
Sammanställning av data från the Audiovisual Observatory

Inledning

Varje år publicerar the European Audiovisual Observatory ett antal 
rapporter om olika aspekter av europeisk filmproduktion. Rapporterna 
baseras på data och statistik som samlats in och sammanställts under 
föregående år för ett antal intressanta marknader – både inom och utanför 
Europa. Dessa data anlyseras och jämförs med tidigare år för att kunna 
utröna intressanta trender och utvecklingar.

Vi tänkte presentera en liten del av all information som går att hitta, som vi 
hoppas är av intresse för er. Utöver detta rekommenderar vi alla med 
intresse för specifika data och trendspaningar att gå igenom rapporterna 
själva, för att plocka ut det som är särskilt relevant för just er och ert 
område.
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Rapport 1: Film production in Europe – Production volume, co-production and worldwide 
circulation, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2017

Den första rapporten fokuserar på filmproduktionen i Europa och sträcker sig från 2007 till 
2016. Sammanlagt har 36 länder/marknader analyserats och tagits med i redogörelsen.

Den första stora siffran som presenteras är att fler än 18 000 filmer har producerats i Europa 
mellan 2007-2016. Under de undersökta åren är det produktionen av spelfilmer som ökat mest – 
med hela 47 % – från 1 444 st. år 2007, till 2 124 st. 2016.

Även produktionen av dokumentärer har ökat kraftigt – en nästintill fördubbling – till 698 st. 
2016. Produktionen av fiktionslångfilmer har även den ökat med 33 %.

De stora länderna dominerar topplistorna

Det är de stora länderna som producerar mest film och topp-10-listan av producerande länder 
står för 73 % av den totala volymen i Europa. Tittar vi på de fem största; Storbritannien, Frankrike, 
Tyskland, Spanien och Italien – så står de tillsammans för 53,6 % av den totala produktionen.

Även om ovanstående siffror vittnar om ett kraftigt övertag för dessa länder, så finns annan data 
som är positiv för de flesta. Det är nämligen så att tio länder – varav många ligger i östra Europa – 
mer än fördubblat sin produktionsvolym under de undersökta åren. Dessutom är det bara fem av 
de 36 undersökta länderna som visar en minskning i produktion mellan 2007-2008 och 2015-2016
(Storbritannien, Belgien, Norge, Estland och Ungern).

Utvecklingen för samproduktioner

När det gäller samproduktioner
mellan länder ser topplistan även 
snarlik ut där. Frankrike toppar med 
sina 15 % tätt följt av Spanien och 
Tyskland, därefter finner vi Schweiz    
och Storbritannien. Värt att notera att 
bara elva länder samproducerade fler 
filmer än snittet på tio filmer per år. 

Sverige hittar vi på en tionde plats med 3 %.
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Tittar vi vidare på antal biobesök för samproduktioner så kan vi se att de sammanlagt står för 1 576 
miljoner st. (2010-2015) – vilket är ungefär 50,3 % av den totala mängden besök för europeiska 
filmer. Intressant är även att samproduktioner i snitt genererat runt tre gånger så många besök 
som nationella europeiska produktioner. Ett snitt på runt 676 758 besök per samproducerad film. 

Rapporten urskiljer också tre typer av samproducerande länder: 

Typ 1: Länder med få produktionsresurser (vanligtvis på grund av landets och/eller produktions-
industrins storlek) som behöver en utländsk partner för att kunna producera. Exempel på dessa 
länder är Luxemburg, Cypern, Slovakien, Montenegro och Island.

Typ 2: Mediumstora produktionsländer som försöker maximera sin produktionspotential genom 
att söka samproduktion med utländska partners. Exempel på dessa länder är Belgien, Irland, 
Portugal, Kroatien, Danmark och Sverige.

Typ 3: Storproducerande länder som siktar på att maximera sin produktionspotential men som 
redan har en nationell industri och marknad som tillåter en stor majoritet av nationella 
produktioner. Exempel på dessa länder är Storbritannien, Frankrike, Spanien och England.
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Den vanligaste kombinationen mellan samproducerande länder mellan 2010-2015 var 
Frankrike som majoritetsproducent och Belgien som minoritetsproducent (207 produktioner) 
följt av USA-Storbritannien (112), Storbritannien-Amerika (80), USA-Frankrike (76), 
Italien-Frankrike (63) och Frankrike-Tyskland (61).
Nedan kan vi se Sveriges interaktioner i samproduktioner, både gällande antalet produktioner 
med andra länder, samt procentandel där Sverige är majoritets-/minoritetsproducent:

Rapport 2: The circulation of European films outside Europe – Key figures 2016, European 
Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2017

Den andra rapporten vi ska gå igenom fokuserar på hur väl europeisk film reser utanför 
Europa – både gällande distribution till antal länder – men framför allt hur väl filmerna går 
på biografer. Undersökningen är gjord på de – enligt observatoriet – 12 viktigaste 
marknaderna för europeisk film utanför Europa och presenterar siffror för 2016 samt jämför 
med tidigare års undersökningar.

