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1. SAMMENFATNING 

Statens Kunstråds Musikudvalg har igangsat en analyse af pengestrømme og ressourcer i 

dansk musikliv. Formålet med analysen er at etablere et kvalificeret grundlag af kendsger-

ninger og argumenter, der kan skabe basis for den politiske debat og indgå som en del af 

grundlaget for prioriteringen af den fremtidige støtte til musiklivet. 

 
Analysen er struktureret i fem delopgaver:  

 
1. Kortlægning af den samlede økonomi i dansk musikliv 

2. Kortlægning af offentlig og privat støtte til musiklivet 

3. Analyse af pengestrømmene 

4. Analyse af støttens effekter 

5. Profiler af institutioner og kunstnere. 

I de følgende afsnit præsenteres nogle af hovedresultaterne for hver af de fem delopgaver. 

For en nærmere beskrivelse af analysens forudsætninger, definitioner og afgrænsninger 

henvises til hovedrapporten.  

 

1.1 Samlet økonomi i dansk musikliv 

Dansk musikliv omfatter kunstnere, institutioner og virksomheder, der samlet betegnes 

"aktører" i nærværende analyse. Musiklivet er kendetegnet ved, at der er mange små og 

store aktører, som arbejder sammen på kryds og tværs og udveksler midler og ressourcer i 

bestræbelserne på at skabe produkter baseret på musik. Aktørerne er indtægts- og ud-

giftskilder for hinanden og indgår derigennem i et komplekst netværk af pengestrømme.  

 

Pengestrømmene kortlægges med afsæt i en værdikæde, der i nærværende analyse består 

af fem led, som hver repræsenterer forskellige typer af aktører, jf. Figur 1.1. Dertil kom-

mer de offentlige og private tilskudsgivere samt forbrugerne, som i sidste ende forbruger 

musikken.  

 

Figur 1.1. Værdikæde for dansk musikliv 
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Figuren illustrerer den samlede værdikæde, hvor uddannelsesinstitutionerne uddanner 

kunstnere, som skaber og udøver musik, der produceres og distribueres til forbrugerne 

gennem forskellige kanaler. Det skal bemærkes, at det i praksis ikke nødvendigvis er alle 

led i kæden, der er involveret i værdiskabelsen. Der er for eksempel mange kunstnere, der 

ikke har en formel uddannelse og dermed ikke udspringer af kædens første led.  

 

De samlede indtægter til dansk musikliv udgør 8.990 mio. kr., jf. Tabel 1.1. Indtægterne 

stammer fra fem indtægtskilder: 

 

 Undervisning, hvor indtægterne udgør 258 mio. kr. Dette omfatter elevbetalinger 

på musikskolerne, en række mindre indtægter som f.eks. koncertindtægter og ind-

tægter fra privat undervisning. 

 Salg af musik dækker salg af indspillet musik til forbrugere enten via salg på fysi-

ske medier eller gennem digitale downloads. Indtægter fra salg af musik udgør 

1.079 mio. kr. 

 Live-koncerter, der skaber indtægter for 3.269 mio. kr. gennem salg af billetter 

samt andre publikumsrelaterede indtægter som bar og merchandise. 

 Rettigheder, der udgør 938 mio. kr., som primært dækker mediernes betaling af 

royalties til rettighedshavere for brug af musik på radio og tv.  

 Musikstøtte1 udgør 3.446 mio. kr., hvoraf hovedparten er offentlig støtte. Samlet 

set udgør musikstøtte dermed den største enkeltpost i indtægtsgrundlaget for 

dansk musikliv. 

 

Tabel 1.1: Indtægter i dansk musikliv 

Indtægtskilde Indtægt 

(mio. kr.) 

Rytmisk 

(mio. kr.) 

Klassisk 

(mio. kr.) 

Andet 

(mio. kr.) 

Undervisning 258 148 87 23 

Salg af musik 1.079 1.010 36 33 

Live-koncerter 3.269 2.913 307 47 

Rettigheder 938 844 94 0 

Musikstøtte 3.446 1.246 1.935 265 

Heraf offentlige tilskudsgivere 3.148 1.013 1.875 260 

Total 8.990 6.161 2.459 368 

Kilde: IFPI, KODA, NCB, Gramex, Copydan, finansloven, aktstykker tiltrådt Folketingets Finansudvalg, survey, interview, desk 

research og egne beregninger. 

