DIGITALE
UDFORDRINGER
OG MULIGHEDER
FOR DANSK FILM
RAPPORT FRA
FILMPOLITISK FORUM
OM NYE FINANSIERINGSFORMER
OG FORRETNINGSMODELLER

DET DANSKE FILMINSTITUT / NOVEMBER 2013

Digitale udfordringer og muligheder for dansk film / Det Danske Filminstitut 2013

INDHOLD
SIDE

4

1. INDLEDNING

SIDE
Side
Side

6
6
9

2. FILMPOLITISK FORUM – TRÅDENE SAMLES
2.1 Drøftelserne i Filmpolitisk Forum
2.2 Det Danske Filminstituts afsæt – strategiske sigtelinjer frem mod næste filmaftale

SIDE
Side
Side
Side

15
15
17
19

3. RESUMÉ AF KAPITEL 4-6
3.1 Dansk films finansierings- og indtægtsmæssige udfordringer
3.2 Aktuelle udviklingstendenser på det danske filmmarked
3.3 Inspiration fra udlandet i lyset af digitaliseringen

SIDE
Side
Side
Side

21
23
23
24

4. DANSK FILMS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND
4.1 Den danske models finansieringsmæssige udfordringer
4.2 Vigende filmindtægter ved distribution og salg
4.3 Økonomisk tilpasningsfase for dansk film

SIDE
Side
Side
Side
Side

26
27
27
28
29

5. AKTUELLE MARKEDSTENDENSER I LYSET AF DIGITALISERINGEN
5.1 ”Blockbusterficering” af biografvinduet
5.2 Biografvinduet bestemmer filmenes efterfølgende markedspotentiale
5.3 VOD-markedet er i rivende udvikling og har langt fra stabiliseret sig
5.4 På vej mod nye forretningsmodeller?

SIDE
Side
Side
Side
Side

31
31
32
33
34

6. UDENLANDSKE ERFARINGER OG TILTAG I LYSET AF DIGITALISERINGEN
6.1 Belgien: STAP, Telenets initiativ til medfinansiering af den audiovisuelle sektor i Flandern
6.2 Frankrig: Beskatning af internetoperatører
6.3 Canada: Innovativt fokus på udvikling af nyt digitalt indhold og forretningsmodeller
6.4 EU-Kommissionens grønbog om konvergens i en audiovisuel verden

SIDE 36

FODNOTER

SIDE 40
BILAGSOVERSIGT
		
· Bilag 1. Kommissorium for projekt om fremtidens finansieringsformer og forretningsmodeller
			 for dansk film, Det Danske Filminstitut, oktober 2012
		
· Bilag 2. Filmpolitisk Forum; sammensætning, mødeform, repræsentanter, oplæg og workshops
			 2013, Det Danske Filminstitut, oktober 2013
PUBLICERING VIA DFI.DK
• Dansk films økonomiske sundhedstilstand, Deloitte Consulting, november 2013. Rapporten er foranlediget
af Producentforeningen og Det Danske Filminstitut i fællesskab.
• Aktuelle markedstendenser, Det Danske Filminstitut, september 2013

SIDE 4 / Digitale udfordringer og muligheder for dansk film / Det Danske Filminstitut 2013

1. INDLEDNING
Danske film klarer sig, både på den helt store
internationale scene og på de hjemlige markeder,
enestående godt i disse år. Danske filmkunstnere
høster ikke længere blot international anerkendelse, men er efterspurgte internationale samarbejdspartnere, og den globale interesse for
dansk film, dansk talentudvikling og dansk fiktion har næppe været større. Aktørerne i dansk
film har bevist, at de vedholdende kan producere film på højt niveau og med god diversitet.
Udredningsarbejdet, der præsenteres i denne
rapport, tydeliggør imidlertid, at en status quo
situation, finansieringsmæssigt og afsætningsmæssigt, ikke fremover vil kunne understøtte
det hidtidige filmkulturelle ambitionsniveau.
Nogle af parametrene skal ændre sig, hvis
ambitionsniveauet skal kunne fastholdes eller
udbygges. Årsagerne hertil – og de fremadrettede udviklingsmuligheder – skal søges i den
digitale udvikling, der har påvirket hele filmmediets værdikæde fra produktion til konsum.
Den digitale udvikling har således sat sit store
præg på filmsektoren gennem de sidste 10-15
år. Først i produktionsleddet, hvor selve filmoptagelsen og postproduktionen i flere år har
været baseret på digital teknologi. Senere i biografleddet, hvor udbredelsen af digitalt fremvisningsudstyr i de danske biografer nu tilnærmelsesvis er 100 %, hvilket har betydet, at film ikke
længere distribueres og vises på 35 mm spolefilm, men via digitale harddiske. Endelig arbejdes der inden for filmbevaringen på at udvikle
metoder, der kan fremtidssikre filmarven, der nu
og fremover dannes som digitalt kildemateriale.
På videomarkedet, som omfatter fysisk og digitalt, netbaseret salg såvel som udlejning af film
(video-on-demand), er det imidlertid først i de
allerseneste år, vi for alvor har oplevet, hvilken
betydning digitaliseringen får for distribution,
forbrugeradfærd, markedsudvikling, filmfinansiering og forretningsmodeller.
I denne rapport sættes der fokus på de centrale

udviklingstendenser og udfordringer, der følger i
kølvandet på udviklingen af nye digitale distributionsformer for dansk film, og som på afgørende
vis påvirker basisøkonomien i dansk film.
Rapporten er blevet til på baggrund af drøftelser i Filmpolitisk Forum, der blev nedsat af den
daværende kulturminister Uffe Elbæk i oktober
20121. Det fremgår af kommissoriet for
Filmpolitisk Forum, at ”… finansieringen af
dansk film er under pres fra den digitale udvikling, der har åbnet for nye digitale distributionsformer, som ikke automatisk oppebærer samme
indtjening som tidligere… Derfor bør den
offentlige støtte til film i højere grad understøtte
udviklingen af nye finansieringsformer og kommercielle forretningsmodeller, der motiverer
filmindustrien til at udvikle og deltage i nye
digitale platforme for indholdsdistribution. Der
bør på den baggrund igangsættes et udredningsarbejde, der belyser denne udvikling med
henblik på at sikre filmbranchen gode udviklingsvilkår i fremtidens marked…” Det fremgår
desuden at ”… Den afsluttende rapport vil
udpege centrale temaer, problemstillinger og
anbefalinger, der kan indgå i de politiske drøftelser om en kommende filmaftale 2015-2018,
eller som allerede kan iværksættes i indeværende periode. Anbefalingerne skal holde sig
inden for de eksisterende økonomiske rammer.”
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Filmpolitisk Forum har afholdt seks halvdagsseminarer og workshops med diskussioner og
oplæg fra ind- og udland. Arbejdet har været
koncentreret om at udrede de væsentligste digitale udfordringer for dansk film og – blandt
andet med deltagelse af en række internationale
eksperter – at afdække aktørernes aktuelle forretningsstrategier samt deres vurdering af og
holdninger til mulighederne for udvikling af nye
finansieringsformer og forretningsmodeller.
Med afsæt i drøftelserne har Filminstituttet i rapportens anbefalingsdel udpeget de væsentligste
temaer og strategiske sigtelinjer for det videre
arbejde frem mod en kommende filmaftale. Det
har således ikke været hensigten at nå til
enighed i Filmpolitisk Forum om konkrete anbefalinger til politikerne eller til branchens aktører,
men at nå til en fælles forståelse af de centrale
digitale og strategiske udfordringer. Det er
Filminstituttets håb, at rapporten dermed i løbet
af vinteren og foråret kan tjene som et arbejdsgrundlag for de processer, der rækker frem mod
den filmpolitiske afklaring i forbindelse med
Filmaftalen 2015-2018.
Rapporten er inddelt i følgende kapitler:
I kapitel 2 samles trådene fra arbejdet i Filmpolitisk Forum. Kapitlets første afsnit sammenfatter de hovedsynspunkter, der er kommet til
udtryk i Filmpolitisk Forum, om udfordringer og
strategiske muligheder for dansk film. Det andet
afsnit indeholder Filminstituttets udpegning af
strategiske sigtelinjer for det videre arbejde.
Kapitel 3 indeholder et resumé af de analyser
mv., som har været gennemført parallelt med
arbejdet i Filmpolitisk Forum, og som har været
drøftet her. Det drejer sig dels om en økonomianalyse af dansk films aktuelle sundhedstilstand
med fokus på finansiering og indtægtsudviklingen
for danske spillefilm, dels om en analyse af de
aktuelle udviklingstendenser på det danske filmmarked. Kapitlet indeholder endvidere en kort
sammenfatning af kapitel 6 om udenlandske
tiltag i forhold til de digitale udfordringer, med
særligt henblik på de erfaringer, vi kan lade os
inspirere af i Danmark.
Resuméet i kapitel 3 kan læses uafhængigt af
kapitel 4-6.

Kapitel 4 og 5 udgør rapportens analysedel.
Kapitel 4 indeholder selve analysen af den økonomiske sundhedstilstand inden for spillefilm,
mens kapitel 5 indeholder analysen af den aktuelle markedsudvikling.
Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af udenlandske erfaringer og tiltag i lyset af digitaliseringen på det audiovisuelle område, herunder
en kort beskrivelse af aktuelle EU-politiske perspektiver.
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2. FILMPOLITISK FORUM – TRÅDENE SAMLES
2.1 DRØFTELSERNE I FILMPOLITISK FORUM
Arbejdet i Filmpolitisk Forum har haft følgende
temaer:

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Filmkunstens kulturbærende rolle og betydning fremover
Forventninger til biografernes og VODmarkedets markedsmæssige betydning om
10 år
De danske producenters og distributørers
strategier og forretningsmodeller i forhold til
de beskrevne udviklingstendenser
Distributørernes syn på dansk film som
investeringsobjekt
Udfordringer for fremtidens filmfinansiering
Internationale udviklingstendenser på det
digitale marked
Udviklingsinitiativerne i Belgien, Frankrig og
Canada
Udvikling af nye digitale audiovisuelle formater – flermediel produktion og computerspil

I dette afsnit tilstræbes en neutral gennemgang
af de væsentligste synspunkter, der er kommet
til udtryk i Filmpolitisk Forum. I lyset af kommissoriet har aktørerne haft hovedfokus på de
finansielle og forretningsmæssige udfordringer,
der er fulgt med digitaliseringen. I forhold til
dette er følgende synspunkter kommet til udtryk2:
De finansielle udfordringer for dansk film
I Filmpolitisk Forum har der været enighed om
diagnosen i forhold til dansk films aktuelle økonomiske situation. Dansk film har mistet omsætning på filmmarkederne i væsentligt omfang.
Givet at producentkapitalen, som tingene står
nu – med markant faldende indtægter – ikke har
udsigt til at kunne øges, findes der kun tre kilder
til at øge den samlede produktionsøkonomi og
dermed skabe fornyet dynamik for dansk film:
•

Udvikling af nye forretningsmodeller og/eller
frivillige aftaler, der kan styrke incitamentet
til at investere i dansk film hos teleindustrien
og VOD-operatørerne og dermed styrke
filmenes finansieringsgrundlag og indtægter

Flere offentlige penge fra Filminstituttet,
licensmidlerne og public service-tv-stationerne
Egentlig beskatning af de digitale aktører –
teleindustrien og VOD-operatørerne – hvor
provenuet øremærkes til filmproduktion
uden rettighedsmæssige modydelser

Stort set alle deltagere har peget på, at man
inden for en overskuelig fremtid ikke vil kunne
fastholde det nuværende ambitionsniveau for
volumen og kulturel diversitet. Enten skal det
sandsynliggøres, at der kan tilvejebringes ny
produktionskapital via nye forretningsmodeller
eller flere offentlige midler – eller også vil det
kulturpolitiske ambitionsniveau skulle nedjusteres. Flere af deltagerne har tillige peget på, at
den fortsatte udvikling af dansk film som kulturbærende faktor vil kræve øgede offentlige
investeringer, idet nye finansieringsformer og
forretningsmodeller ikke vil kunne dæmme op
for de negative udviklingstendenser, der aktuelt
præger dansk filmøkonomi.
Økonomisk tvang eller frivillighed for de nye
digitale operatører
Man kan groft sagt dele diskussionen i to lejre:
Tvangsbidrag fra de digitale aktører, der øremærkes til filmproduktion uden modydelser,
eller frivillig aftale baseret på udvikling af nye
modeller for finansiering, distribution og salg
af dansk film.
Fortalerne for tvangsmodellen tager afsæt i, at
de digitale markedsaktørers forretningsmodeller
og indtjening i forvejen i væsentligt omfang er
baseret på digital distribution af film. De finder
det derfor rimeligt, at aktørerne medvirker til den
samlede produktionsøkonomi med et bidrag, der
er baseret på deres indtjening eller omsætning.
Det betones fra flere sider, at tvangsmodellen er
den eneste model, der med sikkerhed kan give
substantielle, nye økonomiske bidrag.
Udviklingen af frivillige modeller, der bygger på
nye afsætningsmodeller, kan i kritikernes optik,
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føre til omfordeling af den omsætning, det alligevel var muligt at opnå, snarere end egentlig
tilvækst.
Fortalerne for den frivillige model lægger vægt
på, at det vil være særdeles uhensigtsmæssigt
at etablere en lovgivningsmæssig forpligtelse
for teleindustrien og VOD-operatørerne til at
engagere sig økonomisk i dansk film. En sådan
forpligtelse vil have karakter af skat, der vil
stride grundlæggende mod både europæiske
tanker om et digitalt indre marked og hjemlige
politiske ønsker på det digitale område, herunder
interessen for at udvikle internettrafikken, mobilnettet samt nye digitale tjenester og forretningsmodeller.
Det er synspunktet, at udfordringerne derfor
skal løses ved et vedholdende fokus på
udviklingen af nye forretningsmodeller og mere
fleksible vinduesstrukturer. Navnlig de danske
VOD-operatører har stor interesse i, at der produceres lokalt kvalitetsindhold, eftersom netop
denne type indhold foruden at være en
indtægtskilde også er et stærkt konkurrenceparameter i forhold til fx OTT-tjenesterne. Hvis
der kan etableres et fremadrettet samarbejde
mellem den etablerede danske filmbranche –
filmproducenterne, biograferne og de traditionelle distributører – og de nye digitale aktører, så
er der også grundlag for udviklingen af nye forretningsmodeller, der kan tilføre dansk film
egentlige nye midler.
Fast eller fleksibel vinduesstruktur – og skal
Filminstituttet indblandes?
I Filmpolitisk Forum var der udbredt enighed
om, at filmenes økonomiske liv gennem faste og
adskilte markedsvinduer udfordres af den digitale markedsudvikling. Derimod var der ikke
enighed om, i hvilket omfang der er behov for
aktivt at understøtte markedsudviklingen fra
markedsaktørernes og Filminstituttets side.
Det blev fremført, at de danske biografer også
fremover vil have afgørende betydning for indtjeningen og det efterfølgende markedspotentiale for dansk film på de sekundære markeder.
Derfor skal den eksklusive beskyttelse af biografvinduet i videst muligt omfang opretholdes.
En forkortelse af eksklusivperioden vil reducere
vinduets værdi, også selvom filmene ellers lig-

ger stille. I lyset af de aktuelle markedstendenser på biografmarkedet vil nogle dog overveje at
forkorte eksklusivperioden for de film, der som
udgangspunkt ikke har stort biografpotentiale,
eller som viser sig ikke at have det.
Det fysiske videomarked for salg og udlejning
skal i videst muligt omfang holdes i live – i hvert
fald indtil forbrugsmønsteret for alvor er skiftet
til digital distribution, og omsætningsniveauet
her har stabiliseret sig på et passende niveau.
I forhold til spørgsmålet om Filminstituttets
mulige rolle som markedsregulator blev det
fremført, at Filminstituttet som offentlig myndighed skal holde sig fra at regulere vinduesstrukturen. Markedsforholdene bør i videst muligt omfang udvikle sig på markedets egne præmisser.
Det anerkendes, at der er behov for at sikre
øgede digitale indtægter på VOD-platformene,
men det skal ske på markedets egne præmisser.
Det frygtes, at udviklingen af nye forretningsmodeller, der tager sigte på at styrke VOD-potentialet, uundgåeligt vil føre til en yderligere reduktion af de øvrige vinduers værdi og dermed blot
skabe et nulsumsspil. Det fremføres, at en sådan
fastlåsning af de eksisterende afsætningsstrukturer er bedst egnet til at forsvare den nuværende
indtjening, men også at det som konsekvens
forudsætter øget offentlig medfinansiering.
Heroverfor blev det anført, at Filminstituttet i
væsentligt øget omfang bør medvirke til
udviklingen af nye forretningsmodeller og vinduesstrukturer, der kan bidrage til at øge VODmarkedspotentialet. Kun ad denne vej vil det
være muligt at styrke den samlede indtjening for
dansk film. Såfremt det, som hidtil, ikke er muligt
at nå hertil gennem aftaler, bør Filminstituttet
gennem regulering af støttevilkår sikre, at der
gennemtvinges øget fleksibilitet, og at der
desuden gennemføres pilotprojekter med
afprøvning af mulighederne for at øge VODindtægterne – fx ved etablering af et såkaldt
premium VOD-vindue for dansk film baseret
på, at Filminstituttet dækker en del af risikoen
i forhold til de øvrige vinduer.
Det blev tillige fremført, at Filminstituttet skal
forpligtes til at sikre dansk films udbredelse på
de digitale platforme uden unødige stilleperioder i de forskellige markedsvinduer.
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Det blev også fremført, at de danske VODoperatører i øjeblikket er udsat for ulig konkurrence i forhold til de nye OTT-services, der ikke
betaler moms i Danmark, og som i øvrigt ikke er
underlagt de samme forpligtelser, som følger af
den danske lovgivning og EU-lovgivningen3.
Filminstituttet bør i samarbejde med Kulturministeriet og andre myndigheder understøtte
arbejdet for at skabe mere rimelige konkurrenceforhold på det danske digitale marked for
derigennem at styrke dansk films position på
VOD-markedet.
Skal public service-stationernes engagementsforpligtelse videreføres?
Det var et synspunkt, at balancen mellem filmstøtte og public service-tv-stationernes engagementsforpligtelse ikke er hensigtsmæssig. En
større andel af det nuværende engagement bør
tilføres Filminstituttet som egentlig filmstøtte.
Tv-stationernes rettighedserhvervelse i dansk
film, der følger af deres engagementsforpligtelse og standardkontrakten, tilhører en anden
tid. Den er for vidtgående og virker hæmmende
i forhold til at sikre udviklingen af nye, levedygtige
forretningsmodeller på VOD-markedet. Det
forudsættes, at en større overførsel af engagementsmidler til Filminstituttet vil medføre et
reduceret pres i forbindelse med tv-stationernes
rettighedserhvervelse, og mulighed for at minimere reguleringen af tv-stationernes visningskøb.
Heroverfor blev det tilkendegivet, at dansk public service-tv, herunder de nye netbaserede
muligheder for individualiseret tv, i en overskuelig
fremtid fortsat vil være danskernes foretrukne
forbrugssted for danske film og tv-serier. Derfor
bør man ikke rokke væsentligt ved tv-stationernes engagementsforpligtelse, men fortsat drøfte
en udvidelse af deres digitale rettighedserhvervelse.
Er støttesystemet gearet til nye digitale
indholdsformer?
Temaet om nye digitale indholdsformer blev ikke
diskuteret i samme omfang som de finansielle
og forretningsmæssige udfordringer for dansk
film. Undervejs – og navnlig i lyset af oplægget
fra Canada Media Fund (jf. kapitel 6) – blev der
dog fremført flere synspunkter om nye former for
digital indholdsproduktion:

