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Introduktion
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Baggrund
På baggrund af undersøgelsen ”Danskernes Kulturvaner 2012” er det
konstateret, at ny-danskere (herefter forkortet som AEH – danskere
med anden etnisk herkomst) andelsmæssigt ser markant færre danske
film sammenlignet med etniske danskere, på trods af at man i begge
målgrupper går lige meget i biografen.
Det er naturligt, at Det Danske Filminstitut interesserer sig for at
afdække de dybereliggende årsager hertil for på denne måde at
identificere indsatsområder, der kan bevirke, at AEHs forbrug af danske
film andelsmæssigt øges.
Med andre ord ønskes svar på spørgsmålet om hvilke barrierer og
drivere, der kan identificeres for AEHs interesse for og forbrug af
danske film.

© 2013 – Side 4

Områder til belysning
Generel filmadfærd
-Interesse for film og genrer
-Biografens og biografbesøgets sociale roller
Filmafsenderlandets betydning for attraktivitet
-Afsenderlandets/sprogets indflydelse på vurderingen af filmens
attraktivitet
-Filmtemaets indflydelse på vurderingen af filmens attraktivitet

Barrierer for interessen for danske film
-Inkl. afdækning af potentielle indsatsområder
Indenfor disse områder ligger implicit afdækningen af filmoplevelsen
og biografbesøget i sig selv, de sociale faktorer omkring film m.v.
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Endelig er det naturligt i forløbet at afdække den generelle
underholdnings- og kulturorientering, både for så vidt angår forbruget i
hjemmet (online-adfærd, streaming, TV m.v.) og brugen out-of-home
(teater, musik, m.v.). Denne afdækning skal bevirke en endnu bedre
forståelse af dansk films positionering i forhold til AEHs
kulturorientering, samt hvilket ”konkurrentbillede”, dansk film er oppe
mod.

Executive summary
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Væsentligste konklusioner
Castingen i danske film anses at være for begrænset til danske
skuespillere. Der er et uopfyldt behov for at kunne se og identificere sig
med skuespillere med anden etnisk herkomst – ikke bare i skurkerollen
Kvinder er mere åbne over for danske film og værdsætter
hverdagsrealismen. De ældre kvinder har ofte familien og børnene i
tankerne, når der vælges film. De yngre ser film sammen med veninder
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Mænd har større barrierer for danske film især pga. manglende action.
De yngre går ofte ud i større vennegrupper med andre mænd, hvor
biograf f.eks. er i konkurrence med netcafé med actionspil og mere
snak/pingpong med vennerne. De ældre går mindre ud – og så flere
biograffilm, da de var yngre

Væsentligste anbefalinger
Udvid castingen, så der kommer flere skuespillere ind med anden
etniske herkomst end dansk – i vigtige roller, ikke blot som skurk

Over for kvinderne: Mind dem om værdien af hverdagsrealismen
både for deres egen identifikation og den øvrige familie ift. at
forstå sin omverden. Brug folkeskolelærer med anden etnisk
herkomst som ambassadører for danske film

Over for mændene: Synliggør actionfilm og machohelte a la Kim
Bodnia og Søren Pilmark – i stilen fra Pusher og I Kina Spiser De
Hunde
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Castingen er for begrænset
Kvinder værdsætter hverdagsrealismen

Mænd vil have mere action
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Castingen er for begrænset
• Man ønsker flere danskere med anden etnisk herkomst (i det følgende
forkortet AEH) i de danske film, sådan at castingen kommer til at afspejle det
danske samfund, og sådan at AEH-publikummet har lettere ved at identificere
sig
• Udvidelsen af paletten skal foregå på en naturlig måde, sådan at AEH indgår
på lige fod med de etnisk danske skuespillere – således at der undgås
stereotypificeringer
–
Det er vigtigt at komme væk fra skurkeroller, grønthandlere og
blot kortuddannede AEH
–
Det er vigtigt at tilførslen af AEH ikke bliver for kunstig og kun
kommer til at handle om at skildre AEHs liv. Det mest elegante er
at tilføre AEH uden at det reelt bliver ekspliciteret
–
Gode eksempler er den måde som AEH indgår journalistisk f.eks.
ved vejrudsigter og valgprogrammer på TV – men det sker ikke
for nuværende i danske film
–
Dårlige eksempler er f.eks. Hallalabad Blues, hvor AEH indgår for
skematisk og velmenende på den beregnende måde
• Flere AEH på ovenstående måde vil kunne øge identifikationen med danske
film og gøre, at man føler, at de danske film afspejler den verden, man lever i
• Det vil samtidig med deltagernes egne ord tilføre lidt mere ”kulør” til de
danske film, og gøre dem mindre grå, kedelige og andedamsagtige
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Udvidet casting øger identifikation – og kan udvide det danske
• Positive eksempler på AEH skuespillere er enten, hvor de indgår
umærkeligt i de danske film, eller omvendt hvor de tilfører det danske
sprog et særligt touch, som udvider det danske – f.eks. det danske sprog
• Kroneksemplet på dette anses for at være Ali Kazim, der i Adams Æbler
med sit sprog, dialekt og tone gør noget ved det danske sprog, der
udvider det. Denne udvidelse af det danske afspejler det kreative og
særlige, der sker i kulturmøder – og som netop ikke bare har karakter af
en assimilering, men også at der tilføres nye facetter til det danske
•Udover at det reelt afspejler noget af det, der sker i dagligdagen, er det
også med til at styrke AEHs selvopfattlse
• Balancen er dog hårfin, da for uelegante ekspliciteringer af accenter kan
give opfattelsen af stereotypificeringer

”Ali Kazim kan vende det hele på hovedet.
Helt freeeesh. Det at han sætter sit eget
præg i det danske sprog”
Mand, København
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Castingen er for begrænset
Kvinder værdsætter hverdagsrealismen

