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Vi er inne i en gullalder for film, serier og spill.  Mulighetene for norske historier er større 
enn noen sinne. Publikum vil se mer, og de vil spille mer. De vil oppleve, føle og forstå – 
og de vil la seg underholde. Men de vil gjøre det i nye formater og på andre plattformer 
enn før. Sånn er det i nesten alle land i verden, og derfor investeres det mer og fra flere. 
Det gir et fantastisk rom for norske historier. Denne sjansen, disse mulighetene, er det 
vår jobb i NFI å gripe.

Derfor har NFI laget en ny strategi mot 2025. Strategien svarer ut NFIs rolle og posisjon 
i en sektor som preges av store endringer. For å være beredt på den frem tiden vi vil 
møte, ga NFI inFuture i oppdrag å utarbeide en fremtidsstudie med analyse av trender 
knyttet til marked, produkt og publikum. 120 personer i institutt og eksterne bransjer har 
deltatt i arbeidet, og underveis i prosessen gjennomførte vi også en analyse av  hvordan 
koronapandemien påvirket trendene. De fleste blir  kraftig forsterket. Vi har i tillegg 
 kartlagt de interne prosessene våre for å se hvor våre styrker og svakheter ligger. På 
basis av alt dette har vi laget en ny strategi.

Strategien skal gjøre at vi kan bidra til at norske aktører konkurrerer på toppnivå i et 
globalt marked, samtidig som vi ivaretar våre lokale, kulturelle forpliktelser med en slik 
kvalitet at det nasjonale publikummet også velger dette innholdet. 

Det er vår ambisjon å bidra til enda flere, enda større og enda bedre historier. 
De neste årene skal vi satse stort. 

La oss doble norske historier frem mot 2025. 

Kjersti Mo
Direktør, Norsk filminstitutt

Bakgrunn
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Strategisk overbygg:

«NFI skal fremme audiovisuelle historier 
og opplevelser, og på den måten  bidra 

til demokrati og uenighetsfelleskap, 
 identitet og medvirkning»



Norske historier skal være av høy kvalitet og skal møte publikum der de er. 
 Uavhengig av plattform og uavhengig av format, skal de ha relevans og represen
tere bredt. Vi skal doble norske historier mot 2025 og det med høye kunstneriske 
ambisjoner. Det viktigste grepet vi gjør er å legge større vekt på utviklingsarbeidet. 
Vi øker budsjettene og innsatsen, men også kravene med å utvikle prosjekter 
 ferdig mot solid posisjonering og finansiering. Vi vil også legge til rette for en 
 ambisiøs satsing på utvikling av norske spill. 

NFI skal fremme norske historier av  
høy kvalitet,  uavhengig av plattform

Vi går fra ett stort til mange små fellesskap, og fremveksten av ekkokamre gjør at 
vi trenger felles referanser mer enn noen gang. Gjennom å bidra til produksjon og 
formidling av verk, setter vi en felles referanseramme som bidrar å skape felles
skap og kulturell sam hørighet. Vi ser formidlingsoppgaven bredere enn før, og skal 
 jobbe med å nå ut til flere, og la flere bli hørt. NFI løfter spesifikt frem barn og unge 
og mangfold i dette  arbeidet.

NFI skal fremme det kulturelle møtet  
mellom mennesker
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Filmbransjen møter et større kommersielt marked, men dermed også  større 
 kompleksitet. For å posisjonere den norske historien vil NFI gå fra å være 
port vokter til å bli portåpner og samspillsaktør. For å få til dette skal vi drive 
 nettverksbygging, kompetanseheving og innsiktsarbeid. Vi vil legge til  rette 
for  «entreprenørånd», for aldri har det vært større muligheter for å hente 
 finansiering til prosjekter, også utenfor NFI. 

NFI skal stimulere til en bredde  
av finansieringskilder

NFI skal kjenne publikum! Digitalisering gir tilgang på nye datastrømmer, som gir 
ny oss innsikt og inngående kjennskap til hvem historiene fortelles til og hvordan 
historiene treffer. De unge blir ikke som sine foreldre, men fortsetter å leke, og 
de godt voksne blir mange, velstående og viktige kulturbrukere. Hver produksjon 
må optimaliseres for å nå helt frem, og metodikk, kompetanse og erfaring blir 
 nøkkelen for at NFI kan være en god rådgiver på dette området. 

NFI skal besitte og formidle dyp  
publikumsinnsikt

Sterk vekst i produksjon av film og serier gir større rom for mangfold og talent
utvikling. Digitalisering kan også gi bedre grobunn for nye talenter, fordi det senker 
 terskelen for å skape selv. Vi trenger å ta hele talentbasen i bruk, og fortelle 
 historier som større deler av befolkningen kjenner seg igjen i. Vi skal arbeide 
 tettere sammen med de regionale filmsentrene. Vi endrer talentordningen til å 
rette seg mot nytt talent og vi vil prioritere mangfold i alle ordninger, og vi legger til 
rette for at nye generasjoner utvikler en relasjon til norsk filmfortelling. 

NFI skal fremme mangfold og 
 talentutvikling



Utvikle flere gode prosjekter
…med bredere innsikt i publikums preferanser og virkelighet

…med bredere representasjon og høyere relevans
…som finansieres av flere kilder

…som sees av flere publikummere
…på flere plattformer 

Vår ambisjon


