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Indledning 

 

Denne analyse er udarbejdet af udvalget af om fremtidens filmstøtte i henhold til det 

fastsatte kommissorium. 

 

Udvalget har besluttet, at analysen primært har til formål at fremlægge dokumentation 

vedr. danske spillefilms finansierings- og indtægtsforhold. Analysen har derfor en 

konstaterende form, hvor udvalget fremhæver væsentlige aspekter i udviklingen i perioden 

2003-2010, men afholder sig fra at gå nærmere ind i de mulige forklaringer på 

udviklingstendenserne og fra at udpege de centrale udfordringer for dansk film. 

 

Udvalget henviser i denne forbindelse til hovedrapporten ”Dialog og Fleksibilitet, 

september 2010”. 

 

Analysen indeholder følgende afsnit: 

 

1. Antal DFI-støttede film og den generelle budgetudvikling 

2. Finansiering af danske spillefilm 

3. Dansk films økonomiske samspil med udlandet 

4. Indtægtsforholdene for dansk film 

5. Billetsalg og tv-seere til danske film 

 

Det skal understreges, at analysen alene vedrører film, der har opnået produktionsstøtte 

fra Filminstituttet i perioden 2003- juli 2010: 

 

 Afsnit 1-3 omfatter i alt 153 dansk producerede film og 41 udenlandsk 

producerede film med dansk koproduktionsdeltagelse. Her er filmene henført til 

det år, hvor de blev produceret (tilnærmelsesvis). Det vil sige, at alle data om 

finansiering er henført til produktionsåret.  

 

 Afsnit 4-5 omfatter i alt 91 dansk producerede film med biografpremiere i årene 

2004-2008, heraf 62 film, der tillige har været vist på DR, TV 2 og TV 2 Film. Her 

er alle data om indtægter, billetsalg og tv-seere henført til det år, hvor filmene 

havde dansk premiere. 

 

 Det er derfor ikke muligt at foretage tværgående sammenligninger mellem 

afsnittene.  

 

Talgrundlaget for udvalgets hovedkonklusioner fremgår af bilaget med tabeller og figurer 

(bilag 1a). Ved hvert sæt af hovedkonklusioner er der henvist til de relevante tabeller og 

figurer. 

 

Alle beløb er opregnet til 2010-prisniveau på grundlag af nettoprisindekset (Danmarks 

Statistik). De øvrige metodiske valg i analysen fremgår af bilag 1a. 
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1. Antal DFI-støttede film og den generelle budgetudvikling 

 

Der henvises til tabel 1-5 og figur 1-5: 

 

 I perioden 2003-2006 blev der produceret 20-21 dansk producerede film årligt 

med støtte fra Filminstituttet. I perioden 2007-2010 blev der produceret ca. 18 film 

årligt (de forventede film for resten af 2010 er ikke talt med, men forventes ikke at 

rykke nævneværdigt ved antallet for hele perioden). 

 

 Mere ligelig fordeling mellem antallet af konsulentfilm og 60/40-film i perioden 

2007-2010 sammenlignet med 2003-2006. I 2008 og 2009 er der endvidere 

produceret 5 film fra den såkaldte ”Råfilmspulje” 

 

 Det gennemsnitlige budgetniveau for dansk producerede film er faldet fra 21 mio. 

kr. i 2003-2006 til ca. 20 mio. kr. i 2007-2010. I 2009 og 2010 falder 

budgetniveauet til ca. 18 mio. kr. 

 

 Budgetniveauet for konsulentfilm ligger i gennemsnit ca. 10 % højere end 60/40-

filmene 

 

 For alle film har budgetspredningen mellem low-, medium- og high budget film 

været nogenlunde jævn, når man sammenligner 2003-2006 med 2007-2010, dog 

er der mindre forskydning fra high budget til medium budget i 2007-20101 

 

 Forskydningen fra high budget til medium budget gælder såvel konsulentfilm som 

60/40-film 

 

 Budgetspredningen er dog fortsat større for konsulentfilmene, mens 60/40-

filmene har en overvejende del af filmproduktionen på medium budget 

                                                                                 
1 Low budget (budgetniveau under 14 mio. kr.), Medium budget (budgetniveau 14-25 mio. kr.) og High budget (over 25 mio. kr.) 
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2. Finansiering af danske spillefilm 

 

Der henvises til tabel 6 og figur 6-8: 

 

 Den samlede budgetvolumen for dansk producerede spillefilm er faldet fra. ca. 

425 mio. kr. årligt i 2003-2006 til ca. 360 mio. kr. i 2007-2010. Reduktionen skal 

ses i lyset af en faldende produktionsvolumen og et faldende budgetniveau (jf. 

dog, at hele 2010 ikke er talt op). 

 

 Den gennemsnitlige finansieringssammensætning for alle danske film er 

bemærkelsesværdig ens mellem de to perioder 2003-2006 og 2007-2010: 

o Dansk privat finansiering (Udlejerforskud og dansk producent): ca. 25 % 

o ”Offentlig” dansk finansiering (dansk tv, Filminstituttet og danske fonde 

(primært regionale filmfonde)): ca. 56 % 

o Udenlandsk finansiering: ca. 15 % 

o Internationale fonde (Nordisk Film & TV Fond og Eurimages): ca. 4 % 

 

 Sammensætningen af den danske private finansiering er også 

bemærkelsesværdig ens mellem de to perioder: 

o Dansk producent: ca. 65 % 

o Udlejerforskud: ca. 35 % 

 

 Den største forskydning i finansieringen af danske film mellem de to perioder er 

sket inden for den ”offentlige” finansiering: 

o Bidraget fra tv-stationerne er steget fra ca. 29 % til ca. 42 %, mens 

bidraget fra Filminstituttet er faldet fra 67 % til 56 % 

o Bidraget fra de danske fonde har holdt sig nogenlunde konstant på 3-4 % 

 

Der henvises til tabel 7-8 og figur 9-14: 

 

 Der er markante forskelle i finansieringen af konsulentfilm og 60/40-film, men 

inden for de to filmkategorier er der ikke store ændringer imellem perioderne 

2003-2006 og 2007-2010: 

o Den danske private finansiering er på ca. 20 % i konsulentfilmene og ca. 

30 % i 60/40-filmene 

o Den ”offentlige” danske finansiering er på ca. 50-55 % i konsulentfilmene, 

mens den er over 60 % i 60/40-filmene 

o Den udenlandske finansiering er på ca. 20 % i konsulentfilmene, mens 

den er ca. 5 % i 60/40-filmene. 

o De internationale fonde bidrager med ca. 6 % i konsulentfilmenes 

finansiering og 1-2 % af 60/40-filmene 

 

 I sammensætningen af den danske private finansiering er der ligeledes forskelle 

mellem konsulentfilm og 60/40-film. I Konsulentfilmene udgør producentens 

indskud ca. 68 % og udlejerforskuddet 32 % i gennemsnit, mens 

konsulentindskuddet udgør ca. 58 % i 60/40-filmene og udlejerforskuddet ca. 42 

%. 
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 Også den danske ”offentlige” finansiering er forskellig mellem de to typer film. 

Fordelingen mellem Filminstitutpenge og tv-penge er mere ligeligt fordelt i 60/40-

filmene, mens DFI-støtten udgør hovedparten af den ”offentlige” finansiering i 

konsulentfilmene. 

 

Der henvises til tabel 9 og figur 15-17: 

 

 Set i forhold til filmenes budgetniveauer, er det markant, at det udenlandske 

finansieringsbidrag til dansk film, navnlig er målrettet high budget filmene (med et 

budgetniveau på over 25 mio. kr.) 

 

 Det er også markant, at producentens finansieringsandel af den danske 

privatfinansiering er højere i high budget filmene – set i forhold til low og medium 

budget, hvor udlejerforskuddet fylder mere (forholdsmæssigt). 

 

 Med hensyn til sammensætningen af den danske ”offentlige” finansiering kan det 

konstateres, at der er en mere ligelig fordeling af bidraget fra tv-stationerne og 

Filminstituttet i medium budgetfilmene – set i forhold til såvel low som high 

budget. 
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3. Dansk films økonomiske samspil med udlandet 

 

Der henvises til tabel 10-11 og figur 18-20: 

 

 Ca. 1/3 af alle dansk producerede film produceres som major koproduktioner med 

deltagelse af en udenlandsk ko-producent (major-film). Fordelingen mellem 

antallet af ”rene” danske produktioner (film uden udenlandsk ko-producent) og 

danske major koproduktioner er konstant fra 2003-2006 til 2007-2010. 

 

 Budgetniveauet for major-produktionerne er perioden 2007-2010 i gennemsnit ca. 

25 mio. kr., mens det for de ”rene” danske produktioner er ca. 17 mio. kr. 

 

 I sagens natur har den udenlandske finansiering en høj andel i major 

produktionerne med et niveau på 28 % i gennemsnit i perioden 2007-2010 

 

 Langt hovedparten af den danske privatfinansiering i major-filmene hidrører fra 

den danske producents investering med andel på 70 %, hvor den i de ”rene” 

danske produktioner er på 58 %. 

 

 Tv-stationernes bidrag og Filminstituttets støtte er mere ligeligt fordelt i de ”rene” 

danske produktioner sammenlignet med major-filmene. 

 

Der henvises til tabel 12: 

 

 I perioden 2007-2010 har de danske producenter været engageret i alt 22 

udenlandske produktioner – produktioner med udenlandsk hovedproducent med 

dansk deltagelse (de såkaldte minor-film).  

 

 Film fra de øvrige nordiske lande udgør langt hovedparten af minorfilmene med 

en andel på ca. 80 %. 

 

 I alt har det samlede danske finansieringsbidrag til minorfilmene udgjort ca. 75 

mio. kr. Bidraget består af den danske producents indskud i filmen, bidrag fra 

danske tv-stationer og støtte fra Filminstituttet. 

 

Der henvises til tabel 13: 

 

 Handelsbalancen mellem Danmark og udlandet er i betydeligt dansk favør. I 

perioden 2007-2010 bidrog Danmark som nævnt med 75 mio. kr. til udenlandske 

film. I samme periode opnåede danske produktioner et finansieringsbidrag fra 

udlandet og de internationale fonde på i alt 262 mio. kr. Det giver en 

handelsbalance på 2:7. 

 

 Handelsbalancen er kommet i bedre balance i forhold til 2003-2006, hvor den var 

1:9. Udlandets finansieringsandel i dansk producerede film har holdt sig konstant 

på ca. 15 % af den samlede budgetvolumen i gennem hele perioden (jf. tabel 6). 

Den ændrede handelsbalance skyldes således det faldende budgetniveau og det 
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faldende antal dansk producerede film og det forøgede samlede danske 

finansieringsbidrag til minorfilmene. 
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4. Indtægtsforholdene for dansk film 

 

Der henvises til tabel 14: 

 

 Ud af i alt 91 danske film, hvor der foreligger en indtægtsopgørelse, har 31 film 

opnået ”break-even” for den danske producent. ”Break-even” betyder her, at 

filmens nettoindtægt (efter fradrag af kopi- og salgsomkostninger, royalties og 

diverse tilbagebetalinger) som minimum har matchet producentens egen 

investering i filmen. 

 

 4 af filmene har generet så store indtægter, at de efter forrentning til producenten 

og tv-stationerne, har betalt filmstøtte helt eller delvist tilbage til Filminstituttet. 

 

Der henvises til tabel 15-18 og figur 21: 

 

I tabellen sammenlignes 2004 med 2008 – to år, der ligner hinanden, hvad angår 

produktionsvolumen og billetsalget til danske film i Danmark. Tages det for givet, at 

billetsalget er et dækkende udtryk for filmenes efterspørgselspotentiale i Danmark er det 

relevant at sammenligne indtægtsforholdene for de to år: 

 

 Det fremgår, at producentens nettoindtægt falder i størrelsesordenen 30 % fra 

2004 til 2008, mens den private investeringsandel fra producenten og 

distributørens udlejerforskud stiger 10 %. 

 

 Nettoindtægtens fald skyldes navnlig vigende indtægter fra videovinduet, hvor 

indtægtsniveauet pr. film falder i størrelsesordenen 40 % mellem 2004 og 2008. 

 

 Det konstateres endvidere, at den danske filmleje udviser en svag stigning på 4 

% pr. film. 

 

 Endelig konstateres det, at de udenlandske indtægter mellem 2004 og 2008 

falder. Det hænger navnlig sammen med, at det udenlandske billetsalg pr. film 

falder fra ca. 60.000 billetter pr. film i 2004 til ca. 38.000 billetter pr. film i 2008 (jf. 

tabel 21)2. Der kan ikke udledes nogen strukturel tendens i billetsalget og 

indtægterne fra udlandet ud fra disse tal. 

 

 Sammenfattende er den danske vinduesstruktur i opbrud. Videovinduet, som 

tidligere bidrog med ca. 38 % af filmenes indtægter (2004), bidrager i 2008 med 

ca. 27 %. 

                                                                                 
2 Bemærk at det udenlandske billetsalg for de film, der havde dansk premiere i 2008, endnu ikke er endeligt opgjort 
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5. Billetsalg og tv-seere til danske film 

 

Der henvises til tabel 19-21 og figur 22: 

 

 Den samlede billetvolumen til danske film i Danmark svinger fra 3,3 mio. billetter i 

2004 til 3,0 mio. billetter i 2008 med 2007 som lavpunkt med 2,7 mio. billetter. 

 

 Billetsalget pr. film i Danmark svinger fra ca. 205.000 billetter i 2004 til ca. 

201.000 billetter i 2008 med 2005 som lavpunkt med 124.000 solgte billetter pr. 

film. 

 

 Det udenlandske billetsalg pr. film svinger endnu mere fra ca. 11.000 billetter i 

2007 til ca. 294.000 billetter i 2006. 

 

 Der stor forskel i billetsalget pr. film til henholdsvis konsulentfilm og 60/40-film i 

første del af perioden, mens det udjævner sig i 2007 og 2008. 

 

Der henvises til tabel 22-23 og figur 23: 

 

 Danske konsulentfilm ses i gennemsnit af ca. 560.000 seere, mens 60/40-filmene 

ses af ca. 1,1 mio. seere. I gennemsnit ses en dansk film af ca. 760.000 seere på 

DR, TV 2 og TV 2 film. 

 

 Antallet af seere til de konsulentfilm, som vises på TV 2, er væsentligt højere i 

forhold til DR. 

 

 Modsat er antallet af seere til 60/40-film noget højere for DR-filmene. 

 

 Det gennemsnitlige antal visninger pr. film på TV 2 er 4,5 visninger, mens det for 

DR er 2. De film, som vises på TV 2 Film, har alle også været vist på TV 2. På TV 

2 Film vises filmene i gennemsnit 8,6 gange. 

 

 Konsulentfilm, der vises på tv, har et gennemsnitligt dansk billetsalg på ca. 

157.000 billetter, mens konsulentfilm, der ikke er vist, har et billetsalg på ca. 

79.000 billetter pr. film. 

 

 60/40- filmene, der henholdsvis er vist og ikke-vist på tv, har stort set det samme 

billetsalg på ca. 235–254.000 billetter i gennemsnit. 
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Kulturministerens udvalg om fremtidens filmstøtte

Udarbejdet af Det Danske Filminstitut

September 2010

ANALYSE AF FINANSIERINGS- OG INDTÆGTSFORHOLDENE I DANSKE SPILLEFILM 2003-2010

Tabeller og figurer

 

Spillefilm med dansk og udenlandsk hovedproducent. Samlet produktionsvolumen 

Antal film 2007 2008 2009 Forventet 

2010 

2007-2010 

Konsulentordningen 12 10 10 8 40 

60/40-ordningen 5 7 9 10 31 

Råfilm  3 2  5 

Minor 7 6 7 7 27 

Total 24 26 28 25
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KULTURMINISTERENS UDVALG OM FREMTIDENS FILMSTØTTE 30-09-2010

KAPITEL 1: ANTAL DFI-STØTTEDE FILM OG DEN GENERELLE BUDGETUDVIKLING

Kapitel 1 og 2 omfatter i alt 153 spillefilm.

Bemærk, at populationen i nærværende analyse ikke omfatter endnu ikke afgivne tilsagn om produktionsstøtte fra 2.7.2010 og året ud. 2010 er derfor ikke fuldt dækket 
ind i analysen. For en god ordens skyld angives forventningerne til 2010, jf. nedenstående oversigt som også indgår i Filminstituttets effektevaluering af Filmaftale 
2007-2010 (juni 2010):

Populationen  i økonomianalysen
Alle film har dansk hovedproducent - enten som 100 % danske produktioner eller som koproduktioner med udlandet, med dansk hovedproducent (majorfilm).

Filmene har fået tilsagn om produktionsstøtte fra DFI i perioden 1. januar 2003-2. juli 2010.

Filmene kan have fået produktionsstøtte fra konsulentordningen, 60/40-ordningen eller Råfilm-ordningen.

Populationen omfatter ikke film, der udelukkende har fået distributions- eller lanceringsstøtte fra DFI.

Filmene er tidsangivet på tilsagnsåret, det vil sige det år, hvor 1. rate på produktionsstøtten blev udbetalt.Tilsagnsåret er således det tætteste, man kommer på filmens 
primære produktionsår (hvor  omkostningerne afholdes). Tilsagnsåret kan godt være 1-2 år efter bevillingsåret, hvor støtten i første omgang tiltrædes af DFIs 
bestyrelse. Periodeangivelsen "2003-2006" og "2007-2010" afspejler således ikke nødvendigvis to filmaftaleperioder.

Alle budget- og regnskabstal er angivet i 2010-prisniveau med udgangspunkt i nettoprisindekset (Danmarks Statistik), jf. nedenfor.

For alle film frem til og med tilsagnsåret 2007 foreligger der et regnskab. For 2008-2010 foreligger der kun regnskab for enkelte film.