Mænd vil have mere action
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Kvinderne vil gerne bevæges emotionelt, når de selv kan vælge film
• De ældre odenseanske kvinder vælger kun i begrænset omfang de film, de tager i
biografen og ser:
–
Hvis de er af sted med manden, er det manden der oftest bestemmer – og
han vælger action
–
Hvis de er af sted med børnene, er det oftest børnene som har orienteret
sig og som foreslår film
–
Disse kvinders fokus er mest på, at de får en god oplevelse sammen med
dem, de er af sted med
–
Hverken for mændene eller børnene er de danske film egentlig i søgelyset.
Mændene vil have mere action, de mindre børn vil have Disney, og de
større børn foretrækker de markedsførte store film
• De ældre odenseanske kvinder er en svær målgruppe at nå direkte. De kan i højere
grad nås indirekte via mændene og børnene. Undtagelsen er de højtuddannede
(lærere), som mere selvstændigt vælger film og som i højere grad har valgkriterier, som
minder om de københavnske kvinder. De har ambassadørpotentiale, da de undervejs
indser, at dansk film kan ”servere” kulturforståelse for AEH
• De københavnske yngre kvinder bestemmer selv, hvad de vil se af film og går meget
ud med veninder. Biograf er en integreret del af at gå i byen
• De værdsætter film, der kan bevæge dem emotionelt:
–
Befriende latter ved ”tøsefilm” (Sex and the City)
–
Græde over noget sørgeligt, melodramatisk (Titanic)
–
Blive bange og skrige sammen med mange andre i biografmørket (gysere)
–
Leve sig ind i andre og forstå deres situation (drama)
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Kvinderne kan godt lide danske films hverdagsrealisme
• Hovedparten ser primært amerikanske film, også når de selv kan vælge
• Amerikanske film anses for at være det sikre valg – at man får en god
oplevelse med velproducerede film, kendte skuespillere og dyre
produktioner
• De amerikanske film anses også for at være mere leveringsdygtige i
film, der rører én emotionelt, fordi de kan deres håndværk
• Barriererne over for danske film er, at de enten er for tunge og kræver
for meget, eller at de er for platte og banale. Det betyder, at en del af
kvinderne primært med kortere uddannelser nærmest er blevet
”tvunget” ind af andre, de få gange de har set danske film
• Men alle har fået en god oplevelse med danske film
• De kortere uddannede fremhæver danske films hverdagsrealisme, som
man til en vis grad kan identificere sig med og leve sig ind i – fordi man
genkender miljø, sprog og situationer
• De længere uddannede fremhæver ud over hverdagsrealismen, at
danske film er rigtige gode til at udfordre værdier, grænser (Klovn) og
tabuer (Festen, Kundskabens Træ, Jagten) – og at man på en helt anden
måde får noget med hjem at tænke over. Det er bare ikke altid, at man
har mentalt overskud til det

© 2013 – Side 14

Castingen er for begrænset
Kvinder værdsætter hverdagsrealismen

Mænd vil have mere action
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Mænd vil have fart på, chok og store film
• Mændene går i højere grad i biografen for at få andre oplevelser end
hverdagens grå virkelighed
• De lægger vægt på at få spænding, intensitet og chok. De er meget
bevidste om, at sådanne oplevelser bedst fås i biografen, primært fordi
lyd og lærred er bedre – og sekundært fordi oplevelsen bliver forstærket
ved at se den sammen med andre mennesker i salen
–
Logikken er den, at når man betaler 80 kr. for at se en film,
så skal man også se film, hvor man får fuld valuta for det,
som biografen kan af teknologi
–
De amerikanske film fremstår i dag som dem, man absolut
får mest ud af at se i biografen – fordi deres action,
intensitet og special effects lavet for et stort budget
kommer helt til deres ret på det store lærred
• De danske film anses for at være eftertænksomme, langsomme og
mere psykologiske end action- og handlingspræget. Samtidig opfattes
de også at være lavet for et mindre budget
–
Af disse grunde ligger det for de fleste ikke lige for at gå i
biografen for at se danske film; man kan evt. se dem på TV
når de er gratis og ikke har brug for biografens særlige rum

© 2013 – Side 16

”Jeg ser filmen for at komme væk
fra hverdagen. Jeg vil se lyssværd ikke drama fra Nørrebro”
(Mand, Odense)

Mænd kommer efterhånden i tanke om god dansk action og humor
• Perceptionen af danske film går umiddelbart på det tunge og krævende
hverdagsdrama, som ikke opfylder det behov, at mændene vil have
noget, der overgår virkeligheden i spænding og intensitet
• Men undervejs kommer mændene i tanke om enkelte danske film, som
de har været fascinerede af – og som ved eftertanke minder dem om, at
danske film er andet end den grå dagligdag
–
Actionfilm som Pusher og I Kina Spiser De Hunde har høj
intensitet og spænding. Og med Kim Bodnia og Mads
Mikkelsen som skuespillere med karisma og autenticitet –
med en blanding af ro og rå machostyrke. For de ældre
mænd kan Søren Pilmark også noget tilsvarende
–
Grotesk og selvironisk humor i serier og film som Klovn og
Anders Matthesens produktioner – som henter energien fra
stand up-arenaen
–
Hertil kommer at de ældre mænd kommer i tanke om dansk
familiefilms kvaliteter ved at være dygtige til at vise verden i
børnehøjde

” I nogle nye danske film kan man se mere
action, der er mere gangster attitude… Det
er kommet frem lige siden Pusher”
(Mand, Odense)
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Yderligere fundament