 

Indtægterne er i analysen opdelt på henholdsvis det klassiske og det rytmiske område. Ka-

tegorien ”Andet” dækker over indtægter, der ikke kan fordeles på de to områder. Hoved-

parten af indtægterne kan henføres til det rytmiske område, der samlet set har indtægter 

for 6.161 mio. kr., mens det klassiske område har indtægter for 2.459 mio. kr.  
 

1.2 Kortlægning af musikstøtten 

Musiklivet understøttes af musikstøtte fra både private aktører og offentlige tilskudsgivere 

på statsligt, regionalt og kommunalt niveau. I analysens delopgave 2 er denne støtte kort-

lagt i forhold til tilskudsgivere og -modtagere og fordelt på det klassiske og det rytmiske 

område. Denne delopgave nuancerer således den samlede musikstøtte på 3.446 mio. kr., 

som fremgår af tabellen ovenfor.  

 
  

                                                
1 ”Musikstøtte” anvendes i rapporten som fællesbetegnelse for offentlige tilskud, bevillinger, licensmidler, direkte og indirekte 

støtte, samt private tilskud, sponsorater etc. Delopgave 2 indeholder en nærmere beskrivelse af støttens sammensætning.  
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Staten er den største tilskudsgiver med en samlet musikstøtte på ca. 2,1 mia. kr. efterfulgt 

af kommunerne, der i alt giver ca. 1,1 mia. kr. i musikstøtte. Den private støtte udgør 298 

mio. kr. mens regionerne fordeler 8 mio. kr., jf. Figur 1.2. 

 

Figur 1.2. Musikstøtte fordelt på tilskudsgivere 

 
Kilde: Finansloven for 2009, aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg, faktiske støttetildelinger og data ind-
samlet gennem survey. 

 

Samlet set gives omkring 60 % af den offentlige støtte til det klassiske område, men med 

forskelle mellem den statslige og den kommunale støtte, jf. Tabel 1.2. Den statslige musik-

støtte gives primært til det klassiske område (70 %), mens den kommunale musikstøtte 

primært gives til det rytmiske område (46 %). Kategorien "Andet" dækker musikstøtte til 

aktiviteter, der går på tværs af de to områder.  

 

Tabel 1.2: Offentlig musikstøtte fordelt på klassisk og rytmisk musik 

Område Statslig 

musikstøtte (%) 

Kommunal 

musikstøtte (%) 

Rytmisk 25 46 

Klassisk 70 39 

Andet 5 15 

Total 100 100 

Kilde: Finansloven for 2009, aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg, faktiske støttetildelinger og data ind-

samlet gennem survey. 

 

De fem største modtagere af støtte modtager omkring 75 % af den samlede støtte, jf. Fi-

gur 1.3. Større offentlige kulturinstitutioner, der dækker DR og Det Kongelige Teater, mod-

tager 800 mio. kr. i musiktilskud til deres musikrelaterede aktiviteter. Kirkemusikerne, der 

dækker organister og korledere i den danske folkekirke, modtager 479 mio. kr.  
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Figur 1.3. Offentlige tilskud fordelt på de største tilskudsmodtagere 

 
Kilde: Finansloven 2009, aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg, faktiske støttetildelinger, Kirkeministeriet, 

Kunststyrelsen, survey samt egne beregninger. 

 

Gruppen af øvrige aktører dækker regionale og honorarstøttede spillesteder, musikalske 

grundkurser, musikbiblioteker, basisensembler etc., der sammenlagt modtog ca. 793 mio. 

kr. i støtte. 

 

1.3 Pengestrømme 

Formålet med delopgave 3 er at skabe overblik over de enkelte aktørgruppers indtægter og 

udgifter, samt kortlægge deres økonomiske relationer til andre aktører i værdikæden.  