Der blev givet udtryk for, at filmstøttesystemet
er indrettet i kasser, der i højere grad passer til
en analog verden: Spillefilm, dokumentarfilm, tvproduktion og computerspil. Det giver alt for få
muligheder for at udvikle nye indholdsformer. Vi
bør udvikle en vision for den samlede audiovisuelle industri i Danmark med et langt bredere
perspektiv end det hidtidige, mere tilbageskuende fokus på public service-tv og traditionelle formater via Filminstituttet. I Canada har
man vist vejen for, hvordan gamle og nye aktører kan styrke den samlede vækst på det audiovisuelle område. Der blev ligeledes givet udtryk
for, at det bør ske i en samlet indsats, der
inkluderer både erhvervsstøttemidler, public
service-midler og kulturpenge.
Omvendt anfører flere, at man – ved at tænke
filmstøtten som én stor kasse for audiovisuelt,
digitalt indhold – risikerer at miste muligheden
for at understøtte projektudvikling på klassiske
formaters præmisser, med stor risiko for, at
fokus vil koncentrere sig om de nye tekniske
og distributionsmæssige muligheder – og for
lidt på kunsten, fortællingen, originaliteten og
kvaliteten. Det vil uvægerligt svække kunst og
kultur. Man bør derfor i stedet overveje en
særlig udviklingspulje, målrettet tværmedielle
formater.
I forhold til udvikling af danske computerspil
anføres det, at Filminstituttet ikke er i nærheden
af at investere tilstrækkeligt til trods for, at den
danske spilbranche har påvist både originalitet
og kommercielt potentiale. Filminstituttet bør
udvikle støttepolitikken i forhold til bl.a. undervisningssektoren og søge at udvikle projekter,
der kan styrke indsatsen for anvendelsen af
digitale undervisningsmidler.
Endelig har flere aktører fremhævet, at dokumentarfilmens stærke placering i det samlede
mediebillede, herunder de økonomiske vilkår for
udvikling og produktion af dokumentarfilm, ikke
er belyst i Filmpolitisk Forum og i denne rapport.
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2.2 DET DANSKE FILMINSTITUTS AFSÆT
– STRATEGISKE SIGTELINJER FREM
MOD NÆSTE FILMAFTALE
I dette afsnit præsenteres Filminstituttets egen
udpegning af de væsentligste strategiske sigtelinjer, som i lyset af drøftelserne i Filmpolitisk
Forum – og efter Filminstituttets opfattelse –
bør danne afsæt for det videre arbejde frem
mod Filmaftalen 2015-2018.

•

•

I forhold til de beskrevne udviklingstendenser
(jf. kapitel 3, 4 og 5) har Filminstituttet navnlig
hæftet sig ved følgende:
•

•

•

Dansk film er presset af den markante
reduktion i filmenes markedsindtægter.
Godt nok forventes den samlede økonomiske produktionsvolumen for dansk film –
bestående af privatkapital, offentlig støtte
og udenlandsk kapital – tilnærmelsesvis
opretholdt i indeværende filmaftaleperiode.
Men økonomianalysen indikerer en række
faresignaler, der presser finansieringen af
dansk film samt den kunstneriske og kommercielle risikovillighed blandt producenter
og andre markedsaktører.
Først og fremmest betyder de vigende
markedsindtægter, at balanceforholdet mellem finansiering og indtægter forskubbes. I
2004 udgjorde producenternes indtægter i
gennemsnit 23 øre for hver produktionskrone – aktuelt er balancen i størrelsesordenen
10 øre pr. produktionskrone.
Med udsigt til færre markedsindtægter er
producenterne i væsentligt øget omfang
optaget af at sikre film- og virksomhedsøkonomien allerede i finansieringsfasen. Den
danske model har hidtil været baseret på,
at producenter og andre investorer i højere
grad turde tage kommercielle risici i finansieringsfasen på grundlag af muligheden for
efterfølgende indtægter. I den aktuelle situation er der derimod tegn på en negativ
indtægtsspiral, hvor producenterne i øget
omfang frasælger rettigheder i finansieringsfasen med det resultat, at flere og flere
film tilnærmelsesvis har udtømt deres
indtægtsmuligheder for producenterne,
allerede før de møder et marked med et
i forvejen vigende indtægtspotentiale.

•

•

•

Der er endvidere risiko for, at producenterne i øget grad vil lade deres egne ydelser i
de enkelte filmprojekter (producerhonorarer,
administration mv.) være det bærende økonomiske fundament for deres virksomhed
frem for mulige efterfølgende indtægter.
Med hensyn til risikovilligheden er der tydelige
tegn på, at mangfoldigheden i dansk film er
udfordret, især med hensyn til balancen
mellem kunstnerisk orienterede film og populærkulturelle film. De private investeringsmidler fra producenter og distributører
søger i øget omfang mod de ”sikre” film for
trods alt at have mulighed for en vis forrentning, samtidigt med at filmmarkederne
udvikler sig i retning af, at de stærke publikumsmagneter bliver stærkere og stærkere,
mens de i økonomisk forstand mindre
stærke film taber terræn.
Den danske models balance mellem filmstøttens rolle som risikovillig kapital og producenternes risikovillighed i kunstnerisk og
kommerciel henseende bør derfor genfinde
et nyt ligevægtspunkt. Incitamentet til at
investere i dansk film fra såvel producentleddet som distributionsleddet bør
styrkes.
Prognosen for omsætningen på det samlede videomarked (fysisk salg og udlejning
såvel som VOD-markederne via betalings-tv
og internet) udviser samlet en mindre vækst
frem mod 2017. Samlet set er spørgsmålet
derfor ikke, hvordan dansk film skal klare sig
i et marked med et faldende indtægts- og
omsætningsniveau, men om de nye markedsstrukturer i første omgang vil kunne sikre, at
en passende andel af markedsindtægterne
bliver i Danmark og dermed sikrer bidrag til
den fortsatte udvikling og produktion af
dansk film.
Balancen mellem de enkelte markedsvinduer,
og VOD-markedet i særdeleshed, har
endnu ikke stabiliseret sig med hensyn til
forbrugsmønstre, filmenes tilgængelighed,
prismodellerne og forretningsmodellerne.
Det giver muligheder for at iværksætte nye
udviklingstiltag, der kan understøtte et styrket markedspotentiale for dansk film gennem hele værdikæden.
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På denne baggrund bør der fokuseres på
mulighederne for at inddrage nye interessenter
for derigennem at understøtte udviklingen af nye
forretningsmodeller og indtjeningsmuligheder.
De nye forretningsmodeller bør have som mål at
styrke den samlede indtjening ved filmdistribution i de forskellige markedsvinduer og bidrage
til fastholdelse af den kulturelle diversitet.
Det er efter Filminstituttets opfattelse helt
afgørende, at Filminstituttet aktivt medvirker til
forretningsudviklingen for dansk film gennem et
medansvar for at inddrage nye aktører i filmenes
økonomiske værdikæde og ved at medvirke til
udviklingen af nye fleksible afsætningsstrukturer.
Selv om Filminstituttets hovedformål er at
understøtte dansk filmkultur til gavn for borgerne og kunsten, kan dette ikke ske uden et
stærkt filmerhverv, der udnytter de kommercielle
muligheder, som udviklingen giver.

Der er endnu mulighed for at tiltrække ny finansiering og optimere indtægtsniveauet, også set i
lyset af, at det samlede audiovisuelle mediemarked forventes at stige i de kommende år. Det
kan opnås gennem aftaler, og det er efter
Filminstituttets opfattelse den rigtigste vej at gå.
Alternativt vil øget regulering af markedsforholdene og forpligtelser for de enkelte aktører via
lovgivning, filmaftaler og støttevilkår mv. skulle
bringes i anvendelse, hvis målet skal forfølges.
De strategiske sigtelinjer for det udviklingsarbejde, som Filminstituttet vil initiere i samarbejde
med den samlede filmbranche, rettighedshaverorganisationer, tv-stationer, teleindustrien og
de nye VOD-tjenester, vil – efter Filminstituttets
opfattelse – være følgende:

• Større valgfrihed for den enkelte films producent i finansieringsfasen via følgende initiativer:
• Fremme de digitale operatørers investering i dansk film
• Styrke dansk films markedsposition på VOD-markedet
• Øget fleksibilitet i vinduesstrukturen
• Ny balance mellem filmstøtten og public service-tv’s engagementsbeløb
• Yderligere undersøgelse af indtægtsforholdene i dansk film
• Styrket samarbejde om markedsovervågning og -analyse
• Belysning af effekterne af ulovlig kopiering og streaming på
filmområdet
• Følge udviklingen i konkurrencevilkårene på VOD-markederne
• Digital innovation
• Undersøgelse af sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilm
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Større valgfrihed for den enkelte films
producent i finansieringsfasen
Udgangspunktet for udvikling af nye forretningsmodeller bør efter Filminstituttets opfattelse være, at den enkelte producent skal have
større valgmuligheder i finansieringsfasen.
Tanken er at løsne filmenes afhængighed af den
aktuelle ”one-size-fits-all” forretningsmodel, hvor
finansieringsbidrag, rettighedssalg og
indtægtsstrømme er fastlagt med udgangspunkt
i den klassiske vinduesstruktur. Producenterne
bør stilles mere frit i forhold til at satse på traditionel biografdistribution, salg og udlejning via
VOD eller basere en stor del af finansieringen
på public service-tv’s engagement – ikke nødvendigvis som et ”enten-eller”, men som en
mulighed for at skabe større variation i finansieringen af danske spillefilm. Hermed vil producenten, i samarbejde med Filminstituttet, distributørerne og den eventuelt involverede tv-station, kunne optimere filmens samlede gennemslagskraft på de forskellige platforme.
Tankegangen kræver imidlertid, at de enkelte
markedsaktører og vinduer ikke har en så dominerende stilling som finansieringskilde, som det
er tilfældet i dag, hvor navnlig bidragene baseret
på biografdistribution og visningskøb fra public
service-tv ikke er til at komme udenom.
Samtidig er det påkrævet, at VOD-markedets
aktører kan se oplagte fordele ved at engagere
sig mere substantielt i dansk film.
Den øgede valgfrihed bør tilvejebringes gennem
følgende initiativer, der er indbyrdes afhængige:
•
•
•
•

Fremme de digitale operatørers investering
i dansk film
Styrke dansk films position på VODmarkedet
Øget fleksibilitet i vinduesstrukturen
Ny balance mellem filmstøtten og public
service-tv’s engagementsbeløb

Sammenlagt repræsenterer initiativerne et ønske
om at komme væk fra stive finansieringsstrukturer, der låser danske film til en bestemt vinduesstruktur med dertil hørende detailregulering
af public service-tv-vinduet.
I det omfang initiativerne tilsiger det, vil Filminstituttet
medvirke til udvikling af en ny og mere fleksibel

regulering af aftale- og markedsforholdene – for
eksempel via generelle handelsbetingelser,
aftaleinstrumenter og nye støttevilkår.
Fremme de digitale operatørers investering
i dansk film
I forventningen om, at den danske teleindustri
og de danske VOD-operatører i udgangspunktet gerne vil medvirke konstruktivt til at udvikle
markedet for digital distribution, bør disse involveres tættere i dansk filmproduktion og -distribution. Det vil være Filminstituttets udgangspunkt, at de så at sige skal inviteres inden for
i filmbranchen på to måder. På den ene side
gennem et frivilligt, men substantielt engagement i grundfinansieringen af dansk film – på
den anden side gennem et øget incitament til at
positionerne dansk film på de digitale platforme.
Der er fokus på to udviklingsområder:
•

•

Udvikling af et finansieringsfællesskab, hvor
også de digitale aktører bidrager.
Organisering og kriterier ift. nye tiltag skal
drøftes med de involverede interessenter,
men skal som udgangspunkt sikre filmenes
tilgængelighed for borgerne, i kombination
med optimal prissætning.
Udvikling af nye forretningsmodeller, der
inkluderer de digitale operatører allerede i
positioneringen af dansk film.

De nye aktørers mulige engangement i dansk
film må hvile på et noget for noget princip, hvor
de digitale distributører, på linje med de øvrige
markedsaktører, opnår konkurrencemæssige
fordele, og hvor investeringen i dansk film øges
til gavn for den samlede filmbranche.
Det er af stor betydning, at de nye investeringer
har et bredt sigte og ikke kun koncentrerer sig
om de mest sikre film med stort publikumspotentiale. Initiativet skal således favne de nye
digitale muligheder for at styrke publikums- og
markedspotentialet for dansk film som helhed.
Høj diversitet vil ydermere betyde, at de nye
digitale aktører og den klassiske distributionsfamilie får mulighed for at bidrage til samarbejdet om nye fleksible forretningsmodeller, der
tilpasses de enkelte film og dermed befordrer
et bredt kulturpolitisk sigte.
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Styrke dansk films markedsposition på VODmarkedet
VOD-markedet er som nævnt præget af endnu
ikke etableret stabilitet og gennemsigtighed
med hensyn til forbrugsmønstre, filmenes tilgængelighed og prisdannelsen. Der skal i det
lys arbejdes for øget synlighed, gennemslagskraft og fornuftig prisdannelse for dansk film på
markedet. Det kan fx ske gennem etablering af
et premium VOD-vindue for dansk film, der
understøttes af nye støtte-forudsætninger på
produktions- og distributionsområdet. Arbejdet
bør også fokusere på optimering af samspillet
mellem T-VOD og S-VOD vinduet med henblik
på at sikre en klar forventningsdannelse hos forbrugerne om, hvornår filmene er tilgængelige,
hvor og til hvilken pris. Endvidere bør det
såkaldte EST vindue for fysisk som digitalt salg/
download af dansk film tilgodeses.
Øget fleksibilitet i vinduesstrukturen
Det er afgørende, at der udvikles fleksible vinduesstrukturer med udgangspunkt i de enkelte
films markedspotentiale. Markedsføringen og
distributionen skal optimeres i forhold til
filmenes samlede markedspotentiale gennem
de aktuelle vinduer. Det er ligeledes et udgangspunkt, at hverken filmpublikummet eller markedets aktører kan være tjent med, at filmene
ligger unødigt stille i værdikæden på grund af
ufleksible vinduesstrukturer.
Afsættet er, at alle markedsaktører bør samarbejde om nye forretningsmodeller til gavn for
den samlede indtjening og publikumsudbredelsen; om nye markedsføringsmodeller, der
understøtter lanceringen gennem hele værdikæden, samt nye modeller for Filminstituttets
støtte til distribution og lancering af dansk film,
der kan understøtte det samlede formål.
Den øgede fleksibilitet er, efter Filminstituttets
opfattelse, en helt afgørende betingelse for at
skabe mulighed for at tiltrække nye indtægter.
På trods af de nedslående erfaringer med de
hidtidige drøftelser om etablering af f.eks.
forsøgsordninger på området, er det imidlertid
fortsat Filminstituttets opfattelse, at fleksibiliteten endnu en gang bør søges udviklet på
grundlag af pilotprojekter og frivillige aftaler
mellem markedsaktører inden forøget regulering
overvejes.