© 2013 – Side 18

Den gode biograf
• Mændene lægger vægt på teknologi – ift. stor skærm og surround
sound mv. De ønsker at blive trukket ind i filmen og få chok og sug i
maven ved at blive overvældet af billeder og lyd
–
I København er det i særdeleshed Cinemaxx på Fisketorvet
(med god parkeringsplads!) eller Imperial, der lever op til
dette
–
I Odense er der ikke så mange valgmuligheder, så her er det
i højere grad den nærmest liggende, man vælger, eller den,
der har den pågældende film, man vil se

• Kvinderne værdsætter i højere grad hyggen ved biografer – og giver en
mere sanselig beskrivelse af den biograf, de holder af, f.eks. dæmpet
belysning, popcorn-dufte, pæn foyer med mulighed for at sidde ned og
komme i stemningen inden filmen
–
I København er det i særdeleshed Palads, som står for det
hyggelige. Der er gjort noget særligt ud af arkitektur og de
kradse ”pigefarver” udvendig og stemningsfuld indretning
–
Enkelte kan godt lide Cinemaxx, fordi man så kan shoppe
med veninderne i forbindelse med turen
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“Det er sjovt i biografen, når der er mange
mennesker. Det er bedre end at sidde og
grine alene derhjemme”
(Kvinde, København)

Klart højere involvering i biograffilm og kulturliv i København
• I København ses der markant større interesse for filmen som
kulturobjekt end i Odense
• De københavnske deltagere går væsentligt oftere i biografen, og
allermest for de yngre uden børn. De københavnske deltagere orienterer
sig også generelt mere i kulturelle tilbud og går mere ud. Biografen er en
naturlig bestanddel i en bytur: f.eks. først spise ude, så biograf, så café
• Samtidig er der flere af de københavnske deltagere, der husker navne
på instruktører og skuespillere. Dansk film har i den forstand mere ”krop”
for deltagerne i København – med spontane associationer til Lars von
Trier, dogmefilm, Nils Malmros mv.
• For de odenseanske deltagere, både mænd og kvinder, er det typiske,
at man går i biografen 3-4 gange om året – og at det således mere er
undtagelsen end reglen at tage i biografen, når man tager i byen
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Yngre mænd i Odense: Beslutning for biograftur er ofte spontan
• De tager ofte i byen med større vennegrupper med 5-6 mandlige deltagere – ud fra
devisen: jo flere, jo bedre
• De søger aktiviteter med action og spænding, hvor de kan være sammen med
vennerne og snakke med dem. Det at spille spil på netcafé er i høj kurs, da man her både
får action, konkurrence med venner og mulighed for at snakke med hinanden
• Film i biografen ses mere som en variation af det gængse, frem for en typisk aktivitet
–
Det attraktive ved film i biografen er actionelementet. Det at action kan
udspille sig til fulde i de teknologisk set gode biografer
–
Ulempen er, at man ikke har samspillet med vennerne i de par timer, man
ser film. Derfor er biograf mere undtagelsen end reglen
• Når de vælger at tage i byen, er det ofte spontant. De skriver eller ringer sammen med
en vennegruppe og bliver enige om at mødes et sted. Når de vælger biografen, vælger
de ofte blot at mødes dér, og først når de møder op i biografen, bliver de enige om, hvad
de vil se. De går primært i byen for at være sammen med vennerne, og biograffilmen
skal understøtte det at have en spændende og sjov aften med vennerne
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“Vi så Star Wars. Vi gad ikke se en
film på nettet med gutterne, så kl.
21.00 nåede vi lige at komme ind i
sidste øjeblik. Det var spontant, jo
flere, jo mere hyggeligt”
(Mand, Odense)

“Vi har en klub hvor vi mødes
engang i mellem. Spiller poker,
drikker te. Når det bliver alt for
rutine, finder en af os på noget
specielt. Så tager vi enten på
netcafé, sommerhus, ud at spise,
bowling, til Tyskland, paintball eller biografen”
(Mand, Odense)

Ældre mænd i Kbh.: Gik førhen ofte i biografen, men har nu for travlt
• Da mændene var i 20’erne gik de ofte meget i biografen og brugte biografen som en del af
en tur i byen med spisning, biograf og efterfølgende café eller lignende med 2-4 venner
• For de fleste af mændene er biografture nu skåret ned til 4-8 gange årligt. Turene finder
især sted i weekenden og er planlagte i god tid
• En del af disse film er familiefilm, som de ser med børnene og konen. Især animationsfilm
fra Disney – af og til også danske film som Far til Fire –fordi andre i børnenes klasser taler
om dem. Som substitut grilles om sommeren i parker og ved stranden
• Andre film ses sammen med konen – for at have en god tid sammen og genopleve
hinanden helt uden børnenes mellemkomst. Kan substitueres med restaurant
–
I disse sammenhænge ses det, manden helst vil se, nemlig action, men uden
for meget vold. Eller også ses der dramafilm, og her er der mere plads til
europæiske og danske film
–
En af de store oplevelser for nyligt har været den franske De Urørlige – for dens
livsbekræftende attitude, overraskende meningsfulde møde mellem rig og
fattig, og karismatisk ”mørk” skuespiller i en positiv hovedrolle
• Endelig er der film, som man en sjælden gang ser alene eller sammen med venner – og
som man vælger helt af sig selv. Her er det ofte film med spænding – først og fremmest
gangsterfilm (Al Pacino… Godfather), action (Django Unchained, alt med Tarantino),
thrillers og science fiction

“Jeg gik i biografen 3-4 gange om måneden, da jeg var
ung. Nu går jeg 2-3 gange om året. Jeg ser stort set alle
film derhjemme, på DVD – enten leje eller så køber jeg….
Hvis jeg går i biografen nu, er det en begivenhed. Så går
jeg med min kone, sidst var det Man of Steel”
(Mand, København)
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“Det er nødvendigt at gå i bio sammen med
konen nogle gange. Så har man tid alene
sammen. Ligesom i gamle dage, hvor man var
forelsket. Uden børn. Man husker på nogle ting
fra dengang… Der skal være kærlighed i den,
før hun gider se den. Følelser” (Mand,
København)