For film, hvor der kun foreligger et budget er der taget udgangspunkt i budgettallene. For perioden 2008-2010 betyder det, at det samlede budgetniveau 
(omkostningsniveauet ) alt andet er lige er angivet for højt, idet budgettallene også omfatter ca. 10 % usikkerhedsmargin. Denne forbruges i de fleste film ikke fuldt ud, 
hvorfor regnskabstallet ofte lander på et lavere niveau end budgettallet.

Nettoprisindekset (opregningsfaktor til 2010-priser):
2003: 1,156 - 2004: 1,139 - 2005: 1,125 - 2006: 1,099 - 2007: 1,079 - 2008: 1,044 - 2009: 1,023
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Antal film 2007 2008 2009 Forventet 

2010 
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60/40-ordningen 5 7 9 10 31 

Råfilm  3 2  5 

Minor 7 6 7 7 27 

Total 24 26 28 25
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KULTURMINISTERENS UDVALG OM FREMTIDENS FILMSTØTTE 30-09-2010

1.1 Udviklingen i antal støttede film

Tabel 1. Antal spillefilm: Alle film / 2003-2010

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Konsulentfilm 12 19 15 9 11 11 7 11 95

60/40 film 6 6 6 8 5 6 9 7 53

Råfilm 3 2 5

I ALT 18 25 21 17 16 20 18 18 153

Tabel 1a. Antal spillefilm: Alle film / 2003-2010

Snit            2003-

2006 %

Snit          2007-

2010 %

Konsulentfilm 14 68% 10 56%

60/40 film 7 32% 7 38%

Råfilm 0 0% 1 7%

Figur 1. Antal spillefilm: Alle film / 2003-2010
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KULTURMINISTERENS UDVALG OM FREMTIDENS FILMSTØTTE 30-09-2010

1.2 Budgetudvikling

Tabel 2. Udvikling i gennemsnitsbudgettet: Alle film / 2003-2010

Mio. kr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Snit             

2003-2006

Snit          2007-

2010

Gns. budget 

konsulent film 19,6 22,6 22,8 22,0 23,3 24,0 17,1 19,1

Gns. budget 60/40 

film 22,4 17,1 17,6 19,4 19,8 20,2 20,0 17,1

Gns. budget Råfilm 10,8 11,7

Gns. budget alle film 20,5 21,2 21,3 20,8 22,2 20,9 18,0 18,3

Tabel 2a. Udvikling i gennemsnitsbudgettet: Alle film / 2003-2006 vs. 2007-2010

Mio. kr.

Snit             

2003-2006

Snit          2007-

2010

Gns. budget 

konsulent film 21,9 21,3

Gns. budget 60/40 

film 19,1 19,3

Gns. budget alle film 21,0 19,8

Figur 2. Udvikling i gennemsnitsbudgettet: Konsulentfilm og 60/40-film / 2003-2010
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KULTURMINISTERENS UDVALG OM FREMTIDENS FILMSTØTTE 30-09-2010

1.3 Budgetspredning

Tabel 3. Budgetspredning: Alle film / 2003-2006 vs. 2007-2010

2003-2006 % 2007-2010 %

Antal film under 14 

mio. kr. 16 20% 14 19%

Antal film 14-19 mio. 

kr. 32 40% 32 44%

Antal film 19-25 mio. 

kr. 18 22% 16 22%

Antal film over 25 

mio. kr. 15 19% 10 14%

Figur 3. Budgetspredning: Alle film / 2003-2006 vs. 2007-2010
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KULTURMINISTERENS UDVALG OM FREMTIDENS FILMSTØTTE 30-09-2010

Tabel 4. Budgetspredning: Konsulentfilm / 2003-2006 vs. 2007-2010

2003-2006 % 2007-2010 %

Antal film under 14 

mio. kr. 13 24% 8 20%

Antal film 14-19 mio. 

kr. 20 36% 16 40%

Antal film 19-25 mio. 

kr. 10 18% 9 23%

Antal film over 25 

mio. kr. 12 22% 7 18%

Figur 4. Budgetspredning: Konsulentfilm / 2003-2006 vs. 2007-2010
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Tabel 5. Budgetspredning: 60/40-film / 2003-2006 vs. 2007-2010

2003-2006 % 2007-2010 %

Antal film under 14 

mio. kr. 3 12% 1 4%

Antal film 14-19 mio. 

kr. 12 46% 16 59%

Antal film 19-25 mio. 

kr. 8 31% 7 26%

Antal film over 25 

mio. kr. 3 12% 3 11%

Figur 5. Budgetspredning: 60/40-film / 2003-2006 vs. 2007-2010
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KAPITEL 2: FINANSIERINGEN AF DANSKE SPILLEFILM

2.1 Finansieringssammensætning  for alle film med DFI-støtte 2003-2010

Tabel 6. Finansieringssammensætning: Alle film (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010

Mio. kr. 

Antal film 20 18

Budgetvolumen 425,0 100% 356,6 100% 21,0                   19,8                   

Udlejerforskud 37,6 9% 31,5 9% 1,9                     1,8                     

Dansk producent 68,9 16% 54,2 15% 3,4                     3,0                     

Total dansk privat 

finansiering 106,5 25% 85,7 24% 5,3                     4,8                     

DK tv-investering 32,0 8% 31,1 9% 1,6                     1,7                     

DK tv-visning 35,2 8% 55,1 15% 1,7                     3,1                     

DFI-støtte 154,8 36% 113,3 32% 7,6                     6,3                     DK Fonde mv. 

(primært regionale 

filmfonde) 9,1 2% 5,8 2% 0,5                     0,3                     

Total "offentlig" 

dansk finansiering 231,1 54% 205,3 58% 11,4                   11,4                   

Udenlandsk ko-

producent 21,8 5% 17,0 5% 1,1                     0,9                     

Anden udenlandsk 

finansiering 47,6 11% 33,0 9% 2,4                     1,8                     

Total udland 69,4 16% 50,0 14% 3,4                     2,8                     

Nordisk Film & TV 

Fond 10,7 3% 12,2 3% 0,5                     0,7                     

Eurimages 7,3 2% 3,4 1% 0,4                     0,2                     

Total internationale 

fonde 18,0 4% 15,6 4% 0,9                     0,9                     

2007-2010

Pr. film (snit) Pr. film (snit)

2003-2006 2003-20062007-2010
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Figur 6. Finansieringssammensætning: Alle film (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010

Figur 7. Sammensætning af den danske private finansiering: Alle film (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010

Figur 8. Sammensætning af den danske "offentlige" finansiering: Alle film (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010
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2.2 Finansieringssammensætningen for konsulentfilm

Tabel 7. Finansieringssammensætning: Konsulentfilm (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010

Mio. kr.

Antal film 14 10

Budgetvolumen 300,7 100% 212,6 100% 21,9                   21,3                   

Udlejerforskud 21,1 7% 13,3 6% 1,5                     1,3                     

Dansk producent 46,3 15% 27,8 13% 3,4                     2,8                     

Total dansk privat 

finansiering 67,4 22% 41,2 19% 4,9                     4,1                     

DK tv-investering 20,0 7% 16,3 8% 1,5                     1,6                     

DK tv-visning 22,7 8% 29,0 14% 1,7                     2,9                     

DFI-støtte 105,6 35% 67,4 32% 7,7                     6,7                     DK Fonde mv. 

(primært regionale 

filmfonde) 6,3 2% 2,9 1% 0,5                     0,3                     

Total "offentlig" 

dansk finansiering 154,7 51% 115,6 54% 11,2                   11,6                   

Udenlandsk ko-

producent 19,1 6% 15,4 7% 1,4                     1,5                     

Anden udenlandsk 

finansiering 43,4 14% 27,7 13% 3,2                     2,8                     

Total udland 62,5 21% 43,1 20% 4,5                     4,3                     

Nordisk Film & TV 

Fond 9,9 3% 9,7 5% 0,7                     1,0                     

Eurimages 6,3 2% 3,0 1% 0,5                     0,3                     

Total internationale 

fonde 16,1 5% 12,7 6% 1,2                     1,3                     

2003-2006 2007-2010

Pr. film (snit) Pr. film (snit)

2003-2006 2007-2010
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Figur 9. Finansieringssammensætning: Konsulentfilm (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010

Figur 10. Sammensætning af den danske private finansiering: Konsulentfilm (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010

Figur 11. Sammensætning af den danske "offentlige" finansiering: Konsulentfilm (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010
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2.3 Finansieringssammensætningen for 60/40-film

Tabel 8. Finansieringssammensætning: 60/40-film (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010

Mio. kr.

Antal film 7 7

Budgetvolumen 124,3 100% 130,0 100% 19,1                   19,3                   

Udlejerforskud 16,5 13% 17,5 13% 2,5                     2,6                     

Dansk producent 22,6 18% 24,2 19% 3,5                     3,6                     

Total dansk privat 

finansiering 39,1 31% 41,7 32% 6,0                     6,2                     

DK tv-investering 12,0 10% 13,9 11% 1,8                     2,1                     

DK tv-visning 12,5 10% 22,5 17% 1,9                     3,3                     

DFI-støtte 49,2 40% 41,3 32% 7,6                     6,1                     DK Fonde mv. 

(primært regionale 

filmfonde) 2,9 2% 1,7 1% 0,4                     0,3                     

Total "offentlig" 

dansk finansiering 76,5 62% 79,4 61% 11,8                   11,8                   

Udenlandsk ko-

producent 2,7 2% 1,0 1% 0,4                     0,1                     

Anden udenlandsk 

finansiering 4,2 3% 5,1 4% 0,6                     0,8                     

Total udland 6,9 6% 6,1 5% 1,1                     0,9                     

Nordisk Film & TV 

Fond 0,8 1% 2,3 2% 0,1                     0,3                     

Eurimages 1,1 1% 0,4 0% 0,2                     0,1                     

Total internationale 

fonde 1,8 1% 2,8 2% 0,3                     0,4                     

2007-2010

Pr. film (snit)

2003-20062003-2006 2007-2010

Pr. film (snit)
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Figur 12. Finansieringssammensætning: 60/40-film (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010

Figur 13. Sammensætning af den danske private finansiering: 60/40-film (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010

Figur 14. Sammensætning af den danske "offentlige" finansiering: 60/40-film (snit pr. år) / 2003-2006 vs. 2007-2010
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2.4 Finansieringssammensætningen for alle film i udvalgte budgetintervaller

Tabel 9. Finansieringssammensætning: Alle film i udvalgte budgetintervaller / Gennemsnit pr. film 2007-2010

Mio. kr.

Antal film 14 48 10

Gennemsnitligt 

budget 11,3 100% 18,3 100% 39,2 100%

Udlejerforskud 0,9 8% 1,9 11% 2,0 5%

Dansk producent 1,7 15% 3,0 16% 4,9 13%

Total dansk privat 

finansiering 2,6 23% 4,9 27% 7,0 18%

DK tv-investering 0,6 6% 2,0 11% 1,9 5%

DK tv-visning 1,9 17% 3,3 18% 3,6 9%

DFI-støtte 4,8 43% 6,3 35% 8,2 21%DK Fonde mv. 

(primært regionale 

filmfonde) 0,3 3% 0,3 1% 0,6 2%

Total "offentlig" 

dansk finansiering 7,7 68% 11,9 65% 14,3 37%

Udenlandsk ko-

producent 0,2 1% 0,3 2% 5,2 13%

Anden udenlandsk 

finansiering 0,6 5% 0,5 3% 9,9 25%

Total udland 0,7 7% 0,8 4% 15,1 39%

Nordisk Film & TV 

Fond 0,2 2% 0,6 3% 1,9 5%

Eurimages 0,0 0% 0,1 0% 0,9 2%

Total internationale 

fonde 0,2 2% 0,7 4% 2,8 7%

Low budget (< 14. mio) Medium budget (14-25 mio) High budget (> 25 mio)
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Figur 15. Finansieringssammensætning: Alle film i udvalgte budgetintervaller / Gennemsnit pr. film 2007-2010

Figur 16. Sammensætning af den danske private finansiering: Alle film i udvalgte budgetintervaller / Gennemsnit pr. film 2007-2010

Figur 17. Sammensætning af den danske "offentlige" finansiering: Alle film i udvalgte budgetintervaller / Gennemsnit pr. film 2007-2010
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KAPITEL 3: DANSK FILMS ØKONOMISKE SAMSPIL MED UDLANDET

Tabel 10. Antal film og gennemsnitligt budgetniveau: Danske produktioner og danske major ko-produktioner / 2003-2006 vs. 2007-2010

Mio. kr. Antal film Gns. budget Antal film Gns. budget Total %

Danske produktioner 54 17,6 46 16,7 100 65%

Danske major ko-

produktioner 27 27,7 26 25,3 53 35%

Total 81 72 153

Tabel 11. Finansieringssammensætning: Danske produktioner og danske major ko-produktioner / Gennemsnit pr. film 2007-2010

Mio. kr.

Antal film 46 26

Gennemsnitligt 

budget 16,7 100% 25,3 100%

Udlejerforskud 2,0 12% 1,4 5%

Dansk producent 2,9 17% 3,3 13%

Total dansk privat 

finansiering 4,8 29% 4,7 18%

DK tv-investering 1,8 11% 1,6 7%

DK tv-visning 3,2 19% 2,9 11%

DFI-støtte 5,9 36% 6,9 27%

DK Fonde mv. 

(primært regionale 

filmfonde) 0,3 2% 0,4 1%

Total "offentlig" 

dansk finansiering 11,2 67% 11,8 47%

Udenlandsk ko-

producent 0,0 0% 2,6 10%

Anden udenlandsk 

finansiering 0,4 2% 4,4 17%

Total udland 0,4 2% 7,0 28%

Nordisk Film & TV 

Fond 0,3 2% 1,3 5%
Eurimages 0,0 0% 0,5 2%

Total internationale 

fonde 0,3 2% 1,8 7%

2003-2006 2007-2010

Danske produktioner Danske major ko-produktioner
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Figur 18. Finansieringssammensætning: Danske produktioner og danske major ko-produktioner / Gennemsnit pr. film 2007-2010

Figur 19. Sammensætning af den danske private finansiering: Danske produktioner og danske major ko-produktioner / Gennemsnit pr. film 2007-2010

Figur 20. Sammensætning af den danske "offentlige" finansiering: Danske produktioner og danske major ko-produktioner / Gennemsnit pr. film 2007-2010
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3.2 Dansk deltagelse i udenlandske film og "handelsbalancen" med udlandet

Tabel 12. Antal film og dansk finansieringsbidrag: Film med udenlandsk hovedproducent og dansk minordeltagelse / 2003-2006 vs. 2007-2010

Mio. kr. Antal film i alt

Samlet dansk 

finansierings-

bidrag *) Antal film i alt

Samlet dansk 

finansierings-

bidrag ) Total (antal)

Total (dansk 

finansierings-

bidrag) % (antal) % (bidrag)

Nordisk 

hovedproducent 18 35,3 16 53,3 34 88,6 83% 78%

Hovedproducent fra 

øvrige udland 1 3,4 6 21,7 7 25,1 17% 22%

Total 19 38,7 22 75,1 41 113,7

*) Det danske finansieringsbidrag til udenlandske film: Dansk (minor)koproducent, dansk tv og DFI-støtte

Tabel 13. Handelsbalance med udlandet: Udenlandsk finansiering i danske film vs. dansk finansiering i udenlandske spillefilm / 2003-2006 vs. 2007-2010

Mio. kr.

Samlet dansk 

finansieringsbidrag 

til udenlandske film

Bidrag fra udlandet 

og internationale 

fonde til danske film 

*)

Bytteforhold

*) jf. tabel 6

2003-2006 2007-2010

Samlet finansieringsbidrag Samlet finansieringsbidrag

2003-2006 2007-2010

38,7

349,6

75,1

262,4

1/9 2/7

Den danske minorordning
Danske producenter deltager jævnligt som medproducenter i udenlandske spillefilm, hvor de som såkaldte "minorproducenter" bidrager til filmen i økonomisk, kreativ og teknisk henseende. Ofte 
ledsages producentens deltagelse af støtte fra en dansk tv-station og fra Filminstituttet, der i henhold til filmloven kan give støtte til udenlandske spillefilm "... under forudsætning af, at der er et 
rimeligt forhold mellem den danske og den udenlandske økonomiske indsats og indflydelse på produktionen og mellem indsatsen fra hver side i kunstnerisk eller i teknisk henseende." 

Filminstituttets støtteordning til udenlandske spillefilm "minorordningen" har til formål at styrke samarbejdet mellem producenter, at inspirere og medvirke til kompetenceudvikling i filmbranchen 
og at øge filmenes muligheder for at opnå international finansiering og kunne rejse over grænserne. Ved behandlingen af ansøgninger lægges der vægt på følgende:
- Kunstnerisk kvalitet 
- Kreativt og økonomisk samarbejde mellem den nationale og den udenlandske producent, herunder tidligere samarbejder og fremtidige planer 
- Andel af det kreative og tekniske samarbejde, herunder deltagelse af filmarbejdere og filmens 'spend' i ansøgerens land 
- Distributionsmuligheder, herunder karakteren af den distributionsaftale som producenten har indgået 

DFI kan støtte minor koproduktioner med maksimalt 60% af den del af filmens omkostninger, der afholdes i den danske del af produktionen.

Handelsbalancen med udlandet
Filminstituttet opgør jævnligt den såkaldte handelsbalance med udlandet. Handelsbalancen er et udtryk for, hvor mange penge Danmark anvender på udenlandske produktioner sat i forhold til, hvor 
mange penge danske film modtager i finansieringsbidrag fra udenlandske producenter, distributører og offentlig støtte mv. samt de internationale ko-produktionsfonde: Nordisk Film & TV Fond og 
Eurimages. 
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KAPITEL 4: INDTÆGTSFORHOLDENE FOR DANSK FILM

Kapitlets population
Kapitlet omfatter i alt 91 danske spillefilm fra følgende periode: Produktionsstøtte 1. januar 2003 - Seneste premiere 31. december 2008
Perioden er fastlagt med henblik at skabe tilnærmelsesvis sikkerhed for, at de seneste film i populationen har opnået hovedparten af deres samlede indtægtspotentiale For alle film foreligger 
senest opgjort indtægtsregnskab pr. august 2010. Alle beløb er i 2010-priser, indekseret efter filmens premiereår (dog ikke producentens egeninvestering og udlejerforskuddet pr. film, der er 
indekseret efter tilsagnsåret (jf. kapitel 1)).