Ny balance mellem filmstøtten og public
service-tv’s engagementsbeløb
Public service-tv-stationernes forpligtelse til at
engagere sig bredt i den samlede danske filmproduktion med rettighedskøb på et niveau, der
tilnærmelsesvis har karakter af filmstøtte, er født
i en analog tid, hvor tv-vinduet var afgørende for
at sikre adgangen til filmoplevelser for alle danskere. Sådan er det ikke længere. På sigt vil
langt de fleste danskere have adgang til filmene
via de digitale platforme, længe inden tv-stationerne har mulighed for at vise dem, på grund af
de begrænsninger, der indtil videre ledsager
deres engagementsforpligtelse (via standardkontrakten).
Det er helt afgørende at fastholde den samlede
allokering af licens- og tv-midler til dansk film.
Efter Filminstituttets vurdering bør det imidlertid
overvejes, om man gennem en omlægning af en
større del af midlerne til egentlig filmstøtte og
med betydelig mindre regulering af public service-tv’s rettighedserhvervelse, kan bidrage til
den ovenfor beskrevne fleksibilitet i finansieringen af dansk film.
Efter Filminstituttets vurdering vil alle kunne
vinde ved en sådan omlægning. DR og TV 2 vil
være væsentligt mere frit stillet i forhold til, hvilke
film de engagerer sig i, og hvilke rettigheder de
måtte ønske til tv-sendefladen og deres egne
digitale platforme. Deres økonomiske engagement i de enkelte film vil kunne reduceres til et
niveau, hvor tv-stationerne ikke oplever, at de
betaler en overpris i forhold til andre tv-produktioner, og hvor markedets øvrige aktører –
såsom kommercielle tv-stationer og VODoperatørerne – har en reel mulighed for at
matche public service-tv-stationernes finansiering. Hermed vil producenterne reelt kunne
opnå øget valgfrihed i finansieringsfasen, idet
afhængigheden af public service-tv reduceres.
Den nuværende model låser både tv-stationer
og producenter og begrænser udvikling af sund
konkurrence og nye forretningsmodeller.
Yderligere undersøgelse af indtægtsforholdene i dansk film
Rapporten peger på, at de danske producenter
i perioden 2004-2011 har oplevet et markant
fald i de indtægter, de får andel i fra filmens
omsætning på de forskellige filmmarkeder. Det
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har imidlertid endnu ikke været muligt at afdække udviklingen og årsagerne hertil nærmere.
Filminstituttet vil derfor forud for næste filmaftale
søge at tilvejebringe en yderligere afdækning af
indtægtsforholdene i dansk film.
Styrket samarbejde om markedsovervågning
og -analyse
Såvel markedets aktører som Filminstituttet
savner allerede i dag systematisk indsamling af
data om dansk films publikum og indtjening
gennem hele værdikæden. Det er helt
afgørende i forhold til opfølgningen på de digitale udviklingstendenser og de forskellige initiativer, at der udvikles nye samarbejder om
dataudveksling og analyse af markedsudviklingen mellem branchen, brancheforeningerne og
Filminstituttet.
Belysning af effekterne af ulovlig kopiering
og streaming på filmområdet
Der er bred enighed i Filmpolitisk Forum om, at
piratkopiering og de mulige effekter heraf, fylder
meget i diskussionerne om de økonomiske forhold for dansk film, og ses som en barriere for
udvikling. Imidlertid savnes der empiriske undersøgelser, der kan belyse effekterne af ulovlig
download, streaming og spredning af film.
På dette grundlag – og i lyset af de digitale
markeders forventede stigende betydning for
distributionen af dansk film – finder
Filminstituttet det vigtigt at få belyst effekter af
ulovlig kopiering mv. Instituttet vil derfor tage
initiativer, der kan bidrages til en sådan undersøgelse baseret på eksisterende data og under
forudsætning af industriens aktive medvirken.
Følge udviklingen i konkurrencevilkårene på
VOD-markederne
Filmpolitisk Forum finder ligeledes, at det har stor
betydning for dansk film, at de danske aktører
på de digitale markeder konkurrencemæssigt er
presset af de nye OTT-tjenester. For at sikre
ovennævnte initiativers gennemslagskraft vil
Filminstituttet følge arbejdet i Danmark og EU
med hensyn til at imødegå de ulige konkurrencevilkår. Arbejdet vil blandt andet fokusere på
aktuelle initiativer, der tager sigte på at ligestille
de forskellige aktører i momsmæssig henseende,
samt de særlige regler, der gælder for de europæiske audiovisuelle medietjenester.

Digital innovation
Med henblik på at understøtte den digitale
mediekonvergens i betydningen, at digitaliseringen i sig selv giver helt nye muligheder for
udviklingen af nye værktyper overvejes forskellige muligheder for at udvikle nye støtteformer
med fokus på public service og kulturel
udvikling. Initiativet skal både have sigte på at
optimere samspillet mellem filmstøtteordningerne, computerspilordningen og public service-puljen – og på at understøtte helt nye former for produktion, der er født flermedielle.
Endvidere vil Filminstituttet fokusere på udviklingen af støttepolitikken i forhold til computerspil, navnlig med henblik på spillenes læringspotentiale, public service-værdi og kulturelle betydning.
Undersøgelse af sundhedstilstanden i dansk
dokumentarfilm
Diskussionerne i Filmpolitisk Forum – og
nærværende rapport – har i overvejende grad
omhandlet de digitale udfordringer på spillefilmområdet. Imidlertid var det i Filmaftalen 20112014 et centralt tema, at dansk dokumentarfilm
skal styrkes økonomisk såvel som formidlingsmæssigt. Frem mod næste filmaftale vil Filminstituttet derfor, så hurtigt som muligt, gennemføre en undersøgelse af sundhedstilstanden på
området. Undersøgelsen vil navnlig fokusere på
producenternes økonomiske forhold, finansieringen af dokumentarfilm samt dokumentarfilmens gennemslagskraft i forhold til undervisningssektoren og på filmmarkederne generelt.
Sammenfattende lægger Filminstituttet op til
at undersøge mulighederne for at skabe øget
valgfrihed for producenterne i finansieringen og
øget fleksibilitet for de enkelte film med afsæt
i deres specifikke publikumspotentiale og distributionsmuligheder. Dansk film må kortlægge
og debattere forhindringer og finde nye veje.
Nøglen hertil er især en åben invitation til de nye
markedsaktører om stærkere involvering i dansk
film og etableringen af ny balance mellem filmstøtten og public service-tv’s engagement.
Filminstituttet vil i tiden frem mod udløbet af den
nuværende filmaftale initiere dialog, debat og
forhandling om udvikling af konkrete modeller,
der skal kunne understøtte de ovenfor beskrevne
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sigtelinjer, og alle interessenter vil blive inviteret
til at indgå i dialogen.
Det er Filminstituttets håb, at der, trods forskellige forretningsmæssige udgangspunkter, vil
være bred enighed om, at de nævnte sigtelinjer
adresserer helt centrale udfordringer, og at en
styrkelse af de enkelte films samlede økonomi
under alle omstændig-heder er nødvendig og vil
være til gavn for helheden; udviklingen af dansk
filmkunst, den danske filmkultur og for styrkelse af
filmerhvervet.
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3. RESUMÉ AF KAPITEL 4–6
Udviklingen af de nye digitale medietjenester på
det audiovisuelle område har betydet store
forandringer i det danske film- og tv-landskab.
Som et supplement til traditionelt flow-tv tilbyder en lang række tv-stationer og kabel-tvoperatører nye digitale muligheder for individualiseret tv-forbrug såsom catch-up tv, start forfra eller spoling. Betalings-tv-virksomheder, som
fx Viasat og TV 2, og kabel-tv operatører, som fx
TDC, Stofa og Waoo!, tilbyder egentlige videoon-demand tjenester4, hvor borgerne via
abonnements- eller lejebetaling kan få adgang
til et stort katalog af film og tv-serier mv.
Endelig har vi for alvor siden efteråret 2012 haft
et indtog af nye såkaldte OTT-tjenester, som fx
Netflix, HBO Nordic og Apples iTunes, der ikke
tidligere har manifesteret sig på film- og tvmarkedet og som fungerer ”over the top”5 via
internettet ved ikke at tilbyde digitale distributionskanaler som en klassisk tv-udbyder eller
kabel-tv-operatør. Nogle af OTT-tjenesterne
fungerer i et vist omfang som ”freeriders” på det
digitale distributionsmarked, eftersom de ikke i
samme omfang som de traditionelle operatører
er underlagt skatte- og anden lovgivning i de
enkelte lande.
Digitaliseringen indebærer store strategiske
udfordringer for dansk film – udfordringer, som
vi i dag kan tegne i konturer, og hvor vi allerede
nu kan se, at forandringerne vil betyde nye store
omvæltninger i den danske finansieringsmodel
og markedet for dansk film.

3.1 DANSK FILMS FINANSIERINGSOG INDTÆGTSMÆSSIGE UDFORDRINGER
Den såkaldte ”danske model” er udtryk for et
privat-offentligt samspil, hvor der balanceres
mellem statslig støtte og regulering og filmbranchens privatøkonomiske virkelyst og innovationsevne. Den danske filmstøtte er forankret i
filmloven, der som en kunstlov er baseret på
kulturpolitiske målsætninger om mangfoldighed i
filmudbuddet, kvalitet og kunstnerisk fornyelse.

Det er alment accepteret, at de filmkulturelle
visioner forudsætter et kreativt og økonomisk
levedygtigt filmerhverv, der dog på grund af det
danske filmmarkeds ringe størrelse, i lighed med
de fleste andre europæiske filmnationer, ikke vil
kunne opretholde en nævneværdig national
spillefilmsproduktion uden offentlig støtte.
En afgørende del af fundamentet for dansk film
er således det hidtil gunstige samspil mellem på
den ene side offentlig kapital og offentlig regulering og på den anden side privat produktionskapital og markedsmekanismerne inden for
finansiering, distribution og salg. Rapporten
peger på, at den danske model fortsat er fungerende, men dens skrøbelighed træder tydeligere frem.
Hovedproblemstillingen er markant faldende
indtægter ved filmdistribution og -salg.
Rapporten peger på, at bruttoindtægtsniveauet
gennem hele filmens levetid6 fra biografpremiere
til visning på de danske public service-kanaler
(DR og TV 2) er faldet 40 % fra 2004 til 2011.
Indtægtsfaldet er mest markant for konsulentfilm, der støttes ud fra en kunstnerisk vurdering
(fald på 42 % i perioden) og noget mindre for
markedsfilm, der støttes ud fra deres publikumspotentiale og populærkulturelle kvaliteter
(30 %).
Indtægtsfaldet gør sig gældende i alle salgsvinduer7, men mest markant er faldet i indtægterne
fra videovinduet, hvis relative andel af de samlede indtægter for konsulentfilmenes vedkommende er faldet med 25 % og for markedsfilmene 10 % fra 2004-2011.
De faldende bruttoindtægter i videovinduet er
udtryk for, at digitaliseringen er begyndt at slå
igennem. De nye muligheder for at streame film
via legale VOD-tjenester, og måske illegale
pirattjenester, har betydet en stor reduktion i
den fysiske filmleje og -salg af dvd/Blu-ray.
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Endnu mere markant bliver indtægtsreduktionen, hvis man alene ser på de indtægter, der
afregnes til producenten – den såkaldte nettoindtægt8, der afgør om producenten får sin
egen produktionskapital i filmen tjent hjem med
en eventuel positiv forrentning. Her peger rapporten på, at producenternes samlede nettoindtægt er faldet med mere end 50 % i
gennemsnit fra 2004 til 2011. Producentindtægterne er faldet mest for konsulentfilmene
(60 %) og mindre for markedsfilmene (40 %).
Det markante fald i nettoindtægterne betyder, at
balanceforholdet mellem finansiering og indtægter forskubbes betydeligt. I 2004 udgjorde
producenternes indtægter i gennemsnit 23 øre
for hver produktionskrone – aktuelt er balancen
i størrelsesordenen 10 øre pr. produktionskrone.

ring fra Filminstituttet og tv-stationerne i øget
omfang udgør fundamentet for virksomhedernes
overlevelse, frem for at virke som risikovillig kapital for dansk filmproduktion i et marked med
gode afsætningsmuligheder. Der er hermed stor
risiko for, at udsigten til offentlig finansiering – i
modsætning til den filmkulturelle risikovillighed
blandt instruktører og producenter – bliver
nøgleparameteren for udviklingen af dansk film.

Udover de faldende indtægter er der begyndende tendenser til en faldende samlet produktionsøkonomi fra ca. 460 mio. kr. årligt i 20032006 til aktuelt 420-430 mio. kr. Faldet indikerer, at det samlede rådighedsbeløb til produktion af dansk film bliver mindre eller i bedste
fald ikke viser tegn på vækstmuligheder i den
nuværende situation. Vi kan således ikke tage
afsæt i, at den offentlige støtte via Filminstituttet
og public service-tv9 og den udenlandske kapital kan bidrage til at opveje en yderligere reduktion10.

Men det er navnlig mangfoldighed, forstået som
variationen mellem brede populærkulturelle film
og de mere kunstneriske satsninger, der er truet
som følge af det faldende indtægtsniveau. Den
markante forskel i indtægtsfaldet mellem
markedsfilm og konsulentfilm indikerer således,
at det finansielle pres på mainstreamfilmene
langt fra er så højt som på de kunstnerisk orienterede film. Lægger man til, at konsulentfilmene
i væsentlig bredere udstrækning er baseret på
udenlandsk kapital, bliver den finansieringsmæssige udfordring i forhold til at opretholde
en stor bredde i dansk film endnu mere tydelig12.
Al filmøkonomi er under pres, men netop de
filmtyper, der udgør fundament for dansk films
internationale og kunstneriske succes de senere
år, er i særlig grad presset.

Sammenfattende er dansk film udsat for et stort
økonomisk pres. Den grundlæggende forudsætning for privatfinansieringen – udsigten til at
tjene sin investerede kapital hjem med en vis
forrentning – er udfordret.
Allerede nu giver mange producenter udtryk for,
at de i højere grad søger at leve af at producere
film frem for at tjene på det efterfølgende salg
af dem. Filmens finansiering – frem for indtægterne – er i øget omfang blevet nøglen til en
sund film- og virksomhedsøkonomi, hvor rettighederne til potentielle indtægter i større
udstrækning sælges fra, og hvor der er fokus på
at opnå gode dækningsbidrag på honorarer til fx
de udførende producenter, kreative kræfter og
administratorer.
De vigende indtægter for produktionssektoren
betyder således allerede nu et større pres i
finansieringsfasen, hvor den offentlige finansie-

Allerede nu er det også tydeligt, at bredden i
dansk film er truet. I øjeblikket sker der en tilpasning af produktionen til lavere filmbudgetter11
og færre store satsninger. Diversiteten i dansk
film – her forstået som en passende variation mellem store økonomiske satsninger og
mindre film – er udfordret.

På trods af de dystre udviklingstendenser, er
det endnu ikke rimeligt at tale om den danske
models endeligt. I den aktuelle situation med
vigende indtægter og dermed voldsomt pres i
finansieringsfasen virker filmstøtten indtil videre
som fundament for dansk filmproduktion, idet
den endnu giver mulighed for en fornuftig
produktionsvolumen og en vis diversitet i filmudbuddet.
Spørgsmålet er imidlertid om den digitale
markedsudvikling vil gøre det muligt for dansk
film at fastholde sit momentum – om vi på sigt
kan opretholde et passende produktionsvolumen og den mangfoldighed i udbuddet af danske film, som indtil videre har betydet, at dansk
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film har været en kulturbærende faktor for et
bredt udsnit af danskerne.

3.2 AKTUELLE UDVIKLINGSTENDENSER
PÅ DET DANSKE FILMMARKED
Markedet for film er under forandring. Konkurrencen er skærpet inden for de enkelte markedsvinduer, hvor udskilningsløbet mellem publikumsmæssigt stærke og mindre stærke film manifesterer sig tydeligere; og den er skærpet mellem vinduerne i den forstand, at markedsaktørernes eksklusive kontrol over filmene i de
enkelte markedsvinduer er under pres fra de
øvrige vinduer.
Der dog ingen tvivl om, at det samlede film- og
tv-marked i Danmark potentielt rummer gode
vækstmuligheder, selvom markedsstrukturerne
er under forandring. Prognosen for den gennemsnitlige årlige økonomiske vækst på filmmarkedet for 2013-17 er 2 % med en forventet
samlet omsætning i 2017 på knap 8 mia. kr.
Det er i denne sammenhæng bemærkelsesværdigt, at det samlede marked for fysisk og elektronisk salg og udlejning (VOD-markedet) spås
en mindre vækst, til trods for, at det fysiske
videomarked forventes halveret i de kommende
år. Den samlede vækst dækker således over en
betydelig vækst på de digitale markeder, mens
biografmarkedet og betalings-tv imødeser en
moderat og stabil vækst.
Biografmarkedet
Prognosen bekræfter således, at der aktuelt ikke
er mange tegn på, at publikums samlede interesse for at se film i biografen vil svækkes som
følge af de nye tekniske muligheder for store
filmoplevelser i hjemmet. Ser man bort fra enkelte
år har dansk film gennem de sidste godt 10 år
vedvarende solgt i omegnen af 3-4 mio. billetter
årligt, svarende til en markedsandel omkring de
25 % i gennemsnit i forhold til et samlet dansk
biografmarked på 12-14 mio. billetter.
Biografmarkedet er imidlertid præget af den
intensive konkurrence, der er i fulgt i kølvandet
på digitaliseringen. Siden 2005 er det tendensen,
at der sælges flere og flere billetter til de store
danske film og færre billetter til de mellemstore
og små film. Den skærpede konkurrence viser
sig også ved, at indspilningsperioden for dan-

ske film – perioden hvor filmene oppebærer
hovedparten af deres samlede billetsalg – bliver
kortere og kortere. Allerede i fjerde uge efter
filmenes biografpremiere har danske film
således indspillet 80-90 % af deres
samlede billetsalg13 – og efter 8 uger er 95 %
af indtægterne spillet ind.
Samlet set er der begyndende tendenser til
blockbusterficering af biografmarkedet, forstået
på den måde, at billetsalget i større og større
udstrækning ser ud til at samle sig om de store
film, og filmenes levetid i biografvinduet bliver
stedse kortere. Det skal dog understreges, at
tendensen ikke er manifest. Bredden i det danske filmudbud på biografmarkedet er nok under
pres; men indtil videre levner biografmarkedet
endnu plads til de mellemstore og de fleste lidt
mindre film.
Rapporten peger på, at der er en markant
afsmitningseffekt fra succes i biograferne. I
store træk vil en film, der klarer sig godt i biograferne, også klare sig godt i de øvrige distributionsvinduer. Omvendt vil et ringe billetsalg i
biograferne i den nuværende markedssituation
yderst sjældent kunne opvejes af en publikumsmæssig og økonomisk succes på de efterfølgende markeder.
Selvom hovedtendensen klart viser biografvinduets betydning for danske films samlede
markedsindtjening, rummer de sekundære
markeder dog mulighed for at styrke bredden
på det samlede danske filmmarked. Den
gennemsnitlige fordeling af den samlede
omsætning fordeler sig i størrelsesordenen 80
% i biografvinduet og 20 % i videovinduet14. For
de små film har videovinduet en relativt større
betydning med en andel på 25-30 %, mens de
mellemstore og store film ligger på 15-20 % af
den samlede omsætning15.
VOD-markedet
Danskere i alle aldersgrupper streamer nu film
og tv-serier, men særligt de yngste forbrugere
(15-29-årige) har taget streaming-tjensterne til
sig. Det er imidlertid karakteristisk, at VODmarkedet endnu ikke har stabiliseret sig:
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•

•

•

Forbrugsmønsteret viser en præference for
de abonnementsbaserede tjenester
(S-VOD), men forbrugerne finder samtidig,
at udbuddet af filmtitler og serier her lader
en del tilbage at ønske. Forbrugerne giver
også udtryk for, at man ser et bredere
udbud af filmgenrer via VOD (S-VOD og
T-VOD) i forhold til biografforbruget og det
fysiske salg.
Med hensyn til filmudbuddet er der for
danske film stor forskel på udbuddet hos
S-VOD tjenesterne og T-VOD tjenesterne.
For de i alt 73 danske filmpremierer fra
2010 til medio 2013 findes blot 11 % på
Netflix (S-VOD), mens iTunes og Viaplay,
der begge tilbyder T-VOD, udbyder mere
end 50 % af filmene. De danske tjenester –
TDC universet, der ligeledes tilbyder
T-VOD og TV 2 Play (S-VOD) – udbyder
henholdsvis 99 % og 93 % af alle film.
Med hensyn til det økonomiske potentiale
vil VOD-markedet næppe kunne generere
et omsætnings- og indtægtsniveau, der
fuldt ud kan opveje indtægtstabet på det
fysiske videomarked. Forbrugernes
nuværende præference for de abonnementsbaserede tjenester bekræfter denne
antagelse.