 

Der er udarbejdet en detaljeret kortlægning af de væsentligste aktørgruppers indtægter og 

udgifter. Disse er efterfølgende summeret til en samlet input-output-tabel for dansk musik-

liv, der fremgår af Tabel 1.3. De vandrette rækker i tabellen indeholder de indtægter, som 

aktørerne i værdikæden modtager (f.eks. uddannelse og undervisning, i alt 1.176 mio. 

kr.), mens kolonnerne er de udgifter, som de enkelte aktører afholder (f.eks. betaler til-

skudsgivere i alt 3.446 mio. kr. i musikstøtte).  
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Tabel 1.3: Input-output-tabel for det danske musikliv 

 

Note: Alle beløb i figuren er opgjort i mio. kr. *De ufordelte 90 mio. kr. omfatter indtægter for musikbiblioteker og 

universiteter (musikvidenskabelige uddannelser) og anden form for undervisning, herunder efteruddannelse. **De 

479 mio. kr. omfatter løn til kirkemusikere. ***De 45 mio. kr. dækker indtægter fra managere, producere, musikfor-

eninger og musikdramatik. **** De 128 mio. kr. dækker musikstøtte fra tilskudsgiverne, som ikke kan fordeles.  

Kilde: Finansloven, Konservatoriernes og kirkemusikskolernes regnskaber, Kunststyrelsen, IFPI, interviews, survey 
samt egne beregninger. 

 

Nogle centrale resultater, der kan fremhæves fra tabellen, er følgende: 

 

 Uddannelse og undervisning er ud over elevbetalinger og indtægter i forbindelse 

med koncerter og andre aktiviteter finansieret af offentlig og privat musikstøtte.  

 De skabende og udøvende kunstnere modtager betalinger fra stort set alle andre 

aktørgrupper i dansk musikliv. De største er undervisning og live-koncerter med 

henholdsvis 725 mio. kr. og 772 mio. kr., men også ansættelser i kor og orkestre, 

DR og Det Kongelige Teater er vigtige indtægtskilder. Kunstnerne har således 

mange berøringsflader og er dermed omdrejningspunktet for dansk musikliv.  

 Distribution, herunder salg af musik, samt live-koncerter befinder sig i det sidste 

led mellem kunstnerne og forbrugerne. Stort set alle deres indtægter stammer fra 

slutbrugerne af musikken, dog med et væsentligt bidrag fra tilskudsgivere for live-

aktørerne. 

 Eksporten som endelig anvendelse udgør samlet set 93 mio. kr., der er sammensat 

af indtægter for kunstnernes aktiviteter uden for Danmarks grænser, samt royal-

ties til rettighedshavere i udlandet. Danmarks begrænsede størrelse viser sig i op-

gørelsen ved, at der samlet er betalinger af royalties til udenlandske rettighedsha-
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vere på 318 mio. kr., mens danske rettighedshavere modtager 50 mio. kr. fra brug 

af deres værker i udlandet. 

 Den samlede værditilvækst er 4.063 mio. kr., der anvendes til aflønning af ar-

bejdskraft og evt. overskud til ejere af virksomheder.  

 

Der er i analysen udarbejdet input-output-tabeller for både den klassiske og den rytmiske 

del af dansk musikliv. Forskellen på de to områder er bl.a. de forskellige typer af indtægts-

kilder, hvor det rytmiske område er karakteriseret ved større spredning end det klassiske 

område. Dette er også afspejlet i et mere sammensat aktørfelt.  

 

1.4 Effekter 

I delopgave 4 analyseres effekterne af den økonomiske støtte, som det danske musikliv 

modtager. Formålet er at etablere et billede af sammenhængen mellem støtte, aktører og 

effekter.  

 
Støttens effekter er opdelt i kulturpolitiske og erhvervsrettede effekter. De kulturpolitiske 

effekter dækker en række målsætninger, som Statens Kunstråds Musikudvalg har udpeget 
som særligt relevante i forhold til prioritering af støtten, nemlig udbuddet af musik, udbre-

delse, mangfoldighed og fremme af dansk musik. De erhvervsrettede effekter dækker de 
økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter. Konkret opgøres indtægter, eksport og 
antal beskæftigede i henholdsvis dansk musikliv og blandt underleverandører som er-
hvervsrettede effekter.  
 

Analysen af effekterne er i analysen struktureret i forhold til de tre dele af værdikæden, 

der modtager støtte: Uddannelse og undervisning, Produktion og Distribution. Tabel 1.4 

opsummerer de samlede indtægter og musikstøtte på disse tre dele. Det skal bemærkes, 

at summen af indtægterne for hver af de tre dele overstiger de samlede indtægter til dansk 

musikliv på 8.990 mio. kr. Det skyldes, at nogle indtægter kanaliseres videre fra en aktør-

gruppe til den næste, f.eks. billetindtægter, der både optræder som indtægt for spilleste-

der i distributionsleddet og for kunstnere i produktionsleddet.  