The big picture

Om vi börjar med att gå igenom de övergripande siffrorna så kan vi se att runt 6 184 europeiska 
filmer visades minst en gång på biograf någonstans i Europa 2016. Motsvarande siffra utanför 
Europa beräknas till cirka 650 filmer, vilket är runt 10 % av den totala mängden släppta 
europeiska filmer under året. Alltså är det bara en film av tio som faktiskt lyckas ta sig utanför 
Europa, en siffra som varit stabil ända sedan 2012. Dessa 650 filmer genererade tillsammans runt 
82 miljoner biobesök utanför Europa – uppskattningsvis 475 miljoner euro i GBO (Gross Box 
Office). 

Totalt sålde europeiska filmer runt 423 miljoner biljetter på alla undersökta marknader 
(nationella, europeiska, utomeuropeiska) vilket blir cirka 2,7 miljarder euro i biljettintäkter. Dessa 
siffror är långt under medelvärdet för tidsperioden 2012-2016 (endast 2013 var siffrorna lägre). 

2016 års siffror på 82 miljoner sålda biobiljetter utanför Europa är något låga om vi jämför med 
tidigare år. Detta kan förklaras med avsaknaden av ”blockbusters” (definition; filmer med fler än 
fem miljoner sålda biljetter). Europa hade nämligen bara tre blockbusters 2016, jämfört med 2015 
då det fanns sex.
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Viktiga utomeuropeiska marknader

Nordamerika fortsätter att vara den absolut viktigaste marknaden för europeisk film utanför 
Europa. Under 2016 såldes 29,8 respektive 2,7 miljoner biobiljetter till europeiska filmer i USA 
respektive Kanada. USA är således den i särklass största marknaden för europeisk film, då den 
står för 32 % av den totala mängden biobesök utanför Europa, medan den kanadensiska står för 
4 %.

Andra viktiga marknader är Kina som sålde 18,6 miljoner biobiljetter (26 %), Mexiko (12 %), 
Australien (7 %) och Sydkorea (6 %). 

Intressant att veta är att av alla dessa 423 miljoner biobesök står franska och brittiska filmer för 
72 % av alla sålda biobiljetter, där de brittiska filmerna sålde hela 44,6 miljoner biobiljetter (55 % 
av totalen). De franska filmerna ligger tvåa med 14,1 miljoner biobesök (17 %).

Efter dessa giganter kommer Ryssland med 5,5 miljoner (7 %), Belgien med 4,1 miljoner (5 %) 
och Spanien med 3,7 miljoner (4 %).

Topplistan för biovisningar

Tittar vi på de tre mest populära biofilmerna utanför Europa under 2016 ser vi att det var:

1. Nine Lives (Frankrike, Schweiz, Kanada). 7,2 miljoner sålda biobiljetter.
2. Bridget Jones’s Baby (Storbritannien, USA, Frankrike). 6,4 miljoner sålda biobiljetter.
3. Sherlock: The Abominable Bride (Storbritannien). 5,6 miljoner sålda biobiljetter.

Intressant att BBC-serien Sherlocks julspecial kommer på tredje plats gällande flest sålda 
biobiljetter under hela 2016. Inom Europa sålde den bara runt 100 000 biobiljetter, men utanför 
Europa hela 5,6 miljoner, och det på bara fyra marknader.
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Total andel av marknad för europeiska filmer utanför Europa

Utanför Europa kan vi se att europeiska filmer stod för 19 % av de runt 3 400 filmer som visades 
på biografer 2016. Alltså var det runt en av fem filmer som visades på någon av de 12 undersökta 
marknaderna under 2016 som hade europeiskt ursprung. Inom Europa kan vi se att europeiska 
filmer stod för ungefär 66 % av de runt 9 200 filmerna som visades. Alltså var två av tre filmer som 
visades på någon biograf i Europa, från Europa.

Dock så kan vi se att europeisk film står för 2 % av de totala biobesöken utanför Europa, och bara 
27 % inom Europa.

Se även nedanstående flödesschema för en tydlig bild av distributionen och biobesöken inom 
och utanför Europa.



Några avslutande siffror

Av de 650 premiärsatta europeiska filmerna utanför Europa under 2016 så genererade 82 % av 
dessa färre än 50 000 biljettförsäljningar, och hela 31 % sålde färre än 1 000 biljetter. Det går även 
att läsa att 60 av de 650 filmerna stod för 90 % av den totala biljettförsäljningen.

Hela 16 filmer sålde mellan 1-5 miljoner biobiljetter och ytterligare 18 filmer sålde mellan 500 000-
1 000 000 biobiljetter. Det är de högsta siffrorna under de senaste fem åren.
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