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Forord

Bergen har i en årrekke vært en vital musikkby. Tradisjonelt sett 
har byens musikkmiljø vært karakterisert av en levende under-
grunn og et tett samarbeid mellom ulike miljøer. 

I senere år har Bergen tatt en posisjon som den byen i Norge som 
skaper flest internasjonale kommersielle suksesser. Artister som 
Röyksopp, Enslaved, Kings of Convenience – og i nyere tid Kygo, 
Alan Walker, Aurora og boy pablo – har alle hatt eventyrlige  
internasjonale karrierer. Dette har bidratt til å sette Bergen på  
kartet som en av Nordens ledende musikkbyer. Bergen har samtidig 
miljøer, kunstneriske institusjoner og enkeltaktører innen de fleste 
musikksjangre på et internasjonalt høyt nivå, og som stadig gjør 
seg bemerket blant et internasjonalt publikum og fagmiljø. 

Likevel er Bergen en by hvor det finnes muligheter for å skape et 
bedre næringsgrunnlag for kunstnere, bransjen og det utvidete 
økosystemet tilknyttet musikkfeltet. Med noen få unntak, er  
selskapene i musikkbransjen relativt små både når det gjelder  
antall ansatte og omsetning. Det er også et begrenset frilansmarked, 
sammenlignet med f.eks. markedet i hovedstaden og med tanke på 
antall institusjoner og selskaper som engasjerer frilansmusikere.

Takk til SSB, Brønnøysundregistrene, Bergen kommune og Vestland 
fylkeskommune for gode innspill og støtte underveis i prosessen. 
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818 millioner 73%

400-500

29 175 kr.

kr 66,5 mill.

218 100 pr. år. 

Musikkbransjen i Bergen omsetter totalt 
for omkring 818 millioner kroner pr. år.

av selskapene er enkeltpersonforetak. 

Mellom 400-500 personer jobber enten 
semi-profesjonelt eller profesjonelt som 
utøvende musikere i Bergen.

Bergenske musikere organisert som  
enkeltpersonforetak tok ut kr 66,5 mill.  
i lønn i 2018. 

Kun 1 av 5 musikere i Bergen har musikk- 
utøvelsen som eneste inntekt. De aller 
fleste har jobber/inntektskilder ved siden 
av inntekten som utøvende musiker. 

På spørsmål om man har vurdert å flytte 
virksomheten ut av Bergen, oppgir 35 
prosent eller 1 av 3 av respondentene at de 
har vurdert dette. Som de viktigste begrun-
nelsene for utflytting oppgir 54 prosent av 
disse respondentene at de ville gjort det for 
å komme nærmere viktige markeder.

Det er et stort spenn i lønnsomhet innenfor 
ulike sjangre og funksjoner, og median- 
inntekten er gjennomgående langt lavere 
enn gjennomsnittsinntekt. Noen få vel- 
etablerte artister med et internasjonalt  
marked dominerer inntektsbildet  
(eks. Alan Walker og Kygo).

Gjennomsnittlig månedslønn for en 
musiker er på 29 175 kroner. Dette er be-
tydelig lavere enn gjennomsnittet i Norge 
på 48 750 kroner.

For artister organisert i enkeltperson-
foretak er gjennomsnittslønnen 350 100 
og medianlønnen 218 100 pr. år. 

1 av 5

Stort spenn  
i lønnsomhet 

1 av 3

Sammendrag og hovedfunn
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Formål og omfang

Mannheimer har på oppdrag for Brak gjennomført en kart- 
legging av Bergens musikkbransje og frilansmarkedet for  
musikere. Formålet er å få større innsikt i musikkfeltets  
omfang og virkemåte, og hvordan feltet kan videreutvikles  
på ulike områder.  

Oppmerksomheten i kartleggingen er overveiende rettet mot 
de næringsmessige mulighetene – både for enkeltkunstnere  
og for feltet som helhet. 

Kartleggingen skal blant annet gi innblikk i musikkfeltets

behov

Kartleggingen tar utgangspunkt i seneste representative tall 
for bransjeaktører og frilansere. 

Vi har hentet inn eksisterende tallmateriale, utarbeidet 
spørsmål til spørreundersøkelse, analysert resultatene  
og sammenfattet dem i denne rapporten. 

Kartleggingen er finansiert av Bergen kommune.

omfang arbeidsmuligheter 

pengestrømmer utvikling- og vekstmuligheter 

Alle foto av Jarle H. Moe
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Gjennomsnitt er tall som angir den «mest typiske» verdien 
for en mengde med tall. I denne kartleggingen har vi brukt 
Aritmetisk gjennomsnitt. Dette omtales også som aritmetisk 
middel, eller «vanlig gjennomsnitt». Det vil si at man summerer 
alle tallene, og deler summen på antallet.

