EKSPORTUNDERSØKINGA 2014
Eksportverdien av dei norske kinofilmane frå 2012
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SAMANDRAG


Undersøkinga omfattar 23 norske kinofilmar med premiere mellom 1. januar og 31.
desember 2012. Av desse var det seks dokumentarfilmar og to barnefilmar.



16 av dei 23 filmane er selde til utlandet.



Den samla verdien av den norske filmeksporten i 2012 er berekna til å vere 57 millionar
kroner. Dette er den høgste berekna verdien nokon sinne. Av dette utgjer 23 millionar
kroner (41 prosent) førehandssal i ulike former, mens etterhandssalet utgjorde 34
millionar kroner (59 prosent).



Utanlandssalet i 2012 ligg 27 prosent høgare enn i 2011.
o Veksten i utanlandssalet har vore på 682 prosent sidan 2002 (inflasjonsjustert).
o Akkumulert vekstrate for utanlandssalet i perioden 2002–2012 er på 22,6
prosent. Det betyr at salet av norske filmar til utlandet i snitt har auka med i
underkant av ein fjerdedel kvart år i perioden.



Gjennomsnittleg eksportverdi for 2012-filmane var 2,5 millionar kroner per film. Dette
er den høgaste snittverdien som er målt. Oppgangen er på 1,1 millionar kroner
samanlikna med 2011 og 0,4 millionar kroner samanlikna med 2010.



Fem av 2012-filmane oppnådde ein eksportverdi på over éin million kroner, og fire av
desse hadde ein eksportverdi høgare enn fem millionar kroner.



Marknaden for sal av film på den internasjonale marknaden er ustabil og prega av store
svingingar. Publikumspotensialet til dei enkelte filmane har mykje å seie for den samla
eksportverdien til norsk film det enkelte året.
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OM UNDERSØKINGA
BAKGRUNN
Norsk filminstitutt (NFI) har sidan 2005 gjennomført undersøkingar av eksporten av norske
kinofilmar. Den første undersøkinga omfattar åra 2002 til og med 2004. Sidan har
undersøkingane vorte gjennomførte kvart år. Undersøkingane dannar dermed ein historisk serie
frå og med kalenderåret 2002.
Fram til og med 2007 utførte konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers kartlegginga av norsk
films eksportverdi. Frå 2008 har NFI sjølv stått for datainnsamlinga og analysane.
Eksportundersøkinga 2012 er gjennomført i perioden september–november 2014.

FORMÅL
Det er ei målsetting med auka eksport av norske audiovisuelle produksjonar. Målet har mellom
anna vorte uttrykt i St.meld. nr. 22 (2006–2007) Veiviseren. For det norske filmløftet og i dei
årlege budsjettproposisjonane frå Kulturdepartementet.
Formålet med eksportundersøkingane er å følgje utviklinga i utanlandssalet av norsk kinofilm og
undersøke om denne utviklinga samsvarer med dei filmpolitiske målsetjingane.

OMFANG OG METODE
Det var til saman 23 norske kinofilmar med premiere i kalenderåret 2012. For to av filmane har
det ikkje vore mogleg å få tak i eksporttal frå produsent. Då det er rimeleg å anteke at det har
vore lågt eller ikkje noko eksportsal frå desse filmane er dei likevel teke med i undersøkinga1.
Årets undersøking omfattar derfor alle dei 23 premierefilmane.
Opplysningar om dei enkelte filmane er henta inn frå dei respektive produsentane. Vi har bedt
produsenten gi oss følgjande opplysningar om dei enkelte filmane:




1

Verdien av sal til utanlandske marknader, dvs. brutto kontraktbeløp (før frådrag av MG2,
salskommisjon og kostnader) for alle utnyttingsvindauge.
Korleis salet fordeler seg på førehandssal og etterhandssal.
Oversikt over kva for nokre rettar som er selde til dei ulike territoria.

Dei to filmane det gjeld er Skvis (Filimo film) og Wide Blue Yonder (Euromax Film Production).

