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Forord
Denne studien er gjennomført på oppdrag fra Musikkteaterforum, Norsk forening for komponister og
tekstforfattere (NOPA) og Musikkteaterhøyskolen. Studien har i tillegg fått tilskudd fra Produsentforeningen for
Privatteatre og Oslo kommune. Studien baserer seg på to omfattende spørreundersøkelser til hhv. medlemmer
i syv bransjeorganisasjoner som arbeider innen musikkdramatisk scenekunst og til de største scenene- og
produksjonsselskapene i Norge.
Prosjektet er ledet av Marcus Gjems Theie med Tori Haukland Løge som prosjektmedarbeider.
Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom
foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter,
organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk
politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.
Vi ønsker å rette en spesiell takk Musikkteaterforum, NOPA, Musikkteaterhøyskolen og Produsentforeningen for
Privatteatre for et spennende oppdrag. Vi ønsker også å takke Norsk Skuespillerforbund, Norske
Dansekunstnere, Norske Sceneinstruktører, Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Komponistforening for deres
hjelp med spørreundersøkelsen. I tillegg retter vi en takk til scener, produksjonsselskaper og alle personer som
har bidratt med svar på spørreundersøkelsene.

________________________
Februar 2018
Marcus Gjems Theie
Prosjektleder
Menon Economics

MENON ECONOMICS

2

RAPPORT

Innhold
SAMMENDRAG

4

1.

INNLEDNING OG BAKGRUNN

5

2.

MUSIKKDRAMATISK SCENEKUNST

7

2.1.

Definisjon av musikkdramatisk scenekunst

7

2.1.1. Sjangere innen musikkdramatisk scenekunst

8

2.2.

8

Verdikjeden for musikkdramatisk virksomhet

2.2.1. Roller i verdikjeden

9

2.2.2. Organisasjoner i verdikjeden

12

2.3.

13

Musikkdramatisk scenekunst i Norge

2.3.1. Omfang – hvor mye musikkdramatisk scenekunst sees av publikum i Norge?

14

2.3.2. Norskandel

15

2.3.3. Barne- og familieoppsetninger

16

3.

ØKONOMISK BIDRAG FRA MUSIKKDRAMATISK VIRKSOMHET

17

3.1.

Omsetning totalt fra scener der musikkdramatisk virksomhet finner sted

18

3.2.

Inntekter fra musikkdramatiske oppsetninger

19

3.2.1. Sentrale forutsetninger i beregningene

21

3.3.

Ringvirkninger tilknyttet musikkdramatisk virksomhet

21

3.3.1. Forutsetninger for beregning av ringvirkninger i Oslo i 2016

21

3.3.2. Ringvirkninger fra musikkdramatisk virksomhet i Oslo i 2016

23

3.3.3. Forbehold om ringvirkningsanalyser

24

4.

Å LEVE AV MUSIKKDRAMATISK SCENEKUNST

25

4.1.

Inntekter til aktørene i verdikjeden

25

4.1.1. Inntektsandelen fra musikkdramatisk scenekunst er høyere blant MTF-medlemmer

27

4.2.

27

Årlig inntjening for de som jobber med musikkdramatisk scenekunst

4.2.1. Inntekter fordelt på de ulike rollene i verdikjeden

29

4.3.