I statistikken er medianen den verdien av en variabel (for 
eksempel lønn, alder og høyde) som ligger midt i det statistiske 
materialet, det vil si at like mange individer i materialet har 
verdier over medianen som under den.

Driftsresultat, forskjellen mellom driftsinntekter og drift-
skostnader i en bedrift. I det årlige resultatregnskapet skal 
driftsresultatet vises som et av de delresultatene årsoverskuddet 
eller -underskuddet består av.

Driftsinntekt er inntekten en bedrift erverver ved ordinær 
forretningsmessig virksomhet, som salgsinntekter, provisjons-
inntekter og liknende. Driftskostnad er kostnaden som står  
i forbindelse med den løpende driften i en virksomhet.

Fagterminologi  
og begrepsavklaringer



Resultater
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670 242 kr

Driftsresultat

Driftsinntekter

Driftskostnader

818 448

148 658

Generelt omfang musikkfelt  
og bransje i Bergen 
 

Musikkbransjen i Bergen omsatte for over 818 millioner kroner 
i 2018. Dette inkluderer utøvere/frilansere/artister, kommersielle 
musikkselskaper og organisasjoner som orkestre og opera, etc. 
Bransjen hadde i samme år kostnader på omkring 670 millioner, 
som ga et samlet driftsresultat på 148 millioner kroner. 

Figuren viser at musikkbransjen i Bergen har en driftsmargin 
på 18 prosent, hvilket i utgangspunktet tegner et bilde av en 
bransje med sunn økonomi. Bildet er imidlertid mer nyansert, 
da to artister (Kygo og Alan Walker) alene står for over en tredel 
av resultatbidraget. I tillegg må det tas med i beregningen at 
driftsresultatet for enkelpersonforetakene i utgangspunktet er 
det samme som lønn til artisten som eier det enkelte foretak.

Basert på undersøkelser i denne kartleggingen estimerer vi  
at mellom 400-500 personer jobber enten semi-profesjonelt 
eller profesjonelt som utøvende musikere i Bergen. Estimatet  
baserer seg på data fra SSB, fagorganisasjonene Creo og 
Gramo, sammenstilt med svar fra spørreundersøkelsen  
distribuert gjennom Braks nettverk.2

2 I alt svarte 249 personer på spørreundersøkelsen formidlet gjennom Brak. SSB har foretatt 

en beregning av gjennomsnittsinntekter og median av 190 enkeltpersonforetak, registrert  

som personer med hovedinntekt som utøvende musikere. I tillegg har 667 personer levert 

personinntektsskjema som utøvende musikere uten å levere næringsoppgave. En manuell 

gjennomgang av listene viser mange profesjonelle og aktive utøvere som har lavere omsetning 

enn 50.000, som er grensen for å levere næringsoppgave. Vi har derfor valgt å estimere antall 

ut ifra sammenstilte data. Av Creo-medlemmer i Bergen kommune i 2021 er 80 personer 

oppført med «musiker» og/eller «utøvende musiker» som en av sine stillingstitler. Inkludert 

orkestermusikere og militærmusikere er medlemstallet deres ca. 130 stk. Gramo utbetalte  

i 2018 vederlag til 484 utøvere og 56 produsenter i Bergen.

Samlet omsetning  
for musikkfeltet - 2018

818 448 
Driftsinntekter

148 658 
Driftsresultat

670 242 
Driftskostnader
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Bergen Live AS
Konsertarrangør 193 840

Stageway Talent AS
Management 190 526

Hihat Management AS
Management 36 381

Made Management AS
Management 19 552

Edda Music AS
Plateselskap 6 580

Paperclip AS
Management 5 950

Karisma & Dark Essence 
Records AS Plateselskap 4 884

Standing Ovation AS
Booking 4 424

Brilliance AS
Plateselskap 2 825

Ifølge SSB er det i alt ansatt 1534 personer innenfor kategorien «Kunstnerisk 
virksomhet og underholdningsvirksomhet» i Bergen, fordelt på 60 selskaper 
registrert innenfor samme næringskode.3 En stor del av dette tallet regnes 
med å være prosjektansatte/frilansere, og ikke faste ansatte i virksomhetene. 
Tallet inkluderer heller ikke enkeltmusikere, for utenom et mindre antall 
personer som er fast ansatt i byens profesjonelle orkestre.