MG (minimumsgaranti) er ein garanti salsagenten betaler produsenten når kontrakten blir inngått. Sidan
minimumsgarantiar inneber ein risiko, blir dei i hovudsak brukte berre i tilfelle der salsagenten ønskjer å
sikre seg ein antatt lukrativ film.
2
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Tabell 1)

Premierefilmar 2012
Produksjonsselskap

90 minutter
De andre
Flukt
Fuck Up
Inn i mørket
Into the White
Kompani Orheim
Kon-Tiki
Liv & Ingmar
Med trekkspill til Operaen
Mer eller mindre mann
Når boblene brister
Reisen til julestjernen
Shakespeares skjulte sannhet
Skvis
Som du ser meg
Thale
Til ungdommen
Tina & Bettina - The Movie
Uskyld
Varg Veum -De døde har det godt
Varg Veum -Kalde hjerter
Wide Blue Yonder

4 1/2 Fiksjon
Sperenza Film
Fantefilm Fiksjon
Viafilm
Wangsmo Film
Zentropa International Norway
Motlys
Nordisk Film Production
NordicStories
Dokufilm
Ape og Bjørn
Eyeworks Dinamo
Moskus Film
Videomaker
Filimo Film
Motlys
Yesbox Productions
Sant & Usant
Tappeluft Pictures
4 1/2 Fiksjon
Cinemiso
Cinemiso
Euromax Film Productions

Opplysningane er i hovudsak baserte på salsoppgåver som produsentane har fått frå
salsagentane sine. Etter avtale med Norske film- og TV-produsenters forening held
eksportundersøkinga for 2012 fast på konfidensialiteten knytt til sals- og inntektsforholda til dei
enkelte produsentane. Eksportinntektene er derfor, som i dei tidlegare undersøkingane, berre
rapporterte akkumulert, det vil seie som ein samla sum for alle filmane i undersøkinga, og ikkje
spesifisert på den enkelte filmen.
Formålet med undersøkinga er å vise eksportverdien til norsk filmproduksjon. Den akkumulerte
salsverdien som blir oppgitt, er derfor kalkulert som eit bruttobeløp – altså før kommisjon/MG
til salsagentane er trekt frå. Verdiberekninga er såleis ikkje identisk med dei faktiske inntektene
til produsentane frå sal til utlandet. Det kan finnast feilkjelder i det innsamla datamaterialet. I
den grad det er tilfellet, er det mest sannsynleg underrapportering på bakgrunn av
utelate/gløymd MG.
Eksportundersøkinga er gjord to år etter at filmane hadde premiere. Filmane har dermed hatt
tid til å nå ut til store delar av marknaden. Samtidig er det filmar som enno ikkje har nådd sitt
fulle potensial. Undersøkinga gir derfor ikkje eit endeleg bilete av den samla eksportverdien til
filmane.
På bakgrunn av desse forholda blir det presisert at eksportundersøkingane berre gir eit overslag
over verdien av salet av norsk film til utlandet. Undersøkingane gir seg ikkje ut for å vere
5

eksakte, men søkjer å presentere eit så godt bilete av situasjonen som mogleg. Metoden som ligg
til grunn, gir eit moderat estimat. Det er med andre ord grunn til å tru at tala som kjem fram, er
underrapporterte heller enn overrapporterte.
Sal av rettar skjer som regel i euro (EUR) eller amerikanske dollar (USD), men òg i annan valuta.
I undersøkinga er desse beløpa rekna om til norske kroner etter Noregs Banks gjennomsnittlege
vekslingskurs for 2012.
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RESULTAT
Den samla eksportverdien til filmanene frå 2012 er berekna til å vere 57 millionar kroner. Dette
er ein oppgang på 27 prosent samanlikna med 2011, og det høgaste talet som er måla nokon
sinne. Samanlikna med 2010, som var det førre toppåret for filmeksporten, er oppgangen på sju
prosent. Sidan registreringa av utlandssalet starta i 2002 og til og med 2012 har den samla
veksten vore på 682 prosent (inflasjonsjustert).