30

De som lever av musikkdramatisk scenekunst

4.3.1. De som lever av kunstnerisk virksomhet som også har inntekter fra musikkdramatikk

30

4.3.2. De som lever av musikkdramatisk virksomhet alene

31

VEDLEGG 1: SPØRREUNDERSØKELSEN TIL DE SKAPENDE, UTØVENDE OG PRODUSERENDE LEDDENE I VERDIKJEDEN

33

VEDLEGG 2: SPØRREUNDERSØKELSE TIL SCENER OG PRODUKSJONSSELSKAPER

37

VEDLEGG 3: BEDRIFTSPOPULASJONEN

41

MENON ECONOMICS

3

RAPPORT

Sammendrag
Denne rapporten fokuserer på økonomien tilknyttet musikkdramatisk scenekunst. Tidligere studier av kunst- og
kulturfeltet har ikke behandlet musikkdramatisk scenekunst eksplisitt – kun som en del av scenekunstfeltet
samlet eller andre mer aggregerte sjangergrupperinger.
Musikkdramatisk scenekunst skiller seg imidlertid fra annen scenekunst ved at musikken er drivende for
handlingen i verket. Dette gjør at kunstformen typisk har andre bidragsytere og krever annen kompetanse enn
andre scenekunstformer. Derfor blir produksjonsprosessen og verdikjeden noe annerledes enn for annen
scenekunst.
Om lag tre fjerdedeler av alle scener i Norge satt opp musikkdramatiske verk i 2016. I gjennomsnitt var omtrent
én av fire oppsetninger ved disse scenene innenfor vår definisjon av musikkdramatisk scenekunst. Samtidig ser
vi at nesten 40 prosent av billettene som ble solgt var til musikkdramatiske forestillinger. Dette tyder på at
musikkdramatiske oppsetninger genererer høyere billettsalg enn øvrige oppsetninger – og dermed gir høyere
billettinntekter til scenene.
Beregningene viser at det ble solgt om lag 930 000 billetter til musikkdramatiske forestillinger ved offentlige og
private scener totalt i 2016. Dette ekskluderer billettsalg utenfor etablert scener, slik som fornøyelsesparker,
kulturhus og lignende. Anslaget er derfor konservativ. I en spørreundersøkelse til aktørene som til sammen står
for 75 prosent av omsetningen ved norske scener og produksjonsselskaper kommer det frem at omtrent
halvparten av de musikkdramatiske oppsetningene som ble satt opp i 2016 hadde norske opphavere.
Totalomsetningen fra musikkdramatisk scenekunst i 2016 er beregnet til 1,4 milliarder kroner. Av dette sto
billettinntektene for rundt 340 millioner kroner. Dette tilsvarer 37 prosent av de totale inntektene fra alle former
for scenekunstforestillinger i Norge i 2016 ifølge tall fra Rambøll. Dette betyr at om lag fire av ti kroner i
billettinntekter til scenekunstforestillinger i 2016 kom fra musikkdramatiske oppsetninger. Musikkdramatisk
scenekunst er med andre ord en svært viktig bidragsyter innenfor scenekunstfeltet.
Musikkdramatiske forestillinger genererer også betydelige ringvirkninger i lokalt næringsliv der en forestilling
settes opp. Våre beregninger viser at ringvirkningene fra musikkdramatisk scenekunst i Oslo i 2016 skapte
ringvirkninger mellom 75 og 145 millioner kroner avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn.
Ringvirkningene er størst for serverings- og overnattingsbransjen.
Analysen viser imidlertid at det er relativt få som kan leve av musikkdramatisk scenekunst alene. En omfattende
spørreundersøkelse til det skapende og utøvende leddet viser at kun 13 prosent av respondentene kan sies å ha
en inntekt som er høy nok til at de kan leve av den. Kun halvparten av disse arbeider eksklusivt med
musikkdramatisk scenekunst.
For de øvrige respondentene i spørreundersøkelsen ser vi to tydelige tendenser: En tredjedel sikrer seg en
inntjening man kan leve av gjennom andre kanaler innenfor (scene)kunstfeltet. De øvrige to tredjedelene har
en inntjening som må sies å være for lav til å kunne leve av alene og er dermed nødt til å sikre ekstra inntjening
utenfor kunstfeltet.
Vi finner videre at inntektsnivået varierer betydelig mellom respondentene, men at nivået jevnt over er relativt
lavt. Den gjennomsnittlige inntjeningen fra musikkdramatisk virksomhet for alle respondentene var på 170 000
kroner i 2016. For de 13 prosentene som kan sies å ha en inntekt som er høy nok til at de kan leve av den lå den
gjennomsnittlige inntjeningen på 550 000 kroner.
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1.