 

Tabel 1.4. Samlede indtægter og musikstøtte fordelt på værdikæden 

 Uddannelse og 

undervisning 
Produktion Distribution 

Indtægter i alt (mio. kr.) 1.176 4.634 6.698 

Musikstøtte (mio. kr.) 973 1.787 557 

Musikstøttens andel 83 % 39 % 8 % 

Kilde: Finansloven, Konservatoriernes og kirkemusikskolernes regnskaber, Kunststyrelsen, IFPI, interviews, survey 

samt egne beregninger 

 

Musikstøttens andel af de samlede indtægter er størst inden for uddannelse og undervis-

ning (83 %) og mindst inden for distribution (8 %). I det følgende præsenteres eksempler 

på kulturpolitiske effekter, der er opgjort som en del af pengestrømsanalysen i hvert af de 

tre led. Derefter præsenteres de samlede erhvervsrettede effekter af aktiviteterne i dansk 

musikliv. 

 

Uddannelse og undervisning 

Der var i 2009 i alt 5.200 personer i befolkningen med en afsluttet uddannelse fra et af 

musikkonservatorierne, jf. Tabel 1.5. Hovedparten af disse (3.693) har gennemført en ud-

dannelse på det klassiske område, mens 832 har gennemført en uddannelse på det rytmi-

ske område.  

 

Der er 1.412 personer med en mellemlang uddannelse, der hovedsagelig dækker musik-

pædagogiske uddannelser inden for klassisk og rytmisk musik. Kategorien ”Øvrige” dækker 

en række mindre områder som music management, tonemester og lydtekniker, som 100 

personer har som formel uddannelse.  
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Tabel 1.5. Antal personer 16-74 år med afsluttet uddannelse fra musikkonservatoriet eller univer-
sitetet (musikvidenskab), 2009 

 

Antal Klassisk Rytmisk Øvrige 

Konservatorieuddannelser 5.200    

Mellemlange uddannelser 1.412 856 456 100 

Lange uddannelser, skabende/udøvende 1.791 1.566 225  

Lange uddannelser, musikpædagog 1.422 1.271 151  

Phd/Forsker 575    

Universitetsuddannelser, Musikvidenskab 2.172    

Kandidater 1.589   1.589 

Bachelors 583   583 

I alt 7.372 3.693 832 2.272 

Kilde: Danmarks Statistik, IDA registret. Opgørelsen er baseret på befolkningens højest fuldførte uddannelse. 

 

Personerne med lange videregående uddannelser fra konservatorierne er nogenlunde lige-

ligt fordelt mellem uddannelser inden for de skabende/udøvende uddannelsesretninger og 

uddannelser til musikpædagogisk arbejde, henholdsvis 1.791 og 1.422 personer. Endelig er 

der uddannet 575 personer med en forskergrad, der dækker over solistklassen. 

 

Der er 2.172 personer med en videregående uddannelse i musikvidenskab fra universite-

terne, hvoraf ca. 25 % har en bachelorgrad. Dette omfatter også personer, der fortsat er 

under uddannelse.  
 

Produktion 

Antallet af koncerter for kor, ensembler og orkestre og større offentligt støttede kulturinsti-

tutioner, dvs. DR og Det Kongelige Teater, var 5.317 i 2009. Disse koncerter omfatter både 

koncerter med og uden entre. Fordelingen af koncerterne mellem de forskellige aktørgrup-

per fremgår af Tabel 1.6. 

 

Tabel 1.6: Antal koncerter for kor, ensembler og orkestre og større offentligt støttede kulturinsti-
tutioner 

Aktørgruppe/aktør Antal koncerter 

Landsdelsorkestre og Den Jyske Opera 1.110* 

Basisensembler 425  

Andre kor, ensembler og orkestre  3.250  

Det Kongelige Teater  387  

DR 145  

Total 5.317 

Note: * Oplysninger fra Landsdelsorkesterforeningens opgørelser. 

Kilde: Survey, Det Kongelige Teater, DR og desk research.  

 

Det største antal koncerter bliver afholdt af gruppen "Andre kor, ensembler og orkestre". 

Denne gruppe har dog også det største antal aktører. Opgjort i forhold til antal koncerter 

pr. orkester leverer landsdelsorkestrene 185 pr. orkester, basisensemblerne 70 og andre 

kor, ensembler og orkestre 25. Det Kongelige Teater og DR har flere kor og orkestre og 

kan derfor ikke direkte sammenlignes med de andre aktørgrupper. 

