nordeuropeiske landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. 
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Tabell 1 viser resultatene fra analysen. I tillegg til kategoriene som er gjennomgått har vi 

valgt å inkludere cis3-kvinner med hovedroller som en del av analysen. I de 1744 filmene ble 

det ikke observert noen hovedroller med en annen kjønnsidentitet enn den normative og kun 

én av birollene falt under denne kategorien. For seksuell orientering observeres det én 

hovedrolle og én birolle som hadde en legning som ikke var heterofil, det må her bemerkes 

at begge disse var i samme film. Det ble ikke observert noen filmer som hadde en 

hovedtematikk som omhandlet urfolk, eller nasjonale minoriteter5. Representasjonen av 

innvandrere var litt høyere, hvor det ble observert fire hovedroller med innvandrere og seks 

biroller. Det var litt færre karakterer med funksjonsnedsettelse, hvor det ble observert tre 

blant hoved- og to blant birollene. Den største representasjonen, etter kvinnelige hovedroller, 

observeres blant andre etniske minoriteter. I den nevnte kategorien var det 21 som hadde 

hoved- og 23 som hadde biroller. Tabell 1 er presentert grafisk i figur 1. 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 
3 Forstått som kvinner som identifiserer seg med det kjønnet de fikk tildelt ved fødsel. 
4 8 filmer ble ekskludert, grunnen til dette er at de omhandlet ting, steder eller dyr.  
5 I én film fremgår det av anmeldelse at hovedkarakteren i bøkene filmen er basert på er 
samisk, men siden dette ikke kommer frem på noen annen måte i trailer eller anmeldelse ble 
ikke denne kodet som samisk hovedkarakter. 
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