Som i enkelte andre bransjer er det noen få store aktører som står for en  
betydelig del av den samlede omsetningen. I Bergen omsetter Bergen Live 
AS og Stageway Talent AS for rundt 190 millioner kroner hver, noe som 
gjør dem til de klart største regionale aktørene. 

De største musikkselskapene (AS), målt etter omsetning4: 
(i helle 1000)

3 2021-tall. 07091: Virksomheter, etter næring (SN2007), antall ansatte, statistikkvariabel, år og region. 

https://www.ssb.no/statbank/table/07091/tableViewLayout1/
4 2018-tall

https://www.ssb.no/statbank/table/07091/tableViewLayout1/
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Musikere og artister er i hovedsak organisert som enkelt- 
personforetak. Av 284 registrerte selskaper i musikkbransjen  
i Bergen, er 73 prosent (190 selskaper) enkeltpersonforetak.  
27 prosent (94 selskaper) er registrert som AS. 

Musikkfeltet og -bransjen i Bergen er bygget opp rundt mange 
ulike organisasjoner med ulike funksjoner/undergrupper. De 
største undergruppene når det gjelder antall organisasjoner går 
under det vi kan kalle støttefunksjoner til artistbefolkningen  
i byen, som studio/plateselskap og management/booking.

Bergen kommune bevilget i 2019 like i overkant av 33 millioner 
kroner i tilskudd til profesjonelle musikkformål. Samme år  
ble det bevilget rundt 85,5 millioner kroner i statlige midler  
til musikkfeltet i Bergen. Det vil at for hver kommunal krone  
bevilget ble det bevilget rundt 2,6 statlige kroner, eller en 
økning på 160 prosent. 

5 Oversikten er ment å gi et ca. bilde på antall organisasjoner fordelt mellom ulike funksjoner 

i musikkbransjen i Bergen. Den tar utgangspunkt i etablerte organisasjoner (ikke ENK), 

med en fast/helårlig drift, hvor driften i utgangspunktet ikke er av ideell karakter, og hvor 

virksomheten er vurdert til å representere mulige arbeidsoppdrag eller inntektskilder for 

musikere og artister i Bergen.

Tilskudd stat 2019

Antall ENK vs AS Totalt

ENKAS totalt

Antall organisasjoner  
(ikke ENK) fordelt  
på kategori 5

Nettverksorganisasjon  2%

Orkester/ensemble 6%

Musikkskole 5%

Festival 12%

Venue  11%

Konsertarrangør 14%

Management/booking  22%

Studio/plateselskap 28%

94 190

Kulturrådet Kr 53 005 321

Musikkutstyrsordningen Kr 2 015 600

Music Norway Kr 1 686 400

Statsbudsjett Kr 28 767 850



Enkeltmusikernivå  
og frilansmarked
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Median 2018 Gjennomsnitt 2018

Median 2018

1000

2000

6000

Enkeltmusikernivå  
og frilansmarked

I dette avsnittet ser vi nærmere på hvordan musikerne i  
Bergen livnærer seg og er organisert. Resultatene og hoved-
funnene i dette avsnittet baserer seg i stor grad på svar fra 
den kvalitative spørreundersøkelsen. 

Av 218 musikere registrert med eget foretak i Bergen kommune 
er hele 87 prosent registrert som enkeltpersonforetak.

Gjennomsnitt og median for inntekt i aksjeselskapene er 
betydelig høyere enn den for enkeltpersonforetak. Størrelse 
på omsetning kan dermed ha noe å si for hvorfor musikere 
velger å organisere seg som AS. 

At medianinntekt er gjennomgående langt lavere enn gjen-
nomsnittsinntekt har nok også sammenheng med at bransjen 
domineres av mange små aktører, og primært enmannsforetak. 
For gruppen AS artister står to artister for 65 prosent av 
driftsinntektene (Alan Walker og Kygo). Dette viser det enorme 
spennet i denne gruppen med tanke på lønnsomhet, men gir 
også et innblikk i hvilket næringsmessig potensial som kan 
ligge i kommersielle internasjonale musikkarrierer.

Ifølge SSBs tall tjente musikere, komponister og produsenter 
organisert som enkeltpersonforetak i 2019 i gjennomsnitt kr 
350 100 på sitt musikkrelaterte virke. Medianlønnen var noe 
lavere, kr 219 100, som igjen kan indikere at inntektene for de 
aller fleste musikerne er lavere enn gjennomsnittssummen,  
og at noen få artister med høyere inntekter trekker snittet opp.