De flertydige udviklingstendenser, der tegner
sig på VOD-markedet, gør det umuligt at pege
entydigt på, hvordan VOD-markedets mere permanente forretningsmodeller vil manifestere sig:
•

•

I øjeblikket er prisniveauet i T-VOD universet omkring 30-50 kr. pr. filmleje16, men det
er pt. usikkert, om prisen afspejler en
”naturlig” balance mellem udbud og efterspørgsel. Prisniveauet kan vise sig at være
for lavt, hvis T-VOD tjenesterne får
mulighed for at lægge større afstand til
S-VOD tjenesterne ved i øget omfang at tilbyde et stadigt mere attraktivt og varieret
indhold af aktuelle film og tv-serier.
Omvendt kan prisniveauet vise sig at være
for højt, hvis det viser sig, at en reduceret
pris vil kunne øge forbruget og dermed
omsætningen i væsentligt omfang.
Balancen mellem S-VOD tjenester og
T-VOD tjenester er imidlertid usikker. På
den ene side er der en stærk – og stigende
– forbrugerpræference for abonnement-

•

•

stjenesterne (S-VOD), på den anden side
har forbrugerne præference for nyt indhold,
som, i det omfang det tilbydes, kun tilbydes
via T-VOD-tjenesterne.
Det vides ikke, i hvilket omfang blockbusterficeringen, som kendes fra biografmarkedet
– og som muligvis også kan dokumenteres
på VOD-markedet – vil give sig udslag i en
øget prisdifferentiering i dette markedsvindue.
Tilgængeligheden til film- og serieoplevelser
er præget af tilfældighed. Forbrugerne har
vanskeligt ved at orientere sig på det samlede VOD-marked, hvor der er stor usikkerhed i forhold til, hvornår en given film er tilgængelig på hvilke tjenester. Usikkerheden
gør sig navnlig gældende i forhold til
S-VOD universet, hvor nogle film allerede
er tilgængelige efter 2 år, mens andre først
er tilgængelige 5 år efter biografpremieren17. Men T-VOD-vinduet – dog bortset fra
de danske tjenester – er også præget af tilfældighed.

Det er et åbent spørgsmål, på hvilken måde
VOD-markedet vil placere sig i den samlede
forretningsmodel og vinduesstruktur, og om
indtægts- og medfinansieringspotentialet for
dansk film vil kunne udvikle sig i en gunstig retning. Som nævnt viser prognosen for omsætningen på det samlede videomarked (fysisk såvel
som VOD-markederne via betalings-tv og internet)
en samlet mindre vækst18. Samlet set er spørgsmålet derfor ikke, hvordan dansk film skal klare
sig i et marked med et faldende indtægts- og
omsætningsniveau; men om de nye markedsstrukturer i første omgang vil kunne sikre, at en
passende andel af markedsindtægterne bliver i
Danmark, og dermed sikrer bidrag til den fortsatte udvikling og produktion af dansk film.
Den klassiske forretningsmodel er udfordret
I forhold til den klassiske forretningsmodel har
de beskrevne markedstendenser på biografmarkedet og VOD-markedets fremkomst skabt
røre. Modellen repræsenterer en balance mellem
markedsvinduerne, hvor forventningsdannelsen
til hvert enkelt vindues rolle og betydning i
forhold til dansk films finansiering og indtjening
hidtil har været klar og stabil.
Forretningsmodellen er formelt intakt, men
udfordres på flere måder:
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•

•

•

•

•

Biografvinduet er i dag reduceret til 3-4
måneder mod tidligere 6 måneder. Billetsalget
for langt de fleste film ebber ud allerede
efter 4-8 uger i biografen. Problemstillingen
er her, at mange film alligevel stort set ligger
stille i 2-3 måneder, før publikum igen kan
få adgang til filmen i de sekundære vinduer.
Der er som nævnt tendens til blockbusterficering af biografvinduet, hvor de store film
sælger flere og flere billetter, mens film med
et mindre markedspotentiale taber terræn.
Videovinduet er under voldsom forandring.
Det fysiske videomarked har fortsat stor
økonomisk betydning, men udfordres af
VOD-markedet, der endnu ikke har stabiliseret sig i forhold til forbrugsmønster, filmudbud, prisstruktur og indtægtspotentiale.
Betalings-tv-vinduet har gennem de senere
år fået mindre betydning som indtægtskilde
og relativt større betydning i forbindelse
med filmens finansiering, idet tv-rettigheder
oftere sælges fra for at bidrage til produktionen. Rollen som finansierings- og
indtægtskilde udfordres af, at forbrugerne
er begyndt at nedgradere tv-pakkerne som
følge af den digitale udvikling.
Public service-tv-vinduet har traditionelt
haft en vigtig rolle som det vindue, der
sikrede alle danskere adgang til filmoplevelsen via DR eller TV 2. Parallelt med
Filminstituttets støtte har bidraget fra tv-stationerne en altafgørende betydning som
finansieringskilde for dansk film, idet de to
kilder samlet udgør den politisk fastsatte
offentlige kapital for dansk film. Vinduet
præges i øjeblikket af, at public service-tv i
en vis udstrækning koncentrerer sig om film
med stort publikumspotentiale.

3.3 INSPIRATION FRA UDLANDET I LYSET
AF DIGITALISERINGEN
Dansk film er ikke alene om de store udfordringer, der er fulgt med digitaliseringen. I en række
lande har man fra såvel markedsaktørers som
fra politisk side iværksat initiativer, der har sigte
på at understøtte og skabe grundlag for fornyelse af de lokale filmindustrier, og der kan, som
illustration af tænkningen, blandt andet peges
på følgende muligheder:
Telenet – der bedst kan sammenlignes med
danske TDC – har i den flamske del af Belgien

taget initiativ til at udvikle det strategiske samarbejde med den etablerede audiovisuelle industri.
Det er gjort i erkendelsen af, at digitaliseringen
kalder på nye forretningsmodeller, hvor de bredt
funderede ISP-virksomheder19 vil tabe terræn,
hvis de alene fokuserer på tele-infrastruktur og
distribution af tv-pakker, og ud fra et ønske om
at skabe sig en position på lokalt indhold.
Telenet har blik for, at markedet i stigende hast
udvikler sig mod VOD-universet, hvor det er
afgørende at tilbyde indhold, der dækker et
væsentligt udsnit af forbrugernes efterspørgsel
efter et bredt og frem for alt mere aktuelt udbud
af lokale film og tv-produktioner. Det er værd at
notere, at Telenet ikke søger eksklusiv kontrol
over deres udbud, men netop går efter at kunne
tilbyde en bred vifte på det tidspunkt, hvor forbrugernes efterspørgsel formodes at være
størst. Endelig bemærkes det, at Telenet involverer sig på et tidspunkt, hvor VOD-markedet
endnu ikke har stabiliseret sig i forretningsmodeller med klare pris- og vinduesstrukturer, men
tværtimod ønsker at medvirke til denne udvikling
ved at melde sig som aktør i den klassiske distributions- og finansieringsfamilie.
··

Den franske grundmodel, hvor alle distributionsplatforme bidrager via beskatning til den franske
film og tv-industri, kan være en inspirationskilde,
især hvis man fokuserer på det ”noget for noget”
princip, der er nøglen i modellen.
De forskellige markedsaktører – biografer, tvstationer, videodistributører, VOD-operatører
og teleindustrien – er alle involveret på grundlag af deres økonomiske udbytte ved distribution af audiovisuelt indhold. Hertil kommer det
franske fokus på at udvikle forretningsmodeller
og vinduesstrukturer, der tilgodeser den samlede distributionsfamilie og hermed søger at
optimere det kommercielle potentiale for
franske film.
I en dansk sammenhæng kan vi formentlig lade
os inspirere af, at hvis vi ønsker at udvikle den
danske model med en stærkere involvering af
nye markedsaktører fra teleindustrien og VODuniverset, så skal det være baseret på gensidighed og med optimering af de nye aktørers økonomiske og forsyningsmæssige interesse i lokal
audiovisuel indholdsproduktion og distribution.
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Inden for rammerne af Canada Media Fund har
man taget et stort skridt til at udvikle nye former
for digital indholdsproduktion i et offentligtprivat partnerskab, hvor kapital fra tv-stationer,
teleindustrien og kabel-tv-udbydere sammen
med offentlige midler har dannet grundlag for
fondsdannelsen. Fra politisk side har der i et
vist omfang været tale om at forpligte markedsaktørerne enten på grundlag af en beskatningsordning, på linje med Frankrig, eller på grundlag
af andre reguleringstiltag i forhold til teleindustrien. Det er ikke ganske enkelt at afkode, hvor
frivilligheden hører op, og truslerne om regulering begynder.
CMF har sat fokus på den digitale mediekonvergens såvel i betydningen, at efterspørgslen efter
audiovisuelt indhold på forskellige medieplatforme er i hastig stigning, som i betydningen,
at mediekonvergensen i sig selv giver helt nye
muligheder for udviklingen af nye værkstyper,
der præsenterer sig forskelligt via forskellige
medier såsom film, tv, computerspil, interaktive
værker, bøger og musik.
Førstnævnte udviklingstendens hænger snævert
sammen med behovet for udvikling af nye forretningsmodeller og vinduesstrukturer, der kan
tilgodese forbrugernes ønske efter nem tilgængelighed til en bred vifte af aktuelt indhold
på de forskellige digitale platforme.
Den anden tendens skal ses som en mulighed,
frem for en trussel, i forhold til de traditionelle
formater såsom spillefilm og tv-dramatik. Der er
således næppe tvivl om, at de traditionelle formater også i fremtiden vil nyde stor efterspørgsel som kunstneriske og kulturelle oplevelser.
Der er et helt nyt uudforsket potentiale ved
også at udvikle flermedielle produktioner.
I Danmark kan vi muligvis lade os inspirere af
det offentlige-private partnerskab, der udgør
det organisatoriske fundament for CMF. Det er
givetvis vigtige erfaringer at lære af, når det
gælder involvering af teleindustrien som såvel
kabel-tv-udbyderne, film- og tv-miljøet, de nye
digitale indholdsindustrier indenfor computerspil
og interaktiv produktion. Det giver god mening
at mange aktører involveres i den strategiske
udvikling i forhold til de audiovisuelle markeder
og udviklingen af nye flermedielle værktyper.
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4. DANSK FILMS ØKONOMISKE
SUNDHEDSTILSTAND
Målt med international målestok har dansk film
gennem de sidste 15 år manifesteret sig som
en stærk europæisk spiller. Hjemmemarkedsandelen
i biograferne har svinget mellem en fjerdedel og
en tredjedel, selvom dansk film kun udgør ca.
10-12 % af filmudbuddet. Mangfoldigheden i
forhold til genrer, målgrupper, populærkultur og
kunstfilm har været stor, og på den internationale
scene har vi næsten vænnet os til, at dansk film
år efter år henter store priser på de toneangivende festivaler og filmevents.
En del af fundamentet for dansk film er samspillet mellem på den ene side offentlig kapital
og offentlig regulering og på den anden side
privat produktionskapital og markedsmekanismerne inden for finansiering, distribution og
salg. Den såkaldte ”danske model” er udtryk for
et privat-offentligt samspil, hvor der vedholdende fokuseres på balancen mellem statslig styring og filmbranchens privatøkonomiske sundhedstilstand, virkelyst og innovationsevne.

De filmkulturelle visioner, der er afsættet for
danske filmstøtte, forudsætter således et kreativt
og økonomisk levedygtigt filmerhverv, der dog
på grund af det danske filmmarkeds ringe størrelse, ikke vil kunne opretholde en produktion
på ca. 20-22 danske spillefilm årligt uden
offentlig støtte.
I idealiseret form kan den danske model illustreres som nedenfor.
Modellen illustrerer, at filmstøtten ideelt set fungerer som risikovillig kapital, der har til opgave
at understøtte virksomheds- og forretningsudviklingen i den danske filmbranche. På den
måde indhøstes de kunstneriske og kulturelle
gevinster, der udgør den kulturpolitiske kerne i
dansk filmpolitik. På den ene side vil dansk film
ikke kunne overleve på rene markedsvilkår – på
den anden side har vi i Danmark aldrig haft
ønske om egentlig statsreguleret filmproduktion.

Omsætning, eksport og
vækst

Private
investeringer
(producenter og
distributører

Offentlig
finansiering
(DFI og tv)

Kulturel identitet og
selvforståelse

Filmproduktion i
Danmark
Nye kreative
virksomheder

Image af
Danmark i udlandet

Kilde: Deloitte

Udenlandsk kapital
(udenlandske
koproducenter,
regionale fonde og
internationale fonde)
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Den danske finansieringsmodel har rummet en produktionsvolumen på ca. 20 danske spillefilm
årligt siden 200320:

Samlet årlig produktionsøkonomi
(2012-priser)
Støtteordning

2003-2006

2007-2010

2011-201421

457 mio. kr.

430 mio. kr.

Anslået 420-430 mio. kr.

Antal film pr. år

Konsulentordning
Fokus på fortælling og kunstnerisk udtryk
Markedsordning
(Tidl. 60/40)
Fokus på fortælling og markedspotentiale

Gns. budget
(mio. kr.)

Antal film pr. år

Antal film pr. år
(Anslået)

Gns. budget
(mio. kr.)
(Anslået)

14

23

12

22

10

23

6-7

21

7-8

22

10

19

1

12

20-21

21

18-20

21

Råfilm
(Pilotordning for low-budget
film)
I alt

Gns. budget
(mio. kr.)

20-21

23

Bidraget til den samlede produktionsøkonomi fra forskellige hovedfinansieringskilder har holdt sig
nogenlunde stabilt på følgende måde gennem perioden 2003-2012:

Dansk privatkapital
Markedskapital fra udlejere (udlejerforskud)
Producentkapital (eget indskud fra producenterne)

24-29 %

Offentlig støtte
Filmstøtte fra Det Danske Filminstitut
Køb af udnyttelsesrettigheder fra DR og TV 2 (politisk forpligtelse)
Danske regionale filmfonde

53-57 %

Udenlandsk kapital og internationale fonde

16-19 %
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4.1 DEN DANSKE MODELS
FINANSIERINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER
En rapport fra Deloitte Consulting22 peger på, at
den danske finansieringsmodel i det store og
hele er intakt – der er for nuværende intet, der
tyder på, at finansieringskilderne vil udtørre med
en kraftig reduktion i den samlede produktionsøkonomi og -volumen som følgevirkning.

•

•
Deloitte-rapporten peger dog på en række
finansieringsmæssige tendenser, der sammenholdt med dansk films generelt vigende indtægtsniveau (omtales senere) kan udvikle sig
til trusler for den danske model:
•

•

•

•

Den samlede produktionsøkonomi viser en
nedadgående tendens fra et niveau i 20032006 på ca. 460 mio. kr. til et aktuelt
niveau på ca. 420-430 mio. kr. årligt. Faldet
i produktionsøkonomien gør sig alene gældende for konsulentfilmene, mens markedsfilmene har oplevet en stigning i økonomi
og produktionsvolumen.
Dansk film er i større udstrækning baseret
på privat kapital fra producenter og distributører, hvor andelen af den samlede
produktionsøkonomi er steget fra 25 % til
29 % siden 2003. Bidraget fra de øvrige
finansieringskilder er fulgt med reduktionen
i den samlede produktionsøkonomi.
Privatkapitalen er i sagens natur navnlig
rettet mod de såkaldte ”markedsfilm”, det vil
sige film, der støttes inden for rammerne af
Filminstituttets markedsordning23, hvor der
sættes fokus på filmenes markedspotentiale
og populærkulturelle kvaliteter. Det er
således her, at stigningen i privatkapitalens
finansieringsandel har gjort sig gældende
fra ca. 31 % i 2007-2010 til aktuelt 37 %.
Den offentlige støtte fra Filminstituttet og
public service-tv er ligeledes i større
udtrækning rettet mod markedsfilmene i
størrelsesordenen 60 %. Markedsfilmene
er således i overvejende grad fuldfinansieret
af dansk støtte og dansk privatkapital. Det
hænger sammen med, at markedsfilmene
primært er rettet mod det indenlandske
marked og derfor i overvejende grad ikke
tiltrækker produktionskapital fra udlandet.