Tabell 2)

Eksportverdien av norske kinofilmar 2002–2012.
Beløp i millionar kroner (MNOK)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
6,4 6,6 6,0 4,6 9,8 8,3
1,0 1,5 7,1 11,3 10,1 13,4
7,4 8,1 13,1 15,9 19,9 21,7

Etterhandssal
Førehandssal
Total eksport

2008 2009 2010 2011 2012
17,9 17,9 36,9 31,4 33,7
12,5 4,6 16,4 13,6 23,3
30,4 22,5 53,3 45,0 57,0

Akkumulert vekstrate (CAGR)3 for perioden 2002 til 2010 var den historisk høgaste vekstraten
ein har målt for norsk filmeksport med 24,5 prosent. Om ein reknar akkumulert vekstrate frå
2002 til 2012 er denne på 22,6 prosent. Dette betyr at salet av norske filmar til utlandet i snitt
har auka med i underkant av ein fjerdedel kvart år i perioden 2002 til 2012.

Figur 1)

Utviklinga i eksportverdi av norske kinofilmar 2002–2012.

Eksportverdi MNOK
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CAGR-målinga spreier frem- og tilbakegang over heile perioden, slik at vekst (eller svekking) står fram
som jamn og lineær. Ved at CAGR-raten eliminerer svingingar frå eitt år til eit anna, gir han eit bilete på
tendensen og kor sterk han er gjennom heile perioden. Jo høgare rate, jo sterkare vekst/svekking gjennom
perioden.
3
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HISTORISK UTVIKLING
Den historiske oversikta i figur 1 syner at det var ein jamn auke i utanlandssalet av norsk film frå
2002 til 2008. I 2009 viste salet ein nedgang. Dette hadde truleg samband med den
internasjonale finanskrisa, som gjorde at filmkjøparane vart meir forsiktige. I 2010 snur dette,
og ein ser ein auke i utanlandssalet av norske kinofilmar. Oppgangen i eksportverdi frå 2009 til
2010 var på 30,8 millionar kroner, tilsvarande 136,8 prosent. I 2010, det førre toppåret for
norsk film, vart den filmpolitiske målsetjinga om ei dobling av norsk films eksportverdi frå 2005
til 2010 innfridd med ein margin på 21,3 millionar kroner4. For 2011-filmane fekk
filmeksporten ein ny nedgang. Denne nedgangen har truleg ikkje samband med
makroøkonomiske omstende, men er eit resultat av dei aktuelle filmane dette året. Likevel er
den samla eksportverdien til 2011-filmane den tredje høgaste som er målt, etter toppåra 2012
og 2010.

2012-FILMANE PÅ DEN NORSKE MARKNADEN
I Noreg gjorde 2012 filmane det dårlegare på kino enn filmane frå åra før. Dei samla besøkstala
på 2,1 millionar betalande publikummarar og den samla kinomarknadsandelen på 17,8 prosent
var den lågaste sidan 2007. Samstundes, samanlikna med åra før 2007 (med unntak av 2003)
var óg 2012 eit godt år for norsk kinofilm, og året braut difor ikkje den langsiktig stigande
trenden for norsk kinofilm. Dette blir illustrert ved at årlege besøk på over to millionar
publikummarar ikkje var oppnådd i nokon år på 1980- eller 1990- talet.
Det er likevel interessant å merke seg at 2012-filmane hadde dei lågaste kinobesøkstala sidan
2007, samstundes som filmane har den høgaste eksportverdien målt nokon sinne.

NÆRARE OM EKSPORTOPPGANGEN
Når eksportverdien av norsk film går opp kan dette kome frå ein priseffekt eller ein volumeffekt.
Ein auke i priseffekten kjem når utanlandske kjøparar er villig til å betale meir for norsk film.
Volumeffekten vil sei at norsk film sel meir. Dette kan kome frå at fleire norske filmar vert
produsert og selt, eller at det vert fleire sal på filmane som vert produsert. Sjølv om det ikkje lar
seg gjere å skilje pris og volumeffektane frå kvarandre basert på informasjonen tilgjengeleg i
denne undersøkinga er det mogleg å tenke seg at nokre av desse faktorane har mindre
innverknad enn andre.
Makroøkonomisk var åra 2012 og 2013 svake og prega av uvisse (spesielt på den europeiske
marknaden) sjølv om det verste sjokket etter finanskrisa hadde lagt seg. Kombinert med dei nye
digitale plattformane og generelt lågare betalingsvilje for audiovisuelle produkt er det grunn til
å tru at norske produsentar og distributørar ikkje har hatt betre vilkår for å forhandle prisar for
filmane sine på verdsmarknaden. Dette tyder på at det ikkje er høgare prisar og ein priseffekt
grunna betre marknadsforhold som ligg bak oppgangen i eksportverdien5.