Gjennomsnittlig månedslønn for en musiker er altså 29 
175 kroner. Til sammenlikning er en gjennomsnittlig fulltids 
månedslønn i Norge 48 750 kroner.6 Medianlønnen for en 
musiker er 18 175 kroner, mot 44 150 kroner i befolkningen 
for øvrig. Majoriteten av artistene/utøverne har inntekter 
fra musikkvirksomheten på et nivå som gjør det vanskelig å 
livnære seg på denne inntekten alene. Dette er en trend som 
gjelder både AS og ENK.

Antall ENK vs AS Totalt

Driftsinntekter artister AS 
og ENK, gjennomsnitt og 
median, 2018  
(beløp i hele 1000)

ENK

ENK ENK

AS totalt

AS Artister AS Artister

19028
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6 2021-tall.  

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lonn-og-arbeidskraftkostnader/statistikk/lonn

Inntekter, kostnader og resultat 2018 
(beløp i hele 1000)

Figuren viser inntekter, kostnader og resultat fordelt på de 
ulike AS Artister og ENK Artister i 2018. For å gi et mer reelt 
bilde over situasjonen for «gjennomsnittsartisten» i Bergen, 
er Alan Walker og Kygo utelatt i denne oppstillingen. Vi ser 
da at driftsinntekter for ENK artister som gruppe totalt sett 
er høyere enn AS artister. Dette henger sammen med at denne 
gruppen er betydelig større i antall, selv om utøvere og artister 
organisert som AS i gjennomsnitt har en høyere omsetning 
enn de organisert som ENK.

Driftsresultatet for ENK vil i de fleste tilfeller være det samme 
som lønnsutgifter til enkeltmusikeren, og for 2018 tilsvarte 
altså dette kr 66,5 mill. 

ENK

AS Artister

11 546 Resultat

66 519 Resultat

53 979 Driftskostnader

120 498 Driftsinntekter

42574 Driftsinntekter

31 028 Driftskostnader

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lonn-og-arbeidskraftkostnader/statistikk/lonn
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Hvor lenge (år) vil du anslå at du 
har jobbet i bransjen/ som utøver?

Hovedfunn i spørreundersøkelsen

Respondentene i spørreundersøkelsen strekker seg bredt i alder og antall 
år de har virket i bransjen. 85 prosent av svarene kommer fra respondenter 
opp til 50 år i alder. 66 prosent har jobbet 11 år eller mer som utøver.  
68 prosent (168 stk) av respondentene er menn, 32 prosent (80 stk)  
kvinner (én har svart under kategorien «annet». 

Hvor gammel er du?

Over 70 
1%

60-65 
3%

50-59 
11%

40-49 
26%

30-39 
33%

18-29 
26%

1-5 
20%

6-10 
24%

11-20 
25%

21-30 
21%

31-40 
7%

Over 40 
3%
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Ut ifra grafen under ser vi at rundt 44 prosent har hele eller tilnærmet 
hele sin inntekt fra musikkrelatert arbeid. Rundt 1/3 (33%) har hele eller 
tilnærmet hele sin inntekt fra arbeid som ikke er musikkrelatert. Grupperer 
man antall respondenter som har 40 prosent eller mer av sin inntekt fra 
ikke-musikkrelatert arbeid, så kan man si at rundt 50 prosent (51%) har  
en betydelig del av sin inntekt som stammer fra ikke-musikkrelatert arbeid. 

Inntektskilder

Respondentenes inntektsnivå i 2019

37Under 99 999

100 000 – 299 999

300 000 – 499 999

500 000 – 699 999

700 000 – 899 000

Over 900 000

53

76

13

6

64

Hvor stor andel av inntekten din kommer fra arbeid 
som ikke er musikkrelatert?

110

11

19

26

83

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%
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Hvor stor andel av inntekten din kommer fra lønnet arbeid?

Ser vi nærmere på gruppen som svarer å ha all eller tilnærmet all sin  
inntekt fra musikkrelatert arbeid, ser vi at det er ulikt hvor denne kommer 
fra. 38 prosent svarer at denne kommer i all hovedsak fra lønnet arbeid.  
30 prosent svarer at denne kommer i all hovedsak fra næringsinntekt. 
Rundt 1 av 3 (32%) svarer å ha en form for blandingsinntekt med varierende 
prosentandel (mellom 20-80%) lønn eller næringsinntekt.

Blant alle respondentene ser vi at nærmere halvparten (48,5 %) har hele 
eller tilnærmet hele inntekten fra lønnet arbeid. Nærmere 60 prosent har 
60-100 prosent av sin inntekt fra lønnet arbeid. 18,8 % melder at de har  
all eller tilnærmet all sin inntekt fra næring.