 

Det samlede antal nyoprettede værker i KODA var 571.215 i 2009, hvoraf ca. 40.000 er 

danske, jf. Tabel 1.7. Der blev pligtafleveret 1.172 danske udgivelser på cd og lp på Stats-

biblioteket. 
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Tabel 1.7: Udbud af ny musik 

Indikator Antal 

Nyoprettede værker i KODA 571.215  

Nyoprettede danske værker i KODA  40.000  

Danske nyudgivelser på cd 1.151  

Danske nyudgivelser på lp 21  

Kilde: KODA, Statsbibliotekets pligtaflevering, survey, desk research og egne beregninger.  

 

En sammenligning af antallet af pligtafleveringer og antallet af nyoprettede danske værker 

indikerer, at en stor del af de nye værker ikke udgives på fysiske medier. Hvis det antages, 

at hver udgivelse i gennemsnit indeholder 10 værker, svarer det til, at 30 % af de nyopret-

tede værker bliver udgivet på enten cd eller lp, mens 70 % ikke indspilles på disse medier.  

 

Distribution 

Den geografiske udbredelse beskrives for denne del af værdikæden som fordelingen af 

koncertaktiviteter på regioner. Tabel 1.8 viser antallet af koncerter i de fem regioner, samt 

antallet af koncerter pr. 1.000 indbyggere.  

 

Tabel 1.8: Fordeling af koncerter på regioner 

Region  Antal koncerter 
Antal koncerter pr. 

1000 indbygger 

Region Hovedstaden  16.266   9,7  

Region Syddanmark  10.751   9,0  

Region Nordjylland  6.831  11,8  

Region Midtjylland 15.356   12,3  

Region Sjælland  10.597   12,9  

Total  59.802   10,8  

Kilde: KODA, DST, desk research samt egne beregninger. 

 

Det største antal koncerter bliver afholdt i Region Hovedstaden (16.266) samt i Region 

Midtjylland (ca. 15.356), der er drevet af koncertaktiviteterne omkring København og År-

hus. Det laveste antal koncerter bliver afholdt i Region Nordjylland (6.831).  

 

Tages der højde for forskelle i befolkningsgrundlaget viser det sig, at Region Hovedstaden 

ligger under landsgennemsnittet på koncertaktiviteter sammen med Region Syddanmark. 

Samlet set bliver der afholdt 10,8 koncerter om året pr. 1.000 indbyggere i Danmark, hvil-

ket dækker over regionale forskelle fra 9,0 i Region Syddanmark, og op til 12,9 i Region 

Sjælland.  

 

Erhvervsrettede effekter 

De erhvervsrettede effekter dækker de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af 

musikstøtten. Konkret opgøres indtægter, eksport og antal beskæftigede i henholdsvis 

dansk musikliv og blandt underleverandører, til dansk musikliv. Beskæftigelsen omfatter 

såvel lønnet som ulønnet arbejdskraft, da begge bidrager positivt til værdiskabelsen i mu-

siklivet.  

 

De samlede indtægter til musiklivet udgør 8.990 mio. kr., jf. Tabel 1.9. Der var en beskæf-

tigelse af skabende og udøvende kunstnere, som svarer til 6.300 årsværk. Dertil kommer 

1.600 årsværk for kirkemusikere.  
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Tabel 1.9. De samlede erhvervsrettede effekter af aktiviteterne i dansk musikliv 

Erhvervsrettet effekt Enhed 

Samlede indtægter inkl. musikstøtte (mio. kr.) 8.990 

Antal årsværk (kunstnere)* 6.300 

Antal årsværk (kirkemusikere) 1.600 

Antal årsværk (andre) 6.850 

Antal frivillige 42.500 

Eksport (mio. kr.) 93 

Indtægter i andre brancher (mio. kr.) 3.398 

Antal årsværk (andre brancher) 1.945 

Note: * Antallet af årsværk for kor, orkestre og ensembler er udregnet pba. lønsum. 

Kilde: Finansloven, Konservatoriernes og kirkemusikskolernes regnskaber, Kunststyrelsen, IFPI, DST interviews, sur-

vey samt egne beregninger. 