Mænds bedste filmoplevelser; ingen danske – men én fransk!
“Gravity. Det var første gang, 3D levede op til det, det
skulle. Jeg reagerede fysisk på det, jeg så. Man kunne ikke
se nogle huller i osten. Jeg var helt udmattet, min mave
var hel færdig. Jeg levede mig fuldstændig ind i det, jeg
glemte tiden. Jeg ænsende slet ikke andre i biografen…De
benyttede sig af 3D, så det skabte dimension og dybde. De
brugte det under hele filmen, det var ikke kun nogle små
tricks”(Mand, Odense)

”Gladiator. Det kom bag på mig, at den var så god.
Det var den store skærm, rungende lyde. Det var min
første film, så jeg blev chokeret. Jeg så den på
banegården. Chokket var på den gode måde… Jeg
havde ikke forventet, at det var sådan”
(Mand, Odense)

“Det var en fransk film, der handlede om en
udlænding og en hvid rig mand. Han skulle
passe ham, og han var egentlig fattig på
rigtige værdier, men rig på alt andet. Jeg fik
oplevelsen af, at penge ikke gør os glade”
(Mand, Odense)
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“De urørlige. Den var meget god. Den viser også, at
man ikke skal have fordomme over for andre
mennesker. Den var baseret på en sand historie”
(Mand, København)

“Django. Så den sammen med mine venner. Det var fordi
jeg kan godt lide Tarantino. Spændende handling. Gode
skuespillere. Det var i Cinemaxx sal 1, som gjorde det bedre.
Stor sal og mange mennesker, fyldt sal. Tarantinos film er
sjove og realistiske alligevel. De er i en klasse for sig selv.
Altid gode skuespillere, han bruger” (Mand, København)

“Den fedeste oplevelse jeg kan huske var Gladiator.
Imperial. Jeg kan huske det, fordi lige i starten sagde jeg
til min ven at den her film må ikke slutte. Den måtte godt
vare tre eller fire timer. Når film er godt lavet… og det var
den der. Jeg kan godt lide film, der foregår i romertiden
eller i gamle dage. Også 2. verdenskrig fx.” (Mand,
København)

Mænds perception af film
• Amerikanske film er så meget indbegrebet af det, de ser, at de først slet
ikke kommer til at tænke på amerikanske film som en filmtype

Filmtype

Associationer

Action

• Spændingen, blive suget ind
• Chok og overraskelser
• Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Denzel Washington, letpåklædte damer

Gangster

• Noget man ikke kender til – de har helt egne love. Man kommer helt ind i denne verden med halvpsykopater
• Stærke personligheder med modsætninger – hjælper faderløse børn og slår mange ihjel samtidig
• Parat til at ofre alt for en ven, eller for slægten
• Godfather; Al Pacino, Robert De Niro
• Pusher huskes som god dansk gangsterfilm! Intens og autentisk – i dansk setting

Krimi / mysterier /
thriller / spion

• Opklaringsarbejdet – ikke at vide hvordan det hænger sammen. Gætte med undervejs
• Zodiac, Enemy of the State

Amerikanske

• Kæmpe budget, mange special effects
• Biograf!!
• Stort land, stor magt – de viser alt det, de kan i deres film. Imponerende
• Høj kvalitet for de fleste. (Men deltagere med høj uddannelse er samtidig kritiske – også en del dårligt)

Danske

• Børnefilm – gode til det (Mine søsters børn osv.) – men ikke noget til mig selv…
• Kedeligt, grå hverdag
• Alt for lokalt, andedam
• Kommer efterhånden i tanke om gode oplevelser – mest i København: Pusher (macho, hård), Blinkende Lygter
(sjov), Festen (godt spil om tabu), Pelle Erobreren (dansk kulturhistorie), Efter brylluppet (spænding); Adams
Æbler (grotesk)
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Mænd ser amerikanske film – allermest i biograf men også på TV
Medier

Forbrug

Biograf

• Langt hovedparten af film, der ses i biografen, er amerikanske (deltagerne vurderer det til
ca. 80-99 %). De længere uddannede er lidt mindre frekvente på amerikanske film
• Dansk film vurderes at stå for ca. 0-5 %; det er navnlig børnefilm og de film man ender
med at se med konen, som udgør de danske film
• Asiatiske film – navnlig kinesiske og japanske kampsport film spiller en vis rolle

Film og serier på TV og øvrige
medier derhjemme

• Amerikanske film og serier tegner hovedparten af TV-sening af film og serier – men i lidt
mindre omfang end i forhold til biografen
• Der bliver set flere danske film (og serier) derhjemme ift. i biografen. Bl.a. fordi der bliver
sendt en del danske film på TV – men navnlig fordi de danske film opfattes at egne sig
bedre til TV formatet, da man ikke går glip af noget ved at se dem på TV frem for i
biografen, da der alligevel ikke er special effects og dyr produktion
• Nogle har købt danske ældre klassikere som Matador – fordi de er hyggelige at have i
familien
• Kun et fåtal siger, at film fra deres oprindelige kultur fylder noget i deres TV-sening
derhjemme
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Mænds mapping af film

Højt produktionsbudget

SCI FI
FANTASY

Amerikansk

ADVENTURE

ACTION

THRILLER
GANGSTER
Kina/Japan
KÆRLIGHED

Refleksion

Fransk/
Europæisk

KOMEDIER

Svensk
Dansk

Engelsk

DRAMA HVERDAG
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Arabisk
Lavt produktionsbudget