Hvor stor andel av inntekten din er næringsinntekt?

59%

10%

6%

6%

19%

0-20%

60-80%

40-60%

60-80%

80-100%

49%

27%

6%

7%

11%

80-100%

0-20%

20-40%

40-60%

60-80%
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Roller og yrkesutøvelse

De langt fleste oppgir at de fyller flere roller innenfor sitt musikkrelaterte 
virke. Hele 3 av 4 oppgir at de er utøvende musiker/artist, samtidig som 
de jobber i ulike deler av musikkbransjen. 

Rollene som går oftest igjen iblant svarene:

Musiker/artist 73% 

181 personer

Produsent/tekniker studio 29% 

73 personer

Musikklærer/pedagog 17% 

42 personer 

Promo/markedsføring 11% 

28 personer

Tekniker live 9% 

23 personer

Management 8% 

21 personer 

Komponist/tekstforfatter 39% 

99 personer

Arrangør (konserter, etc.) 22% 

56 personer

Plateselskap/label 15% 

37 personer 

Booking 10% 

26 personer

Dirigent 4% 

10 personer
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Sjanger

Sjangermessig er det pop, rock, jazz, metal, hiphop/rap, klassisk og folke-
musikk som dominerer blant respondentene. I tillegg har enkelte oppgitt 
det som kan karakteriseres som undersjangere til disse, slik som indie,  
eksperimentell, etc. Det var mulig å velge flere sjangre under besvarelsen.

Pop 63% 

157 personer

 

Jazz 24% 

60 personer 

Metall 16%  

39 personer 

Folkemusikk 15% 

36 personer

Rock 51% 

128 personer 

 

Hiphop/rap 18%  

45 personer

Klassik 15%  

38 personer

Punk 9%  

22 personer
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Kjønnsfordeling

Skjevheter i kjønnsbalansen i norsk musikkbransje er i økende 
grad blitt viet oppmerksomhet de seneste årene. Dette har 
avdekket at blant annet kvinnelige låtskrivere og studio- 
produsenter er i tydelig mindretall.

På landsbasis er 4 av 10 dirigenter, komponister, musikere  
og sangere kvinner, ifølge tall fra SSB. Av de mest spilte 
låtene på Spotify i Norge i 2019, var 18 prosent registrert på 
kvinnelige låtskrivere, mens kvinnelige produsenter sto for 
kun 2 prosent av låtmaterialet.7

I Balansekunst sin undersøkelse «Kartlegging av kjønns- 
fordelingen i Bergens musikkliv» fra 2018 oppgis en kvinne-
andel på 32% innenfor kategorien «Artister». Dette resonnerer 
rimelig godt med funnene fra bergensregionen i vår under- 
søkelse, hvor 1 av 3 er kvinner.8

Undersøkelsen fra Balansekunst viser imidlertid til at det er en 
stor grad av skjevfordeling innenfor de ulike rollene i bransjen. 
For eksempel er gjennomsnittlig kvinneandel i tekniske yrker 
oppgitt til 0%, mens Pedagoger/lærere har 60% kvinneandel. 

I tillegg påviste Balansekunst store interne variasjoner innen-
for de ulike virksomhetene og organisasjonene. I 2017 utgjorde 
kvinner nesten halvparten av studentene ved Griegakademiet. 
Av de 19 studentene som tok en bachelor i jazz dette året, var 
det derimot kun tre kvinner, og samtlige av disse var vokalister.9

 

7 Inkluderer internasjonale artister med avspillinger i Norge. https://equalizer.byspotify.com/
8 Én av respondentene oppgir ikke-binær kjønnsidentitet. 
9 https://balansekunstprosjektet.no/nyheter/2018/10/30/kartlegging-av-kjnnsfordelingen-i-bergens-musikkliv

4 av 10
dirigenter, komponister, 
musikere og sangere 
er kvinner

https://equalizer.byspotify.com/
https://balansekunstprosjektet.no/nyheter/2018/10/30/kartlegging-av-kjnnsfordelingen-i-bergens-musik
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Utdanning

Mer enn 2 av 3 respondenter oppgir at de har utdannelse utover 
fagskole/VGS. 69 prosent oppgir at de har tatt høyere ut- 
danning på universitets/høgskolenivå, mens 3,2 prosent  
har doktorgrad. 