Filmene er i modsætning til de tre foregående kapitler fordelt efter filmenes premiereår i årene 2004-2008. Der kan altså ikke foretages analyser på tværs af kapitlerne, hvis man vil være sikker på, 
at man analyser på de samme film.

2 film, der fik produktionsstøtte i 2003 og som opnåede premiere allerede i 2003, er af hensyn til sammenligneligheden gennem perioden, angivet som 2004-premierer ("Manden bag døren" og 
"Møgunger").

Analysemodel

Som det første opgøres antallet af film, hvor filmens nettoindtægt som minimum svarer til producentens investering i filmen ("break-even"), samt antallet af film, der helt eller delvist har 
tilbagebetalt filmstøtte til Filminstituttet.

For det andet opgøres indtægtsudviklingen baseret på følgende grundmodel:

Filmens samlede indtægter (distributionsindtægter og sekundære indtægter (fx remake eller merchandise))
= Filmens samlede indtægter (brutto) (bruttoindtægter fradrages dansk tv-visning, da den indgik i finansieringen af filmens produktion)
- Filmens samlede salgsomkostninger samt afregning af udlejerforskud (MG), royalties og tilbagebetaling af støtte fra fonde mv.
+ Støtte fra Filminstituttet til filmens lancering
= Filmens samlede indtægter (netto)

De samlede indtægter pr. film opgøres i perioden 2004-2008 og indekseres m. 2004 = 100. Herefter kan man sammenligne 2004 og 2008, der som nævnt ligner hinanden, hvad angår filmens 
publikummæssige gennemslagskraft.

De samlede brutto og nettoindtægter sammenholdes med billetsalget og udviklingen i de danske private finansieringsbidrag til filmene.

Som det tredje fokuseres der på udviklingen i filmens distributionsindtægter (=bruttoindtægter excl. sekundære indtægter ved fx remake og merchandise mv.) fordelt på følgende vinduer: DK 
Filmleje, DK Video, DK TV, Udland.
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Tabel 14. "Break-even" for producenten og tilbagebetaling til Filminstituttet: Danske film angivet efter premiereår / 2004-2008

2004 2005 2006 2007 2008 Total %

Antal film 16 24 16 20 15 91 100%

Antal film m. "break-

even" for 

producenten 7 8 7 2 7 31 34%

Antal film m. 

tilbagebetaling til DFI 1 2 0 0 1 4 4%

Tabel 15. Filmenes bruttoindtægter og nettoindtægter pr. film: Danske film angivet efter premiereår / 2004-2008

Mio. kr. 2004 2005 2006 2007 2008

Bruttoindtægt (excl. 

dansk tv-visning) 12,6 9,1 10,9 7,0 9,9

Salgs-omkostninger 

(-) 7,4 5,7 6,5 4,9 6,4

Afregning af MG, 

royalties og 

tilbagebetaling af 

støtte mv. (-) 2,0 1,3 1,7 1,3 1,6

Lanceringsstøtte fra 

DFI (+) 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6

Nettoindtægt pr. film 3,8 2,6 3,3 1,4 2,6

Tabel 16. Den danske private finansiering pr. film (producentens egeninvestering og udlejerforskud): Danske film angivet efter premiereår / 2004-2008

Mio. kr. 2004 2005 2006 2007 2008

Producentens 

egeninvestering 2,9 2,9 3,2 3,9 3,2

Udlejerforskud 1,7 1,7 2,0 1,8 1,9

Tabel 17. Udviklingen filmenes indtægts- og finansieringsforhold: Danske film angivet efter premiereår / 2004-2008 (2004=100)

2004 2005 2006 2007 2008

Forskel 2004-

2008 (%)

Billetsalg pr. film i 

Danmark 100 61 87 66 98 -2

Bruttoindtægt pr. 

film 100 72 86 56 79 -21

Nettoindtægt pr. film 100 70 87 38 68 -32

Producentens 

egeninvestering pr. 

film 100 99 110 132 110 10

Udlejerforskud pr. 

film 100 100 120 104 111 11
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Figur 21. Udviklingen filmenes indtægts- og finansieringsforhold: Danske film angivet efter premiereår / 2004-2008 (2004=100)

Tabel 18. Udviklingen i filmenes distributionsindtægter (brutto) i forskellige visningsvinduer / 2004-2008 (2004=100)

Distributions-

indtægt pr. film 

(brutto) %-fordeling

Indeks 

(2004=100)

Distributions-

indtægt pr. film 

(brutto) %-fordeling

Indeks 

(2004=100)

Forskel 2004-

2008 (%)

DK Filmleje 4.743.126 33% 100 4.954.735 40% 104 4

DK Video 5.422.358 38% 100 3.301.204 27% 61 -39

DK TV **) 1.968.230 14% 100 2.450.874 20% 125 25

Udland 2.249.936 16% 100 1.651.121 13% 73 -27

*) Distributionsindtægter = samlede bruttoindtægter fratrukket sekundære indtægter (merchandise, remake etc.)

**) Indgik 100 % i finansieringen, men medtages i oversigten for at illustrere vinduets forholdsmæssige betydning i vinduesstrukturen
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KAPITEL 5: BILLETSALG OG TV-SEERE TIL DANSKE FILM

Tabel 19. Samlet billetsalg i Danmark (91 film) / 2004-2008

Antal film

Samlet 

billetsalg Antal film

Samlet 

billetsalg Antal film

Samlet 

billetsalg Antal film

Samlet 

billetsalg Antal film

Samlet 

billetsalg Antal film

Samlet 

billetsalg

Konsulentfilm 9                        1.343.935          18                      1.331.383          10                      1.485.804          13                      1.518.403          11                      2.009.900          61                      7.689.425          

60/40-film 7                        1.930.369          6                        1.655.757          6                        1.369.452          7                        1.176.728          4                        1.008.894          30                      7.141.200          

Alle film 16                      3.274.304          24                      2.987.140          16                      2.855.256          20                      2.695.131          15                      3.018.794          91                      14.830.625        

Tabel 20. Billetsalg pr. film i Danmark (91 film) / 2004-2008

Billetsalg pr. 

film

Antal film over 

100.000 billetter

Billetsalg pr. 

film

Antal film over 

100.000 billetter

Billetsalg pr. 

film

Antal film over 

100.000 billetter

Billetsalg pr. 

film

Antal film over 

100.000 billetter

Billetsalg pr. 

film

Antal film over 

100.000 billetter

Billetsalg pr. 

film

Antal film over 

100.000 billetter

Konsulentfilm 149.326             3                        73.966               4                        148.580             6                        116.800             6                        182.718             5                        126.056             24                      

60/40-film 275.767             7                        275.960             4                        228.242             6                        168.104             5                        252.224             4                        238.040             26                      

Alle film 204.644             10                      124.464             8                        178.454             12                      134.757             11                      201.253             9                        162.974             50                      

*) Film, der havde premiere i 2009 indgår ikke i analysen. Billetsalget for de DFI-støttede film er: Konsulentfilm (pr. film): 83.820; 60/40-film: 91.284, Råfilm: 41.191 (jf. DFI Facts & Figures 2010)

2004 2005 2006 2007 2008  Total

Total *)2004 2005 2006 2007 2008

Populationen i denne kapitel er den samme som ovenfor - i alt 91 danske film med produktionsstøtte fra 1. januar 2003 - seneste premiere 31. december 2008. Der er hermed nogenlunde sikkerhed 
for, at de fleste film, kan have nået en visning på tv, og at det udenlandske billetsalg er opdateret og retvisende (for 2008-premierne er billetsalget i udlandet, dog næppe opdateret i fuldt omfang).

Billetsalget er opgjort akkumuleret, således at solgte billetter til de enkelte film i efterfølgende år indgår i billetsalget. På baggrund af billetsalget vurderes det, at årene 2004 og 2008 ligner hinanden, 
hvad angår filmenes publikumsmæssige gennemslagskraft. På dette grundlag kan man på et et rimeligt grundlag foretage en sammenlignende analyse af filmenes indtægtsforhold mellem de to år.

Billetsalget er senest opdaterede tal fra Danmarks Statistik (august 2010) og antallet af tv-seere er venligst oplyst af Mediesekretariatet, der har hentet data hos Gallups tv-meter (september 2010). 
Seertallet er opgjort for DR 1 og DR 2 samt  TV 2 Hovedkanalen, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 Film.

Det udenlandske billetsalg er oplyst af European Audiovisual Obervatory i januar 2010.

Enkelte film har enten ikke været vist på tv,  eller også foreligger der ikke data om antal tv-seere i tv-metersystemet. Der foreligger således kun tv-seertal for 62 af de 91 film.

Alle 91 film fremgår af bilag A til økonomianalysen.
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Figur 22. Billetsalg pr. film i Danmark (91 film) / 2004-2008
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Tabel 21. Billetsalg pr. film i udlandet (91 film) / 2004-2008

Antal film med 

udlandssalg

Billetsalg pr. 

film i udlandet

Antal film med 

udlandssalg

Billetsalg pr. 

film i udlandet

Antal film med 

udlandssalg

Billetsalg pr. 

film i udlandet

Antal film med 

udlandssalg

Billetsalg pr. 

film i udlandet

Antal film med 

udlandssalg

Billetsalg pr. 

film i udlandet

Antal film med 

udlandssalg

Billetsalg pr. 

film i udlandet

Konsulentfilm 4                        28.219               11                      98.197               7                        376.413             10                      13.831               4                        46.629               36                      115.355

60/40-film 3                        99.738               3                        11.592               2                        7.240                 3                        2.860                 1                        2.231                 12                      29.940

Alle film 7                        58.870               14                      79.639               9                        294.375             13                      11.300               5                        37.749               48                      89.719
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Tabel 22. Tv-seere på DR, TV 2 og TV 2 Film (62 film) / Hele perioden 2004-2008

Seere pr. film

Visninger pr. 

film

Seere pr. 

visning Seere pr. film

Visninger pr. 

film

Seere pr. 

visning Seere pr. film

Visninger pr. 

film

Seere pr. 

visning Seere pr. film

Visninger pr. 

film

Seere pr. 

visning

Konsulentfilm 459.300             1,6                     296.323             674.176             4,5                     148.844             913.875             7,9                     116.048             558.027             2,9                     191.176             

60/40-film 1.325.857          3,1                     421.864             953.389             4,4                     214.513             1.055.000          9,7                     109.138             1.057.680          4,1                     259.235             

Alle film 683.963             2,0                     348.434             817.771             4,5                     182.306             974.357             8,6                     112.736             759.500             3,4                     224.233             

Figur 23. Tv-seere på DR og TV 2 (62 film) / Hele perioden 2004-2008
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Tabel 23. Antal film og billetsalg i Danmark pr. film, der er vist/ikke vist på tv / Hele perioden 2004-2008

Antal film

Billetsalg pr. 

film Antal film

Billetsalg pr. 

film

Konsulentfilm 37                      156.768             24                      78.709               

60/40-film 25                      234.771             5                        254.383             

Alle film 62                      188.221             29                      108.997             

Tabel 24. Billetsalg og tv-seere pr. film (62 film) / Hele perioden 2004-2008

Billetsalg i 

Danmark pr. 

film, der også 

er vist på tv

Tv-seere i 

Danmark pr. 

film

Billetsalg i 

udlandet pr. 

film, der også 

er vist på tv

Konsulentfilm 156.768             558.027             61.475               

60/40-film 234.771             1.057.680          13.602               

Alle film 188.221             759.500             42.171               

Figur 24. Tv-seere og solgte billetter i Danmark og udlandet pr. film (62 film) / Hele perioden 2004-2008
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1. Indledning 
Den nuværende filmaftale udløber med udgangen af 2010, og der vil 

således i løbet af efteråret skulle indgås en ny filmaftale, der skal dæk-

ke perioden 2011-2014. 

Som led i forberedelsen af grundlaget for den nye aftale har Deloitte i 

samarbejde med Det Danske Filminstitut, herefter benævnt DFI, og i 

overensstemmelse med den nuværende filmaftale gennemført en ana-

lyse af de økonomiske forhold, der er knyttet til 15 udvalgte spille-

filmsprojekter. 

I filmaftalen for 2007-2010 fremgår det, at der ”I henhold til retnings-

linjerne for god tilskudsforvaltning foretages … en ekstern konsulent-

analyse af tilskudsmidlernes anvendelse i forhold til formålet og betin-

gelserne for tilskuddene, omkostninger ved filmproduktion m.v. Effek-

ten af de udbetalte tilskudsmidler kan ligeledes vurderes”. 

Det overordnede formål med denne delanalyse er at bidrage til at af-

dække årsagsforklaringer bag spillefilmenes forskellige omkostnings-

niveauer, ligesom det har været et mål med analysen at skitsere øko-

nomiske kendetegn ved henholdsvis low budget-, medium budget- og 

high budget-filmproduktioner. 

1.1 Læsevejledning 

Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af de væsentligste konklusio-

ner og resultater fra analysen. I kapitel 3 beskrives analysetilgangen, 

herunder datagrundlaget og afgrænsning. Kapitel 4 indeholder en ana-

lyse af omkostningerne i danske spillefilm, hvor både omkostningsfor-

delingen og budgetafvigelser undersøges. I kapitel 5 findes en under-

søgelse af udviklingen og sammenhænge i omkostningsforhold mens 

filmenes produktionsbetingelser analyseres i kapitel 6. Kapitel 7 inde-

holder en præsentation af fem udvalgte produktionsselskabers betragt-

ninger om branchen. Endelig indeholder Bilag A en opsummering af 

centrale begreber og definitioner, mens der findes en liste med de ana-

lyserede film i Bilag B. 
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2. Sammenfatning og 
konklusioner 

Den nuværende filmaftale udløber med udgangen af 2010, og der vil 

således i løbet af efteråret skulle indgås en ny filmaftale, der skal dæk-

ke perioden 2011-2014. Som led i forberedelsen af grundlaget for den 

nye aftale har Deloitte i samarbejde med Det Danske Filminstitut og i 

overensstemmelse med den nuværende filmaftale gennemført en ana-

lyse af de økonomiske forhold, der er knyttet til 15 udvalgte spille-

filmsprojekter. De 15 film er blandt andet udvalgt på baggrund af de-

res omkostningsniveau, og der er udvalgt fem low budget-film (mindre 

end 14 mio. kr.), fem medium budget-film (mellem 14 og 25 mio. kr.) 

og fem high budget-film (mere end 25 mio. kr.) 

Undersøgelsen afdækker en række forhold knyttet til økonomien om-

kring danske filmproduktioner, herunder forskellene mellem low bud-

get-, medium budget- og high budget-film samt udviklingstendenser. 

På omkostningssiden er det blandt andet blevet undersøgt, hvilke fak-

torer der bestemmer omkostningsniveauet, hvordan fordelingen af 

omkostningerne er, og hvor der opleves budgetoverskridelser.. 

Omfanget af en filmproduktion bestemmes overordnet set af historien, 

markedspotentialet og finansieringsmulighederne, der påvirker hinan-

den indbyrdes. Filmens omfang og setup er bestemmende for en række 

produktionsbetingelser, der alle har indflydelse på omkostningerne. 

Analysen viser, at parametre som optagetid, brug af udenlandsk locati-

on, periodefilm, holdstørrelse, skuespillere samt til dels optageteknik 

alt sammen er med til at påvirke filmens omkostningsniveau. Det er 

blandt andet disse parametre, der bestemmer, om der bliver tale om en 

low budget-, medium budget- eller high budget-film. 

Undersøgelsen af omkostningsfordelingen viser, at for de fleste film 

udgør hold, udstyr og materialer samt efterarbejde de største omkost-

ningsposter i produktionen. Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige 

omkostningsfordeling for de tre typer film. 
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Omkostningsfordelingen på low budget-, medium budget- og high bud-

get-film 

 
Kilde: DFI samt egne beregninger. 

Når low budget-, medium budget- og high budget-film sammenlignes 

som i figuren ovenfor, fremgår det, at omkostningsfordelingen i store 

træk er den samme for de tre typer film. Alle omkostningsposter varie-

rer tilsyneladende i samme grad som filmens samlede omkostninger. 

Der er dog større variation i omkostningsfordelingen blandt high bud-

get-film end low budget- og medium budget-film. En gennemgang af 

danskstøttede film med tilsagnsår fra 2003 til 2008 viser, at omkost-

ningsfordelingen har været konstant i denne periode. 

Både low budget- og medium budget-film har særdeles begrænsede 

budgetoverskridelser, og i gennemsnit bliver der brugt under halvdelen 

af den afsatte contingency (budgetusikkerhed). Blandt high budget-

film er der væsentlig flere budgetoverskridelser, og tilsvarende bruges 

en større andel af contingency. Der har samtidig været en tendens til 

flere budgetoverskridelser blandt high budget-film i de seneste år af 

perioden 2003 til 2008. Der er dog tale om begrænsede budgetover-

skridelser, og blandt de 15 undersøgte film er alle budgetoverskridel-

ser under 10 procent. 

Generelt udsættes filmene for en grundig løbende opfølgning, der kan 

danne grundlag for god økonomisk styring af produktionen. Dog fin-

des der indikationer på, at styringen af visse high budget-produktioner 

ikke har været tilstrækkelig. Mens økonomisk styring fremstår som en 

forklaring på de begrænsede budgetoverskridelser, kan stort økono-

misk råderum i budgetterne være en anden mulig forklaring, som ana-

lysen dog ikke giver mulighed for at vurdere nærmere. 
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Resultaterne fra analysen af filmproduktionernes økonomi bliver un-

derbygget af besvarelserne fra interviews med udvalgte produktions-

selskaber. De fem medvirkende selskaber peger desuden på en række 

fremadrettede udfordringer for branchen. Der opleves et øget pres som 

følge af reducerede indtægter, og dette gør det vanskeligere at finde 

finansiering til projekterne. De fleste selskaber afviser øget omkost-

ningseffektivitet som en mulig løsning på udfordringen, og kun et en-

kelt selskab mener, at der er potentiale for væsentlige effektiviserings-

gevinster. Blandt de fem interviewede selskaber er der bred enighed 

om, at filmproduktionen i højere grad skal suppleres med tv-

produktion fremover. 