Intensitet

Mænds perception af danske film
• Mændenes umiddelbare opfattelse af danske film er, at de er tunge og
hverdagsagtige – og ofte noget man skal tage tilløb for at ville se
• Danske film kædes i udgangspunktet slet ikke sammen med mange af
mændenes yndlingsgenrer som action, thrillers og science fiction

“De er kedelige, og der er en dårlig
stemning… Hvis det var Lars von Trier
ville jeg få hovedpine og kvalme”
(Mand, København)

• I Odense er det yderst sjældent at man overhovedet er villig til at tage
disse tilløb, men man har dog haft gode oplevelser med navnlig Pushers
intensive og pågående spænding
• I København er man mere villig til at tage chancer af og til – bl.a. også
fordi man går lidt mere i biografen, og fordi man er mere orienteret i
æstetiske begreber, instruktører osv. Der er i højere grad en indstilling
om, at man også af og til gerne vil have noget med hjem fra filmen at
tænke over

“Jeg gider ikke se en film med Paprika Steen”
(Mand, Odense)

“De fleste af os udlændige, vi mangler de danske briller. Hvis du ser dem gennem danske briller er
de gode. Hvis du tænker som en dansker. F.x. Festen er en god film, men jeg kommer fra Nordirak.
Som kurder er det verdens dårligste film. De ting, der sker, er tabu i min kultur. Man snakker ikke om
det. Det sker ikke. Man kan ikke forstå, hvordan man kan gøre det. Men hvis du har boet her i 20 år,
som jeg, og har været i kontakt med danskerne, og hvis du har danske briller på og kan sætte sig ind
i dansk samfund, er det et faktum for mange familier og en oplagt ting. God ting”
(Mand, København)
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Mænd: Danske films styrker – opfattes tydeligst i København
• Genkendelige verden – og genkendelige steder; man ved hvor de er
optaget. Skaber nærhed og identifikation. Dette ses i endnu højere grad i
København end i Odense
• Realistisk – og aktuelle emner, der tages op
• Nemt og umiddelbart at forstå sproget – man slipper for at læse
undertekster, som man er nødt til med amerikanske (og andre) film
• Behandle svære og grænseoverskridende emner på en god måde
(Festen om incest, Jagten om pædofilianklager)
• Enkelte stærke actionfilm, som ikke slår så meget på dyre special
effects, men hvor man alligevel får chok og sug i maven, fordi man får
det lige op i hovedet, og fordi der er stærke skuespillere med karisma og
autenticitet (macho)
• Familiefilm er i børnehøjde – ser verden fra deres øjne
• Humor – meget selvironisk. Stærkest med stand up
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Mænd: Tiltag for at se flere danske film
Indhold og form
• Flere AEH i danske film – uden stereotypificering – ved at indgå i
centrale rolle på naturlig måde
• Vise andre lande også i danske film, så man får internationalt perspektiv
med også. Det gør det til mindre andedam, og tager fat i nogle
internationale emner, f.eks. kriminalitet uden grænser – og det giver
mere dynamik
• Flere historiske film – om Danmarks historier fra vikingetiden til i dag.
AEH oplever, at de får noget ud af det, fordi de ikke kender så meget til
den danske historie, og så kan de nemmere få den serveret
• Flere film om det at komme til Danmark som AEH
Markedsføring
• Minde om de gode danske film såsom Pusher
• Gøre det nemt at finde danske film via apps
• Henvise til film, der minder om andre film… Og på den måde linke f.eks.
gode danske actionfilm til gode amerikanske actionfilm, så man kommer
i tanke om, at man også kan få gode danske oplevelser
• ”Lokke” mindre integrerede AEH i biografen med ”tyrkiske dage” o.l. –
også i de større biografer – for overhovedet at få dem i biografen. Og så
vise trailers mv. til danske film
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Kvindernes beslutning for biograftur afhænger ofte af om de har børn
• Når kvinderne går i biografen med deres børn, er det som oftest noget, der er
planlagt god tid i forvejen, hvorimod kvinderne uden børn, der som oftest går i
biografen med veninderne, er mere spontane mht. biografturen
De ældre kvinder
• Når kvinderne går i biografen alene med deres børn, er det oftest direkte derind
og hjem igen
• Hvis kvinderne gør det til et fælles projekt med en veninde og hendes børn også,
kan de godt finde på at kombinere det med en anden form for socialt samvær
• Som oftest bliver biografbesøget betinget af børnene, hvorfor biografbesøget
sammen med veninderne eller manden kommer i anden række
De yngre kvinder
• De yngre kvinder får som oftest ideen om at gå i biografen i fællesskab med
deres veninder og beslutter herefter, hvad det er, de skal se. Flere bruger kino.dk
– enten som app eller website
• Biografbesøget kan også ske sammen med deres kæreste, men det er filmen,
der afgør, om det bliver den ene eller den anden, de går i biografen med
• Biografbesøget er et centralt element i deres måde at bruge en aften i byen på,
hvor de kan kombinere det med et cafebesøg før eller efter filmen
• Substitut for biograf er enten at blive hjemme og se Netflix eller at tage på café i
stedet
Storby vs. Provinsen
• Kvinderne i provinsen anser biografturen som et større projekt, der skal
arrangeres, hvorimod kvinderne i storbyen finder det mere ligetil
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Kvinders bedste filmoplevelser; større variation – og enkelte danske!
”Jeg så 3D film. Jeg var i Tyrkiet og se en amerikansk film,
noget med vampyrer. Min datter kan godt lide gyserfilm,
men det kan jeg ikke lide. Men hun bestemmer mest, jeg
tager bare med. Jeg vil ikke være ked af det i biografen. Jeg
begynder bare at græde. Jeg er meget følsom“
(Kvinde, Odense)