Dette er et langt høyere tall enn gjennomsnittet i befolkningen. 
SSB oppgir at 35,3 prosent av befolkningen har utdanning på 
universitets- og høgskolenivå.10

Mens kun én av fire har gått musikklinjen på videregående, har 
hele 38 prosent tatt musikkutdanning på Universitets- eller 
høgskolenivå. Ut ifra dette er det altså ingen direkte sammen-
heng mellom å gjennomføre musikkutdanning på videregående 
skolenivå og å velge å utdanne seg til utøvende musiker,  
musikklærer eller lignende senere i utdanningsløpet. 

Av respondentene med høyere musikkutdanning, er det et 
stort spekter i ulike studieretninger – musikkterapi, musikk- 
teknologi, pedagogikk, utøvende musikk, og komposisjon,  
er noen av retninger som er representert.  

Utdanningsinstitusjonene som oftest går igjen i besvarelsene er: 

· Griegakademiet, Bergen – rundt 19 prosent av svarene
· Faglærer Musikk HVL, Bergen – rundt 15 prosent av svarene
· Noroff, Bergen – rundt 12 prosent av svarene
· Norges Musikkhøgskole, Oslo – rundt 7 prosent av svarene
· NTNU, Trondheim – rundt 4 prosent av svarene

Totalt 6 av 10 (62 prosent) av respondentene med høyere  
musikkutdanning oppgir å ha studert ved en eller annen  
utdanningsinstitusjon i Bergen.  

Rundt 21 prosent har gjennomført hele eller deler av utdannin-
gen sin ved utenlandske universitet og høyskoler. Storbritannia 
utmerker seg spesielt, med BIMM i Brighton, Glamorgan  
University i Cardiff eller LIPA i Liverpool som de mest populære.

Universitets- og 
høgskolenivå

69%

35,3 %

Musikker Gjennomsnittet 
i Norge

10 2020-tall. https://www.ssb.no/utdanning/utdanningsniva/statistikk/befolkningens-utdan-

ningsniva

2 av 3
respondenter oppgir at 
de har utdannelse ut-
over fagskole/VGS

20

https://www.ssb.no/utdanning/utdanningsniva/statistikk/befolkningens-utdanningsniva
https://www.ssb.no/utdanning/utdanningsniva/statistikk/befolkningens-utdanningsniva


21BERGENS MUSIKKBRANSJE  /  KARTLEGGING AV BRANSJE OG FRILANSMARKED

Tilknytning til Bergen

På spørsmål om man har vurdert å flytte virksomheten ut 
av Bergen, oppgir 35 prosent eller 1 av 3 av respondentene 
at de har vurdert dette. Som de viktigste begrunnelsene for 
utflytting oppgir 54 prosent av disse respondentene at de ville 
gjort det for å komme nærmere viktige markeder, 38 prosent 
for å komme nærmere nettverk og samarbeidspartnere, og 36 
prosent for å flytte til et sted med høyere kunstnerisk nivå. 

Grunner til å vurdere utflytting (prosent)

Nærmere viktige 
markeder

Høyere 
kunstnerisk nivå

Nærmere nettverk og 
samarbeidspartnere

54%

38%
36%

1 av 3
har vurdert å flytte  
virksomheten ut av Bergen

Ser vi dette opp mot alle respondentene i undersøkelsen, 
oppgir 19 prosent av alle de spurte at de har vurdert å flytte 
for å komme nærmere viktige markeder. 13 prosent har i dette 
perspektivet vurdert å flytte for å komme nærmere nettverk 
og samarbeidspartnere, mens 12,6 prosent ønsker å flytte til et 
sted hvor de forventer et høyere kunstnerisk nivå. Ser vi disse 
tallene i sammenheng med at 24 prosent av alle respondentene 
oppgir at hele eller deler av den musikkrelaterte inntekten deres 
genereres utenfor Norge, kan en rimelig tolkning være at en del 
av de som har vurdert å flytte virksomheten sin fra Bergen,  
ville flyttet utenlands for å satse videre i internasjonale markeder.
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Forekomster av svar innen ulike inntektskategorier 
blant de som oppgir å ha musikkrelaterte inntekter 
i utlandet

Annet Spillejobber Rettigheter Salg av  
innspilt musikk

10

0

20

30

40

Internasjonalisering

25 prosent av de spurte oppgir at hele eller deler av de musikk-
relaterte inntektene genereres utenfor Norges grenser. Av disse 
svarer 24 prosent at mellom 60-100 prosent av den musikk- 
relaterte inntekten blir generert i utlandet. Dette fremstår  
som et relativt høyt tall, og kan tyde på at de som velger å  
satse i utlandet bruker mye tid og energi i disse markedene. 