 

Ud over de skabende og udøvende kunstnere beskæftiger dansk musikliv omkring ca. 

6.800 årsværk i administrative stillinger og andre støttefunktioner. Endelig er der ca. 

42.500 frivillige tilknyttet dansk musikliv, hvoraf størsteparten mobiliseres i forbindelse 

med de danske festivaler (ca. 23.000).  

 

Eksport omfatter de udøvende kunstneres indtægter fra udenlandske koncerter, royalties 

fra afspilning og salg af musik. Eksporten er opgjort til 93 mio. kr. og udgør således en be-

grænset andel af de samlede indtægter til dansk musikliv i 2009, men varierer en del over 

tid og har i andre år haft væsentlig større betydning. 

 

Aktørerne i dansk musikliv købte varer og tjenesteydelser i andre brancher for 3.398 mio. 

kr., der blev produceret af 1.945 årsværk. Indtægterne og beskæftigelsen er fordelt på en 

lang række brancher såsom salg af musikinstrumenter, ejendomsservice, forretningsser-

vice, transport etc.  

 

1.5 Profiler 

I den femte og sidste delopgave opstilles profiler af typiske institutioner og kunstnere i 

musiklivet. Hvor analysen af pengestrømmene giver et indblik i, hvordan de økonomiske 

midler bevæger sig mellem aktørerne, er formålet med profilerne at give et mere detaljeret 

indblik i indtægter og udgifter for typiske aktører.  

 

Analysen omfatter i alt 18 profiler, der er udvalgt inden for fire grupper af aktører: 

 

 Skabende og udøvende kunstnere 

 Kor, ensembler og orkestre 

 Spillesteder, festivaler, kulturhuse samt kongrescentre og koncertsale 

 Pladeselskaber 

 

I det følgende gives en kort beskrivelse af hver af disse grupper. 
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Skabende og udøvende kunstnere 

Den gennemsnitlige musikrelaterede indtægt for de skabende og udøvende kunstnere, der 

har deltaget i surveyen, er 270.000 kr. Den musikrelaterede indtægt for en rytmisk kunst-

ner er 230.000 kr., for en klassisk kunstner 350.000 kr. og 360.000 kr. for en underviser. 

Indtægtsfordelingerne for de tre grupper fremgår af Figur 1.4. 

 

Figur 1.4: Indtægtsfordeling for de skabende og udøvende kunstnere, fordelt på rytmiske og klas-
siske kunstnere samt undervisere 

 
Kilde: Survey, FLD-data og egne beregninger.  

 

Indtægtsfordelingen for undervisere og klassiske kunstnere har samme karakteristika med 

en høj koncentration i de midterste indtægtsintervaller og relativt få med lave (Under 

100.000 kr.) og høje indtægter (500.000 kr. og derover). De rytmiske kunstnere adskiller 

sig ved en fladere fordeling, således at der er relativt flere med henholdsvis lave og høje 

indtægter.   

 

På baggrund af den gennemførte survey er der udvalgt en række typiske aktører i gruppen 

af skabende og udøvende kunstnere: 

 

 En etableret kunstner (rytmisk/skabende og udøvende) 

 En fastansat kunstner (klassisk/udøvende) 

 En fuldtidskunstner (rytmisk/skabende og udøvende) 

 En etableret komponist (klassisk/skabende) 

 En upcoming kunstner (rytmisk/skabende og udøvende) 

 En nyuddannet klassisk kunstner (klassisk/udøvende) 

 En etableret underviser 

 

Disse er nærmere beskrevet i rapporten. 

 

Kor, ensembler, orkestre 

Den samlede indtægt for kor, ensembler og orkestre er 464 mio. kr. Gruppen er sammen-

sat af flere typer aktører, der opererer under forskellige vilkår. For landsdelsorkestrene er 

det årlige gennemsnitlige indtægtsgrundlag 50 mio. kr., mens et basisensemble i gennem-

snit har 7,8 mio. kr. i indtægter. Den resterende gruppe af kor, ensembler og orkestre har 

i gennemsnit indtægter for 0,8 mio. kr.2 

 

                                                
2 Denne gruppe er defineret som kor, ensembler og orkestre, der modtog aktivitetsstøtte i 2009, samt forsvarets og Tivolis 

orkestre. 
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Figur 1.5: De samlede indtægter for de danske kor, ensembler og orkestre fordelt på aktørgruppe. 