Jf. St. meld. nr. 22 (2006-2007) Veiviseren.
Resonnementet føreset homogene produkt og difor ikkje prisauke med grunnlag i betre kvalitet på
filmane.
4
5
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Med 23 norske kinopremierar var 2012 eit år på normalen med tanke på kor mange filmar som
var lansert på den norske marknaden. Figur 2 viser at talet på norske kinofilmar har vore høgare
enn 20 i alle åra etter 2006 med unntak av 2008. Toppåret for tal på lanserte filmar var i 2011.
Dette året var det 32 norske filmar som hadde premiere på norske kinoar.

Eksportverdi og samla tal på filmar, 2002-2012
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I åra frå 2002 til 2007 var det ein utvikling der talet på filmar steig jamt (gul akse) samstundes
som det totale eksportsalet steig. Det er lett å tenke seg at delar av oppgangen i eksportverdi her
heng saman med den auka filmproduksjonen. I åra frå 2007 ser me at talet på filmar stig meir
ujamt, samstundes som samanhengen med eksportverdien ikkje er like eintydig. Om me ser på
eksportverdien i snitt per film, figur 3, ser ein òg her at snittverdien er jamt stigande i åra frå
2002. Det vil seie at eksportauken ikkje berre heng saman med auka kinofilmproduksjon. Etter
2007 er snittverdien meir ujamn, samstundes som trenden i snittverdi framleis er stigande. Det
vert henta inn meir i eksportsal per film, og observasjonane syner her enda tydelegare at det
ikkje er ein direkte volumeffekt frå talet på produserte filmar som er avgjerande for dei siste
åras auke i eksportverdi.
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Figur 3) Gjennomsnittleg eksportverdi per film og samla tal på filmar

10

0,5

5

0

0
2002

2003

2004

2005

Snitt per film

2006

2007

Antal filmar

2008

2009

2010

2011

2012

Ekspon. (Snitt per film)

Talet på norske premierefilmar er relativt lite og ein film som gjer det godt kan difor få
avgjerande innverknad på den samla eksportverdien. Dette gjer resultata meir tilfeldig og
mindre robuste. Mellom filmane frå 2011 var Hodejegerne, medan mellom 2012- filmane var
Oscar-nominerte Kon-Tiki, med ein historie med sterk internasjonal appell. Utan desse filmane
hadde dei samla eksporttala for dei to åra sett annleis ut. Av figur 4 kjem det fram at dei aller
fleste filmane som hadde norsk kinopremiere anten ikkje vart selde til utlandet eller berre
hadde sal på mellom null og ein million kroner. For 2012 filmane hadde 7 av dei 23 filmane
ikkje sal, medan 11 filmar hadde sal mellom 0 og 1 million kroner. Berre ein av 2012-filmane
hadde eksportverdi mellom ein og fem millionar kroner. Eit fåtal filmar kan avgjere mykje.
Samstundes ser ein av figur 4 at verken 2010- eller 2008-årgangane hadde nokon
«lokomotivfilmar» og likevel oppnådde høge samla eksportverdiar. For 2012-filmane kan ein óg
gle seg over at delar av oppgangen er tufta på at tre av filmane hadde ein eksportverdi mellom
fem og ti millionar kroner.
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Antal filmar