På spørsmål om hvor eksportinntektene kommer fra, ser vi  
at salg av innspilt musikk har høyest forekomst blant svarene, 
etterfulgt av inntekter fra rettigheter og livemarkedet.
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Hva er grunnene til at du ikke har hatt inntekter  
tilknyttet eksportvirksomhet de siste 2 årene?

Annet Har forsøkt, 

uten å lykkes

Vet ikke Manglende 

privat  

finansiering

Vanskelig å 

finne gode 

samarbeids-

partnere  

i utlandet

Manglende 

offentlig 

støtte

Har ikke 

vært aktiv 

de siste  

2 årene

Manglende 

nettverk  

i utlandet

25

0

75

100

Har ikke hatt 

ambisjoner 

om å nå  

markeder  

i utlandet

For respondentene er Norden (utenom Norge), Tyskland 
Storbritannia og Vest-Europa, og til dels USA, er de viktigste 
eksportmarkedene. Dette sammenfaller med de landsdekkende 
funnene til Høgskolen i Innlandet. 

Promo, plateselskap og booking er de vanligste partnerne  
i utlandet. 

For respondenter som ikke har hatt eksportinntekter de siste  
to årene er begrunnelsen i hovedsak manglende ambisjoner  
om å satse internasjonalt. Av andre fremtredende begrunnelser, 
oppgis manglende nettverk i utlandet, lite aktivitet de siste  
to årene, manglende offentlig eller privat finansiering, samt  
vanskeligheter med å finne gode samarbeidspartnere i utlandet.

50



Bergen kommune

På spørsmål om man har søkt Bergen kommunes tilskuddsordninger for 
profesjonell kunst og kultur svarer 127 ja, mens 122 svarer nei. Av aktørene  
som ikke har søkt kommunens ordninger oppgir 49 prosent at de ikke kjenner 
til ordningene, mens 35 prosent oppgir det som ikke relevant for dem. Ser 
man dette opp mot alle respondentene oppgir altså 24 prosent  
at de ikke kjenner til kommunens tilskuddsordninger. 

183 av de spurte (73%) oppgir at de ikke har hatt kontakt med fagavdeling 
for kunst og kulturutvikling11. Av disse oppgir 75 prosent at de ikke kjenner 
til fagavdelingen, mens 19 prosent oppgir at det ikke er relevant for dem. 

Totalt 46 prosent av de spurte har hverken søkt kommunens ordninger eller 
vært i kontakt med fagavdelingen.

Søkt Bergen kommunes tilskuddsordninger

Ja

Nei
49% ikke kjenner til ordningene

35% ikke relevant for dem

har hatt kontakt med 
fagavdeling for kunst 

og kulturutvikling

ikke kjenner til kommunens 
tilskuddsordningerkunst og 

kulturutvikling

190

127
73%

24%
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11 Tilleggsopplysning: Fagavdeling for kunst og kulturutvikling heter i dag Seksjon for kunst og kulturutvikling.



Metode
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Kvalitative  

undersøkelser - spørreundersøkelse

Mannheimer AS utarbeidet en spørreundersøkelse som ble systematisert  
av Brak og distribuert til deres medlemmer. Svarene ble samlet inn gjennom 
Google forms i perioden juni-august 2021. 

Vi så innledningsvis at det kom til å bli en utfordring å formulere spørsmål 
som skulle treffe både det organiserte feltet/bransjen og frilanserne/enkelt- 
musikere like godt, så derfor valgte vi å vie mest oppmerksomhet mot  
frilanserne i denne undersøkelsen. 

Kvantitative undersøkelser - datainnsamling 

fra eksisterende kilder 

Sekundærdata har blitt samlet inn fra bransjeaktører og organisasjoner  
som sitter på relevant informasjon for kartleggingen. 

Sentrale databaser som SSB og Brønnøysundregistrene har supplert med 
aggregerte tall på gjennomsnitts/medianinntekt for 2018 for ENK innenfor 
denne sektoren. Her ligger SSBs egne beregninger til grunn for alle analyser. 

Researchfase

I researchfasen har vi foretatt en omfattende innsamling av data og  
bakgrunnsinformasjon. Dette er grunnleggende for å kunne løse relevante 
problemstillinger, og er den beste måten å få oversikt over konteksten  
og hva som rører seg i bransjen vi har kartlagt. 
 
I løpet av denne fasen har vi blant annet foretatt 

• Research av eksisterende tallmateriale. Hvilke tallmateriale fantes og  
hvem kunne vi eventuelt kontakte for å få supplert det eksisterende?  