Innledning og bakgrunn

Musikkdramatisk scenekunst er svært populært i Norge. De aller fleste av oss har et forhold til musikken i kjente
musikaler som Cats, Les Misérables, Phantom of the Opera eller Mamma Mia – mange uten å i det hele tatt å ha
sett verkene. Fra barndommen av har mange et nært forhold til Folk og røvere i Kardemommeby, Klatremus og
de andre dyrene i Hakkebakkeskogen og andre musikkdramatiske verk rettet mot barn. Ved starten av årtusenet
investerte staten drøyt fire milliarder kroner i operahuset i Bjørvika i Oslo – en av de største scenene for
musikkdramatiske oppsetninger i Norge. Den Norske Opera & Ballett har gitt tusenvis av nordmenn mulighet til
å oppleve Tryllefløyten, Don Giovanni, Figaros bryllup og en rekke andre musikkdramatiske klassikere. I tillegg til
dette settes det opp hundrevis av musikkdramatiske forestillinger på kulturhus, konsertsteder og andre arenaer
rundt om i landet hvert år.
Musikkdramatisk scenekunst skiller seg fra tradisjonelt teater og annen scenekunst ved at musikken er drivende
for handlingen i stykket. At musikken har en sentral rolle gjør at kunstformen har andre bidragsytere og krever
annen kompetanse enn teater og annen scenekunst. Dette gjør at produksjonsprosessen og verdikjeden skiller
seg noe fra annen scenekunst. Dette er også en kunstform som synes å favne et bredt publikum og slik ha en
bred kommersiell verdi.
Vi har imidlertid lite konkret kunnskap om det musikkdramatiske scenekunstfeltets popularitet og økonomi.
Denne studien er et forsøk på å endre på dette – et første skritt i retning mot en mer kunnskapsbasert debatt
tilknyttet rammebetingelser og politikk rettet mot musikkdramatisk scenekunst.

Tidligere relevante studier som analysen bygger på
Som nevnt finnes det ingen studier som utelukkende fokuserer på musikkdramatisk scenekunst. Det finnes
allikevel en rekke studier av kulturfeltet som vi hviler på i analysen. Det er spesielt to studier som er relevante
for analysen.
Rambøll har gjennom de siste årene utført analyser av kulturfeltet. Siste publikasjon er Kunst i Tall 2016, der de
tallfester omsetningen for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst 1. Ifølge Rambøll ble det omsatt kunst i
disse bransjene for til sammen 14 milliarder kroner i 2017. Scenekunstfeltet sto for den laveste omsetningen av
disse – til sammen syv prosent av totalen, eller om lag én milliard. Rambølls analyse vil være et viktig
referansepunkt for vår analyse. En av de viktigste problemstillingene i analysen er hvor stor andel av Rambølls
anslag på total omsetning for scenekunst som kan tilskrives musikkdramatisk scenekunst.
Rambølls omsetningsdefinisjon inkluderer imidlertid kun billettinntekter til scenekunstforestillinger og ikke
totalomsetningen i den forstand at offentlig støtte, sponsorinntekter og andre inntekter fra servering og liknende
ikke er inkludert.
I rapporten Kreativ næring i Norge benytter Menon og BI:CCI omsetningen og verdiskaping for den kreative
næringen i Norge (tidligere kalt Kulturnæringen)2. Her benyttes det en annen tilnærming enn i Rambølls rapport.
I denne rapporten har man kartlagt alle aktive selskaper innen hver enkelt bransje innen den kreative næringen.
Her beregnes bransjens samlede verdiskaping – det vil si bransjens samlede bidrag til norsk økonomi. Tallene er
derfor ikke sammenliknbare med Rambøll sine tall. Samlet finner vi at såkalt «utøvende virksomhet», som blant