Hovedkonklusioner på udvalgte analyseområder 

Område Low budget Medium budget High budget 

Omkostningsfordeling Meget lille variation 
i omkostingsforde-
lingen for de un-
dersøgte film. 

Meget lille variation 
i omkostingsforde-
lingen for de un-
dersøgte film. 

Nogen variation i 
omkostningsforde-
lingen for de un-
dersøgte film. 

 For alle tre typer film, er lønomkostninger til holdet den største 
post, efterfulgt af efterarbejde samt udstyr og materialer. Der 
er generelt begrænset forskel i den gennemsnitlige omkost-
ningsfordeling mellem de tre typer film. 

Budgetafvigelser I gennemsnit ligger 
omkostningerne i 
regnskabet 6 pro-
cent under budget-
tet og 35 procent af 
contingency bru-
ges. 

I gennemsnit ligger 
omkostningerne i 
regnskabet 4 pro-
cent under budget-
tet og 42 procent af 
contingency bru-
ges. 

I gennemsnit sva-
rer omkostningerne 
i regnskabet til 
budgettet og 71 
procent af contin-
gency bruges. 

 Der er store variationer i budgetafvigelserne på de enkelte 
poster indenfor hver film og på tværs af filmene. I gennemsnit 
findes de største budgetoverskridelser på udstyr og materialer 
samt transport, rejser og ophold. Omvendt er omkostningerne 
til studie ofte lavere end budgetteret. 

Produktionsbetingelser Alle undersøgte 
film har en optage-
tid omkring 6 uger, 
og er oftest optaget 
med digital teknik. 
Der er stort set 
ingen anvendelse 
af udenlandske 
locations og ingen 
periodefilm. 

De undersøgte film 
har en optagetid 
mellem 6 og 8 uger 
og er oftest optaget 
med analog teknik. 
Der er ingen uden-
landske locations 
og periodefilm.  

De undersøgte film 
har en optagetid 
mellem 7,5 og 10 
uger og er oftest 
optaget med ana-
log teknik. Flere 
film har anvendt 
udenlandske loca-
tions og der er 
periodefilm. 

 Filmholdet er størst på high budget-film og mindst på low 
budget-film, mens ugelønnen for de enkelte holdmedlemmer 
er stort set den samme. 

2.1 Deloittes vurdering 

På baggrund af analysen har Deloitte foretaget en række kvalitative 

vurderinger af dansk filmproduktion i forhold til omkostningsforde-

ling, forskelle i omkostningsniveau, økonomistyring og budgetafvigel-

ser: 
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 Hovedparten af omkostningerne kommer på lærredet. Langt 

hovedparten af omkostningerne er direkte forbundet med produkti-

onen. I gennemsnit går omkring 7 procent til manuskript og forpro-

duktion og omkring 10 procent til lancering, forsikring og admini-

stration m.m. De resterende omkostninger bliver brugt i produktio-

nen hvor de største omkostningsposter er lønninger til holdet, efter-

arbejde samt udstyr og materialer. 

 Forskelle i omkostningsniveauet har en forklaring. Forskellene i 

omkostningsniveauet blandt danske film er i stort omfang en kon-

sekvens af filmenes forskellige karakter, og der er generelt tale om 

en forskel i alle produktionsaspekter. Film med et højt omkost-

ningsniveau indebærer en udvidelse af hele produktionsapparatet i 

forhold til film med lave omkostninger. Den procentvise fordeling 

af omkostningerne på de forskellige poster er stort set den samme, 

uanset hvilket omkostningsniveau filmen har. Det er altså ikke ek-

sempelvis ekstraordinært høje lønninger til hovedrolleindehavere 

eller meget høje omkostninger til udstyr, der forklarer et højt om-

kostningsniveau. 

 Produktionsselskaberne er omkostningsbevidste. Der er generelt 

meget små budgetoverskridelser i filmproduktionerne, hvor regn-

skabet i gennemsnit ligger 3 procent under budgettet. Til sammen-

ligning viser en nylig publikation fra Finansministeriet en gennem-

snitlig budgetoverskridelse på 26 procent i ni udvalgte offentlige it-

projekter. Det meget lave omfang af budgetoverskridelser kan 

skyldes rummelige budgetter og/eller god økonomisk styring. Of-

test skal produktionsselskaberne selv afholde budgetoverskridelsen, 

og der er derfor et klart incitament til at styre omkostningerne. 

Denne undersøgelse viser da også, at der foretages en stram styring 

undervejs i filmproduktionerne. Omkostningsniveauet for en pro-

duktion fastlægges som regel allerede i udviklingsfasen, hvor fi-

nansieringsmuligheder og markedspotentiale inddrages i vurderin-

gen. Undervejs i produktionen af filmene foretages der detaljeret 

rapportering af ressourceforbrug, og denne rapportering anvendes i 

stor udstrækning til at foretage omprioriteringer. 

 Der er store forskelle i produktionernes kompleksitet. Det mar-

kant større omfang af budgetoverskridelser blandt high budget-film 

skyldes givetvis blandt andet disse relativt større projekters kom-

pleksitet. Udfordringen ved små produktioner er at styre de samle-

de omkostninger og disse begrænsninger dette giver af muligheder-

ne for omprioriteringer og lignende. Ved store produktioner er der 

tale om et større produktionsapparat med større hold, flere medvir-

kende samt flere locations, og derudover kan et højere ambitionsni-

veau hos eksempelvis instruktøren gøre det vanskeligt at opnå 

kompromiser. 
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3. Projekttilgang og op-
gaveløsning 

Analysens formål har været at belyse følgende punkter omkring spille-

filmenes økonomi: 

 Hvilke omkostninger er det ressourceforbrug, der er knyttet til fil-

mene, sammensat af? 

 Produceres filmene omkostningseffektivt? Det vil sige: Efterleves 

tidsplaner og budgetter, og hvad er omfanget af overhead, omfang 

og karakter af budgetafvigelser på de enkelte poster, herunder om 

de er drevet af ekstraordinært forbrug/omkostninger? 

 Hvilke egenskaber er kendetegnende for hver af de tre filmtyper? 

Det vil sige: Er der forskelle i produktionsform, detaljeringsniveau 

af produktionsplanlægningen m.m. forud for selve produktionens 

start m.v.? 

 Opstilling af mulige årsagsforklaringer på, hvorfor nogle filmpro-

duktioner er dyrere end andre og validering af årsagsforklaringer 

ved afholdelse af interview med et mindre antal produktionsselska-

ber. 

Analysen er dels foretaget ved gennemgang af regnskabs- og budget-

tal, dels ved gennemførelse af interview med fem relevante produkti-

onsselskaber. Analysen af regnskabs- og budgettal er gennemført ud 

fra data tilgængelige hos DFI. For 15 udvalgte film er der foretaget en 

mere detaljeret analyse. 

3.1 De udvalgte film 

De 15 udvalgte film har alle dansk hovedproducent og inkluderer ikke 

dokumentarfilm og animationsfilm. Filmene er udvalgt af DFI, således 

at der er en vis spredning på produktionsselskaber, og så der findes 

tilgængelige regnskaber. Endelig er filmene udvalgt på baggrund af 

deres produktionsomkostninger, så der indgår fem low budget-film, 

fem medium budget-film og fem high budget-film. 

Low budget-film er defineret som film med samlede produktionsom-

kostninger på mindre end 14 mio. kr. (2010-priser), medium budget-

film er film med omkostninger mellem 14 og 25 mio. kr., mens high 

budget-film har produktionsomkostninger på 25 mio. kr. eller derover. 

Med henblik på at opnå anonymitet for de enkelte film er der i analy-

sen ikke anvendt absolutte tal, men alene set på afvigelser og procent-
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vise fordelinger for de enkelte film. Filmene er endvidere benævnt 

Low #1-5, Medium #1-5 og High #1-5 i nærværende rapport for at 

sikre anonymiteten. Af Bilag B fremgår en liste over de film, der har 

indgået i den deltaljerede del af analysen. 

3.2 Analyseramme og data 

3.2.1 Analyseramme 

Analysen af økonomien i danske filmproduktioner er todelt og omfat-

ter nedenstående emner: 

1. Omkostninger 

2. Produktion 

Nedenfor er en oversigt over de parametre, der danner grundlag for 

analysen inden for de to temaer. 

Tabel 1. Analyseparametre 

Omkostninger Produktion 

● Fordelingen på regnskabsposter (pro-
cent) 

● Budgetafvigelse (procent) 

● Administration (procent) 

● Forbrugt contingency (procent) 

● Optagetid 

● Udenlandsk location 

● Periodefilm 

● Optageteknik 

 

Disse parametre vil være udgangspunktet for analysen af de to emner.  

I nedenstående Tabel 2 beskrives analysetilgangen inden for hvert af 

de to emner. 

Tabel 2. Analysetilgang 

Omkostninger Produktion 

● Sammenligning af udvalgte film inden for 
hver kategori 

● Sammenligning med alle film i samme 
kategori  

● Sammenligning med alle film 
● Udvikling over tid 

● Sammenligning af udvalgte film inden for 
hver kategori 

● Sammenligning mellem kategorierne for 
de udvalgte film 

Ud over den nærmere analyse af de 15 udvalgte film foretages der en 

bredere benchmarking af disse baseret på alle film med tilsagn om 

støtte siden 2003, hvor der foreligger et godkendt regnskab. 

3.2.2 Data 

Budget- og regnskabstal er indsamlet fra de godkendte regnskaber for 

hver af de 15 film. Der er foretaget en gennemgang og tilpasning af 



Omkostningsanalyse af udvalgte spillefilm 

11  

omkostningsposterne for hver enkelt film for at sikre en sammenligne-

lig opgørelse. Derudover er de enkelte omkostningsposter grupperet i 

mere overordnede kategorier for at sikre sammenlignelighed med 

benchmarkingdata for alle film med støttetilsagn fra DFI siden 2003, 

jf. nedenfor. En oversigt over den anvendte kategorisering af omkost-

ningsposter kan findes i Bilag A. 

Den brede benchmarking er baseret på et datasæt udarbejdet af DFI, 

der indeholder oplysninger om 102 film, der har tilsagnsår mellem 

2003 og 2009, og hvor der foreligger et endeligt regnskab. Datasættet 

indeholder de samlede budgetterede omkostninger samt en opgørelse 

af regnskabet på overordnede kategorier
1
. Nedenfor vises fordelingen 

af filmene efter omkostningsniveau. 

Tabel 3. Omkostningsniveau for alle DFI-støttede spillefilm 

 2003 til marts 2010 
Low 

budget 
Medium 
budget 

High 
budget 

I alt 

Antal film i perioden med  
tilgængelige regnskaber 

16 68 18 102 

Note: Indeholder ikke animationsfilm og dokumentarfilm. 

Kilde: DFI samt egne beregninger. 

Som det fremgår, udgør medium budget-film langt over halvdelen af 

samtlige produktioner i datasættet. Efter aftale med DFI er der udvalgt 

5 film fra hver gruppe. 

Oplysninger om produktionskarakteristika er indsamlet gennem pro-

duktionsbudgetter og deskresearch. 

 

                                                                 

1 Der er foretaget en kvalitetssikring af datamaterialet ved krydstjek mellem de ind-

samlede regnskabsdata og datasættet for DFI. Derudover er der foretaget en tilsvaren-

de sammenligning af den samlede budgetsum, mens finansieringsoplysningerne i data-

sættet er sammenholdt med finansieringsplaner for de 15 udvalgte film. 
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4. Filmproduktioners 
omkostninger 

I dette kapitel foretages en undersøgelse af omkostningsfordelingen i 

en filmproduktion. Derudover foretages en gennemgang af budgetaf-

vigelser for filmene. Overordnet set vil følgende spørgsmål blive be-

svaret: 

 Hvad bruges pengene på? Fordelingen af omkostninger på de for-

skellige poster vil vise, hvilke poster der udgør de største omkost-

ninger i filmproduktioner. 

 Hvorfor koster nogle film mere at producere? Sammenligningen 

af low  

budget-, medium budget- og high budget-film vil vise, om det er 

specifikke omkostningsposter, der er drivende for forskellen i det 

samlede omkostningsniveau. 

 Hvor ligger de uforudsete omkostninger? En opgørelse af bud-

getafvigelser på de enkelte omkostningsposter giver indikationer 

på, om det er bestemte poster, der systematisk underbudgetteres. 

Der vil endvidere blive foretaget en sammenligning af de tre typer 

film. 

Kapitlet indledes med en analyse af omkostningsfordelingen for film-

produktionerne, hvorefter der foretages en tilsvarende analyse af bud-

getafvigelser. Endelig afrundes med en gennemgang af centrale ele-

menter i filmenes økonomi. 

4.1 Omkostninger 

I dette afsnit sammenlignes omkostningsfordelingen for de 15 udvalg-

te film, og samtidig benchmarkes denne fordeling i forhold til et bre-

dere udsnit af danskstøttede filmproduktioner. 

Low budget-film 

I tabellen nedenfor vises omkostningsfordelingen for de fem undersøg-

te low budget-film. 
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Tabel 4. Omkostningsfordeling for low budget-film 

Type Alle Udvalg-
te 15 
film 

Alle low 
budget 

Low #1 Low #2 Low #3 Low #4 Low #5 

Manus og forproduktion 7 % 7 % 6 % 5 % 8 % 13 % 4 % 5 % 

Instruktør og producer, løn 8 % 9 % 9 % 5 % 10 % 11 % 11 % 7 % 

Medvirkende, løn 8 % 8 % 8 % 10 % 5 % 6 % 10 % 10 % 

Hold (inkl. efterarbejde), løn 28 % 28 % 32 % 29 % 32 % 30 % 34 % 32 % 

Udstyr og materialer m.v. 12 % 13 % 10 % 9 % 8 % 8 % 8 % 10 % 

Studie 2 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 

Location 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 

Transport, rejser og ophold 8 % 9 % 5 % 12 % 5 % 4 % 4 % 9 % 

Efterarbejde 13 % 12 % 15 % 17 % 17 % 15 % 15 % 14 % 

Musik, forsikring, lancering m.m. 6 % 6 % 7 % 6 % 7 % 5 % 6 % 4 % 

Musik - 1 % - 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 

Arkivmateriale - 0 % - 0 % 3 % 1 % 0 % 0 % 

Forsikring - 3 % - 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 

Trailer og kopier - 1 % - 2 % 0 % 2 % 2 % 1 % 

Administration 6 % 6 % 6 % 5 % 6 % 6 % 7 % 6 % 

Completion bond 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Note: DFI’s opgørelse indeholder ikke en opdeling af omkostninger til musik, arkiv-

materiale, forsikring samt trailer og kopier. 

Kilde: DFI, filmproduktionernes regnskaber samt egne beregninger. 

Som det fremgår af Tabel 4, er der stor lighed i omkostningsfordelin-

gen for de fem undersøgte low budget-film. De største variationer fin-

des på manus og forproduktion, instruktør og producer, medvirkende, 

hold samt transport, rejser og ophold. En gennemgang af budgetter og 

regnskaber for de fem film giver ingen yderligere forklaring på for-

skellene. 

En sammenligning med alle low budget-film, hvor der findes tilgæn-

gelige regnskaber, viser, at omkostningsfordelingen for de udvalgte 

film svarer til den generelle fordeling for denne type film. 

Hold, udstyr og materialer samt efterarbejde udgør tilsammen over 

halvdelen af omkostningerne for både low budget-film og et gennem-

snit på tværs af filmtyperne. Generelt er omkostningsfordelingen for 

low budget-film meget tæt på gennemsnittet, dog med lidt højere andel 

af omkostninger på hold og lidt lavere omkostninger på transport, rej-

ser og ophold. 
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Medium budget-film 

Tilsvarende tabellen for low budget-film viser nedenstående tabel om-

kostningsfordelingen for medium budget-film. 

Tabel 5. Omkostningsfordeling for medium budget-film 

Type Alle Udvalg-
te 15 
film 

Alle 
medium 
budget 

Medium 
#1 

Medium 
#2 

Medium 
#3 

Medium 
#4 

Medium 
#5 

Manus og forproduktion 7 % 7 % 6 % 4 % 7 % 7 % 4 % 4 % 

Instruktør og producer, løn 8 % 9 % 9 % 9 % 10 % 8 % 10 % 9 % 

Medvirkende, løn 8 % 8 % 8 % 15 % 6 % 9 % 8 % 11 % 

Hold (inkl. efterarbejde), løn 28 % 28 % 29 % 28 % 28 % 32 % 33 % 31 % 

Udstyr og materialer m.v. 12 % 13 % 12 % 11 % 9 % 13 % 10 % 12 % 

Studie 2 % 1 % 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 1 % 

Location 2 % 2 % 2 % 2 % 5 % 4 % 3 % 3 % 

Transport, rejser og ophold 8 % 9 % 7 % 5 % 7 % 6 % 5 % 4 % 

Efterarbejde 13 % 12 % 13 % 11 % 15 % 11 % 13 % 14 % 

Musik, forsikring, lancering m.m. 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % 5 % 

Musik  - 1 % - 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 

Arkivmateriale - 0 % - 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Forsikring - 3 % - 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Trailer og kopier - 1 % - 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 

Administration 6 % 6 % 6 % 7 % 6 % 6 % 7 % 7 % 

Completion bond 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Note: DFI’s opgørelse indeholder ikke en opdeling af omkostninger til musik, arkiv-

materiale, forsikring samt trailer og kopier. 