•

•

Omvendt er privatkapitalen og den offentlige
støtte i mindre omfang til stede i de mere
kunstnerisk orienterede film, der støttes
inden for rammerne af konsulentordningen.
Her har privatkapitalen holdt sig konstant
på ca. 20 % gennem hele perioden, mens
den offentlige støtte svinger omkring de
50-55 %.
Finansieringen af konsulentfilm er således i
stor udstrækning afhængig af udenlandsk
kapital i størrelsesordenen 30 %24. I denne
sammenhæng bemærkes, at dansk films tiltrækning af udenlandsk kapital er baseret
på gensidighed, hvor Danmark tilsvarende
bidrager finansielt til udenlandske film.
Tidligere var bytteforholdet med udlandet
9:1, mens vi aktuelt blot får 4 kr. udenlandsk kapital til dansk film for hver krone,
vi giver ud.
Med hensyn til privatkapitalens sammensætning mellem markedskapital fra filmdistributørerne og producentkapital er det
karakteristisk, at fordelingen er mere ligelig
i markedsfilmene (60 % producentkapital),
mens producentkapitalen i konsulentfilmene
er på ca. 70 %.
Den offentlige finansiering via det politisk
fastsatte engagementsbeløb for DR og
TV 2 samt støtte fra Filminstituttet har, som
nævnt, holdt sig nogenlunde konstant på
50-55 % siden 2003. Det er imidlertid
bemærkelsesværdigt, at konsulentfilmene
i større udstrækning er baseret på
Filminstituttets støtte, mens fordelingen
mellem filmstøtte og tv-penge er mere
ligelig i markedsfilmene.

Sammenholdes udviklingstendenserne på finansieringsområdet med indtægtsudviklingen,
træder de samlede finansielle udfordringer for
dansk film tydeligere frem.

4.2 VIGENDE FILMINDTÆGTER VED
DISTRIBUTION OG SALG
Et af nøgleordene i den danske model har hidtil
været risikovillighed. Den offentlige støtte fra tv
og Filminstituttet fungerer som et økonomisk
fundament for en kreativ industri, der hermed får
mulighed for kunstneriske og kommercielle
satsninger. Ud over den offentlige støtte forudsætter modellen således et væsentligt element
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af økonomisk incitament – for producenter, distributører og andre markedsaktører – til at
investere i dansk filmproduktion. Muligheden for
at forrente den investerede kapital er et vigtigt
element i den blandingsøkonomi, som den danske model er udtryk for.

4.3 ØKONOMISK TILPASNINGSFASE FOR
DANSK FILM
Ifølge Deloitte-rapporten befinder den danske
produktionssektor sig i en konsoliderings- og
tilpasningsfase i forhold til de finansierings- og
indtægtsmæssige udfordringer:

Deloitte-rapporten peger på, at bruttoindtægtsniveauet gennem hele filmens levetid25 fra biografpremiere til visning på de danske public
service-kanaler (DR og TV 2) er faldet 40 % fra
2004 til 2011. Indtægtsfaldet er mest markant
for konsulentfilmene (fald på 42 % i perioden)
og noget mindre for markedsfilmene (30 %).

•

Indtægtsfaldet gør sig gældende i alle markedsvinduer26, men mest markant er faldet i indtægterne fra videovinduet, hvis relative andel af de
samlede indtægter for konsulentfilmenes vedkommende er faldet med 25 % og for markedsfilmene 10 % fra 2004-2011.

•

De faldende bruttoindtægter i videovinduet er
udtryk for, at digitaliseringen er begyndt at slå
igennem. De nye muligheder for at streame film
via legale VOD-tjenester og illegale pirattjenester har betydet en stor reduktion i den
fysiske filmleje og -salg af dvd/Blu-ray.
Endnu mere markant bliver indtægtsreduktionen, hvis man alene ser på de indtægter, der
afregnes til producenten – den såkaldte nettoindtægt27, der afgør, om producenten får sin
egen produktionskapital i filmen tjent hjem med
en eventuel positiv forrentning. Her peger rapporten på, at producenternes samlede nettoindtægt er faldet med mere end 50 % i
gennemsnit fra 2004 til 2011. Det markante
fald i nettoindtægterne betyder, at balanceforholdet mellem finansiering og indtægter forskubbes betydeligt. I 2004 udgjorde producenternes indtægter i gennemsnit 23 øre for hver
produktionskrone – aktuelt er balancen i størrelsesordenen 10 øre pr. produktionskrone.
Producentindtægterne er faldet mest for konsulentfilmene (60 %) og mindre for markedsfilmene (40 %). De store fald kan skyldes flere
forhold, men det datagrundlag, der er lagt til
grund for nærværende analyse, levner ikke
mulighed for en nærmere belysning.

•

•

Produktionsselskaberne skærer i omkostningerne, og der nedskaleres til en kerne af
medarbejdere. Den samlede medarbejderstab i sektoren er reduceret fra knap 700 i
2008 til ca. 400 ansatte i 2011, idet en
stor del af filmarbejdet nu varetages på
freelance basis af danske kontraktansatte
eller finder sted i udlandet28.
Den samlede produktionsøkonomi – det
samlede rådighedsbeløb for dansk film –
viser tegn på reduktion. Deloitte-rapporten
peger på, at der i øjeblikket sker en tilpasning med lavere filmbudgetter og færre store
satsninger. Mangfoldigheden – her forstået
som en passende variation mellem store
satsninger og mindre film – er udfordret.
På grund af de markant faldende indtægter
er den grundlæggende forudsætning for
privatfinansieringen – udsigten til en vis forrentning af den investerede kapital – truet.
Der er begyndende tegn på, at tilpasningsfasen i øget omfang vil føre til, at privatkapitalen koncentrerer sig om de mere sikre
populærkulturelle film i forhold til de kunstneriske satsninger, hvor reduktionen i
indtægtsniveauet navnlig har gjort sig gældende.
Den kunstneriske mangfoldighed presses
yderligere af, at konsulentfilmenes afhængighed af udlandskapital er stigende samtidigt
med, at konsulentfilmene i større ud-strækning baserer sig på filmstøtte set i forhold til
rettighedskøb fra public service-tv.

Deloitte-rapporten peger på, at navnlig de mellemstore og store selskaber spreder deres forretningsaktiviteter over flere områder end filmproduktion – fx postproduktion, distribution,
salg og relaterede aktiviteter så som tv- og
reklamefilmproduktion. De små selskaber, der
hidtil har været baseret på produktionen af et
fåtal af film, er nødlidende. De har ikke økonomi
til at involvere sig i nye forretningsområder eller
investere i risikofyldte projekter på samme
niveau som tidligere.
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Endelig giver 70 % af selskaberne i Deloittes
interviewundersøgelse udtryk for, at virksomhederne i filmbranchen i stigende grad lever af
selve produktionen frem for indtægterne fra distribution og salg. Flere selskaber indikerer
således, at filmens finansiering er blevet nøglen
til en sund film- og virksomhedsøkonomi, hvor
rettighederne til potentielle fremtidige indtægter
i stigende udstrækning sælges fra, og hvor der
er fokus på at opnå gode dækningsbidrag på
honorarer til de udførende producenter.
Samlet set er den danske models balance mellem offentlig understøttelse af produktion og
privat incitament til at producere film, der kan
generere en vis publikumsindtjening, udfordret.
På trods af de dystre udviklingstendenser er det
dog ikke rimeligt at tale om modellens endeligt.
I den aktuelle situation med vigende indtægter,
og dermed voldsomt pres i finansieringsfasen,
virker filmstøtten indtil videre som et beskyttende fundament for dansk filmproduktion, idet
den trods alt giver mulighed for et rummeligt
produktionsvolumen.
I det følgende kapitel stilles der skarpt på en
række aktuelle markedstendenser, der er fulgt i
kølvandet på digitaliseringen. Afsnittet vil sætte
fokus på de udfordringer og muligheder, som
markedet udstikker for distribution og salg af
dansk film.
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5. AKTUELLE MARKEDSTENDENSER
I LYSET AF DIGITALISERINGEN
Markedet for film er under forandring. I overskriftsform er der tale om en markant skærpet
konkurrence mellem de enkelte film, der tilbydes
publikum. Konkurrencen er skærpet inden for de
enkelte markedsvinduer, hvor udskilningsløbet
mellem afsætningsmæssigt stærke og mindre
stærke film manifesterer sig tydeligere og tydeligere; og den er skærpet mellem vinduerne i den
forstand, at markedsaktørernes eksklusive kontrol over filmene i de enkelte markedsvinduer er
under pres fra de øvrige vinduer.
Den skærpede konkurrence skyldes i høj grad
digitaliseringen. Udbredelsen af digital teknologi
i Danmarks ca. 160 biografer og biografcentre
er på få år blevet totalt dækkende.
Digitaliseringen har betydet billigere biografdistribution, og de tidligere fysiske begrænsninger i
udbredelsen og fordelingen af film til de enkelte
biografer er tilnærmelsesvis forsvundet. Ideelt
set kunne digitaliseringen af biografvinduet
betyde øgede muligheder for at premieresætte
et større udbud af film; men tendensen går i
modsat retning, hvor de stærke film opnår
endnu større udbredelse, og de mindre stærke
må ofte vige pladsen, nu da alle biografer har
fået større muligheder for simultant at vise de
samme økonomisk attraktive film.

Det første vigtige indtjeningsvindue efter biografvinduet – videomarkedet – oplever en tilsvarende markant forandring som følge af digitaliseringen. For få år siden var videomarkedet
baseret på fysisk salg og udleje af dvd og Bluray, hvor markedsføring og prissætning af
filmene i videobutikker og supermarkeder mv.
i stor udstrækning fulgte et fast mønster, der
fulgte filmens livsforløb. I dag er de digitale ondemand tjenester såsom iTunes, Netflix, TDC´s
streaming-tjenester, Viaplay, TV 2 Play mv., der
først og fremmest giver mulighed for elektronisk
leje, men også elektronisk salg29, på vej til at
overtage en stor andel af videomarkedet.
Det samlede film- og videomarked har endnu
ikke fundet et fast udbuds- og forbrugsmønster
med dertil hørende forretningsmodeller. Der
dog ingen tvivl om, at det samlede marked rummer gode vækstmuligheder, selvom markedsstrukturerne er under forandring. Prognosen for
den gennemsnitlige årlige økonomiske vækst på
filmmarkedet for 2013-17 er 2 %, således at
den samlede omsætning i 2017 spås at være
knap 8 mia. kr. Vækstraten dækker imidlertid
over betydelige modsatrettede tendenser mellem de forskellige markedsvinduer:

Markedssegment (mio. kr.)

Forv. omsætning 2013

Forv. omsætning 2017

Gnsnt. årlig vækst 2013-17*)

Samlet vækst 2013-17

Fysisk videosalg og -udleje

-49 %

1.018

519

-16 %

VOD via betalings-tv

138

197

9%

43 %

VOD (EST, T-VOD, S-VOD)

255

762

31 %

199 %

Biografomsætning (Box office)

1.142

1.255

2%

10 %

Betalings-tv (abonnement)

4.904

5.204

1%

6%

Samlet film- og video-omsætning

7.457

7.936

2%

6%

Kilde: Futuresource Consulting, Video Insight Forecast Denmark
*) Den gennemsnitlige årlige vækst dækker også vækst 2012-13
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Parallelt med arbejdet i Filmpolitisk Forum har
Filminstituttet udarbejdet en analyse af en
række centrale udviklingstendenser på filmmarkedet i lyset af digitaliseringen30. Analysen
sætter fokus på biografvinduets erfaringsmæssigt store betydning for filmenes samlede kommercielle potentiale og på brugernes forventninger til de nye streamingtjenester.

udstrækning ser ud til at koncentrere sig om de
store film, og filmenes levetid i biografvinduet
bliver kortere og kortere. Det skal dog understreges, at tendensen ikke er manifest. Bredden
i det danske filmudbud på biografmarkedet er
under pres; men indtil videre levner biografmarkedet fortsat plads til de mellemstore og
mindre film.

5.1 ”BLOCKBUSTERFICERING” AF
BIOGRAFVINDUET
Filminstituttets analyse bekræfter, at biografer
fortsat er et meget vigtigt vindue for dansk film.
Aktuelt er der således ikke mange tegn på, at
publikums interesse for at se film i biografen er
svækket som følge af de nye tekniske muligheder for store filmoplevelser i hjemmet. Siden
2005 har der således været et højt og tilnærmelsesvist stabilt niveau i billetsalget til danske
spillefilm. Dansk film sælger vedvarende i omegnen af 3-4 mio. billetter årligt, svarende til en
markedsandel omkring de 25 % i gennemsnit i
forhold til et samlet dansk biografmarked på
12-14 mio. billetter.

5.2 BIOGRAFVINDUET BESTEMMER
FILMENES EFTERFØLGENDE
MARKEDSPOTENTIALE
På trods af digitaliseringen og de nye muligheder for publikumsadgang til filmoplevelser i hjemmet, har biografvinduet indtil videre en fortsat
afgørende betydning for dansk films samlede
indtægtspotentiale.

Biografmarkedet er imidlertid præget af den
intensive konkurrence, der er fulgt i kølvandet
på digitaliseringen. Siden 2005 er det tendensen, at der sælges flere og flere billetter til
de store danske film (billetsalg over 200.000)
og færre billetter til de mellemstore (50-200.000
billetter) og de små film (under 50.000 billetter).
De store films andel af det samlede danske billetsalg er fra 2005 til 2012 således steget fra
64 % til 76 %, mens de mellemstore film andel
er faldet fra 27 % til 18 % og de små films
andel fra 9 % til 5 %.
Den skærpede konkurrence viser sig også ved,
at indspilningsperioden for danske film – perioden hvor filmene oppebærer hovedparten af
deres samlede billetsalg – bliver kortere og
kortere. Allerede i fjerde uge efter filmenes biografpremiere har danske film således indspillet
80-90 % af deres samlede billetsalg31, hvor
navnlig de mindre film tidligt udtømmer deres
omend lille biografpotentiale.
Samlet set er der begyndende tendenser til
blockbusterficering af biografmarkedet forstået
på den måde, at billetsalget i større og større

Filminstituttets analyse viser således, at der er
en markant afsmitningseffekt fra succes i biograferne til det efterfølgende fysiske salg på
dvd/Blu-ray32. I store træk vil en film, der klarer
sig godt i biograferne, også klare sig godt i de
øvrige distributionsvinduer. Omvendt vil et ringe
billetsalg i biograferne yderst sjældent kunne
opvejes af en publikumsmæssig og økonomisk
succes på de efterfølgende markeder.
Det kan dog også konstateres, at de efterfølgende markedsvinduer for de små og mellemstore film relativt set har en større betydning for
filmenes samlede indtjening. Den gennemsnitlige fordeling af den samlede omsætning fordeler sig i størrelsesordenen 80 % i biografvinduet
og 20 % i videovinduet33. For de små film udgør
videovinduet 25-30 %, mens de mellemstore
og store film ligger på 15-20 % af den samlede
omsætning. I absolutte kroner har såvel biografvinduet og videovinduet i sagens natur størst
økonomisk betydning for de store film. I
gennemsnit omsætter en stor film for ca. 33,3
mio. kr. på biografmarkedet og 6,6 mio. kr. på
videomarkedet, en mellemstor for 7,4 mio.
kr./1,7 mio. kr. og en lille film 1,6 mio. kr./0,6
mio. kr.
I lyset af tendensen til, at de små og mellemstore film i øget omfang er under pres inden for
biografvinduet, er det bemærkelsesværdigt, at
denne kategori af film trods alt kan opnå fornyet
gennemslagskraft på de efterfølgende markeder.
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Selvom hovedtendensen klart viser biografvinduets store betydning for danske films samlede
markedspotentiale, indikerer analysen, at de
sekundære markeder rummer mulighed for at
styrke bredden på det samlede danske filmmarked.

5.3 VOD-MARKEDET ER I RIVENDE
UDVIKLING OG HAR LANGT FRA
STABILISERET SIG
Danskere i alle aldersgrupper streamer nu film
og tv-serier, men særligt de yngste forbrugere
(15-29-årige) har taget streaming-tjenesterne
til sig. Resultaterne fra YouGovs undersøgelse
”Danskernes nye videovaner”34 viser, at brugen
af streaming er steget markant siden tjenesternes gennembrud på det danske marked i
efteråret 2012.
VOD-markedet – markedet for elektronisk salg
og udleje on-demand – er i høj grad domineret
af den amerikanske abonnementstjeneste
(S-VOD) Netflix, mens de danske TDC-ejede
tjenester35 – YouSee og YouBio, der tilbyder
såvel S-VOD som T-VOD – også er markante
spillere på det danske marked. iTunes, der som
den eneste tjeneste i Danmark tilbyder EST
udover T-VOD, er den tredje mest udbredte
tjeneste på det danske marked, efterfulgt af
Viaplay (T-VOD og S-VOD) og TV 2 Play
(S-VOD)36.
Det er karakteristisk, at VOD-markedet langt fra
har stabiliseret sig, hverken i forhold til forbrugsmønstre, filmudbuddet, økonomisk potentiale
eller forretningsmodeller:
Forbrugsmønsteret er indtil videre præget af lav
loyalitet i forhold til tjenesterne. Nøgleparameteret
i forbrugsvalget synes at være en teknisk velfungerende tjeneste, der kan anvendes på mange
forskellige platforme (smart-tv, pc, mobil og tablets), men markedet er som helhed præget af
mange ”test riders” og stor udskiftning i de
enkelte tjenesters kundebase. Der er dog tendens til, at forbrugerne i øjeblikket prioriterer de
abonnementsbaserede tjenester (S-VOD), men
forbrugerne finder samtidig, at udbuddet af filmtitler og serier her lader en del tilbage at ønske.
Udbuddet på disse tjenester opleves typisk som
værende af ældre dato.