1

Halmrast, H. H., Refsli, P. B. og Sjøvold, J. M., (2017), Kunst i tall 2016 – Omsetning av musikk, litteratur, visuell kunst
og scenekunst
2 Gran, A.B., Torp, Ø., Theie, M.G. (2015), Kreativ næring i Norge 2008-2014, BI:CCI rapport nr. 1
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annet inkluderer scenekunst, omsatte for om lag fem milliarder kroner i 2014. Dette er langt høyere enn Rambølls
anslag fordi man her inkluderer totalomsetningen ved forestillingsarenaene – ikke bare billettinntektene. I tillegg
benyttes det en bredere definisjon, slik at enkelte kunstformer utover scenekunst er inkludert.
Begge disse studiene er relevante utgangspunkt for analysen. Rambølls analyse forteller oss noe om den samlede
betalingsvilligheten i befolkningen for å se scenekunst gitt de billettprisene befolkningen stilles ovenfor. Kreativ
Næringer-rapporten sier imidlertid mer om totalstørrelsen på «bransjen» for scenekunst der man også ser på
offentlige støtte og andre inntekter. I rapporten ønsker vi å si noe om musikkdramatisk scenekunsts bidrag til
begge disse forholdene.

Studien bygger på to omfattende spørreundersøkelser
Kulturfeltet generelt er utfordrende å avgrense og analysere. Dette gjelder spesielt når vi skal analysere en liten
del av feltet. For å gjennomføre studien har vi derfor gjennomført to omfattende spørreundersøkelser som,
sammen med regnskapstall fra Menons regnskapsdatabase, danner grunnlaget for analysen.
Den først spørreundersøkelsen ble sendt ut til de som har skapende og utøvende roller i musikkdramatiske verk.
Respondentene ble identifisert via medlemslistene til syv sentrale medlemsorganisasjoner for musikkdramatisk
scenekunst. I spørreundersøkelsen spør vi om den enkeltes inntjening fra musikkdramatiske oppsetninger, hvilke
roller man har erfaring med, samt inntjening fra annen kunstnerisk virksomhet.
Den andre undersøkelsen ble sendt ut til et utvalgt scener og private produksjonsselskaper. Her var vi ute etter
å avdekke hvor mange av oppsetningene ved scenene som var musikkdramatiske verk, antall billetter solgt osv.
Tallene fra spørreundersøkelsen blir brukt sammen med regnskapstall fra Menons regnskapsdatabase for å anslå
totaløkonomien tilknyttet musikkdramatisk virksomhet.
En grundig beskrivelse av begge spørreundersøkelsene, samt Menons regnskapsdatabase finnes i vedlegg til
rapporten.
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2.

Musikkdramatisk scenekunst

Om lag tre fjerdedeler av alle scener i Norge satt opp musikkdramatisk verk i 2016. I gjennomsnitt
var omtrent én av fire oppsetninger ved disse scenene innenfor vår definisjon av musikkdramatisk
scenekunst. Samtidig ser vi at nesten 40 prosent av billettene som ble solgt var til musikkdramatiske
forestillinger. Dette tyder på at musikkdramatiske oppsetninger genererer høyere billettsalg enn
øvrige oppsetninger – og dermed gir høyere billettinntekter til scenene.
Våre beregninger viser at det ble solgt om lag 930 000 billetter til musikkdramatiske forestillinger
ved offentlige og private scener totalt i 2016. Dette ekskluderer billettsalg utenfor etablert scener,
slik som fornøyelsesparker, kulturhus og lignende. Anslaget er derfor konservativ. I en
spørreundersøkelse til de aktørene som til sammen står for 75 prosent av omsetningen ved norske
scener og produksjonsselskaper kommer det frem at omtrent halvparten av de musikkdramatiske
oppsetningene som ble satt opp i 2016 hadde norske opphavere.
Musikkdramatisk scenekunst er en sjanger innen scenekunstfeltet. På mange måter skiller musikkdramatisk
scenekunst seg fra øvrig scenekunst, mens på enkelte områder er det det mer likt. For at vi skal kunne analysere
den norske aktiviteten innen musikkdramatisk scenekunst alene er vi derfor nødt til å etablere noen
avgrensinger. Hensikten med dette kapittelet er derfor å definere og beskrive det musikkdramatiske
scenekunstfeltet i Norge.
Først og fremst er vi nødt til å etablere en tydelig definisjon av det musikkdramatiske scenekunstfeltet. Ettersom
musikkdramatisk scenekunst er en sjanger innen scenekunst er det naturlig at det finnes overganger der det er
uklart hvorvidt det er snakk om musikkdramatisk scenekunst eller andre scenekunstformer. Det er derfor viktig
at vi etablerer en tydelig definisjon som vi følger gjennomgående i den videre analysen.
Deretter beskriver vi det musikkdramatiske scenekunstfeltet i Norge. Dette innebærer en beskrivelse av den
såkalte «verdikjeden» for musikkdramatisk scenekunst som beskriver hvordan et musikkdramatisk verk skapes,
helt fra idéstadiet til scenen. Verdikjeden beskriver hvilke aktører og roller som er nødvendige på hvilket stadium
i prosessen og hvordan de enkelte tilfører verket verdi underveis.
Til slutt i kapittelet tar vi for oss det musikkdramatiske scenekunstfeltet i Norge. Vi ser på hvor mye
musikkdramatisk scenekunst som sees av norsk publikum, hvor mye av den musikkdramatiske scenekunsten som
settes opp i Norge som har norske opphavere, samt andelen barne- og familieforestillinger. Disse tallene er
basert på en omfattende spørreundersøkelse til norske scener og produksjonsselskaper, samt tall fra Menons
regnskapsdatabase.