Kilde: DFI, filmproduktionernes regnskaber samt egne beregninger. 

Tabel 5 viser, at der er en meget lille variation for de fem udvalgte 

medium budget-film, ligesom det var tilfældet for low budget-film. 

Den største variation findes i medvirkende, hold samt efterarbejde. 

Regnskaberne for de fem film giver ingen yderligere forklaringer på 

forskellene. 

Der er meget stor overensstemmelse mellem de udvalgte film og gen-

nemsnittet for alle medium budget-film i perioden, og omkostnings-

fordelingen blandt de fem film svarer altså til omkostningsfordelingen 

blandt film med dette omkostningsniveau generelt. 

En sammenligning viser, at gennemsnittet for medium budget-film i 

høj grad svarer til gennemsnittet for alle film. Dette er forventeligt, da 

medium budget-film udgør hovedparten af de danske filmproduktio-

ner. 
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High budget-film 

Nedenfor vises en sammenligning af omkostningsfordelingen for de 

undersøgte high budget-film. 

Tabel 6. Omkostningsfordeling for high budget-film 

Type Alle Udvalg-
te 15 
film 

Alle 
high 

budget 

High #1 High #2 High #3 High #4 High #5 

Manus og forproduktion 7 % 7 % 8 % 7 % 12 % 5 % 4 % 6 % 

Instruktør og producer, løn 8 % 9 % 8 % 10 % 10 % 8 % 6 % 8 % 

Medvirkende, løn 8 % 8 % 7 % 8 % 5 % 7 % 5 % 14 % 

Hold (inkl. efterarbejde), løn 28 % 28 % 26 % 31 % 21 % 24 % 32 % 26 % 

Udstyr og materialer m.v. 12 % 13 % 13 % 12 % 13 % 21 % 13 % 12 % 

Studie 2 % 1 % 3 % 1 % 0 % 3 % 2 % 1 % 

Location 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 

Transport, rejser og ophold 8 % 9 % 9 % 8 % 11 % 10 % 11 % 11 % 

Efterarbejde 13 % 12 % 12 % 11 % 11 % 9 % 14 % 11 % 

Musik, forsikring, lancering m.m. 6 % 6 % 7 % 5 % 8 % 6 % 4 % 5 % 

Musik  - 1 % - 1 % 0 % 1 % 2 % 1 % 

Arkivmateriale  - 0 % - 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Forsikring  - 3 % - 2 % 6 % 4 % 1 % 2 % 

Trailer og kopier  - 1 % - 2 % 2 % 1 % 0 % 1 % 

Administration 6 %  6 % 6 % 6 % 5 % 5 % 6 % 5 % 

Completion bond 0 % 0 % 1 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Note: DFI’s opgørelse indeholder ikke en opdeling af omkostninger til musik, arkiv-

materiale, forsikring samt trailer og kopier. 

Kilde: DFI, filmproduktionernes regnskaber samt egne beregninger. 

Omkostningsfordelingen for de fem high budget-film varierer noget 

mere end for de andre udvalgte film, men det overordnede mønster er 

dog det samme. De største forskelle inden for de fem film findes på 

manus og forproduktion, hold samt udstyr og materialer. Det vil sige, 

at de store forskelle på filmene eksempelvis er, at nogle kræver for-

holdsvis mere udstyr og kostumer, mens andre benytter en større andel 

af budgettet på manuskriptforfattere osv. 

De fem udvalgte high budget-film har en omkostningsfordeling sva-

rende til gennemsnittet for alle high budget-film i perioden, og de af-

spejler således det generelle billede. 

Der er stort set ingen forskel på den gennemsnitlige omkostningsforde-

ling for alle film og fordelingen for gennemsnittet for high budget-

film. Samlet set viser undersøgelsen, at alle omkostningsposter i store 

træk vokser i takt med det samlede budget. 
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Dermed kan der ikke opstilles nogen entydige karakteristika for hen-

holdsvis low budget-, medium budget- og high budget-film, når der 

ses på den procentvise fordeling af omkostninger. Dog er der en svag 

tendens til, at high budget-filmene anvender en lavere andel af om-

kostningerne på hold og efterarbejde og en højere andel på manus og 

forproduktion, udstyr og materialer samt transport, rejser og ophold. 

Se i øvrigt Figur 1 nedenfor for ligheder og forskelle mellem de tre 

filmtyper. 

Figur 1. Omkostningsfordelingen på low budget-, medium budget- og 

high budget-film 

 

Kilde: DFI samt egne beregninger. 

 

4.2 Budgetafvigelser 

Deloitte har sammenlignet budgetter og regnskaber for de 15 udvalgte 

film ud fra samme opdeling af omkostningerne som i forrige afsnit. 

Der er igen foretaget en benchmarking i forhold til alle film i perioden, 

men her har det kun været muligt at opgøre den samlede budgetafvi-

gelse. 
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Konklusioner 
 

 For alle typer film udgør hold, udstyr og materialer samt efterarbejde 

de største omkostningsposter. 

 Gennemsnitligt er fordelingen af omkostninger meget ens for de tre 
typer film. 

 Der er forholdsvis små variationer i omkostningsfordelingen mellem de 
enkelte film inden for low budget- og medium budget-film. 

 For high budget-film er der større variation i omkostningsfordelingen 
for filmene, men det generelle mønster er dog det samme. 
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Low budget-film 

Nedenfor fremgår budgetafvigelserne for de fem udvalgte low budget-

film. 

Tabel 7. Budgetafgivelser for low budget-film 

Type Alle Udvalg-
te 15 
film 

Alle low 
budget 

Low #1 Low #2 Low #3 Low #4 Low #5 

Manus og forproduktion - 0 % - -2 % 7 % 1 % -7 % -13 % 

Instruktør og producer, løn - 3 % - 0 % -13 % 9 % -1 % 0 % 

Medvirkende, løn - 0 % - 1 % -11 % -15 % -5 % -4 % 

Hold (inkl. efterarbejde), løn - 7 % - 4 % 20 % 6 % -1 % 29 % 

Udstyr og materialer m.v. - 22 % - 0 % 12 % 37 % -9 % 5 % 

Studie - -25 % - - -35 % 82 % - - 

Location - 14 % - -2 % -38 % -7 % 9 % -41 % 

Transport, rejser og ophold - 20 % - 0 % -4 % 14 % -1 % -3 % 

Efterarbejde - 9 % - 2 % 11 % 23 % 3 % 12 % 

Musik, forsikring, lancering m.m. - 5 % - 2 % 54 % -14 % 16 % -35 % 

Musik - -6 % - 0 % 134 % -55 % 29 % -32 % 

Arkivmateriale - 15 % - - 10 % 180 % - - 

Forsikring - 8 % - 6 % 92 % -23 % -2 % -6 % 

Trailer og kopier - 10 % - 0 %  - 25 % 18 % -63 % 

Administration - 0 % - 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 

Completion bond - 7 % - -  - - - - 

Total -3 % -1 % -6 % 2 % -1 % -1 % -7 % -5 % 

Forbrugt contingency 51 % 58 % 35 % 0 % 92 % 83 % 0 % 47 % 

Note: Positivt fortegn angiver en budgetoverskridelse. Negativt fortegn angiver et 

mindre forbrug. I budgetterne for filmproduktionen er der indlagt en contingency 

(budgetusikkerhed), der ikke er fordelt på de forskellige omkostningsposter, men som 

indgår i totalen. Det betyder, at den totale budgetafvigelse ikke er lig med summen af 

budgetafvigelser på omkostningsposterne. DFI’s opgørelse indeholder ikke en opde-

ling af omkostninger til musik, arkivmateriale, forsikring samt trailer og kopier. 

Kilde: DFI, filmproduktionernes budgetter og regnskaber samt egne beregninger. 

Tabel 7 viser, at der er en høj grad af budgetoverholdelse for de fem 

udvalgte low budget-film. Således har omkostningerne for alle filme-

ne, bortset fra en, holdt sig inden for den tilskrevne contingency
2
. En 

enkelt af de fem film, Low #4, er blevet produceret inden for det op-

rindelige budget, eksklusive contingency. 

Samlet set er der er en højere grad af budgetoverholdelse for low bud-

get-film end for alle film, og der anvendes følgelig også en mindre 

andel af contingency. 

Der er meget stor variation i afvigelsernes relative størrelse på tværs af 

omkostningsposterne, og der findes ikke et tydeligt mønster for de un-

                                                                 

2 Filmen Low #1 har en budgetoverskridelse, selvom intet af contingency er forbrugt, 

men dette skyldes, at der ikke er budgetteret med contingency. 
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dersøgte low budget-film. Disse variationer ses på alle filmene, og 

ifølge de fem interviewede produktionsselskaber kan de til en vis grad 

være udtryk for naturlige forskydninger mellem omkostningsposterne
3
. 

Derudover kan variationerne skyldes de omprioriteringer, der fore-

kommer i forbindelse med projektstyringen. Endelig kan uforudsete 

hændelser som eksempelvis vejrproblemer give forskydninger. 

Medium budget-film 

Nedenfor fremgår budgetafvigelserne for de undersøgte medium bud-

get-film. 

Tabel 8. Budgetafgivelser for medium budget-film 

Type Alle Udvalg-
te 15 
film 

Alle 
medium 
budget 

Medium 
#1 

Medium 
#2 

Medium 
#3 

Medium 
#4 

Medium 
#5 

Manus og forproduktion - 0 % - -6 % 10 % 1 % -6 % 21 % 

Instruktør og producer, løn - 3 % - 0 % 9 % 0 % 2 % 1 % 

Medvirkende, løn - 0 % - -3 % -13 % 2 % -20 % -13 % 

Hold (inkl. efterarbejde), løn - 7 % - -2 % -4 % -2 % -7 % -5 % 

Udstyr og materialer m.v. - 22 % - 8 % -11 % 12 % 4 % 6 % 

Studie - -25 % - 0 % - 11 % 163 % - 

Location - 14 % - 67 % 29 % -11 % 7 % 9 % 

Transport, rejser og ophold - 20 % - 7 % -18 % 15 % 7 % -8 % 

Efterarbejde - 9 % - -9 % 19 % -10 % -15 % 15 % 

Musik, forsikring, lancering m.m. - 5 % - -12 % -1 % 1 % -2 % -1 % 

Musik - -6 % - -26 % -3 % 0 % -14 % 42 % 

Arkivmateriale - 15 % - -90 % - - - - 

Forsikring - 8 % - 37 % -6 % 2 % 20 % -19 % 

Trailer og kopier - 10 % - 9 % 7 % 1 % -6 % -41 % 

Administration - 0 % - 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Completion bond - 7 % - - - - - - 

Total -3 % -1 % -4 % -6 % -8 % -7 % -13 % -8 % 

Forbrugt contingency 51 % 58 % 42 % 0 % 2 % 2 % 0 % 6 % 

Note: Positivt fortegn angiver en budgetoverskridelse. Negativt fortegn angiver et 

mindre forbrug. I budgetterne for filmproduktionen er der indlagt en contingency 

(budgetusikkerhed), der ikke er fordelt på de forskellige omkostningsposter, men som 

indgår i totalen. Det betyder, at den totale budgetafvigelse ikke er lig med summen af 

budgetafvigelser på omkostningsposterne. DFI’s opgørelse indeholder ikke en opde-

ling af omkostninger til musik, arkivmateriale, forsikring samt trailer og kopier. 

Kilde: DFI, filmproduktionernes budgetter og regnskaber samt egne beregninger. 

De fem udvalgte medium budget-filmproduktioner har alle overholdt 

budgettet og har alle forbrugt mindre end 6 procent af contingency. 

                                                                 

3 Et produktionsselskab nævner et eksempel, hvor en medvirkende er ude for et uheld 

og derfor skal arbejde flere dage. Det betyder en øget lønomkostning, men da forsik-

ringen dækker denne omkostning, vil der fremgå en indtægt på forsikringsposten. 
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Dette billede er ikke helt tilsvarende for alle medium budget-film, hvor 

der bruges en noget større andel af contingency. 

Som det var tilfældet for low budget-film er der stor variation mellem 

omkostningsposterne, og der tegner sig ingen tydelige tendenser. 

High budget-film 

Tabellen nedenfor viser budgetafvigelser og forbrugt andel af contin-

gency for high budget-filmproduktioner. 

Tabel 9. Budgetafgivelser for high budget-film 

Type Alle Udvalg-
te 15 
film 

Alle 
high 

budget 

High #1 High #2 High #3 High #4 High #5 

Manus og forproduktion - 0 % - 10 % -5 % 6 % -16 % 11 % 

Instruktør og producer, løn - 3 % - 0 % 5 % -1 % 0 % 17 % 

Medvirkende, løn - 0 % - 14 % 31 % 17 % -24 % 4 % 

Hold (inkl. efterarbejde), løn - 7 % - 13 % 18 % 4 % -8 % 55 % 

Udstyr og materialer m.v. - 22 % - 6 % 87 % 25 % 16 % 12 % 

Studie - -25 % - 51 % -82 % -28 % -4 % 4 % 

Location - 14 % - 83 % 43 % 16 % -9 % 24 % 

Transport, rejser og ophold - 20 % - 50 % 28 % 44 % 12 % 28 % 

Efterarbejde - 9 % - -1 % 17 % 13 % 38 % 5 % 

Musik, forsikring, lancering m.m. - 5 % - -8 % 5 % 52 % -8 % 0 % 

Musik - -6 % - -19 % -82 % 34 % 19 % 5 % 

Arkivmateriale - 15 % - -41 % - - - -59 % 

Forsikring - 8 % - 7 % -1 % 50 % -8 % -2 % 

Trailer og kopier - 10 % - 0 % 118 % 38 % -64 % 2 % 

Administration - 0 % - 0 %  0 % 0 % 0 % 0 % 

Completion bond - 7 % -  - 7 % - - - 

Total -3 % -1 % 0 % 1 % 7 % 4 % -7 % 9 % 

Forbrugt contingency 51 % 58 % 71 % 100 % 100 % 100 % 12 % 100 % 

Note: Positivt fortegn angiver en budgetoverskridelse. Negativt fortegn angiver et 

mindre forbrug. I budgetterne for filmproduktionen er der indlagt en contingency 

(budgetusikkerhed), der ikke er fordelt på de forskellige omkostningsposter, men som 

indgår i totalen. Det betyder, at den totale budgetafvigelse ikke er lig med summen af 

budgetafvigelser på omkostningsposterne. DFI’s opgørelse indeholder ikke en opde-

ling af omkostninger til musik, arkivmateriale, forsikring samt trailer og kopier. 

Kilde: DFI, filmproduktionernes budgetter og regnskaber samt egne beregninger. 

Tabellen viser tydeligt, at der blandt de fem undersøgte film er en høj 

forekomst af budgetoverskridelser, idet fire af filmene har forbrugt 

hele contingency og overskredet yderligere. 

Det samlede billede viser, at high budget-film i gennemsnit lige akku-

rat overholder budgettet, og at der samlet forbruges 71 procent af den 

budgetterede contingency. 
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Ligesom low budget- og medium budget-film har denne type film en 

stor variation på omkostningsposterne. Der er dog en tendens i forhold 

til posterne udstyr og materialer samt transport, rejser og ophold, 

hvor alle filmproduktioner har oplevet budgetoverskridelser. 

Gennemsnittet for de 15 udvalgte film viser, at de største overskridel-

ser findes på posterne udstyr og materialer samt transport, rejser og 

ophold. Omvendt er de faktiske omkostninger til studie markant lavere 

end budgetteret. Der er relativt god overholdelse af budgettet på løn-

posterne, hvilket ligger i tråd med den tætte overvågning af tidsforbrug 

i optagefasen, som de interviewede produktionsselskaber lægger stor 

vægt på. 

De tre foregående tabeller viser, at alle samlede budgetoverskridelser 

er relativt begrænsede, og at der ikke er overskridelser på mere end 10 

procent af det samlede budget på trods af store budgetoverskridelser 

på enkelte omkostningsposter.  

Nedenfor fremgår den samlede forekomst af budgetoverskridelser for 

de tre typer film. 

Tabel 10. Budgetafvigelse for alle DFI-støttede spillefilm 

 2003 til marts 2010 
Low  

budget 
Medium 
budget 

High  
budget 

Samlet 

Antal film i perioden med 
tilgængelige regnskaber 

16 68 18 102 

Andel med budgetoverskri-
delser 

13 % 18 % 61 % 25 % 

Note: Indeholder ikke animationsfilm.  

Kilde: DFI samt egne beregninger. 

Tabel 10 bekræfter, at der er en væsentlig højere andel af high budget-

filmene, der har budgetoverskridelser. Således overskrider de realise-

rede omkostninger det budgetterede i mere end 60 procent af produk-

tionerne. 

Blandt de fem interviewede produktionsselskaberne findes der flere 

forklaringer på, hvorfor high budget-produktioner i højere grad over-

skrider budgettet. En forklaring er et højere ambitionsniveau og min-

dre vilje til at gå på kompromis med produktionsmæssige forhold, der 

kan påvirke filmens kvalitet. Dette betyder, at det kan være svært at 

neutralisere overskridelser ved eksempelvis forsinkelser. Det større 

antal locations og udenlandske optagelser med mulighed for tab som 

følge af skiftende valutakurser nævnes også som en forklaring. Ende-

lig nævnes undervurdering af styringsbehovet for økonomisk omfangs-

rige projekter. 
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4.3 Filmproduktioners økonomi 

4.3.1 Omkostningsniveau 

Ifølge de fem interviewede produktionsselskaber bestemmes omkost-

ningsniveauet i en film af manuskriptet, finansieringsmulighederne og 

markedspotentialet. I nogle tilfælde foretages vurderingen af markeds-

potentiale og finansieringsmuligheder allerede under manuskriptudvik-

lingen, så dette kan udarbejdes i en form, der medfører et passende 

omkostningsniveau. 