”Jeg kommer fra Nordafrika med mange franske film. Efter
jeg flyttede til Danmark har der været to fantastiske film.
Den smukke Avatar og en film, der handlede om profeten
Jesus, og hvad der sker med ham… af Mel Gibson… Der
åbnede sig ligesom et vindue for mig” (Kvinde, Odense)

”Jeg så en actionfilm sammen med min datter. Jeg kan
ikke huske så meget. Det var ikke lige en film for mig. Det
var ikke en god oplevelse for mig, jeg tog bare med for
min datters skyld. Jeg kan ikke huske en god
biografoplevelse for mig. Jeg gør det for at være sammen
med min datter”
(Kvinde, Odense)
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“Den bedste film var Titanic. Sørgelig og god og jeg
tudede og tudede… Når filmen rammer mig helt
inde, hvor jeg bliver overvældet og lever mig ind i
filmen” (Kvinde, København)

“Jeg er kæmpe Disney-fan. Pixar-Disney.
Animationer! Grusomme mig. Frost, som er på
vej, ser jeg frem til. Det er for både børn og
voksne. Sød historie”
(Kvinde, København)

“Film med høj intensitet og stærke karakterer.
Alvorlige emner kan jeg lide. Kapringen kunne jeg
ret god lide. Danske film. Jagten gjorde meget
indtryk på mig. Socialrealistiske film. Ikke så meget
animation eller komedie. Det skal være et seriøst
emne”
(Kvinde, København)

“Jeg har ekstremt bred smag. Kan godt lide mange genrer. Kan godt lide film, hvor man
skal analysere meget. Mange lag. Great Gatsby. Kan også lide komedier, plat humor
hvor man kan koble af. Fx Tømmermænd Tur/Retur. Man kan koble af og grine” (Kvinde,
København)

Kvinders perception af film
Amerikanske film er enstemmigt den nationalitet, som ligger mest på sinde
i forhold til at definere, ”hvor film kommer fra”. Amerikanske film opfattes
som det sikre valg for en god biografoplevelse

Filmtype

Associationer

Chickflix

• Hygge sig med veninderne (i København)
• Kræver lav involvering/tankevirksomhed, kan se dem uden at skulle forberede sig
• Film der sagtens kan ses derhjemme også

Drama

• Realistisk
• Kan bevæge en; sorg, tit noget om kvinder – identificere sig med personerne
• Kræver koncentration, skal være i humør til det

Komedier

• Sjove, man bliver glad
• Akavede situationer, noget pinligt

Gysere

• Sætter spor i en
• Giver et chok på en mental måde – tænker over det længe efter, når man er alene, og der er mørkt

Amerikanske film

• Noget godt, noget stort. Sikkert valg, værdi for pengene, stort budget, film man vil se
• Mange kendte
• Til tider overdrevne (for de højere uddannede)

Danske film

• Alvorlige, seriøse, drama. Hverdag!! (Jagten, Festen – og så det tunge med Lars von Trier; og lettere med Villa Paranoia)
• Kræver meget opmærksomhed, tankevækkende
• Kan berøre en, hvis de virkelig er gode – bevæger én (især i København; og for højere uddannede)
• Overdrevne komedier – som man enten elsker eller slet ikke tager ind (Adams Æbler, Klovn, De Grønne Slagtere)
• Interessante historiske om den tid, før vi kom til Danmark (Flammen & Citronen, Blekingegadebanden, Hvidstengruppen)

Engelske film

• Mere alvorlige end amerikanske, mere socialrealisme
• Man kan identificere sig med dem; skaber stærke karakterer (især i København)
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Kvinder ser amerikanske film – allermest i biograf men også på TV
Medier

Forbrug

Biograf

• Langt hovedparten af film, der ses i biografen, er amerikanske (deltagerne vurderer det til
ca. 60-85 % i København og højere i Odense). De længere uddannede er noget mindre
frekvente på amerikanske film
• Dansk film vurderes at stå for ca. 0-20 %; det er navnlig danske dramaer med kvindelige
hovedroller og komedier, som kvinderne ser på eget initiativ. Hertil kommer børnefilm
• Engelske film ca. 5-10 % , drama og socialrealisme
• Andre europæiske film, f.eks. franske og spanske, når de får gode anmeldelser i Politiken
og Go Morgen Danmark
• Nogle husker den ”indiske” film Slumdog Millionaire – og vil gerne se flere af den type

Film og serier på TV og øvrige
medier derhjemme

• Amerikanske film og serier tegner hovedparten af TV-sening af film og serier – men i
mindre omfang end i forhold til biografen
• Der bliver set flere danske film derhjemme ift. i biografen. Hertil kommer, at flere følger
med i DRs dramaserier om søndagen, f.eks. Rejseholdet, som vurderes positivt
• Nogle har købt eller lejet danske ældre klassikere som Olsen Banden og Dirch Passer –
fordi de er hyggelige og lærer noget om dansk kulturhistorie
• Engelske film og serier spiller en relativ stor rolle på TV, fordi der både er drama og krimier
• Kun et fåtal siger, at film fra deres oprindelige kultur fylder noget i deres TV-sening
derhjemme
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Distance (storladent)

Kvinders mapping af film

SCI FI
FANTASY
THRILLER

GYSER

Fransk/
Europæisk

KOMEDIER

Svensk
Dansk

Engelsk

DRAMA HVERDAG
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ACTION
ADVENTURE

HISTORISK
KÆRLIGHED

Udfordret

Amerikansk

Nærhed (identifikation)

Indisk

Underholdt
(feel good)

Nye danske film er for alvorlige eller platte – gamle danske er hyggelige
• Danske film er ikke noget, som ligger kvinderne direkte på sinde. Først
da de bliver spurgt direkte til de danske film, begynder de at sætte ord
på
• Generelt sondrer kvinderne imellem de nyere og de ældre film. Disse
opfattes vidt forskelligt:
Ældre danske film
Sjove
Hyggelige
Lærer om ”det gamle
Danmark”