Samtidig giver YouGov-analysens respondenter
udtryk for, at man forbruger et bredere udbud af
filmgenrer via VOD (S-VOD og T-VOD) i
forhold til biografvinduet og det fysiske salg.
Forventningen er, at det samlede forbrug af film
og tv-serier til hjemmebrug (eller ”på farten”) vil
stige i forhold til det fysiske videomarked og
flow-tv. Endelig giver forbrugerne udtryk for, at
fremkomsten af legale VOD-tjenester vil medføre en reduktion i ulovlig fildeling, streaming og
download (piracy)37.
Som omtalt opleves filmudbuddet på navnlig de
abonnementsbaserede tjenester som utilfredsstillende. Filminstituttets analyse bekræfter, at
der for danske film er endog meget stor forskel
på udbuddet hos S-VOD tjenesterne og T-VOD
tjenesterne38. For de i alt 73 danske filmpremierer fra 2010-medio 2013 findes blot 11 %
på Netflix (S-VOD), mens iTunes og Viaplay, der
begge tilbyder T-VOD, udbyder mere end 50 %
af filmene. De danske tjenester – TDC universet
og TV 2-play – udbyder henholdsvis 99 % og
93 % af alle film.
Med hensyn til det økonomiske potentiale peger
flere iagttagere, herunder Deloitte-analysen, på,
at VOD-markedet næppe vil kunne generere et
omsætnings- og indtægtsniveau, der kan opveje
de danske markedsaktørers indtægtstab på det
fysiske videomarked. Forbrugernes overvejende
interesse for de abonnementsbaserede tjenester
bekræfter denne antagelse. I hvert fald har forbrugsmønsteret i forhold til T-VOD tjenesterne
endnu ikke påvist et passende stort potentiale
til trods for, at filmudbuddet her både opleves
som og faktuelt er bredere og mere aktuelt.
De flertydige udviklingstendenser, der tegner
sig på VOD-markedet – forbrugernes præference for abonnementstjenesterne, deres oplevelse af tjenesternes ringe filmudbud i forhold til
T-VOD tjenesterne og den konstaterede store
forskel i udbuddet af danske premierefilm på de
forskellige tjenester – gør det vanskeligt at
pege på, hvordan VOD-markedets forretningsmodeller vil udvikle sig.
I øjeblikket har prisniveauet i T-VOD universet
stabiliseret sig på 30-50 kr. pr. filmleje afhængigt af filmens alder39, men det er pt. usikkert,
om prisen afspejler en ”naturlig” balance mellem
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udbud og efterspørgsel. Prisniveauet kan vise
sig at være for lavt, hvis T-VOD tjenesterne får
mulighed for at lægge større afstand til S-VOD
tjenesterne ved i øget omfang at tilbyde et
stadigt mere attraktivt og varieret indhold af
aktuelle film og tv-serier. Omvendt kan prisniveauet vise sig at være for højt, hvis det viser
sig, at en reduceret pris vil kunne øge forbruget
og dermed omsætningen i væsentligt omfang.
Udover prisniveauet i T-VOD universet er det
usikkert, hvordan balancen mellem S-VOD
tjenester og T-VOD tjenester vil udvikle sig. På
den ene side indikerer YouGov en stærk – og
stigende – forbrugerpræference for abonnementstjenesterne, på den anden side har forbrugerne præference for nyt og varieret indhold.
I denne sammenhæng peger YouGov analysen
på, at forbrugerne har vanskeligt ved at orientere sig på det samlede VOD-marked, hvor der
er stor usikkerhed i forhold til, hvornår en given
film er tilgængelig på hvilke tjenester. Usikkerheden gør sig navnlig gældende i forhold til
S-VOD universet, hvor nogle film allerede er tilgængelige efter 2 år, mens andre først er tilgængelige 5 år efter biografpremieren40, men
som det fremgik ovenfor er T-VOD-vinduet –
dog bortset fra de danske tjenester – også
præget af tilfældighed i forhold til, hvilke film
der er tilgængelige hvornår.
Sammenfattende har VOD-markedet endnu ikke
stabiliseret sig i en gennemsigtig prisstruktur,
hvor forbrugerne oplever, at prisudviklingen på
de enkelte film følger et fastlagt mønster efter
filmens premiere på samme måde, som det
kendes fra det fysiske videomarked. Ydermere
oplever forbrugerne, at udbuddet af de enkelte
titler kan forekomme tilfældigt, idet markedet
endnu ikke har etableret et fast mønster for,
hvor og hvornår filmene er tilgængelige på
VOD-markedet i tiden efter biografpremieren.

5.4 PÅ VEJ MOD NYE FORRETNINGSMODELLER?
Distributionen af spillefilm har gennem mange år
fulgt et mere eller mindre fast mønster. De
første 6 måneder var reserveret til biografforevisning, hvor filmen havde tid til at optimere sit
billetsalg baseret på biografdistributørens fastlæggelse af antal visningskopier og dermed fil-

mens udbredelse. Det næste vindue på
ligeledes 6 måneder var reserveret til filmudlejning og -salg på det fysiske videomarked, hvor
et godt biografliv var nøglen til at booste
markedspotentialet i filmens første sekundære
vindue. Det tredje vindue var forbeholdt betalingstv, hvor betalings-tv-stationerne kunne profilere
deres filmkanaler som tv-premierevinduer for
film. Dette vindue havde typisk en varighed på
6-12 måneder. Sammenlagt havde filmen et
kommercielt forløb på 18-24 måneder, før filmen kunne vises på dansk public service-tv,
der i henhold til en politisk forpligtelse havde
investeret betydelige midler i filmen i form af
udnyttelsesrettigheder.
Illustration: Se side 30.
Den klassiske forretningsmodel har gennem
mange år medvirket til at understøtte dansk filmfinansiering og har skabt grundlag for at optimere filmenes samlede indtægtspotentiale.
Modellen har således medvirket til, at producenterne kunne tiltrække investeringskapital til filmens produktion fra markedets øvrige aktører,
idet forventningsdannelsen til filmens indtægtspotentiale var baseret på et gennemsigtigt
grundlag med klart adskilte markedsvinduer.
Den klassiske forretningsmodel repræsenterer
så at sige en balance mellem vinduerne, hvor
hvert enkelt vindues rolle og betydning i forhold
til dansk films finansiering og indtjening er stabil
og klart defineret.
Forretningsmodellen er i mange henseender
fortsat intakt, men udfordres på flere måder:
•

•

•

Biografvinduet er i dag som udgangspunkt
3-4 måneder efter markedsaktørernes
erkendelse af, at billetsalget for langt de
fleste film ebber ud allerede efter 4-8 uger
i biografen. Problemstillingen er her, at
mange film ligger stille i 2-3 måneder, før
publikum igen kan få adgang til filmen i de
sekundære vinduer.
Der er, som nævnt, tendens til blockbusterficering af biografvinduet, hvor de store film
sælger flere og flere billetter, mens film med
et mindre markedspotentiale taber terræn.
Videovinduet er under voldsom forandring.
Det fysiske videomarked har fortsat stor
økonomisk betydning, men udfordres af
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Den klassiske forretningsmodel i oversigtsform:

Varighed og
eksklusiv-forhold

Biografvinduet

Videovinduet: Fysisk
salg og udlejning

Betalings-tv

Dansk public service-tv

6 måneder

6-12 måneder

6-12 måneder

Eksklusivt vindue

Eksklusivt

Eksklusivt for den valgte
tv-udbyder

4-6 år
Holdbackperioden fra biografpremiere til frigivelse til
dansk public service-tv
(DR og TV 2) er politisk
fastsat til 18-24 måneder.
Tv’s licensperiode er fra
2011 nedsat fra 6 til 4 år.

Delvist overlap med betalings-tv

Forretningsmæssig
betydning

Hovedsageligt finansieringsbidrag i form af distributørindskud til filmens produktion
(såkaldt ”minimumsgaranti”).

Første vigtige indtjeningsvindue, idet minimumgarantien kan være tilbagebetalt i biografvinduet.

Indskuddet tilbagebetales til
distributøren, før producenten får adgang til eventuelt
overskydende indtægter fra
salget af biografbilletter.

•

•

VOD-markedet, der endnu ikke har stabiliseret sig i forhold til forbrugsmønster, filmudbud, prisstruktur og indtægtspotentiale.
Tendensen går indtil videre i retning af, at
omsætningsniveauet i videovinduet vil blive
reduceret markant.
Betalings-tv-vinduet har gennem de senere
år fået større betydning i forbindelse med
filmens finansiering, idet tv-rettigheder
oftere sælges fra for at bidrage til produktionen, og mindre betydning som efterfølgende indtægtskilde. Rollen som finansieringskilde udfordres af, at forbrugerne er
begyndt at nedgradere tv-pakkerne som
følge af den digitale udvikling.
Public service-tv vinduet har traditionelt haft
en vigtig rolle som vindue, der sikrede alle
danskere adgang til filmoplevelsen via DR
eller TV 2. Denne rolle udfordres af brugernes digitale adgang til film langt før, de
kan vises på public service-tv. Parallelt med
Filminstituttets støtte har vinduet en
altafgørende betydning som finansieringskilde, idet de to kilder samlet udgør den politisk fastsatte grundkapital for dansk film.
Vinduet præges i øjeblikket af, at public
service-tv i en vis udstrækning koncentrerer
sig om film med stort publikumspotentiale,
og at tv-stationerne med afsæt i deres pub-

Delvist overlap med fysisk
salg og udlejning
Hovedsageligt finansieringsbidrag, idet tv-rettighederne ofte sælges fra i
forbindelse med filmens
finansiering eller indgår i
minimumsgarantien.

Politisk fastsat engagementsbeløb for DR og TV
2’s køb af udnyttelsesrettigheder i dansk film.
Tv-stationerne bestemmer
selv deres finansieringsbidrag til de enkelte film,
idet det dog er politisk
fastsat, at pengene i stor
udtrækning skal målrettes
film, der også støttes af
Filminstituttet.

lic service-forpligtelser i øget omfang erhverver rettigheder til udnyttelse af filmene
på tv-stationernes egne digitale platforme.
Samlet set er den klassiske forretningsmodel og
vinduesstruktur sat i spil i kraft af de forandringer på filmmarkedet, der er fulgt i kølvandet på
digitaliseringen. Spørgsmålet er, om de skitserede udviklingstendenser med deraf afledte
udfordringer for dansk films finansiering og
indtjening vil kunne manifestere sig i nye
levedygtige forretningsmodeller41.
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6. UDENLANDSKE ERFARINGER OG TILTAG
I LYSET AF DIGITALISERINGEN
Danmark er ikke alene om de digitale udfordringer i forhold til filmbranchens økonomiske
sundhedstilstand og udviklingen på filmmarkederne, som blev beskrevet i de foregående
kapitler. Digitaliseringen af den audiovisuelle
industri har sat sig dybe spor i hele verden, og
i mange lande er der fokus på, hvordan man kan
tackle de nye økonomiske og markedsmæssige
udfordringer – og i det hele taget udnytte de
nye muligheder for innovation, som digitaliseringen afstedkommer.
I dette kapitel sættes der fokus på erfaringerne
fra den flamske del af Belgien, Frankrig og
Canada – tre lande, der har udviklet nye og
spændende tiltag i forhold til den digitale
udvikling, og som vi muligvis kan lade os inspirere af her i Danmark. De tre lande har alle deltaget med præsentationer i Filmpolitisk Forum.
I overskriftsform blev den flamske model præsenteret som en såkaldt ”frivillig model”, hvor den
største aktør i den flamske kabel-tv- og teleindustri har taget initiativ til etablering af en
audiovisuel fond med henblik på aktivt at involvere sig i udvikling og produktion af lokalt indhold. Den franske model blev præsenteret som
en såkaldt ”lovgivningsmodel”, hvor man har
etableret en form for beskatning af teleindustrien, kabel-tv-udbydere og VOD-udbydere
baseret på, at internet-distribution af audiovisuelt indhold udgør et væsentligt økonomisk
fundament for tele-industriens forretningsmodel.
Den canadiske model indeholder ligeledes et
beskatningselement, men interessen for modellen
samler sig om dens fokus på transmedia og på
samspillet mellem forskellige medier såsom tv,
bøger, spil, musik og film.
Også fra EU’s kommissionens side har der gennem de senere år været fokus på, hvordan man
kan understøtte og udvikle den europæiske
audiovisuelle industri med udgangspunkt i de
nye digitale muligheder. I overskriftsform er der
fokus på digitalisering af filmarven, på ophavsretten og på udvikling af den fælles europæiske

regulering af de audiovisuelle markeder42.
Kapitlet afsluttes med et kort afsnit om det
seneste EU politiske tiltag på feltet.

6.1 BELGIEN: STAP, TELENETS INITIATIV
TIL MEDFINANSIERING AF DEN
AUDIOVISUELLE SEKTOR I FLANDERN
Det privatejede Telenet er tele-, kabel-tv- og
internetudbyder og kan bedst sammenlignes
med danske TDC. I oktober 2012 tog Telenet
initiativ til den såkaldte STAP43, en audiovisuel
investeringsfond på 30 mio. euro over 4 år.
Initiativet skal ses i lyset af, at man i 2009 politisk besluttede at reducere den offentlige støtte
til den flamske industri, der hidtil havde været
på ca. 24 mio. euro årligt, og at audiovisuelle
skatteincitamentsordninger som følge af finanskrisen ikke førte til investeringer i samme
omfang som tidligere.
Godt 1/3 af midlerne i STAP-initiativet kanaliseres via det statslige filminstitut VAF44 til udvikling og produktion, mens de øvrige midler
kanaliseres direkte til produktionsselskaber
fordelt med 25 % til de flamske broadcasteres
inhouse-produktion og 75 % til uafhængige
produktionsselskaber. Til gengæld for investeringerne i filmproduktion mv. kræver Telenet
blandt andet non-eksklusive VOD-rettigheder
(S-VOD og T-VOD).
Baggrunden for initiativet er et ønske om at
spille en mere aktiv rolle i forhold til medfinansiering af flamsk indholdsproduktion. På linje
med Danmark er lokalt flamsk indhold et stærkt
brand i såvel biograferne som på de flamske tvog VOD-markeder. Med tiltaget ønsker Telenet
at involvere sig i udviklingen og debatten om
nye digitale distributionsformer og nye forretningsmodeller.
Grundtanken er at give Telenets kabel-tv- og
VOD-kunder bedre adgang til lokalt kvalitetsindhold, uden dog for spillefilmenes vedkommende
at ændre ved biografvinduets eksklusive kontrol
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over de første måneder i filmenes kommercielle liv.
På VOD-området ønsker Telenet imidlertid at
afprøve nye modeller for Premium VOD, hvor
publikum kan se nyere film og tv-serier via kabel-tv
eller internetstreaming, idet man har erfaret, at
publikum alt for sent får hjemmeadgang til et
bredt udbud af lokalt audiovisuelt indhold.
Initiativet indeholder således et vigtigt element i
forhold til afprøvning af nye forretningsmodeller,
hvor der er sat fokus på prisdannelsen og på
udvikling af et attraktivt og bredt udbud. Telenet
ønsker udnyttelsesrettigheder til mange værker
frem for eksklusive rettigheder til få værker.
I efteråret 2013 er STAP-initiativet ikke fuldt
implementeret. På filmområdet er aftaler på
plads omkring premiumvinduet, herunder
S-VOD og T-VOD. Der forhandles fortsat med
broadcastere om rettigheder til tv-serier mv.

6.2 FRANKRIG: BESKATNING AF INTERNETOPERATØRER
Den franske lovgivning og finansieringsmodel
tager afsæt i, at al virksomhed, der udnytter
audiovisuelt indhold, skal medvirke til finansiering
af nyt indhold. Alle led i distributionskæden
betaler en afgift, beregnet ud fra deres forretningsmæssige udbytte. På den måde har
Frankrig udviklet en form for audiovisuel ”mikroøkonomi”, hvor den franske stat i stedet for at
allokere midler fra det generelle finanslovsbudget har etableret en afgiftsmodel, hvor en
del af omsætningen og overskuddet fra udnyttelsen af audiovisuel produktion redistribueres
til udvikling og produktion af nyt indhold mv.
Den franske filmfond er således tænkt som en
”win-win” mekanisme i den forstand, at aktørernes ”tvangsbidrag” reinvesteres i nye filmproduktioner og andre filmrelaterede formål, der
gavner alle involverede aktørers forretning.
Beskatningen af de forskellige aktører er som
nævnt udregnet på grundlag af filmmediets forventede bidrag til overskuddet.
Ordningen blev etableret i 1948, i første
omgang som en skat på biografbilletter, der
blev øremærket til filmproduktion. Siden 80’erne
og frem til 2007 har man indlemmet tv-broadcastere, video-distributører, video- on-demand
udbydere og senest teleindustrien (ISP-

virksomheder)45 i finansieringsmodellen. Samlet
set genererer modellen 6-700 mio. euro årligt til
den franske audiovisuelle sektor. Modellen
administreres af det franske filminstitut CNC46.
Den franske model blev fundamentalt udfordret
under finanskrisen, idet ISP-sektoren frem til
2010 var begunstiget af en lavere momssats.
Forøgelsen af momssatsen til det generelle
franske momsniveau ovenpå afgiften til CNC
dannede grundlag for reform af beskatningsordningen med fokus på at etablere en ny ”winwin” aftale med ISP-virksomhederne, kabel-tv
og VOD-operatørerne. Hovedpunkterne i
reforminitiativet er følgende:
•

•

•

•

•

Stærk betoning af det audiovisuelle indholds stigende betydning for operatørernes
forretningsmodeller. Antallet af modtageenheder for audiovisuelt indhold via satellit,
kabel-tv og Internet er i stærk stigning, og
i 2016 vil størstedelen af den samlede
internettrafik komme fra audiovisuelt indhold. Efterspørgslen efter replay-tv (start
forfra og catch-up tv) og on-demand tjenester er i stærk vækst.
Alle medietjenester og distributionsplatforme bør deltage i ordningen. I forhold til
de øvrige markedsaktører er det uholdbart
at friholde en central distributionsplatform
fra deltagelse i finansieringsmodellen.
De nye distributionsplatforme indlemmes i
”distributionsfamilien” og får plads i de rådgivende og styrende organer for ordningen.
Den franske filmfond skal i øget
udstrækning fokusere på web-indhold
såsom multimedier og computerspil samt
understøtte udviklingen af VOD-platforme
og nye fleksible vinduesstrukturer med henblik at styrke VOD-markedets attraktion.
Fortsat fokus på traditionelt indhold såsom
spillefilm, tv-serier og dokumentarfilm.