Flere produktionsselskaber mener, at den store andel af medium bud-

get-film skyldes balancen mellem disse parametre. Ofte vil high bud-

get-film være for omfangsrige at finansiere og svære at tjene penge på 

i et marked som det danske. Omvendt modtager producenten et mindre 

producer’s fee på low budget-produktioner, da dette er en fast procent-

del af budgettet. Således er indtjeningen på low budget-film i højere 

grad afhængig af, at producenten selv investerer i filmen. Et par pro-

duktionsselskaber nævner, at man i fremtiden vil se en højere polarise-

ring på low budget- og high budget-film. Et af disse selskaber argu-

menterer, at medium budget-film er sværere at tjene penge på, da de er 

for dyre til at tjene penge på i Danmark, og de er for små til at ekspor-

tere til udlandet. 

4.3.2 Økonomistyring på filmproduktioner 

I interviewene med produktionsselskaberne har Deloitte afdækket ho-

vedtrækkene i budgettering og økonomistyring for filmproduktionerne. 

Budgettet for en filmproduktion har en ganske høj detaljeringsgrad, og 

der er taget konkret stilling til hver enkelt post. I de tilfælde, hvor det 

er muligt og relevant, er der indgået forhåndsaftaler, eksempelvis på 

udstyrsleje. 

Konklusioner 
 

 Low budget-produktioner har den højeste grad af budgetoverholdelse 

og forbruger den mindste andel af det budgetterede contingency. Om-
vendt har high budget-film den laveste grad af budgetoverholdelse og 
det største forbrug af contingency. 

 Der findes ikke et entydigt mønster i budgetafvigelserne fordelt på om-
kostningsposter. 

 Samlet set findes de største budgetoverskridelser på udstyr og mate-
rialer, transport, rejser og ophold samt location. Omvendt er der gene-
relt overbudgetteret på studie. 

 Den største overensstemmelse mellem budget og regnskab findes på 
manus og forproduktion, administration, instruktør og producer samt 
medvirkende. 
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I de interviewede selskaber rapporteres timeforbrug minimum en gang 

dagligt under optagelser, så det er muligt at følge fremdrift og forsin-

kelser; omkostningsrapporter modtages ugentligt. Grundet den høje 

pris for en optagedag, og især overtidsbetaling, er der behov for at fo-

retage løbende opfølgning og derved bevare muligheden for ompriori-

teringer i tilfælde af forsinkelser. Der foretages en konkret vurdering 

af, om det er muligt at indhente tabt tid ved at foretage omprioriterin-

ger, eller om det i for høj grad går ud over filmens kvalitet. Tilsvaren-

de vurderes det, om sparet tid skal bruges til at forbedre filmens kvali-

tet ved at benytte tiden på noget andet. 

Flere selskaber forklarer, at man i visse tilfælde tildeler instruktøren 

og/eller produktionslederen bonus afhængigt af graden af budgetover-

holdelse. Desuden nævnes det, at instruktøren af hensyn til sit ry ikke 

har interesse i at overskride budgettet, og at instruktøren oftest modta-

ger en del af filmens overskud; nogle produktionsselskaber mener der-

for ikke, at der er behov for at betale bonus, hvis budgettet overholdes. 

Samlet set tegner der sig et billede af en forholdsvis tæt styring af pro-

duktionernes økonomi, hvilket kan være en af årsagerne til de meget 

begrænsede budgetoverskridelser. Den lave forekomst af budgetover-

skridelser kan også være et udtryk for, at der er indarbejdet rigeligt 

økonomisk råderum i budgetterne. 

4.3.3 Contingency 

I stort set alle filmbudgetter afsættes omkring 10 procent i contingen-

cy, der fungerer som en budgetusikkerhedsmargin.  

Contingency er afsat centralt i budgettet og er altså ikke øremærket til 

specifikke omkostningsposter. Denne praksis giver fleksibilitet i for-

hold til omprioriteringer sammenlignet med en situation hvor contin-

gency budgetteres på hver enkelt omkostningspost. 

Contingency udgør omtrent samme procentandel for low budget-, me-

dium budget- og high budget-film, og flere produktionsselskaber be-

kræfter, at der benyttes samme procentsats for alle film. Et enkelt pro-

duktionsselskab påpeger, at hvis der blev foretaget individuelle vurde-

ringer af budgetusikkerheden, ville andelen sandsynligvis være højere 

på eksempelvis film med udenlandsk location. 

Det er ikke alle interviewede produktionsselskaber, der mener, at con-

tingency som udgangspunkt skal bruges til filmproduktionen. Mens 

flere selskaber mener, at contingency kun bør bruges, når det er strengt 

nødvendigt, nævner andre, at de i visse tilfælde bruger af contingency, 

hvis det vurderes at forøge filmens kvalitet væsentligt. Mange nævner 

desuden, at der ligger en udfordring i at kommunikere til eksempelvis 

instruktøren, at contingency ikke bør forbruges.  
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4.3.4 Administration 

Administrationsomkostninger budgetteres som 7 procent af de øvrige 

omkostninger eksklusive contingency og udvikling. Samme beløb bli-

ver regnskabsført, og der foretages altså ikke en særskilt økonomiop-

følgning på administrationsomkostningerne. 

Når produktionsselskaberne bliver adspurgt, om de budgetterede ad-

ministrationsomkostninger svarer til de faktiske, er der en høj grad af 

enighed. De fleste mener ikke, at 7 procent dækker selskabets samlede 

administrationsomkostninger, medmindre selskabet er i stand til at 

forblive i produktion hele året. Der er således tale om et niveau, der i 

bedste tilfælde dækker administrationsomkostningerne i selve film-

produktionen, men ikke administrationen i den forudgående udvik-

lingsfase og efterfølgende lancering og deltagelse i kulturudveksling 

m.m. 
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5. Øvrige analyser af 
omkostninger 

5.1 Udviklingstendenser 

I dette afsnit beskrives nogle af de fundne udviklingstendenser for fil-

mene i perioden 2003-2008
4
. Følgende spørgsmål vil blive belyst: 

 Bruger man pengene andre steder? Der foretages en opgørelse 

af, om der er sket en udvikling i filmproduktionernes regnskabsfor-

deling. 

 Afviger man mere eller mindre fra budgettet? Udviklingen i 

budgetafvigelser og forbrugt contingency undersøges. 

Nedenfor vises udviklingen i omkostningsfordelingen for alle film: 

Tabel 11. Udvikling i omkostningsfordeling og budgetafvigelse 

Type 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Manus og forproduktion 7 % 6 % 6 % 7 % 6 % 7 % 

Instruktør og producer, løn 8 % 9 % 8 % 9 % 8 % 9 % 

Medvirkende, løn 7 % 8 % 7 % 9 % 8 % 8 % 

Hold (inkl. efterarbejde), løn 28 % 27 % 29 % 29 % 29 % 28 % 

Udstyr og materialer m.v. 12 % 12 % 12 % 12 % 14 % 12 % 

Studie 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 

Location 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 % 

Transport, rejser og ophold 7 % 8 % 7 % 7 % 8 % 8 % 

Efterarbejde 13 % 12 % 15 % 13 % 11 % 13 % 

Musik, forsikring, lancering m.m. 8 % 8 % 6 % 5 % 5 % 6 % 

Administration 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 

Completion bond 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Budgetafvigelse -3 % -4 % -3 % -3 % -4 % 0 % 

Forbrugt contingency 48 % 53 % 47 % 56 % 44 % 57 % 

Note: Positivt fortegn angiver en budgetoverskridelse. Negativt fortegn angiver et 

mindre forbrug. 

Kilde: DFI samt egne beregninger. 

Som det fremgår af Tabel 11, er der ingen tydelige udviklingstenden-

ser i omkostningsfordelingen. Det samme gør sig gældende, hvis low 

budget-, medium budget- og high budget-film betragtes særskilt.  

                                                                 

4 Analysen er baseret på 101 film, da en enkelt film med tilsagnsår i 2009 er udeladt. 
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Ligeledes er der ingen entydig tendens i budgetafvigelse og forbrugt 

contingency, men der er dog nogen variation på tværs af årene. En 

analyse af low budget-, medium budget- og high budget-film hver for 

sig viser, at der er en tendens til en højere grad af budgetoverskridelse 

for high budget-film. 

 

5.2 Tværgående sammenhænge 

I dette afsnit analyseres potentielle tværgående parvise sammenhænge 

mellem omkostningsmæssige fordelinger blandt de 102 filmprodukti-

oner, der forligger regnskab på. Afsnittet belyser således følgende 

spørgsmål: 

 Er der sammenhænge mellem omkostningerne? Sammenhæng 

mellem de enkelte posters andel af de samlede omkostninger un-

dersøges. 

Analysen viser ingen stærke entydige sammenhænge for de undersøgte 

omkostningselementer, hverken inden for de tre filmtyper eller på 

tværs af filmtyperne. Der er dog en række indikationer på sammen-

hænge, der fremgår af nedenstående liste: 

 Andelen af omkostninger til completion bond er højere på film med 

høje samlede omkostninger. Dette er også gældende inden for high 

budget-film. Sammenhængen bliver bekræftet af oplysninger fra 

produktionsselskaberne om, at der kun tegnes denne type forsikring 

på større produktioner. 

 For low budget-film er der en negativ sammenhæng mellem de 

samlede produktionsomkostninger og andelen af omkostninger til 

efterarbejde. Det vil sige, at for film med lave samlede omkostnin-

ger går der generelt en lavere andel af omkostningerne til efterar-

bejde.  

 For high budget-film er der en negativ sammenhæng mellem ande-

len af omkostninger til hold og andelen til musik, forsikring og lan-

cering m.m. 

 

Konklusioner 
 

 Omkostningsfordelingen for filmene har været stort set konstant fra 
2003 til 2008. 

 Budgetafvigelser og forbrugt contingency har været stort set konstante 
fra 2003 til 2008, men med mindre udsving undervejs. 

 For high budget-film har der været et stigende omfang af budgetover-
skridelser de sidste år af perioden. 
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 Der findes ingen sammenhænge mellem budgetafvigelser og om-

kostningsfordeling. 

 

Konklusioner 
 

Der er identificeret en række svage sammenhænge mellem omkostnin-
gerne. Der er dog ganske få low budget- og high budget-film i populatio-
nen af undersøgte film, jf. Tabel 3, og de fundne sammenhænge er ikke 
entydige. Derfor bør disse resultater tolkes varsomt. 
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6. Filmenes produktions-
betingelser 

Der foretages en undersøgelse af produktionskarakteristika for de 15 

udvalgte film. I kapitlet vil følgende spørgsmål blive besvaret: 

 Hvilke produktionsbetingelser er omkostningsdrivende? Det vil 

blive undersøgt, om der er væsentlige sammenhænge mellem ud-

valgte produktionskarakteristika og filmenes omkostningsniveau. 

For at analysere dette er der indsamlet oplysninger om optagetid og 

optageteknik samt brugen af udenlandske locations i filmenes budget-

ter. Derudover er det gennem deskresearch vurderet, om der er tale om 

en periodefilm. Analysen af holdstørrelse og skuespillere er baseret på 

omkostningsdata. 

Nedenfor fremgår de fundne karakteristika for de tre filmtyper. 

Tabel 12. Karakteristika i produktionen for de 15 udvalgte film 

Navn Low budget Medium budget High budget 

Optagetid Den gennemsnitli-
ge optagetid er 6,1 
uger, og der er 
stort set ingen 
variation mellem de 
fem film. 

Den gennemsnitli-
ge optagetid er 7,0 
uger, og filmene 
varierer mellem 
godt 6 og knap 8 
ugers optagetid. 

Den gennemsnitli-
ge optagetid er 8,5 
uger, og der er 
variation fra godt 
7,5 til knap 10 
ugers optagetid. 

Udenlandsk location Filmene er optaget 
på danske locati-
ons bortset fra én 
film, der har benyt-
tet locations i et 
naboland. 

Filmene er alle 
optaget på danske 
locations. 

Tre af de fem film 
har benyttet op til 
flere udenlandske 
locations. 

Periodefilm Ingen af de fem 
film er periodefilm. 

Ingen af de fem 
film er periodefilm. 

To af de fem film er 
periodefilm. 

Optageteknik Fire af de fem film 
er optaget med 
digitale kameraer, 
mens den sidste er 
optaget med 35 
mm. 

Tre af de fem film 
er optaget med 16 
mm, de to sidste er 
optaget med hen-
holdsvis 35 mm og 
digital teknik. 

Fire af de fem film 
er optaget med 35 
mm, og den sidste 
er optaget med 
digital teknik. 

Holdstørrelse Lønomkostninger 
til holdet udgør 32 
procent af de sam-
lede omkostninger. 

Ugelønnen for de 
enkelte medlem-
mer af holdet er i 
høj grad den sam-
me som for low 
budget-film. De 
samlede lønom-
kostninger til holdet 
er gennemsnitligt 
omkring 50 procent 
højere end for low 
budget-film. 

Ugelønnen for de 
enkelte medlem-
mer af holdet er i 
høj grad den sam-
me som for low 
budget- og medium 
budget-film. De 
samlede lønom-
kostninger til holdet 
er gennemsnitligt 
knap 100 procent 
højere end for 
medium budget-
film. 



Omkostningsanalyse af udvalgte spillefilm 

28  

Navn Low budget Medium budget High budget 

Skuespillere Lønomkostninger 
til skuespillere 
udgør omkring 8 
procent af de sam-
lede omkostninger. 

Daglønnen for den 
enkelte skuespiller 
er generelt højere 
end på low budget-
film. De samlede 
lønomkostninger til 
skuespillere er 
gennemsnitligt godt 
80 procent højere 
end for low budget-
film.  

Daglønnen for den 
enkelte skuespiller 
er generelt højere 
end for low budget- 
og medium budget-
film. De samlede 
lønomkostninger til 
skuespillere er 
gennemsnitligt 
knap 70 procent 
højere end på me-
dium budget-film. 

Kilde: DFI, filmproduktionernes budgetter og regnskaber samt egne beregninger og 

deskresearch. 

Der er en ganske tydelig sammenhæng mellem optagetiden og de sam-

lede produktionsomkostninger. Denne sammenhæng bekræftes af 

samtlige fem interviewede produktionsselskaber, der fremhæver opta-

getiden som en afgørende parameter i omkostningsniveauet for en 

film. Optagetiden påvirker især lønomkostningerne til alle, der med-

virker i optagefasen. 

I high budget-film bliver der benyttet udenlandske locations i højere 

grad end i low budget- og medium budget-film. Denne tendens bliver 

bekræftet af produktionsselskaberne, der fortæller, at historien i high 

budget-film oftere giver anledning til optagelser i udlandet. Desuden 

giver brugen af udenlandske locations bedre muligheder for at opnå 

udenlandsk finansiering, hvilket også udgør en større del af finansie-

ringen blandt high budget-film. Udenlandske locations medfører end-

videre højere transportomkostninger, der er med til at øge budgettet 

yderligere. Et enkelt selskab forklarer, at de oplever muligheder for at 

producere billigere til samme kvalitet i udlandet, og de ser ikke i sam-

me grad udenlandske locations som omkostningsforøgende. 

Periodefilm findes kun blandt de undersøgte high budget-film. Denne 

type film kræver højere omkostninger til scenografi m.m., og ifølge 

alle fem interviewede produktionsselskaber er sammenhængen ganske 

som forventet. 

Der er en mindre entydig sammenhæng, når optageteknikken betrag-

tes. Dette billede er i god overensstemmelse med produktionsselska-

bernes oplysninger. De fremhæver, at digital teknik er en smule billi-

gere, blandt andet på grund af den sparede omkostning til råfilm. Den 

forlængede klippefase som følge af flere minutters optagelse er til 

gengæld af begrænset betydning, da klippefasen er relativt billig sam-

menlignet med optagefasen. Kvalitetsmæssigt vurderes analoge film 

fortsat at være bedst, men forskellen bliver mindre og mindre. 

Lønniveauet for holdet i de tre typer film er nogenlunde identisk, men 

forskelle i holdstørrelsen gør, at der er stor forskel i de samlede om-

kostninger til holdet. Denne observation ligger i tråd med produktions-



Omkostningsanalyse af udvalgte spillefilm 

29  

selskabernes kommentarer, hvor det nævnes i flere tilfælde, at high 

budget-film generelt omfatter et større setup på alle punkter (scenogra-

fi, lyssætning, fotografering m.m.). 

En gennemgang af omkostningerne til skuespillere viser en forskel i 

lønniveauet, hvor der kan være stor forskel fra low budget- til high 

budget-film. Dertil kommer, at der kan være forskelle i antallet af 

medvirkende, og visse medium budget- og high budget-film kræver et 

større antal skuespillere. Kombinationen af disse faktorer betyder, at 

omkostningerne til skuespillere vokser i samme grad som resten af 

budgettet. 

Samlet set tegner der sig et billede af, at der er forskelle mellem de tre 

typer film på mange produktionsparametre, som forklarer mange af 

forskellene i omkostningsniveauet.  

 

 

 

  

Konklusioner 
 

 Længden på optageperioden bestemmer i høj grad filmens omkost-
ningsniveau. 

 Brugen af udenlandske locations forekommer oftest i de film, der har 
de højeste omkostninger. 

 Periodefilm forekommer kun blandt high budget-film i den undersøgte 
gruppe af film. 

 Sammenhængen mellem optageteknik og omkostningsniveau er ikke 
entydig, men der er en tendens til større brug af digital teknik blandt 
de billigste film, mens 35 mm anvendes hyppigst i high budget-
produktioner. 

 Der er forskelle i holdstørrelsen, der betyder, at udgifterne til holdet 
stiger fra low budget-, over medium budget- til high budget-film. 

 Forskelle i lønniveau og antal skuespillere betyder, at der er væsentlige 
forskelle i denne post, og den varierer i samme grad som filmens sam-
lede omkostninger. 
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7. Produktionsselskaber-
nes betragtninger 

I dette kapitel berøres perspektiverne for dansk filmproduktion. Kapit-

let tager udgangspunkt i besvarelserne fra de interviewede produkti-

onsselskaber og omfatter betragtninger om selskabernes nuværende 

situation samt fremtidige muligheder og udfordringer. Det skal be-

mærkes at der er tale om interviews med fem udvalgte selskaber, og 

betragtningerne omfatter således ikke hele branchen. 