Nyere danske film
Dogmefilm
Dystert
Realistiske
Seriøse
Samme skuespillere igen og igen

• Det er primært de ”alvorlige” danske film, der er lavet i de senere år,
som ligger kvinderne først på sinde.
• De mere komedie-betonende film som ”Adams Æbler”, ”Klovn” og
”Blinkende Lygter” nævnes også, som mere ”platte” film. Navnlig i
København er der nogle, som er positive over for disse – fordi de er
groteske på en mere vild og udfordrende måde end amerikanske
komedier – mens de øvrige deltagere synes, at det hurtigt bliver for
meget
• Der er bred enighed om, at danske film er gode til at tage alvorlige
(tabu) emner op. Filmene portrætterer en virkelighed, som de i en vis
udstrækning kan sætte sig ind i. Flere af kvinderne karakteriserer dog de
danske film som noget, man skal have overskud til at se
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”Det er film, som man
skal have overskud til
at se”

”Nogle gange bliver jeg bare lidt
træt af, at det er de samme
skuespillere igen og igen”
(Kvinde, Odense)

(Kvinde, København)

”De danske film er meget
realistiske. Det er ting, som
man kan forholde sig til i sin
hverdag”
(Kvinde, Odense)

”Dogmefilm – Det er
tit en trist stemning”
(Kvinde,
København)

Uddannelse har betydning for lysten til at se danske film
• Når kvinder med kortere uddannelse en sjælden gang er i biografen og ser en dansk
film, er der flere, der betegner det som om, at de er blevet ”tvunget” til at se filmen –
f.eks. via deres skole, eller fordi kolleger eller veninder har villet se den pågældende film
–
Det er ofte ikke noget, de gør af egen kraft, og de har umiddelbart haft en
forventning om, at det ville blive tungt og kedeligt
–
Flere har dog fået en positiv overraskelse, som de efterhånden genkalder
sig, efterhånden som de kommer til at tænke på dansk film i samtalen
• Jo mere veluddannede kvinderne er, jo bedre kan de ”rumme” de danske film og deres
formål – og de ser en værdi i det, at filmen kan udfordre dem
• Kvinderne med læreruddannelse anser de danske film som en vigtig måde at forstå den
danske kultur på, og de mener, at disse film er vigtige at bringe videre til deres børn
–
Adspurgt siger de ja til, at de gerne vil være en form for ambassadører for
dansk film, fordi de kan se en pointe i, at danske film kan servere dansk
kultur og historie på en god og tilgængelig måde over for de unge AEH

”Det er en vigtig måde at forstå
kulturen på – det hjælper til at
forstå, hvad det er for et
samfund, man er en del af. Det
er noget, som man skal give
videre til sine børn”
(Kvinde, København)

”Man har svært ved at tro, at de
danske film kan leve op til ens
forventninger”
(Kvinde, København)

”Men de (læs: danske film) er faktisk
bedre når det kommer til stykket – man
skal lige vænne sig til dem”
(Kvinde, København)
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Kvinder: Danske films styrke er samtidig også deres svaghed
Danske film giver stof til eftertanke og bevæger kvinderne
• Styrken hos de danske film anses at være, at de tør røre ved emner, som man
ellers ikke vil tage op
• Især de længere uddannede kvinder værdsætter den emotionelle indflydelse,
som de danske film kan have på dem
–
Styrken ved dette skal ses i at de danske film opfattes at være mere
ægte ved deres hverdagsagtige tematik og setting, som et
modstykke til det ”Hollywood”-agtige
• Danske film skaber realisme om hverdagen, hvor kvinderne kan genfinde
aktuelle emner og steder (især i Kbh), som man er vant til at forholde sig til
• De danske film fortæller historier om hændelser i det danske samfund gennem
tiderne (Flammen og Citronen, Blekingegadebanden, Hvidstengruppen), og
dette bidrager til en bedre forståelse af samfundet, serveret på en mere
spændende måde, end hvis man skulle lære eller læse om det
Eftertanke kræver koncentration
• Barriererne for at se de danske film ligger imidlertid direkte i forlængelse af
styrkerne - for at se de danske dramafilm skal man have mentalt overskud
• Ofte vil man dog gerne bare glemme hverdagen og koble af til en film, hvorfor
de danske film fravælges
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”De er gode til at tage nogle
tabuer op”
(Kvinde, Odense) op

”De danske film er meget realistiske.
Det er ting, som man kan forholde
sig til i sin hverdag”
(Kvinde, Odense)

”Visse film føler jeg, at jeg
skal have overskud til at se”
(Kvinde, København)

”Det er for meget ligesom meget af
det drama der er i ens hverdag. Det er
interessant at komme væk fra det i
dagligdagen”
(Kvinde, København)