 
Kilde: Kunststyrelsen, finansloven, interviews, survey samt egne beregninger.  

 

Fordelingen af de samlede indtægter på de tre typer af aktører fremgår af Figur 1.5. På 

baggrund af en analyse af denne fordeling er der udvalgt en række typiske aktører, hvis 

profiler fremgår af rapporten: 

 
 Et landsdelsorkester  

 Et klassisk basisensemble 

 Et professionelt ensemble, der modtager aktivitetsstøtte 

Spillesteder, festivaler, kulturhuse samt kongrescentre og koncertsale 

De samlede indtægter for denne gruppe aktører er 3,2 mia. kr. Den gennemsnitlige musik-

relaterede indtægt for spillesteder, festivaler, kulturhuse samt kongres og koncertsale, der 

har deltaget i surveyen, er 4,6 mio. kr. Der er dog store variationer mellem de forskellige 

aktørgrupper, ligesom der naturligt findes store variationer inden for de enkelte aktørgrup-

per. 

 

Generelt er gruppen kendetegnet ved, at der er mange små spillesteder med en relativt lil-

le indtægt fra musikrelaterede aktiviteter og nogle få store aktører med en betragtelig ind-

tægt, jf. Figur 1.6. 
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Figur 1.6: Indtægtsfordeling for spillesteder, festivaler, kulturhuse samt kongrescentre og kon-
certsale  

 
Kilde: Survey samt egne beregninger. 

 

Der er i analysen udarbejdet profiler for følgende typiske aktører i denne gruppe: 

 
 Et regionalt spillested 

 Et honorarstøttet spillested 

 Et ikke-støttet spillested 

 En smal festival 

 En bred festival 

Pladeselskaber 

Der findes mange typer pladeselskaber i Danmark. Aktørfeltet spænder fra helt små sel-

skaber med en eller få årlige udgivelser og en begrænset indtægt til major-selskaber3 med 

mange hundrede udgivelser og en indtægt på omkring 200 mio. kr. Markedet er domineret 

af fem aktører; de fire majors og MBO Group, der består af 8 helt eller delvist danskejede 

selskaber.4 Majors har i gennemsnit en indtægt på 127 mio. kr., mens de andre selskaber i 

gennemsnit har 1 mio. kr. i indtægt. Justerer man for selskaber i MBO Group, har 95 % af 

selskaberne en indtægt på under 0,6 mio. kr.  

 

Rapporten indeholder profiler for: 

 
 Et major pladeselskab 

 Et etableret pladeselskab 

 En producer/produktionsselskab 

  

                                                
3 Majors omfatter Sony Music Entertainment, Universal Music Group, EMI og Warner Music Group. 
4 MBO Group består ud over de danske selskaber også af det svenske selskab Roxy Recordings og det norske MBN – Music 

Business Norway. 
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1.6 Metode og datagrundlag 

Etablering af et robust datagrundlag for økonomien i dansk musikliv er en kompliceret 

øvelse. Dansk musikliv omfatter et bredt udsnit af aktører, der spænder fra kunstnere, som 

lejlighedsvis optræder live, til multinationale pladeselskaber. Aktørernes indtægter og ud-

gifter er bredt sammensat, såvel i volumen som type. En stor del af aktiviteterne indgår 

som en del af andre kunstneriske eller kommercielle aktiviteter og kan ikke umiddelbart 

afgrænses.  

 

De datamæssige udfordringer er i nærværende analyse håndteret ved at etablere et data-

grundlag baseret på kvantitative såvel som kvalitative dataindsamlings- og analysemeto-

der, herunder en spørgeskemaundersøgelse (survey), personlige interviews, gennemgang 

af offentlige og private regnskaber, samt resultater fra eksisterende undersøgelser.  

 

Kortlægningen af økonomien og pengestrømmene består af tre elementer: 

 

 De samlede indtægter for dansk musikliv er opgjort på baggrund af eksisterende 

kilder kombineret med enkelte interview med centrale aktører.  

 De samlede indtægter er derefter fordelt på aktører. Fordelingen er foretaget på 

baggrund af en survey blandt aktørerne, case studier, regnskabsanalyser etc. I 

forbindelse med fordelingen af indtægterne er aktørernes udgifter også fastlagt. 

 Endelig er de økonomiske relationer mellem aktørerne, dvs. pengestrømmene, 

fastlagt på baggrund af data indsamlet gennem surveyen.  