7.1 Omkostningseffektivitet 

Når produktionsselskaberne spørges om mulighederne for at producere 

film mere omkostningseffektivt end på nuværende tidspunkt, er der 

bred enighed om, at potentialet for besparelser er begrænset. 

Flere selskaber nævner, at der muligvis kan hentes mindre effektivise-

ringspotentialer, men at man i høj grad er bundet af blandt andet høje 

overenskomstbestemte lønninger og holdfunktioner. Der er dog bred 

enighed om, at filmproduktion i Danmark er omkostningseffektivt på 

trods af dette, og holdningen er, at danske film har høj kvalitet i for-

hold til de budgetter, hvorunder de produceres. Et enkelt produktions-

selskab mener, at der er et væsentligt potentiale for øget omkostnings-

effektivitet, blandt andet ved at udnytte mulighederne for filmproduk-

tion i udlandet. 

Et produktionsselskab nævner, at der kan være mulighed for at presse 

lønningerne ned i perioder med lavere aktivitet. De påpeger dog i 

samme forbindelse, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet. 

Derudover opleves en øget konkurrence fra tv-produktioner, der i 

mange tilfælde kan tilbyde længere kontrakter og højere lønninger. 

7.2 Finansiering 

Produktionsselskaberne nævner stort set alle finansiering som den 

største udfordring i forhold til filmproduktion i den nærmeste fremtid. 

Den faldende indtjening på især dvd gør det vanskeligere at opnå 

blandt andet minimumsgarantier. 

Flere andre lande i Europa har såkaldte tax credit schemes, hvilket be-

tyder, at der gives en skatterabat til filmproducenterne. Modellen gør 

disse lande mere attraktive at investere i sammenlignet med Danmark, 

og dette er en udfordring, der påpeges af produktionsselskaberne. 
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Da stor egeninvestering fra produktionsselskabernes side er risiko-

fyldt, fremføres det, at filmbudgetterne vil blive mindre, hvis det ikke 

bliver nemmere at finde finansiering. 

7.3 Produktionsselskabernes økonomi 

Der er forskellige modeller blandt produktionsselskaberne. Mens nog-

le kun producerer film, producerer andre også tv, ejer og udlejer ud-

styr, varetager distribution og driver biografer. 

En udbredt holdning er, at det er meget vanskeligt at overleve frem-

over ved kun at producere spillefilm, og at de selskaber, der vil over-

leve fremover, er de selskaber, der har også andre aktiviteter. Produk-

tion af tv er et forretningsområde, som flere produktionsselskaber i 

højere grad vil supplere filmproduktionen med i fremtiden. 

Visse selskaber nævner at der i højere grad kan være behov for at pro-

ducere film med et internationalt potentiale. Disse film giver både bed-

re muligheder for udenlandsk finansiering og forøger markedspotentia-

let ved at udvide det potentielle publikum betragteligt. 
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Bilag A. 
Begreber og definitioner 

Tabel 13. Beskrivelse af centrale begreber 

Navn Beskrivelse 

Low budget Film med omkostninger under 14 mio. kr. i 2010-priser. 

Medium budget Film med omkostninger fra 14 mio. kr. (inklusive) til 25 mio. kr. 
(ikke-inklusive) i 2010-priser. 

High budget Film med omkostninger over 25 mio. kr. (inklusive) i 2010-
priser. 

Tilsagnsår Året, hvor DFI udbetaler første rate af støtten til filmen. 

Contingency Contingency er en budgetusikkerhed, der tillægges for at tage 
højde for uforudsete omkostninger. Denne budgetusikkerhed 
udgør en procentdel af de budgetterede omkostninger fratruk-
ket omkostninger til udvikling. Contingency er ikke fordelt på 
poster, men udgør en samlet sum for hele budgettet. 

Ikke-forbrugt contingency tilbagebetales til investorerne efter 
aftalte forudsætninger og vil ofte tilfalde DFI eller producen-
ten. 

Administration Administration opgøres som 7 procent af filmens samlede 
budget fratrukket udviklingsomkostninger. Der stilles ikke krav 
til en regnskabsmæssig opgørelse af de faktiske administrati-
onsomkostninger, og administrationsomkostningerne i regn-
skabet er derfor de samme som budgetteret. 

Lønrelaterede omkost-
ninger 

Omfatter omkostninger til de ansatte ud over lønnen og omfat-
ter blandt andet pension og feriepenge. Posten opgøres enten 
som en fast procentdel af lønnen (for grundlønnen er det 23 
procent fra 2007) eller som de faktiske omkostninger. 

Tabel 14. Kategorisering af omkostningsposter 

Post Kategori 

Manuskript Manus og forproduktion 

Forproduktion Manus og forproduktion 

Instruktør og producer Instruktør og producer, løn 

Medvirkende Medvirkende, løn 

Holdinstruktion Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Holdproduktion Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Holdfoto Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Hold-grip Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Hold-tone Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Hold-belysning Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Hold-scenografi og regi Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Holdkostume og sminke Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Hold-second unit Hold (inkl. efterarbejde), løn 
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Post Kategori 

Holdanimation Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Lønrelaterede omkostninger Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Udstyr Udstyr og materialer m.v. 

Materialer Udstyr og materialer m.v. 

Dekoration og regi Udstyr og materialer m.v. 

Kostume og sminke Udstyr og materialer m.v. 

Studie Studie 

Location Location 

Transport og rejser Transport, rejser og ophold 

Ophold og forplejning Transport, rejser og ophold 

Efterarbejde – faciliteter og materialer Efterarbejde 

Efterarbejde – lønninger Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Efterarbejde – lab. og edit Efterarbejde 

Musik Musik 

Arkivmateriale Arkivmateriale 

Forsikring og assistance Forsikring 

Lancering Trailer og kopier 

Lønrelaterede omkostninger Hold (inkl. efterarbejde), løn 

Contingency Contingency 

Administration Administration 

Completion bond Completion bond 
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Bilag B. 
De 15 udvalgte film 
Nedenfor fremgår de 15 udvalgte film i alfabetisk rækkefølge:  

1. Antichrist 

2. Broderskab 

3. Daisy Diamond 

4. Far til fire 

5. Flammen & Citronen 

6. Fluerne på væggen 

7. Fri os fra det onde 

8. Headhunter 

9. Karla & Katrine 

10. Kærestesorger 

11. Oldboys 

12. Over gaden under vandet 

13. Se min kjole 

14. Ved verdens ende 

15. Zoomerne 
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Ifølge Filmaftalen 2007-10 skal der i aftaleperioden foretages en evaluering af New 

Danish Screens ’metoder og resultater, som kan påpege behov for justering af ordningen’. 

Ordningen omfatter fiktion, dokumentar og spil, men spilordningen har fungeret adskilt fra 

filmtalentudviklingen og vil blive evalueret separat, og den er derfor ikke en del af denne 

undersøgelse.   

 

 

1. EVALUERING 

 

New Danish Screen blev startet i 2003. Det er ordningens formål at støtte udviklingen af 

nye talenter til dansk film og tv indenfor alle genrer og filmformater.  I filmforligsperioden 

2003-2006 ydede ordningen støtte på i alt 99 millioner kroner til talentudvikling indenfor 

fiktion. I forligsperiode 2007-2010 blev dette udvidet med støtte til dokumentar og 

computerspil med en samlet støtte på i alt 153 millioner kroner. 

 

I forligsperioden 2007-2010 blev det fordret at 25 % af dem, der opnåede støtte, skulle 

være nyuddannede eller debutanter, og der blev desuden lagt vægt at ordningen er 

fleksibel og kan rumme projekter der bryder med de traditionelle formater og genrer, 

benytter nye medier og distributionskanaler, samt for fiktionsfilmens vedkommende både 

rummer projekter med stort publikumspotentiale og eksperimenter. 

 

 

1.1 OPGØRELSE OVER TALENTER 

 

Ordningens sigte er at udvikle de bedste talenter, og ikke nødvendigvis de bedste 

projekter, og ordningen adskiller sig på denne måde fra alle andre støtteordninger på 

Filminstituttet. I opgørelsen over de støtter, der er givet på ordningen, er det tydeligt at 

ordningens fokus er talentudvikling frem for projektudvikling. 

 

Ordningen har været forpligtet til at støtte mindst 25 % nyuddannede eller debutanter, og 

det samlede antal nyuddannede eller debutanter, der har fået støtte på ordningen, er 88 

personer, ud et samlet antal støttede instruktører, forfattere og producere på 228 

personer. Således er 39 % af alle støttede personer debutanter eller nyuddannede. 

 

Af de 228 støttede instruktører, forfattere og producere har ordningen haft særligt 

talentudviklingsfokus på 121 personer, hvor det har været udviklingen af deres talent, der 

har været udslagsgivende for støtten. Opgørelsen viser at 73 % af de 121 personer, der 

har været udslagsgivende for støttetildelingen, er enten debutanter eller nyuddannede, 

mens talenter der foretager et ’sporskifte’ tegner sig for omkring 18 % og ’eksperimenter’ 

for 9 %. I talenternes fordeling på faggrupper dominerer instruktørerne med dobbelt så 

mange personer som forfattere og producere til sammen. 

 

På baggrund af opgørelsen er det muligt at konkludere, at ordningen har et tydeligt 

talentfokus, og i løbet af ordningens levetid har et stort antal af de instruktører, forfattere 

og producere, der er uddannet fra filmskolen eller fra de andre og mindre formaliserede 

 

EVALUERING AF NEW DANISH SCREEN: 

METODER OG RESULTATER 2003-10 

OKTOBER 2009 
 

 



 
Side 2 / 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

filmuddannelser, fået støtte. En række af de personer, der er uddannet fra Filmskolen, 

viser sig at få støtte meget sent – næsten halvdelen har først fået støtte mere end 4 år 

efter at de har taget afgang – og det er et område hvor det vil være hensigtsmæssigt at 

undersøge om perioden kan forkortes. 

 

I opgørelsen over støttede projekter fremgår det at der i alt er støttet 85 produktioner i 

kategorierne dokumentar, kort fiktion, spillefilm og blandinger mellem dokumentar og 

fiktion. Med undtagelse af de 13 støttede spillefilm, hvor de 12 har haft biografpremiere’ er 

der tydelige problemer med at distribuere filmene og gøre dem tilgængelige for publikum, 

således er under halvdelen af titlerne sendt på DR eller TV 2, og det vidner samtidig om at 

der har været et meget begrænset antal film med et ’stort publikumspotentiale’ som det 

blev foreskrevet i filmforliget 2007-10. Og det er også tydeligt at filmforligets ønske om 

projekter der ’bryder med de traditionelle formater, genrer, mv. og som fx benytter nye 

medier og distributionskanaler’ kun i meget ringe grad er blevet indfriet. 

 

Talmateriale for talenter og projekter fremgår i afsnit 3 på side 5 – 8 i denne evaluering. 

 

 

1.2 NEW DANISH SCREEN OG BRANCHEN 

 

I forbindelse med Filminstituttets dialogprojekt Spørg og Lyt i 2009 var der særlig 

opmærksomhed på at undersøge branchens erfaringer med og holdninger til New Danish 

Screen. Projektet sigtede bl.a. på at beskrive problemerne i den nuværende støttemodel, 

og der var både generelle og mere specifikke kommentarer til New Danish Screen. 

 

Generelt blev ordningen betragtet som udtryk for den stigende kassetænkning og 

detailstyring af støttesystemet som særligt filmforliget 2007-10 indeholdt. Ordningen blev 

opfattet som en af flere og ofte selvstændiggjorte støtteordninger, der har betydet, at 

projekterne i for høj grad tilpasses støttesystemet i stedet for omvendt, og der er i 

branchen en oplevelse af manglende koordination og samarbejde mellem de forskellige 

støtteordninger. 

 

I de specifikke kommentarer blev der rettet kritik mod støttebetingelserne, som opleves 

som meget stramme og rigide, og økonomisk uattraktive for producenterne. Ordningen 

forudsætter en investering fra producenterne, og det kunne i et vist omfang lade sig gøre i 

starten af ordningens levetid, men i dag er det helt urealistisk at en økonomisk presset 

branche kan bidrage i så stort omfang til at bekoste talentudviklingen. I den forbindelse 

blev ordningen kritiseret for at favorisere de etablerede selskaber, der råder over egne 

produktionsfaciliteter, og for at gøre det svært for mindre eller nystartede selskaber at 

producere under ordningen.  

 

Ordningen blev desuden kritiseret for i for høj grad at støtte for smalle og for 

eksperimenterende film og i for ringe grad at have tilbud til de ansøgere der ønsker at 

satse på bredere genrer eller andre platforme, fx tv eller nye medier. Det var en kritik der 

særligt kom fra den del af branchen som traditionelt har været orienteret mod de mere 

publikumsrettede film, og de følte sig i høj grad udelukket fra ordningen, og fra tv som 

mente at der var for lidt talentudviklingen rettet mod de genrer, fx drama og serielle 

formater, som tv senere ville efterspørge hos talenterne. 

 

Ordningen blev af nogle også kritiseret for at være for orienteret mod instruktørerne og 

særligt at mangle fokus på at talentudvikle nye producere og for at mangle blik for at 
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udvikle og støtte nye selskaber som havde det kreative talent, men mangler de 

produktions- og forretningsmæssige kompetencer. 

 

I forbindelse med kritikken af det manglende samarbejde mellem de enkelte 

støtteordninger var der en oplevelse af at New Danish Screen havde ført til en 

monopolisering af talentudviklingen i støttesystemet. Opfattelsen var at talentudvikling er 

en lang proces som starter på New Danish Screen, og som skal videreføres i de øvrige 

støtteordninger, men at der mangler et samlet og helhedsorienteret blik på 

talentudviklingen, som i høj grad skyldes at New Danish Screen er en løsrevet 

støtteordning, der kun i begrænset omfang hænger sammen med de øvrige 

støtteordninger. 

 

 

2. FILMINSTITUTTETS OVERVEJELSER OG ANBEFALINGER 

 

De er Filminstituttets opfattelse at den centrale opgave i den kommende periode er at 

bevare det bedste fra talentudviklingsordningen - det stærke fokus på talentarbejdet - og 

videreføre det i en mere åben og fleksibel konstruktion, hvor grænsefladerne mellem de 

øvrige støtteordninger og New Danish Screen er mere dynamiske og flydende.  

 

Der tegner sig i den forbindelse fire udfordringer for ordningen. Det drejer sig om at sikre 

et bredt genre- og mediemæssigt støttefokus, en bedre distribution af de færdige film og 

programmer, en bedre økonomi i de enkelte film, og en ny organisation som sikrer en 

bedre integration i det øvrige støttesystem. 

 

 

 

Støttefokus  

 

I den kommende periode ønsker Filminstituttet at justere og udvikle ordningens 

støttefokus. Genremæssigt støtter ordningen i dag fortrinsvist talenter der laver 

kunstnerisk stærke fiktions- og dokumentarfilm. Det skal fortsætte, men ordningen skal 

ikke styre talenterne i bestemte retninger, og derfor bør ordningen have et bredere 

støttefokus for at sikre større diversitet.  

 

Anbefaling  

 

- New Danish Screen bør i højere grad fokusere på talentets egne 

udviklingsambitioner og møde talentet, der hvor det befinder sig. New Danish 

Screen skal således give plads til udvikling indenfor alle genrer, formater og 

platforme uanset, om talentet selv har fokus på stærke kunstneriske udfordringer 

eller ønsker at bevæge sig i mere populærkulturelle retninger. 

- New Danish Screen bør kun undtagelsesvis støtte talenter med projekter i 

spillefilmlængde. Enkelte talentprojekter vil dog kunne udvikle sig til film i 

spillefilmlængde, hvis projektet kan bære det. Det betyder også, at de 

spillefilmprojekter, der støttes, er lowest budget og dermed kendetegnet ved helt 

særlige kreative og produktionelle løsninger. 
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Distribution 

 

Produktioner støttet af New Danish Screen vises på DR eller TV 2. Det sker ofte uden for 

almindelig sendetid, og det er vigtigt at der etableres et bedre lanceringssamarbejde 

mellem tv-stationerne, producenterne og Filminstituttet, som kan sikre det størst mulige 

publikum. Der bør derudover sikres andre former for distribution der øger filmenes 

tilgængelighed og udbredelse. 

 

Anbefaling 

 

- Der etableres en screeningmulighed på nettet af alle titler støttet af New Danish 

Screen under hensyntagen til filmens kommercielle udnyttelse. 

 

 

Økonomi og forretningsudvikling 

 

New Danish Screen skal fortsat være en low budget-støtteordning, hvor vægten lægges 

på talentudvikling, men støttevilkårene skal forbedres ved at yde højere støtte til færre 

film. I den forbindelse er det også et ønske at sikre en større grad af forretningsmæssig 

innovation i nyetablerede og talentudviklende produktionsselskaber.  

 

New Danish Screen bør i den kommende periode have mulighed for forsøgsvis at støtte 

talentudvikling i form af støtte til forretningsudvikling i produktionsselskaber. der forsøger 

at etablere sig med udgangspunkt i nye talenter, og som allerede har fået 

produktionsstøtte til et projekt fra New Danish Screen, herunder særligt projekter på nye 

platforme.  

 

Anbefaling 

 

- der etableres en begrænset forsøgsordning med forretningsudvikling i en etablerings- 

og konsolideringsfase til nye selskaber eller til grupperinger af kunstnerisk talent der 

senere kan udvikles til egentlige bæredygtige selskaber. 