Den næste udfordring for den franske model er
spørgsmålet om indlemmelse af de såkaldte
OTT-operatører47 i beskatningsordningen. Nye
audiovisuelle services såsom iTunes, Youtube,
Facebook og Google er vært for en meget stor
del af distributionen af audiovisuelt indhold, og
det forventes, at Netflix også vil etablere en
fransk service.
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Den franske beskatningsordning har været
intensivt debatteret på EU-plan på grund af
EU-Kommissionens vægring mod indlemmelse
af ISP-virksomhederne i ordningen. EU-Kommissionen mente, at beskatningen stred imod
EU-lovgivningen48; men i sommeren 2013 blev
ordningen godkendt.

6.3 CANADA: INNOVATIVT FOKUS PÅ UDVIKLINGEN AF NYT DIGITALT INDHOLD OG
FORRETNINGSMODELLER
På linje med Frankrig har man i Canada gennem
mange år haft fokus på etableringen af en form
for mikroøkonomi, der kunne danne det økonomiske grundlag for canadisk egenproduktion af
film og tv. Spillefilm og dokumentarfilm har dog
siden 1967 været støttet via offentlige midler
gennem Telefilm Canada, og denne støttemodel
fungerer fortsat. Interessen i Filmpolitisk Forum
har samlet sig omkring etableringen af Canada
Media Fund (CMF) i 2009, som er en sammenlægning af Canadian Television Fund og
Telefilms særlige støtteordning til digitalt indhold, New Media Fund.
CMF er hovedsageligt baseret på omsætningsafgifter fra kabel-tv-operatører49. De offentlige
midler, der tidligere blev allokeret via Telefilms
New Media Fund indgår også i fonden, men der
blev ikke tilført nye offentlige midler til fonden.
Sammenlagt administreres ca. 2 mia. kr. årligt.
Med sammenlægningen etablerede Canada en
ny form for offentligt-privat partnerskab med en
uafhængig bestyrelse, der sætter rammen for
fondens drift og udstikker de overordnede
strategiske sigtelinjer.
Fonden har det erklærede formål at understøtte
udviklingen af et konvergeret digitalt mediemarked, hvor der er sat fokus på innovation,
navnlig i forhold til udvikling af indhold med stor
publikumsmæssig gennemslagskraft på såvel
traditionelt tv som de digitale platforme50.
Det sker gennem to støtteordninger, der begge
rent administrativt er henlagt til Telefilm Canada:
Convergent Stream, hvor hovedparten af CMF’s
midler udgør en støttefond, som de uafhængige
producenter herefter kan søge med deltagelse

af et canadisk tv-selskab. Støtteordningen skal
understøtte tv-produktion og dertil knyttet digitalt medieindhold inden for fire genrer: Fiktion,
dokumentar, børn og unge samt scenekunst.
Experimental Stream, hvor tildeling af støtte ikke
forudsætter visning på tv, men kan tildeles
produktioner, der er udviklet direkte til digitale
platforme. Med deltagelse af en international
jury disponerer CMF støttemidler til udvikling af
innovativt, interaktivt og banebrydende indhold
og fx apps. Desuden støttes udviklingen af nye
digitale forretningsmodeller.
Erfaringerne siden 2009 er overvejende positive:
•

•

•

•

•

•

Nye former for brugeroplevelser og publikumsmæssig gennemslagskraft gennem
flere medier er sat i centrum. Der er fokus
på ”ægte” multimedialitet, hvor det ikke er
tilstrækkeligt fx at markedsføre en tv-serie
via digitale medier (fx ”community building”
via en hjemmeside eller et computerspil),
men transmedia, hvor det støttede værk
skal kunne fungere selvstændigt og i gensidigt samspil på flere medier simultant – fx
som tv-produktion, bog, spil, film eller
musik.
Der er skabt et forum for transmedia, hvor
dialogen mellem traditionelle tv-udbydere
og den digitale indholdsindustri er under
udvikling.
Publikum indtager en mere aktiv rolle under
overskriften brugerdreven innovation. Det
sker via crowdfunding i finansieringen og
via brugerindflydelse på indholdsudviklingen.
Fokus på udviklingen af nye forretnings
modeller for tv, hvor traditionelle kabel-tvstationer i øget omfang udvikler strategier
i forhold til flermediel produktion og nye
distributionsformer.
Indlemmelse af OTT-leverandører i CMF.
Eksempelvis bidrager iTunes som indholdsaktør og kan herigennem få adgang til fondens midler via Experimental Stream.
Der er dog udfordringer for CMF – navnlig
i tilknytning til det fortsat store fokus på det
traditionelle flow-tv. Indtægterne til fonden
er således faldet i 2012-13, hvilket formodes at hidrøre fra, at forbrugerne og
dermed indtægterne i øget omfang søger
mod Internettet og de mobile platforme på
bekostning af kabel-tv.
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6.4 EU-KOMMISSIONENS GRØNBOG OM
KONVERGENS I EN AUDIOVISUEL VERDEN
I april 2013 offentliggjorde EU-Kommissionen
grønbogen ”Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet
og værdier”51. Afsættet for grønbogen er, at
medieudbydere såsom fjernsynsforetagender og
audiovisuelle medietjenester, der distribuerer
indhold via internettet i stigende grad konvergerer. Med konvergens forstås her den
løbende sammensmeltning eller integration af
traditionelle tv-tjenester og VOD-tjenesterne.
Grønbogen peger på, at grænserne mellem
lineær transmission til tv-apparater og VODtjenesterne udviskes, hvilket fører til udviklingen
af nye forbrugsmønstre.
Grønbogen er sendt i offentlig høring med det
formål at få belyst, hvilken betydning konvergensen har for den økonomiske vækst i den
audiovisuelle sektor, udviklingen af nye forretningsmodeller, mediepluralisme, kulturel diversitet, forbrugerbeskyttelse herunder beskyttelse
af børn52.
Grønbogen og høringen vil danne grundlag for
de videre overvejelser af mulige politiske reaktioner, herunder reguleringsmæssige tiltag.
Traditionelt tv og såkaldt ”tv-lignende ondemand-tjenester” er i dag underlagt
EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester
(AVMS-direktivet) fra 2010, der blandt andet
fastsætter minimumsregler for medlemslandene
om reklamer, fremme af europæiske audiovisuelle produktioner og beskyttelse af mindreårige.
Filminstituttets høringssvar53
Filminstituttet hæfter sig ved grønbogens overordnede spørgsmål, om hvordan vi kan udnytte
konvergensudviklingen til at skabe økonomisk
vækst og innovation i Europa.
Det audiovisuelle marked i Europa er i modsætning til f.eks. USA, både kulturelt og erhvervsmæssigt stærkt fragmenteret med små og mellemstore sprogområder og små og mellemstore
produktionsmiljøer, der inden for tv, film og de
nye digitale tjenester skal udvikle Europa’s
konkurrenceposition i et digitaliseret mediemarked.

I den forbindelse er det helt afgørende, at
medlemslandene fortsat har mulighed for at
udvikle filmpolitikken og den audiovisuelle politik
med afsæt i de specielle kulturelle og erhvervsmæssige udfordringer, der gør sig gældende i
de 28 medlemslande, samt i forhold til de fælles
bestræbelser på at udvikle det fælles marked for
produktion og distribution af europæisk indhold.
Spørgsmålet, som stilles i Kommissionens
Grønbog, bør anses som en påmindelse om, at
Kommissionens fastsættelse af nye rammer for
statsstøtte på det audiovisuelle område bør give
medlemslandene optimale muligheder for at
iværksætte tiltag, der kan understøtte de
europæiske audiovisuelle erhverv på en sådan
måde, at vi samtidig udvikler Europas kulturelle
og kunstneriske særkende og diversitet.
Den europæiske film- og mediepolitik har historisk været fokuseret på at fremme produktion og
cirkulation af europæisk film og tv; både for at
understøtte den europæiske kulturelle identitet
og diversitet og for at dæmme op for amerikansk
markedsdominans. Traditionelt har følgende
instrumenter været taget i anvendelse: Offentlig
støtte til produktion og distribution, must-carry
regler og kvoter for transmission af og investering i europæisk indhold, opkrævning af licens til
nationale public service-foretagender samt regler,
der tilgodeser nationale operatørers adgang til
distributions-infrastruktur (f.eks. sendenet).
Mediekonvergensen udfordrer disse instrumenter – i særlig grad i kraft af de nye OTTtjenesters fremkomst. I den forbindelse finder
Filminstituttet det af stor betydning, at der fra
medlemslandenes og EU’s side sikres lige
konkurrencevilkår i Europa for de europæiske
VOD-tjenester og tjenester, der har oprindelse
eller hjemsted uden for Europa. Udfordringen er
i denne forbindelse at skabe grundlag for, at
begge typer tjenester kan involvere sig aktivt i
investering og distribution af europæisk medieindhold og dermed aktivt tage medansvar for
den fortsatte pluralisme i medieudbuddet i
Europa og globalt.
EU forordning vedr. moms
Efter fremsendelsen af Filminstituttets høringssvar er instituttet blevet opmærksom på en
EU-forordning, der har til hensigt at ligestille
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teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester
samt elektroniske tjenesteydelser i momsmæssig henseende54. Forordningen tager sigte på at
sikre gennemførelsen af EU-direktiv 2006/112/
EF som ændret ved direktiv 2008/8/EF, hvor
det fastsættes ”…at alle teleydelser, radio- og
tvspredningstjenester og elektroniske tjenesteydelser fra den 1. januar 2015 skal beskattes i
den medlemsstat, hvor kunden er etableret…
uanset hvor den afgiftspligtige person, der leverer disse ydelser, er etableret.”
Filminstituttet har pt. ikke kendskab til rækkevidden af EU’s momsdirektiv og forordningen i
forhold til mulighederne for at dæmme op for
de ulige konkurrencevilkår på VOD-markedet.
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FODNOTER
1
Kommissoriet for og sammensætningen af Filmpolitisk Forum fremgår af bilag 1. Bilag 2 indeholder en beskrivelse af
møderækken og de temaer, som har været drøftet
i Filmpolitisk Forum.

9
DR og TV 2 er i henhold til Filmaftale 2011-2014 politisk
forpligtet til at erhverve udnyttelsesrettigheder i danske film
for årligt 106 mio. kr. årligt, fordelt med 4/5 til spillefilm og
1/5 til dokumentarfilm.

2
Det skal understreges, at der her er tale om et koncentreret
resumé af de centrale holdninger, der er kommet til udtryk i
Filmpolitisk Forum. Fokuspunkterne og vinklingen af dansk
films økonomiske sundhedstilstand samt udpegningen af de
centrale markedsudviklingstendenser er i høj grad baseret
på drøftelserne i Filmpolitisk Forum.

10
Bidraget til den samlede produktionsøkonomi fra de forskellige hovedfinansieringskilder har siden 2003 fordelt sig på
følgende måde: Privatkapital fra producenter og distributører: 25-30 %; Offentlig støtte fra Filminstituttet og DR og
TV 2: 50-55 % og Udenlandsk kapital fra co-producenter,
udenlandske støtteordninger og supranationale fonde (fx
Eurimages og Nordisk Film- og Tv Fond) ca. 20 %.

3
Den danske lovgivning for audiovisuelle medietjenester er
baseret på AVMS-direktivet (Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/eu af 10. marts 2010 om samordning
af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester). Jf. også
afsnit 6.4 om EU Kommissionens grønbog om konvergens i
en audiovisuel verden.

4
Inden for video-on-demand (VOD) universet skelner man
mellem abonnementstjenester, hvor der er fri benyttelse mod
betaling af et månedligt abonnement (S-VOD (”subscription
VOD”)); udlejningstjenester, hvor der betales pr. visning eller
streaming-adgang i typisk 24 timer (T-VOD (”transactional
VOD”)) og tjenester, der giver mulighed for elektronisk
køb via download (EST (”electronic sell through”)). Viasat
tilbyder Viaplay (T-VOD og S-VOD), TDC tilbyder TDC Play
og YouBio (T-VOD og S-VOD), TV 2 tilbyder TV 2 Play (SVOD), Stofa tilbyder Stofa SmartTv (T-VOD og S-VOD) og
Waoo! tilbyder adgang til Viaplay.
5
Deraf betegnelsen OTT-tjeneste. Netflix og HBO Nordic
tilbyder S-VOD. Som den eneste tjeneste i Danmark tilbyder
iTunes EST (udover T-VOD).
6
Levetidsbetragtningen dækker biografvinduet, video (såvel
fysisk som elektronisk salg og udlejning), betalingstv, udlandssalg samt visning på DR og TV 2. I bruttoindtægterne
skelnes der ikke mellem kapital, der indgår i filmens finansiering, og indtægter, der oppebæres som ”ren” indtægt efter
filmens premiere for netop at have et samlet overblik over
vinduernes samlede og relative økonomiske betydning for
dansk film.
7
Hvor der her ses bort fra DRs og TV 2s engagementsforpligtelse i dansk film.
8
Faldet i brutto- og nettoindtægter kan ikke sammenlignes
direkte, eftersom der i bruttoindtægten også indgår ”indtægter”, der medgik til filmens finansiering som fx distributørens
indskud eller bidraget fra DR og TV 2.

11
Det gennemsnitlige budgetniveau for markedsfilm og konsulentfilm samlet set er faldet ca. 10 % gennem de sidste 10
år. Det gennnemsnitlige budget for 2003-2006 periodens
film var på 23 mio. kr., mens gennemsnittet for 2011 og
2012 produktionerne var på 21 mio. kr. (2012-priser).
12
I denne sammenhæng bemærkes, at dansk films tiltrækning af udenlandsk kapital er baseret på gensidighed, hvor
Danmark tilsvarende bidrager finansielt til udenlandske
film. Tidligere var bytteforholdet med udlandet 9:1, mens vi
aktuelt blot får 4 kr. udenlandsk kapital til dansk film, for hver
krone, vi giver ud.
13
Det gennemsnitlige akkumulerede billetsalg i fjerde uge efter
biografpremieren for dansk film i 2008-2012 er for små film
(under 50.000 billetter) 90 %, mellemstore film (50-200.000
billetter) 81 % og store film (over 200.000 billetter) 81 %.
Tendensen til det kortere indspilningsmønster gør sig navnlig
gældende fra 2008 og frem.
14
Bemærk, at tallene alene dækker biografmarkedet i forhold
til fysisk salg.
15
I absolutte kroner har de sekundære markeder selvsagt
størst betydning for de store film.
16
2010 og 2011 premiererne koster i gennemsnit ca. 30 kr.
mens 2012 og 2013 premierne koster 45-50 kr. i filmleje.
iTunes, der som den eneste tjeneste i Danmark tilbyder EST,
gør det til en pris på 79-169 kr. afhængigt af filmens alder
og format (HD eller ej).
17
Forbrugernes oplevelse omfatter såvel danske som amerikanske film.
18
Jf. Futuresource Consulting (kap 5): Samlet omsætning på
videomarkedet 2013: 1.411 mio. kr.; 2017: 1.478 mio. kr.
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19
Her forstået som virksomheder, der tilbyder såvel tele-infrastruktur som distribution af tv og VOD-tjenester
20
Deloitte november 2013
21
Estimat for 2011-14 er anslået af DFI på baggrund af data
for 2011-2012, hvor den gennemsnitlige årlige produktionsvolumen var på 390 mio. kr. Volumen er ofte lavere i den
første del af en filmaftaleperiode på grund af implementeringen af og tilvænningen til nye politiske tiltag.

22
Rapporten, Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion, der er foranlediget og finansieret af Producentforeningen
og Filminstituttet, ventes november 2013
23
2003-2010: 60/40-ordningen. Fra 2011: Markedsordningen
24
Det samlede udenlandske bidrag til markedsfilm udgør i
størrelsesordenen 6 %
25
Levetidsbetragtningen dækker biografvinduet, video (såvel
fysisk som elektronisk salg og udlejning), betalingstv,
udlandssalg samt visning på DR og TV 2. I bruttoindtægterne skelnes der ikke mellem kapital, der indgår i filmens
finansiering og indtægter, der oppebæres som ”ren” indtægt
efter filmens premiere for netop at have samlet overblik over
vinduernes samlede og relative økonomiske betydning for
dansk film.
26
Hvor der her ses bort fra DRs og TV 2s engagementsforpligtelse i dansk film.
27
Faldet i brutto- og nettoindtægter kan ikke sammenlignes
direkte, eftersom der i bruttoindtægten også indgår ”indtægter”, der medgik til filmens finansiering som fx distributørens
indskud eller bidraget fra DR og TV 2.
28
En foreløbig optælling fra februar 2013 for de 17 danske
film, som Filminstituttet har produktionsstøttet i 2012, viser,
at fordelingen af det forventede antal optagedage var 389
dage i Danmark og 215 dage i udlandet. Herudover støttede
Filminstituttet to animationsfilm, hvor den ene forventes at
lægge 8 måneders produktion i Danmark og den anden forventes at anvende ca. 75 % af det samlede produktionsbudget i Danmark. Jf. også Kulturministerens svar til Kulturudvalget af 5. marts 2013 (KUU, Alm.del, spørgsmål 81).
29
Abonnementsbaseret streaming, hvor der betales et månedligt abonnement for fri adgang til tjenesten, betegnes
S-VOD (Subscription Video-On-Demand). Udlejningsbaseret streaming, hvor der betales for adgang til filmen i
et begrænset tidsrum (typisk 24 timer), betegnes T-VOD
(Transaction Video-On-demand). Elektroniske tjenester,
der giver mulighed for tidsubegrænset adgang til filmen og
eventuelt download til off-line benyttelse og kopiering til flere
computere, tablets mv., kaldes EST-tjenester (”Electronic
Sell Through”).