 

Der er således ikke tale om en statistisk løsningstilgang, men en kombination og vurdering 

af data fra forskellige kilder. Strategien har været at sikre, at økonomien for de væsentlig-

ste aktører og pengestrømme er kortlagt ved anvendelse af flere uafhængige kilder, der 

supplerer og bekræfter hinanden. Tabel 1.10 neden for indeholder en oversigt over de 

grupper af aktører, der er omfattet af analysen og kilderne, der er anvendt til fastlæggelse 

af deres økonomiske forhold.  

 

Det er ikke muligt at kvantificere den samlede usikkerhed på analysen. Men generelt gæl-

der, at den samlede økonomi er opgjort med stor sikkerhed, da den hovedsageligt er base-

ret på eksisterende officielle kilder. Økonomien på aktørniveau er opgjort med større sik-

kerhed for store aktører end for de mindre. Det samme gælder pengestrømmene. Sam-

menfattende er usikkerheden derfor større jo mere detaljeret niveau, økonomien opgøres 

på. 
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Tabel 1.10: Oversigt over aktører og datakilder 

Aktørgruppe 
Kilder til fastlæggelse af de økonomiske forhold for 
aktørgruppen 

Billetoperatører Interviews med landsdækkende billetbureauer  

Bookere  Survey, desk research, interviews med centrale aktører  

DR  
Individuelt interview, gennemgang af regnskaber, public service-
redegørelsen 

Det Kongelige Teater (DKT) 
Individuelt interview, data udleveret til undersøgelsen, gennem-
gang af regnskaber 

Distributører 
The International Federation of Phonographic Industry (IFPI), eks-
perter 

Folkekirken Survey, Kirkeministeriet 

Kirkemusikskoler Individuelle interviews, gennemgang af regnskaber 

Kommuner Survey, kommunale regnskaber  

Koncertarrangører 
Survey, desk research, Komponistrettigheder i Danmark (KODA), 
interviews med centrale aktører 

Konservatorier Individuelle interviews, gennemgang af regnskaber 

Kor, ensembler og orkestre 
Survey, interviews med de store kor, ensembler og orkestre, fi-
nansloven, Kunststyrelsen 

Managere Survey, interviews 

Medier 
Interviews med DR, Danmarks Statistik, Komponistrettigheder i 
Danmark (KODA), Nordisk Copyright Bureau (NCB), Gramex, spe-
cialkørsler hos KODA og Gramex 

Musikalske Grundkurser 
Survey, Kunststyrelsens indberetninger fra musikskolerne, finans-
loven 

Musikbiblioteker Survey, kommunale regnskaber  

Musikforeninger Desk research, Sammenslutningen af Danske Musikforeninger 

Musikforlag 
Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Nordisk Copyright Bu-
reau (NCB), gennemgang af regnskaber, interviews med centrale 
aktører 

Musikskoler 
Survey, Kunststyrelsens indberetninger fra musikskolerne, finans-
loven 

Pladeselskaber 
Survey, IFPI, DUP (De Uafhængige Pladeselskaber), interviews 
med centrale aktører 

Private tilskudsgivere Survey, interviews, eksisterende analyser af sponsormarkedet 

Producere Survey, interviews med centrale aktører 

Regioner 
Finansloven, Aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg, in-
terviews med store tilskudsgivere 

Rettighedsorganisationer 
Interviews med Komponistrettigheder i Danmark (KODA), Nordisk 
Copyright Bureau (NCB), Gramex, COPYDAN samt gennemgang af 
årsberetninger 

Skabende og udøvende 
kunstnere 

Survey, interview med Dansk Komponist Forening (DKF), Det Fæl-
leskommunale Løndatakontor (FLD), Kirkeministeriet, workshops, 
interviews med foreninger 

Spillesteder, festivaler, kon-
certsale og kulturhuse 

Survey, interviews med store aktører, interviews med landsdæk-
kende billetbureauer 

Sponsorer Survey, interviews, eksisterende analyser af sponsormarkedet 

Staten 
Finansloven, Aktstykker tiltrådt af Folketingets Finansudvalg, in-
terviews med store tilskudsgivere 

Underleverandører Survey, interviews, Danmarks Statistiks omsætningsstatistik 

Universiteter (musikvidenska-
belige uddannelser) 

Individuelle interviews 

 

 