 

 

Organisation 

 

New Danish Screen blev etableret i 2003 som en selvstændig støtteordning der kun i 

ringe grad var integreret i det samlede støttesystem. Ordningen er i dag veletableret, og 

der bør etableres et tættere samarbejde og en bedre koordinering med de øvrige 

støtteordninger, således at ordningerne fungerer som et samlet system til udvikling af 

talenter. 
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Anbefaling: 

 

- Ordningen bevarer navn, brand og det særlige talentfokus. Ordningen integreres i 

det øvrige støttesystem med henblik på et tæt samarbejde med 

konsulentordningerne og en ny markedsordning om et helhedsorienteret syn på 

talentudvikling der strækker sig over hele perioden fra debut til egentlig etablering 

på markedet. 

- Inden for de traditionelle støtteordninger – konsulentordningen og den nye 

markedsordning – øges fokuseringen på de debuterende talenter fra New Danish 

Screen eller andetsteds fra. De debuterende projekter vurderes som 

udgangspunkt med samme målestok som de øvrige projekter, men der vil blive 

taget særlige hensyn til talentdimensionen i udviklingsarbejdet og i 

støttevurderingen. 

- Den nuværende styregruppe afløses af et talentfagligt forum med 

repræsentanter, der udpeges af tv-stationerne og Filminstituttet. De overordnede 

rammer for talentordningen fastlægges og løbende følges af Filminstituttets og tv-

stationernes ledelse 

 
 

 

3. OPGØRELSE OVER STØTTEDE TALENTER OG PROJEKTER 

 

Nedenstående opgørelse gør rede for hvor talenter, der har opnået støtte hos New Danish 

Screen, kommer fra. Den registrerer derefter hvad de har fået støtte til og hvad det har 

medført, både i forhold til projekter, der er realiseret, og i forhold til hvad talenterne 

efterfølgende har præsteret i dansk film og tv.  

 

 

Talentdefinition 

 

Følgende talentdefinition har været lagt til grund for opgørelsen over støttede talenter: 

 

Et talent er en person, der har vist evner i en særlig retning og som endnu ikke har foldet 

disse evner ud i den dybde eller i den størrelsesordning, som professionel film- og tv-

produktion tillader. Formålet med talentudvikling er at disse evner kommer til udtryk i film 

og programmer, og dermed gør talenterne til attraktive aktører i dansk film- og tv-branche 

og for danske og udenlandske publikummer. Filmfolk, der har vist deres værd i 

professionelle produktioner, og fx har debuteret med spillefilm, anses i denne 

sammenhæng ikke som talenter. 

 

 

Talenter støttet i perioden 

 

I perioden fra 2003 til midt 2010 er der blevet støttet 85 produktioner med i alt 228 

instruktører, forfattere og producere. Af disse er 121 personer talenter, som har været 

genstand for egentlig talentudvikling, og vurderingen af dem har været udslagsgivende for 

tildelingen af støtte. Heraf har 81 været instruktører, 22 manuskriptforfattere og 18 

producere.  
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Talenter fordelt på baggrund 

 

Antal talenter *) under New Danish Screen Film 2003 - maj 2010 

Personer Antal 

Talenter 

Heraf ikke-

debutanter 

Heraf 

debutanter 

Heraf fra 

Filmskolen 

Heraf med 

anden 

formel 

filmuddanne

lse **) 

Heraf uden 

formel 

filmuddanne

lse 

Instruktører 81 24 57 31 12 14 

Manusforfattere 22 7 15 9 2 4 

Producere 18 2 16 6 3 7 

I alt 121 33 88 46 17 25 

 

*) Der har været flere personer involveret i talentprojekterne, men ordningen har 

instruktører, manuskriptforfattere og producere som fokusområde. 

**) Omfatter Super 16, Animationsskolen i Viborg, Filmskole uddannelse udland, 

journalistuddannelse, skuespilleruddannelse 

- 88, svarende til knap 73 % af alle talenter, der har opnået støtte via New Danish 

Screen Film, har været debuterende. 

- 46, svarende til knap 53 % af de debuterende talenter, var dimittender fra Filmskolen. 

- De ikke debuterende talenter (33 personer i alt) har søgt ordningen for enten at 

afprøve muligheden for et sporskifte i filmkarrieren eller at udvikle og gennemføre et 

eksperimenterende filmprojekt. 

 

 

Antal år fra filmskoleafgang til NDS-produktionsstøtte 

 

År personer 

0 1       

1 11       

2-3 12       

4-5 11       

>6 11       

        

Der er tale om i alt 46 personer og gennemsnitstiden før opnået produktionsstøtte er 3 år.        

        

      

Talenter fordelt på talentkategorier 

 

Kategori antal 

Debut 88 

Sporskifte                          22*  

Eksperiment  11 

 

I alt  121 

 

*Af disse er 14 filmfolk, der er blevet støttet i en anden funktion end den de ellers arbejder 

(fx manuskriptforfatter der støttes som instruktør), 4 er teaterfolk, der har fået støtte til at 

arbejde med film i funktioner, der svarer til hvad de har gjort på teater og 4 er folk fra 

andre kunstgrene 
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Støttede projekter 

 

Projekter fordelt efter længde og projekttype    

Længde i minutter 

 

Dokumentar Fiktion      Dok/fiktion 

-15 2 12  

15-30 4 18  

30-60 12 15 1 

60+ 2 16 3 

I alt 20 61 4 

 

Projekter støttet i alt: 85 

 

- Dokumentar udgør 24% og dok-fiktion 5% af de støttede produktioner. 

- Kort fiktion udgør 53% og spillefilm 19% af de støttede produktioner. 

      

 

 

Distribution af NDS titler 

 

Projekttype Antal Minutpris NDS 

støtte% 

Færdige 

projekter 

Bio 

release 

TV-

visning 

DVD-

udgivel

se 

Film-

striben 

Dokumentar 20 31.667 87 14 - 9 13** 7 

Kort fiktion 45 74.350 84 33 2 27 27 31 

Spillefilm 16 103.928 61 13 12 5* 13 3 

Dok/fiktion 4 68.606 82 3 1 0 3* 1 

I alt 85   63 15 41 56 42 

* der er indtil videre tv-visningsholdback på 8  titler 

** Inklusiv 7 titler der stadig er ved at blive bearbejdet til dvd-udgivelse  

  

- 12 ud af 13 spillefilm er kommet i biografen, mens 3 ud af de 50 øvrige film er kommet 

i biografdistribution  

- 49 af 85 titler er udkommet på dvd svarende til 58% 

- 48% af NDS’ titler er blevet vist på enten DR eller TV2 eller begge 
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Talenters færd efter støtte fra NDS 

 

Produktioner realiseret af NDS-støttede talenter efter NDS, fordelt på talentmål* 

Talentmål 

(antal 

talenter) 

DFI 

støttede 

Produk- 

Tioner 

Heraf 

spillefilm 

 

Heraf 

PSP- 

støttede 

Film 

uden 

DFI 

støtte 

TV 

uden 

DFI 

støtte 

Projekter 

i alt 

Fordelt 

på 

personer 

% af talenter,  

der har fået 

produktionsstøtte 

eller færdiggjort 

professionelle 

produktioner 

efter NDS 

Debutanter  

(65) 

29 18 2 5 17 51 37 57% 

Sporskifte 

(12) 

1 1  1 1 3 3 25% 

Eksperiment 

(6) 

9 

 

5 1  1 10 5 80% 

I alt 39 24 3 6 19 64 45 54% 

*Der er kun medtaget talenter, der har afsluttet film senest i 2009. Af de 121 talenter, der 

er blevet støttet i 2003-10 er der 83, der har afsluttet produktion i 2009 eller før. 

 

- Andelen af talenter, der videre, stiger med tid. Af de talenter, der fik støtte i 2004 har 

100% efterfølgende færdiggjort produktioner. For talenter støttet i 2005 er andelen 

79%. 

- Der er produceret 24 konsulentstøttede spillefilm med NDS-talenter i en eller flere af 

de tre hovedfunktioner. Spillefilm udgør 37,5% af de projekter talenterne har 

produceret efter NDS. (24 af 64). 

- 19 ud af 64 produktioner lavet efter NDS (30%) er rene tv-produktioner og 89% af 

disse er lavet af debutanter. 

 

/Det Danske Filminstitut 

September 2010 



BREV AF 9. SEPTEMBER 2010 
FRA DR OM INPUT TIL ET KOMMENDE FILMFORLIG 
OG UDMØNTNING AF MEDIEFORLIGET

BILAG 4



DRs input til et kommende filmforlig og til 
udmøntningen af medieforliget 

 

DR har deltaget i møde i udvalget om fremtidens støtte fredag den 27. august. 

Hermed også på skrift overskrifterne på de synspunkter der blev fremført. 

Overordnet har DR to ønsker til den kommende udmøntning: 1. fleksibilitet og 2. et 

ønske om at bryde værdikæden. DR har gennem det seneste forlig oplevet et godt 

samarbejde og ønsker med den kommende periode at skabe bedst mulige rammer 

for at parterne bidrager konstruktivt og via sine respektive styrker til at sikre, at de 

rigtige og bedste film ser dagens lys og når et bredt stort dansk publikum via alle 

platforme. Herunder naturligvis også tv-skærmene og nettet. 

 

Med fleksibiliteten ønsker DR at bevæge sig væk fra standardiserede og relativt 

rigide måder at håndtere samarbejdet på til fordel for en individuel og konkret 

aftale der kan tage hensyn til den aktuelle film, de konkrete omstændigheder og 

den enkelte producents ønsker.  DFI, DR og producentforeningen kan 

standardmæssigt fastlægge et sæt minimums beskyttelsesregler - i form af terms 

of trade – som kan sikre især producenten. Resten aftales individuelt fra gang til 

gang. Terms of trade skal indeholde de minimumsrettigheder og forpligtelser som 

parterne hver i sær har i forbindelse med visnings- og eller investeringskøbet og 

dækker altså for DRs vedkommende spillefilmenes andel af de 60 mio kr. 

 

1. DRs holdning til Minimumsreglerne / Terms of trade 

 Mimimumsreglerne bør omfatte at visninger konverteres. De visninger som 

er omdrejningspunket for den nuværende rettighedserhvervelse konverteres 

til 30 dages bølger og reflekterer dermed den nuværende medietilgang fra 

brugernes side. Hver bølge giver DR mulighed for at udsende filmen og gøre 

filmen tilgængelig on demand på alle platforme i 30 dage. Tilgængeliggørelse 

on demand sker uden brugerbetaling på dr.dk. 



 Ingen visningspligt for DR. 

 

 

2. Til fri forhandling 

Resten af kontraktsforholdene bør være til fri forhandling. 

 

Følgende forhold vil DR lægge vægt på at forholde sig konkret til i de individuelle 

forhandlinger:  

 Hold back afkortes fra 24 måneder til 6 måneder.  

 Alternativer kan aftales: – fx at en 30 dages bølge kan konverteres til en 

minibølge – fx 3 dage – som ligger umiddelbart efter bio-vinduet. 

 Der er mulighed for særlige tilgange til særlige genrer. Fx er der mulighed for 

at lave materiale og klip rundt om en børnefilm forud for biografvinduet og 

med særlige tilgang på net mv samtidig med biovinduet. 

  

Det kan overvejes om det er hensigtmæssigt at DFI, DR, TV2 og repræsentanter for 

producenterne udstikker kriterier om hvilke film der ønskes støttet med 

filmpengene. Eller på anden vis sikre at parterne finder hinanden hurtigere for en 

vis del af midlernes vedkommende. 

3. talent 

Puljen om talent kan med fordel gøres mere operationel – og gives et konkret 

output-krav. Gerne med projektopbygning og mere flad struktur. 

 

Samlet set bør tilgangen sikre incitamentet til at bidrage til at filmens økonomi 

sikres og er finansieret og at filmen distribueres bredt og når et stort dansk 

publikum. Og at genren eller emnet får den plads i danskernes bevidsthed som er 

gavnlig. 

 



DR foreslår at kulturministeriet anmoder – og mandaterer - DFI til at forestå 

forhandlinger mellem de relevante aktører om udmøntningen af det kommende 

filmforlig herunder i et sæt terms of trade.  

 

 

9. september 2010 



BREV AF 21. SEPTEMBER 2010 
FRA TV 2 OM INPUT TIL ET KOMMENDE FILMFORLIG  
OG UDMØNTNING AF MEDIEFORLIGET

BILAG 5



 

Det Danske Filminstitut 

Gothersgade 55 

1123  København K 

Att. adm. direktør Henrik Bo Nielsen 

 

 

Odense, den 21. september 2010 

SAG-2010-00725 

 

Vedr.:  Mødet med udvalget om fremtidens filmstøtte. 

Som lovet på mødet med udvalget om fremtidens filmstøtte 27. august 2010 skal TV 

2|DANMARK A/S hermed vende skriftligt tilbage med de synspunkter, der blev frem-

sat under mødet. 

 

Helt overordnet ønsker TV 2|DANMARK A/S større fleksibilitet i forhandlingerne om 

TV 2|DANMARK A/S’ engagement i de støttede film. 

 

De nugældende standardaftaler tilskynder TV 2|DANMARK A/S til at engagere sig i 

mainstream-film til udsendelse i prime-time, og den begrænsede rettighedserhvervel-

se hindrer, at TV 2|DANMARK A/S kan udnytte filmene på de nye medier.  

 

TV 2|DANMARK A/S foretrækker derfor, at vilkårene for TV 2|DANMARK A/S’ enga-

gement aftales på et individuelt grundlag. 

 

Hvis der skal udarbejdes standardkontrakter, skal disse være langt mere fleksible. 

 

For det første ønsker TV 2|DANMARK A/S ikke, at antallet af film fikseres. I dag, hvor 

antallet af film er fikseret og hvor tv-stationernes engagement maksimalt må udgøre 

50 % af filmens budget, er størrelsen af tv-stationernes engagement i de enkelte film 

reelt fastlagt. Uden en fiksering af antallet af film, eller i hvert fald med et langt større 



 Side 2 

 

spænd, vil TV 2|DANMARK A/S have mulighed for at engagere sig i flere produktio-

ner, men med et mindre beløb, og dermed være med til at tage flere chancer. 

Derudover ønsker TV 2|DANMARK A/S, at tilbagebetalingen af tv-stationernes enga-

gement gøres langt mere fleksibel, for eksempel som i den tidligere standardaftale, 

hvor man enten maksimalt kunne opnå en 50 % forrentning af sit engagement eller 

en tilbagebetalingsperiode på 5 år. Som det er i dag, hvor der både gælder en be-

grænsning på tilbagebetalingens størrelse, og en absolut grænse for tilbagebeta-

lingsperioden på 5 år, vil tv-stationerne være tilbageholdende med at investere i mere 

smalle produktioner, i hvert fald hvis filmene heller ikke vurderes at kunne udsendes i 

primetime. 

 

TV 2|DANMARK A/S finder endvidere rettighedserhvervelsen i den nugældende 

standardaftale for utidssvarende. TV 2|DANMARK A/S ønsker at kunne udnytte fil-

mene på koncernforbundne kanaler samt at kunne udnytte filmene på andre platfor-

me end tv i tidsmæssig tilknytning til tv-udsendelsen. 

 

Endelig ønsker TV 2|DANMARK A/S, at længden af hold back-perioden aftales indi-

viduelt, så filmene kan vises på tv, når deres indtjeningspotentiale i biograf- og dvd-

vinduet efter en konkret vurdering er udtømt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ulla Østbjerg  Rikke Buch-Rønne 

Souschef Programafdelingen Advokat 
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Kommentar fra Sarita Christensen vedrørende udvalgsrapporten 

 

”I forlængelse af mit udvalgsarbejde, vil jeg til udvalgsrapporten knytte en overordnet kommentar.  

 

Intentionerne i det gennemførte udvalgsarbejde peger den rigtige vej, og er udtryk for forbedringer i forhold til at 

skabe et frit og fleksibelt filmstøttesystem, men det er min opfattelse, at forslagene til forandringerne ikke er 

vidtfavnende nok. 

 

I Spillefilmproducenternes Forum har vi senest drøftet hvorledes vi sikrer et fleksibelt filminstitut, dette mener vi 

blandt andet skal bero på en tillid til et fremtidigt filminstitut. Derfor er det Spillefilmproducenternes Forums 

opfattelse, at der i endnu højere grad er behov for at løsne op for tænkningen i støttesystemer og Filminstitut 

således, at der skabes mulighed for løbende at justere i forhold til udvikling i markedet, udviklinger i teknologien og 

udviklinger i filmkunsten. Jeg kan derfor tilslutte mig overskrifterne i udvalgets anbefalinger, men mener i øvrigt, at 

de konkrete anbefalinger i for høj grad låser filmstøtten, vanskeliggør Filminstituttets manøvredygtighed og 

uundgåeligt i aftaleperioden vil føre til situationer, hvor der ikke er tilstrækkelig fleksibilitet til at absorbere de 

udviklinger, ingen er i stand til at forudsige for dansk film i den kommende forligsperiode. 

 

Vi har i Danmark skabt et af verdens bedste filmmiljøer funderet på fleksibilitet og høj faglighed. Filminstituttet 

forventes derfor at leve op til det ansvar at videreføre og videreudvikle dette, i en tid hvor alt er til salg, hvor den 

gode historie er i højeste kurs og hvor fremtidens forretningsmodeller endnu ikke har set dagens klare lys. Hvis vi 

skal tro på at det ansvar kan løftes til succesfulde resultater (uanset modellerne) må der stilles de højeste krav til 

Filminstituttets evne til at opfange de kommercielle og kunstneriske udviklinger og omsætte disse i meningsfulde 

støttemuligheder for dansk film fortsat. 

 

Det er derfor min opfattelse, at en filmaftale udover at fastlægge en samlet økonomisk ramme for området, og 

nogle balancemæssige målsætninger i hovedkategorier ikke i øvrigt bør forholde sig til hvilke støtteordninger, der 

kan vise sig nødvendige, eller hvilke konkrete metoder, der skal tages i brug for at allokere støtten. Disse må det – 

ligesom de mere detaljerede budgetter – være Filminstituttets ansvar løbende at fastlægge med input og 

inspiration fra branchen.” 

 

/Sarita Christensen 
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