• Research av andre, liknende undersøkelser. Hvilke liknende undersøkelser 
som kan ha overføringsverdi inn i dette arbeidet kunne vi benytte oss av?
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SSB har tatt utgangspunkt i resultatregnskap for enkeltpersonforetak med 
hovedinntekt fra næring, innenfor næringene 90.011 og 90.032, skattepliktig 
til Bergen kommune. 2018. Det er denne beregningen vi har lagt til grunn 
for denne kartleggingen. 

Det er verdt å merke seg at vi ikke har mottatt opplysninger om inntekter 
ned på personnivå for ENK. Derimot har SSB foretatt en beregning av  
gjennomsnittsinntekter og median av 190 enkeltpersonforetak på vegne  
av oss. Basert på dette har vi kunnet beregne totalinntekt for enkeltperson-
foretak i 2018.

Creo – forbundet for kunst og kultur er et norsk fagforbund tilsluttet LO. 
Yrkesutøvere som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker 
eller virksomheter med tilknytning til dette, kan bli medlemmer av Creo.

Gramo er et norsk vederlagsbyrå for musikere, artister og plateselskaper. 
Foreningen hadde rundt 35 000 medlemmer fra hele landet i 2019.

Vestland fylkeskommune ved Seksjon for Forsking, kompetanse og  
internasjonalisering, Avdeling for innovasjon og næringsutvikling har 
bistått oss med å hente ut relevante uttrekk fra regnskapspliktige virksomheter, 
primært organisert i AS. 

Her har vi fått overlevert fullstendige oversikter hentet ut fra Proff Forvalt. 
Vi har foretatt en manuell vasking av materialet, samt utelatt virksomheter 
med driftsinntekter under 50.000 kr. Etter denne organiseringen, sto vi 
igjen med 71 stk AS. 

I denne kartleggingen presenterer vi tall for regnskapspliktige selskaper fra 
2018 og 2019. De regnskapspliktige selskapene omfatter primært AS. For 
enkeltpersonforetak bruker vi 2018-tall, da disse var de seneste tilgjengelige 
tallene vi hadde i tidsrommet denne kartleggingen ble gjennomført. 2018-
tall er også gjeldende i alle sammenhenger vi sammenligner enkeltpersonforetak 
med de andre kategoriene. 

I et verdikjedeperspektiv representerer enkeltpersonforetak primært utøvere/
frilansere, mens AS primært representerer større artister, produksjon og 
distribusjon, samt støttefunksjoner til disse. 



28BERGENS MUSIKKBRANSJE  /  KARTLEGGING AV BRANSJE OG FRILANSMARKED

Definisjon og avgrensninger

Kartleggingen begrenser seg til artister/utøvere/selskaper/organisasjoner 
som har adresse i og eller skatter til Bergen kommune. 

Eksempler på dette kan være artister, utøvende musikere, band, komponister 
og bedrifter, organisasjoner og privatpersoner hvis økonomiske aktivitet 
ikke ville eksistert uten musikk, slik som plateselskaper, bookingbyrå,  
lydstudioer, musikkforlag, management, festivaler, orkestre, etc.

Dette utelater automatisk en del artister som mange vil anse for å være 
«bergensartister». Det har sammenheng med at enkelte artister er bosatt 
i og skatter til andre byer eller land, eller opererer med egne selskaper i 
utlandet hvor vi ikke har tilgang på regnskapstall.

AS vs. ENK 

Denne kartleggingen omfatter selskaper som tilhører to forskjellige  
organiseringsformer, aksjeselskap (AS) og enkeltpersonforetak (ENK). 

Det har vært vanlig praksis blant de fleste musikerne å organisere  
virksomheten sin som et enkeltpersonforetak. 
 
De kvantitative analysene som gjennomføres for enkeltpersonforetakene 
omfatter bokføringspliktige enkeltpersonforetak. Disse må ha hatt en  
årlig omsetning på mer enn 50 000 kroner for å bli inkludert i uttaket.

NACE-koder
 
Vi har håndplukket virksomheter fra de følgende næringskodene. Vi har 
også vasket tallmaterialet manuelt siden det automatiske uttrekket har 
hentet inn enkelte selskap som ikke er kulturrettede. 
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ENK
 

· 90011 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk 

· 90032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk

AS og DA

· 59200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 
· 90011 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk 
· 90020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
· 90032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk
· 18200 Reproduksjon av innspilte opptak 
· 79903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet 
· 90040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet 
· 74903 Impresariovirksomhet 



https://www.musikkontoret.no