Figur 4) Tal på filmar etter salets storleik
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Dei særs gode eksportresultata dei siste åra kan difor ha fleire forklaringar. Til dømes kan ein
tenke seg at prisen på dei norske filmane har gått opp grunna ei auke i salbar kvalitet på filmane.
Ein slik kvalitetsauke kan óg gje eit auka salsvolum i form av fleire sal per film. Dei siste åra har
ein merka ei auka interesse for Noreg og Skandinavia for alt frå samfunnsløysingar til kultur og
design – og óg film spesifikt. Dette ser vi blant anna ved at norsk film har fått stor merksemd
internasjonalt dei seinare åra – båe på festivalar og gjennom deltaking i samproduksjonar.
Stadig fleire norske skodespelarar og regissørar er etterspurt i internasjonale filmproduksjonar.
Saman med at norsk filmbransje kan hende har vorte flinkare til å selje, kan óg denne trenden ha
gjeve fleire sal. 2012-filmane hadde som nemt dei lågaste kinobesøkstala sidan 2007
samstundes som filmane hadde den høgaste eksportverdien målt nokon sinne. Saman med sterk
internasjonal interesse for Kon-Tiki kan faktorane som er nemnt her vere ein del av forklaringa.
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BONUSSPOR: EKSPORT AV BARNE -TV DRAMA
Dei siste åra har det vore eit aukande fokus på tv-drama. Tilskott frå NFI til tv-drama har auka
frå 16,3 millionar kroner i 2009 til 47,5 millionar kroner i 2013 – tilsvarande ein vekst på 190
prosent. Samstundes har statusen til sjangeren vakse hos kritikarar, publikum og filmskaparar –
og me har grunn til å tro at norsk tv-drama har vorte meir interessant for den internasjonale
marknaden. NFI meiner difor det er naturleg å ikkje berre følgje utviklinga i eksportverdien til
norske kinofilmar, men òg utviklinga i eksportverdien til norske tv-dramaproduksjonar.
NFI har med dette som bakteppe i år hatt eit prøveprosjekt der eksporttal for norsk barne-tvdrama er vorte samla inn. På sikt vil det vere eit mål å samle inn eksportdata for all norsk
dramaproduksjon. Barne-tv er velt i fyrste omgang for å teste ut innsamling og analyse av denne
type data på eit meir avgrensa område.
Metoden for innsamlinga er noko annleis enn for filmeksporten. Filmeksporten tek
utgangspunkt i filmar lansert eit spesielt år og føljer desse to år fram i tid. For barne-tv drama
tel ein all eksport innanfor eit år, uavhengig av når produksjonane hadde premiere. Dette gjer
det vanskelegare å følgje særskilde produksjonar, men er meir i tråd med tradisjonell
tidsseriestatistikk.

Tabell 4) Barne-tv drama med sal i åra 2010- 2012

Albert Åberg
Brians trylletriks
Elleville Elfrid
Fomlesen
GRRR
Johnny og Johanna
Jul i svingen
Kaptein sabeltann
Linus i Svingen
Mikkel og Klara
Mille og Martin
Vaffelhjarte

Produksjonsselskap
Maipo Film AS
NRK
Kool productions AS
NRK
NRK
NRK
NRK
NRK
NRK
NRK
NRK
NRK

Innsamlinga syner at det i åra frå og med 2010 til og med 2012 er vorte eksportert 12 ulike
barne-TV produksjonar. Totalt er den samla eksportverdien for desse produksjonane på 3,1
millionar norske kroner. Dette gjer ein snittverdi per produksjon på om lag 250 000 kronar. Av
det samla salet er 2,4 millionar kroner forhandssal medan 700 000 kronar er etterhandssal. Til
motsetnad frå filmeksporten er dermed størstedelen av eksportverdien for barne-TV drama
forhandssal.
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Figur 7)

Eksport av barne-TV drama 2010-2012
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Av omsyn til konfidensialitet er det ikkje mogleg å bryte data ytterlegare ned, til dømes på
årsnivå. Ein bør óg vere merksam på at det i arbeidet har vore naudsynt å lage estimat der deling
mellom verdiar for samproduksjon og visningsrett ikkje er definert. Slike estimat gjer tala meir
usikre.
Innsamling av data frå film- og tv-bransjen er særs tid- og ressurskrevjande. NFI ser at det er
etterspurnad etter tala og ynskjer å vidareutvikle arbeidet. Omfanget og kvaliteten på desse
analysane vil avhenge av tala som vert rapportert inn frå produksjonsselskapa.
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