30
Aktuelle markedstendenser. En gennemgang af trends og
tendenser i lyset af digitaliseringen af de danske biografer
og streaming-tjenesternes indtog på biografmarkedet. Det
Danske Filminstitut, september 2013. Analysen er for billetsalgets vedkommende baseret på danske filmpremierer
siden 1995 og for indspilningsmønsterets vedkommende på
premierer fra 2008.
31
Det gennemsnitlige akkumulerede billetsalg i fjerde uge efter
biografpremieren for dansk film i 2008-2012 er for små film
90 %, mellemstore film 81 % og store film 81 %. Tendensen
til det kortere indspilningsmønster gør sig navnlig gældende
fra 2008 og frem.
32
Det har kun været muligt at indhente data om det fysiske
salg af film på dvd/Blu-ray for 66 danske spillefilm, der har
haft biografpremiere i 2009-2012. Det er imidlertid vurderingen, at afsmitningseffekten, som gør sig gældende på det
fysiske salgsmarked, også er til stede på det elektroniske
marked for salg og udlejning og i forhold til potentialet inden
for betalings-tv.
33
Bemærk, at tallene alene dækker biografmarkedet i forhold
til fysisk salg.
34
YouGov-analysen blev gennemført april 2013 på baggrund
af en on-line baseret spørgeskemaundersøgelse med mere
end 2100 besvarelser. Analysens resultater er nærmere
beskrevet i Filminstituttets analyse af ”Aktuelle markedstendenser, september 2013.
35
TDC’s YouSee streamingtjeneste har en stor markedsandel i
kraft deres eksisterende kundebase, der har YouSee-bokse
med adgang til kabel-tv. TDC’s YouBio tjeneste er en såkaldt OTT-tjeneste (”Over The Top”) – det vil sige tjenester
som fx iTunes, Netflix og HBO Nordic, der tilbyder VOD
uafhængigt af leverandører af fx kabeltv eller Internet, og
som ikke er omfattet af de samme regler for distribution af
audiovisuelt indhold som udbydere af netadgang og kabeltv.
36
Ifølge YouGov-analysen anslås antallet af abonnenter/brugere på de forskellige tjenester til følgende: Netflix: 400.000,
YouSee: 260.000, iTunes: 220.000, Viaplay: 130.000, TV 2
Play: 90.000, YouBio: 75.000 og HBO Nordic: 48.000
37
Det skal understreges, at der her er tale om forbrugernes
egen opfattelse – og ikke en dokumenteret analyse af udviklingen inden for Piracy-adfærd.
38
Udbuddet af danske spillefilm på det danske VOD-marked
2010-2013, Det Danske Filminstitut, september 2013.
39
2010 og 2011 premiererne koster i gennemsnit ca. 30 kr.
mens 2012 og 2013 premierne koster 45-50 kr. i filmleje.
iTunes, der som den eneste tjeneste i Danmark tilbyder EST,
gør det til en pris på 79-169 kr. afhængigt af filmens alder
og format (HD eller ej).
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40
Forbrugernes oplevelse omfatter såvel danske som amerikanske film.
41
Med levedygtighed skal her forstås, at den danske finansierings- og indtægtsmodel er baseret på et dynamisk
samspil mellem privatkapital og offentlig støtte – og ikke
levedygtighed i forhold til en dansk filmproduktion på rene
markedsvikår.
42
Se fx EU-Kommissionens henstilling om Digitalisering og
onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring,
(27.10.11, 7579 Endelig); EU-Kommissionens Grønbog om
Online distribution af audiovisuelle værker (13.7.11, 427
Endelig) samt EU-Kommissionens grønbog om Forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst,
kreativitet og værdier (24.4.13, 231 Endelig).
43
Telenet Stimulans voor Audiovisuele Producties in Vlaanderen
44
Vlaams Audiovisueel Fonds
45
Indlemmelsen af ISP-virksomheder er i sommeren 2013
blevet godkendt af EU-kommissionen
46
Centre national du cinéma et de l’image animée
47 Jf. foregående kapitel
48
Jf. The Authorization Directive
49
Midler der tidligere blev allokeret til canadisk tv-produktion
via Canadian Television Fund, der blev etableret i 1994.
50
De traditionelle filmformater til biografdistribution støttes
som nævnt via Telefilm Canada.
51
COM (2013) 231 Final, 24. april 2013. Grønbogen er sendt
i offentlig høring med deadline 30. september 2013.
52
Medierådet for Børn og Unge har indsendt et høringssvar
vedrørende grønbogens afsnit om beskyttelse af børn og
unge.
53
Fremsendt til EU-kommissionen og Kulturministeriet i september 2013
54
Forslag til rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger
for ikke-etablerede afgiftspligtige personer, der leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske
tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer. (2012/001
(NLE)), Bruxelles 13.1.2012.
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BILAGSOVERSIGT

BILAG 1

Oktober 2012

Kommissorium for projekt om fremtidens finansieringsformer og
forretningsmodeller for dansk film

Partierne bag Filmaftale 2011-2014 ønsker en belysning af udfordringer og nye
muligheder for at styrke finansierings- og indtægtsstrømmene i dansk film, navnlig i lyset
af den digitale udvikling. Filminstituttet skal i dialog med relevante parter, herunder
Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet (nu: Erhvervs- og Vækstministeriet)
”…følge udviklingen inden for nye finansieringsformer og forretningsmodeller med henblik
på at sikre den danske filmbranche gode udviklingsvilkår i en fremtid, hvor de digitale
distributionsplatforme får stigende betydning”.
Endvidere peger regeringens vækstteam om kreative erhverv og design i deres
anbefalinger på behovet for nye forretningsmodeller i filmbranchen:
”Finansieringen af dansk film er under pres fra den digitale udvikling, der har åbnet op for
nye digitale distributionsformer, som ikke automatisk oppebærer samme indtjening som
tidligere. Man har set en tilsvarende udvikling i musikbranchen, der igennem en årrække
har udviklet nye, tidssvarende forretningsmodeller. Derfor bør den offentlige støtte til film i
højere grad understøtte udviklingen af nye finansieringsformer og kommercielle
forretningsmodeller, der motiverer filmindustrien til at udvikle og deltage i nye digitale
platforme for indholdsdistribution. Der bør på den baggrund igangsættes et
udredningsarbejde, der belyser denne udvikling med henblik på at sikre filmbranchen
gode udviklingsvilkår i fremtidens marked.”
Med ovennævnte afsæt igangsættes projektet om fremtidens finansieringsformer og
forretningsmodeller for dansk film.
Projektet rummer følgende overordnede temaer:
Tema 1: Digitale udviklingstendenser inden for produktion af film- og medieindhold
Hvilken betydning vil produktion og efterspørgslen efter f.eks. serielle formater,
computerspil og tværmedielle formater have for filmkulturen? Vil fremtidens filmstøtte
kunne fastholde sit hovedfokus på det traditionelle filmformat?
Projekttemaet vil afdække aktuelle udviklingstendenser inden for produktion af digitalt
audiovisuelt medieindhold. Det er ikke hensigten at foretage en fuldstændig kortlægning af
udviklingstendenserne for digitalt audiovisuelt indhold, men at udpege væsentlige trends.
Tema 2: Digitale udviklingstendenser inden for markedsføring og salg af spillefilm
Hvilke markedsmæssige udfordringer står vi overfor? Vil vi på sigt kunne opretholde den
traditionelle markedsførings- og distributionsmodel for dansk film med faste
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distributionsvinduer og dertil hørende rettighedsfordeling? ? Vil de nye ”legale” on-line
medietjenester kunne dæmme op for ”mindre legale” distributionsformer på nettet?
Projekttemaet sætter fokus på de centrale digitale udviklingstendenser, der aktuelt og
fremover forventes at præge distribution, markedsføring og afsætning af danske film i
Danmark og på de internationale markeder. Det er også her hensigten at udpege
udviklingstendenser. Projektet vil blive tilrettelagt med inddragelse af erfaringer vedr.
distribution af audiovisuelle værker i ind- og udland.
Tema 3: Den danske finansieringsmodel
Navnlig i lyset af den forventede udvikling inden for digital distribution foretages en
analyse af udfordringerne for den danske finansieringsmodel, der bygger på producenters
privatkapital, distributører, tv-stationer, offentlig støtte og international coproduktionskapital. På baggrund af analysen udpeges centrale udfordringer i tilknytning til
finansiering af dansk film, og der opstilles forslag til fremtidige finansieringsmodeller.
Projekttemaet vil sætte fokus på udfordringerne for den danske finansieringsmodel.
Temaet vil pege på strategiske udviklingsmuligheder for danske producenter og nye
muligheder for at understøtte produktion og markedsføring af dansk audiovisuelt indhold.
Konklusioner
Den afsluttende rapport vil udpege centrale temaer, problemstillinger og anbefalinger, der
kan indgå i de politiske drøftelser om en kommende filmaftale 2015-2018, eller som
allerede kan iværksættes i indeværende periode. Anbefalingerne skal holde sig inden for
de eksisterende økonomiske rammer.
Anbefalingsdelen vil i lyset af temaerne ovenfor have følgende fokus:





Anbefalinger vedr. udvikling og produktion af nye audiovisuelle formater
Anbefalinger vedr. optimering af distribution og markedsføring af dansk film i indog udland
Anbefalinger vedr. optimering af de fremtidige forretningsmodeller for dansk film
Anbefalinger vedr. støttesystemet i forhold til den fremtidige finansieringsmodel
for dansk film

Projektets organisering og tidsplan
Projektet forankres i en styregruppe bestående af




Henrik Bo Nielsen, adm. direktør Det Danske Filminstitut
Steffen Andersen Møller, områdedirektør Det Danske Filminstitut
Claus Ladegaard, områdedirektør Det Danske Filminstitut
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Styregruppen bistås af Claus Hjorth, kontorchef Det Danske Filminstitut og
Kirsten Barslund, projektkoordinator Det Danske Filminstitut.
Styregruppen har det endelige ansvar for den afsluttende rapport.
Til projektet knyttes et fast interessentforum, der skal medvirke til at udpege fokusområder
og anbefalinger, bestående af









Repræsentanter fra filmproduktionsmiljøet
Repræsentanter fra kredsen af filmdistributører
Repræsentanter fra kredsen af danske filminstruktører og forfattere
En repræsentant fra danske spiludviklere
Repræsentanter fra online medietjenesterne
En repræsentant fra Videogramforeningen
En repræsentant fra DR
En repræsentant fra TV 2

Herudover vil interessenter fra hele den danske filmbranche, fra danske netudbydere og
online medietjenester samt producenter, markedsaktører og eksperter fra udlandet blive
inddraget i arbejdet.

Projektet indledes i november 2012 og afsluttes med en rapport medio 2013.
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FILMPOLITISK FORUM
DET DANSKE FILMINSTITUT 2013
BILAG 2

SAMMENSÆTNING OG MØDEFORM
Filmpolitisk Forum er sammensat af interessenter fra film-, tv- og spilbranchen, med repræsentanter fra både produktions-, distributions- og
salgsmiljøet, herunder online medietjenesterne
og teleindustrien
Projektet har været forankret i en styregruppe
på Det Danske Filminstitut, jf. Bilag 1:
Kommissorium for projekt om fremtidige finansieringsformer og forretningsmodeller for dansk
film.
Journalist Lasse Jensen har fungeret som
moderator ved møderne.
Møderne har været præget af dialog, med
oplæg dels fra kredsens medlemmer og input
fra inviterede oplægsholdere fra såvel Danmark
som udlandet. Filmpolitisk Forum har desuden
arbejdet i workshops ud fra givne cases, med
afsæt i de respektive temaer.
Kredsen har afholdt i alt 6 halvdagsseminarer i
perioden 4. februar - 3. oktober 2013, herunder
et møde til drøftelse af nærværende rapport.

REPRÆSENTANTER
Producentmiljøet
• Klaus Hansen, direktør Producentforeningen
• Louise Vesth, producent Zentropa
• Sarita Christensen, direktør Copenhagen
Bombay og initiativtager til Filmproducenternes Forum
Filmdistributører
• Michael Fleischer, bestyrelsesformand for
Fafid (foreningen af filmudlejere i Danmark),
direktør i SF-Film
• Rikke Ennis, adm. direktør TrustNordisk
• Kenneth Wiberg, direktør Nordisk Film Distribution i perioden juni-oktober 2013

Biograferne
• Kim Pedersen, formand for Danske
Biografer
Filminstruktører
• Sandra Piras, sekretariatschef, Danske
Filminstruktører
• Annette K. Olesen, filminstruktør, bestyrelsesformand i Danske Filminstruktører
Manuskriptforfattere
• Nikolaj Scherfig, manuskriptforfatter
Spiludviklere
• Thomas Vigild, formand for Dansk Spilråd
og it-journalist, Politiken
Teleindustrien:
• Jakob Willer, direktør i brancheforeningen
Teleindustrien
Online medietjenester m.v.
• Ulf Lund, direktør YouSee, stedfortræder
Casper Hald, Filmchef YouSee
• Bo Bergstedt, ansvarlig for Viaplay Danmark
og Norge
Videogramforeningen
• Thomas Schultz, formand Foreningen af
Danske Videogramdistributører
DR
• Anne Engdal Stig Christensen, planchef i
DR Medier i perioden februar-marts 2013
• Nadia Kløvedal Reich, fiktionchef DR Kultur
i perioden april-oktober 2013
TV 2
• Keld Reinicke, chef for Strategisk
Programudvikling, i perioden februar-marts
2013
• Sune Roland, programchef TV 2, stedfortræder april-oktober 2013, for Anne Engdal
Stig Christensen, programdirektør TV 2
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MØDER, OPLÆG OG WORKSHOPS
1. møde d. 4. februar, korte oplæg fra
følgende medlemmer
• Annette K. Olesen: Filmkunstens kulturbærende rolle og betydning fremover
• Nikolaj Scherfig: Perspektiver ift. de øvrige
audiovisuelle formater og hvilken betydning
cross-media, digitale spil og serielle formater vil få for filmkunsten de kommende år.
• Ulf Lund: Hvilken rolle spiller VOD markedsmæssigt for filmmediet om 10 år?
• Kim Pedersen: Hvilken rolle spiller biograferne markedsmæssigt for filmmediet om 10
år? (dette oplæg er optaget, og blev afspillet på mødet via pc/projektor)
• Klaus Hansen: Udfordringer for dansk filmfinansiering om 10 år
• Michael Fleischer: Hvordan ser distributørerne dansk film som investeringsobjekt om
10 år, med udgangspunkt i de forskellige
vinduer?
2. møde d. 20. marts
• Oplæg ved Claus Bülow Christensen, GlobalConnect A/S: Skitsering af billedet som
det tager sig ud i USA med Netflix og andre
udbydere og med paralleller til EU og især
Danmark/ Norden.
• Følgende medlemmer holdt hver et 10 minutters oplæg med udgangspunkt i følgende spørgsmål/temaer: Hvordan ser du jeres
rolle i det danske/nordiske billede fremover
og hvordan vil I agere? Hvad ser I af mulige
samarbejder? Hvordan vil I bidrage til at
motivere samarbejder, og hvad vil I efterspørge? Hvad ser du af udfordringer og
muligheder i øvrigt?
· Bo Bergstedt, Viaplay
· Jakob Willer, Teleindustrien
· Ulf Lund, YouSee
· Sarita Christensen, Copenhagen
		
Bombay
· Thomas Schultz, Foreningen af
		
Danske Videogramdistributører
· Rikke Ennis, Trust Nordisk
3. møde d. 29. april
• Oplæg om den franske lovgivning ift.
medfinansiering ved Aude Accary-Bonnery,
Finansiel og Juridisk direktør ved det franske
filminstitut (CNC).
• Oplæg om Telenets initiativ til medfinansi-

•

•

ering i flamsk Belgien, ved Jeroen Bronselaer, director Content Products and Strategy, Telenet.
Workshops: Gruppen forholdt sig til en
række spørgsmål, muligheder og udfordringer
ved at sætte hhv. den franske og den belgiske model i dansk kontekst.

4. møde d. 19. juni
• Oplæg ved Valerie Creighton, direktør for
Canada Media Fond: CMF i et historisk
perspektiv og dens nuværende opbygning.
Disponering og prioritering af fondens
midler, herunder Experimental Stream og
tværmedial støtte, samt effekterne af fonden
og perspektiver for medfinansiører.
• Workshops:
· Tværmedialitet: den canadiske praksis
		
sættes i perspektiv ift. tendenser indenfor
		
produktion af (digitalt) audiovisuelt
		
medieindhold i Danmark.
· Videreførelse af workshops fra 3. møde
		
suppleret med de canadiske perspek		
tiver på finansiering.
5. møde d. 22. august
• Ud fra et ønske om at tilføre Filmpolitisk
Forum eksempler på danske virksomheders
ageren i den ny økonomi, holdt følgende
medlemmer et oplæg omkring hvorledes
de, med afsæt i egne forretningsmodeller
og –strategier, imødeser og imødegår den
digitale udvikling:
· Sarita Christensen, Copenhagen
		
Bombay
· Kenneth Wiberg, Nordisk Film
		
Distribution
· Louise Vesth, Zentropa
•

I forbindelse med rapporten der markerer
afrundingen på drøftelserne i Filmpolitisk
Forum, blev foreløbige linjer i analyser såvel
som rapport skitseret under følgende oplæg:
· Oplæg om status for analyser vedr.
		
Aktuelle markedstendenser ved Anne
		
Hoby og Martin K. Hansen, DFI.
· Udkast til disposition for den endelige
		
rapport fremlagt ved Henrik Bo Nielsen
6. møde d. 3. oktober
• På dette møde drøftedes Filminstituttets
oplæg til indeværende rapport
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