Kvinder: Tiltag for at se flere danske film
Form og indhold
• Kvinderne opfatter det som et grundlæggende problem, at castingen og rollerne for
AEH ikke synes at fremstå naturligt i de danske film
• Rollerne for AEH bliver ofte for iscenesatte og for stereotype – de indgår enten helt
perifert som kioskejer eller hvis de indtager en større rolle, så er det ofte som kriminel
• Der er et grundlæggende ønske om at vise den mangfoldighed, der er i det danske
samfund, således at AEH kommer ud af den stereoptype rolle, de tillægges i danske film
Markedsføring
• Danske film ligger som udgangspunkt langt nede i kvindernes bevidsthed, og er ikke
umiddelbart med i deres mind-set, når de skal vælge film
• Dette hænger ikke udelukkende sammen med produktet danske film, for kvinderne
har faktisk haft gode oplevelser, når de har set specifikke danske film – men disse gode
oplevelser bliver nemt glemt igen pga. de skabte forestillinger om dansk film som enten
meget tungt eller alt for letkøbt
• Der er langt fra film som Klovn til Jagten, og kvinderne mangler noget, der er midt i
mellem, som de kan ”drømme sig væk” sammen med uden at skulle gøre sig de store
tanker
–
De mangler i den forbindelse også at blive mindet om de danske film, der
faktisk hverken er for tunge eller for lette
–
En måde at gøre dette vil være, at eksponere specifikke danske film, der
genremæssigt minder om amerikanske film, der får opmærksomhed. På
den måde vil skel i perceptionen kunne nedbrydes
• De kvindelige understreger, at man bør bruge folkeskolelærere som ambassadører for
at få de danske film ind blandt AEH allerede i skoletiden
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”Nydanskere kan godt fremstå helt
normalt i samfundet, hvor de stiller op til
kommunalvalg, læser vejret op osv. I
filmene er det mere ham grønthandleren
nede fra hjørnet”
(Kvinde, København)

Next steps
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Diagnosen
• Den primære udfordring for at få AEH til at se flere danske film bunder i
positioneringen af dansk film. Dansk film forbindes spontant med de
tungere, hverdagslige dramaer
• Udfordringen synes at være større hos mændene, hvis behov om
biograffilm med action, imposant scenografi og special effects anses for
at være stik modsat danske film
• Mændene er tilmed dem, der har mest at skulle have sagt ift. valg af
film – i hvert fald for de kortere uddannede, mens der tilsyneladende er
mere ligelige indflydelse blandt de højere uddannede
• Udfordringen er mindre ift. kvinderne, men der er stadig en problematik
ved, at danske film for de kortere uddannede fremstår som mere
uoverkommelig, fordi de forbindes med tungere drama
• Endelig er der en udfordring på tværs af køn, alder og uddannelse ved,
at dansk film synes at have karakter af for meget andedam med
hovedvægt på etniske danskere og med AEH som for marginaliserede
eller kriminaliserede i castingen. Det fremstår for AEH som et fortegnet
billede af det danske samfund, og det hæmmer identifikation og dermed
motivation til at se danske film
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Mulige løsninger
• Arbejd på at rykke ved positioneringen af dansk film ved at støtte
udviklingen af nye produktioner og minde om allerede eksisterende film, der
især opfylder en af følgende:
– Macho-action og gangsterfilm over for mændene (Pusher-retning)
– Komedier med stand up-komikkens grotesker og selvironi både
over for mænd og kvinder (Klovn- og Matthesen-retning)
– Dramaer, der er noget lettere at gå til end kroneksemplerne på
dramaer, som danske film pt. forbindes med
• Sæt gang i et ambassadørkorps for dansk film blandt AEH lærere, andre
højere uddannede, samt øvrige AEH ildsjæle
• Kom ud af andedammen ved at udvide castingen med flere AEH via to
veje:
– Lad AEH indtage centrale roller uden at gøre væsen af deres
etniske baggrund – a la vejr-pigerne og journalisterne på TV
– Lad enkelte AEH på elegant vis forny det at være dansk, a la Ali
Kazim, men pas på, da balancen er hårfin og kan ende i
stereotypificering
• Kom ud af andedammen ved i endnu højere grad end i dag lade film
udspille sig både i Danmark og internationale lokationer med særligt fokus
på de geografiske hovedområder, som AEH oprindeligt kommer fra

Om undersøgelsen
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Om undersøgelsen
Metode

Minigrupper

Antal

4

Deltagere i grupperne

Gruppe 1: 5 deltagere i Odense
Gruppe 2: 5 deltagere i Odense
Gruppe 3: 7 deltagere i København
Gruppe 4: 6 deltagere i København

Honoreringsform og beløb

Gavekort på 400 DKK

Moderator

Leif Bonderup

Dato for afholdelse

25. og 26. november 2013
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Kontakt og vilkår
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Wilkes almindelige forretningsbetingelser
Tekniske ændringer
Wilke forbeholder sig ret til at lave mindre ændringer i
specifikationer, som vil forbedre datagrundlaget, uden
drøftelser med kunden

Offentliggørelse
Offentliggørelse af rapporter og undersøgelsesresultater skal
altid være forsynet med kildeangivelsen:
Kilde: Wilke

Rettigheder
Rapporter og andre dokumenter med relevans for projektet
leveret af Wilke tilhører kunden. Alt andet
undersøgelsesmateriale som know-how i research teknikker,
tilbud, spørgeskemaer, interviewguider og datamateriale
tilhører Wilke

Opbevaring/fortrolighed
Wilke forpligter sig til at opbevare alt undersøgelsesmateriale
fra projektet i en periode på to år fra leveringsdatoen. Wilke er i
opbevaringsperioden
ansvarlig for, at materialet behandles fortroligt. Efter to år
destrueres undersøgelsesmaterialet

Ansvar
Brug af undersøgelsernes resultater er på kundens eget ansvar

Lovgivning
Forretningsbetingelserne reguleres af dansk lovgivning

Kvalitetssikring
Undersøgelser gennemføres under hensyntagen til Kodeks for
markedsanalyser udstedt af ICC/ESOMAR
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Kontakt

Det Danske Filminstitut
Martin Kofoed Hansen
Analysekonsulent
+45 26 30 40 08
martinkh@dfi.dk

Wilke
Kim Angel
Head of Media
+ 45 28 58 28 38
kia@wilke.dk

Wilke
Leif Bonderup
Head of Qualitative Research
+45 26 15 15 81
LB@wilke.dk

Wilke A/S
Tlf. +45 70 10 20 80
E-mail: wilke@wilke.dk
Odense
Jens Benzons Gade 54B
5000 Odense C
København
Overgaden Neden Vandet 9C
1414 København K
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