2.1.

Definisjon av musikkdramatisk scenekunst

I denne rapporten ønsker vi å fokusere på økonomien tilknyttet musikkdramatisk scenekunst. Musikkdramatisk
scenekunst forekommer imidlertid i mange ulike former og sjangere – og settes stort sett opp på samme scener
som annen scenekunst. Enkelte sjangere, som musikal, er relativt enkelt å definere som musikkdramatisk
scenekunst, men det finnes en rekke sjangere der enkelte oppsetninger vil kunne kalles musikkdramatisk
scenekunst, men andre ikke. Det er derfor viktig at vi etablerer en tydelig definisjon av hva vi mener med dette
begrepet.
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Vårt utgangspunkt er at et stykke er å tolke som musikkdramatisk scenekunst dersom sang, sangtekster og dans
er sentralt for fremdriften i stykket og for å formidle handlingen til publikum. Dermed har vi valgt å formulere
følgende definisjon for å avgrense det musikkdramatiske scenekunstfeltet:
Musikkdramatisk scenekunst er all form for scenisk dramatikk hvor både musikk, sang, sangtekster (libretto) og
eventuelt dans er vesentlig for fremdrift og handling.
Denne definisjonen dekker enkelte sjangere i sin helhet, for eksempel musikal og opera. Definisjonen lar
imidlertid være å eksplisitt definere musikkdramatisk scenekunst ut fra sjanger. Dette er viktig ettersom man
innen enkelte sjangere vil finne både musikkdramatisk scenekunst og annen scenekunst. Her er barneteater et
godt eksempel. I svært mange barneteaterstykker vil sentrale deler av handlingen og dramaturgien i stykket være
musikalske innslag med sang og dans – og dermed vil disse stykkene falle inn under vår definisjon av
musikkdramatisk scenekunst. Mange av Torbjørn Egners stykker er et godt eksempel på barneteater som vil falle
inn under musikkdramatisk scenekunst ut fra vår definisjon.

2.1.1. Sjangere innen musikkdramatisk scenekunst
Som nevnt over er definisjonen av musikkdramatisk scenekunst uavhengig av sjanger. Det finnes en rekke ulike
sjangre innenfor musikkdramatisk scenekunst, hvor musikk, dans og teater har ulik vekting.
Musikkdramatisk scenekunst er all form for scenisk dramatikk som har både musikk, sang, sangtekster (libretto)
og eventuell dans er vesentlig for fremdrift og handling, Følgende sjangre dekkes i sin helhet av denne
definisjonen:
o

Musikal

o

Teaterkonsert

o

Opera

o

Operette

Følgende sjangre kan inneholde både musikkdramatisk scenekunst og annen scenekunst:
o

Teater

o

Historiske spel

o

Barneteater

o

Show

o

Standup

o

Revy

I analysen er sjangrene Historiske spel og revy utelatt.

2.2.

Verdikjeden for musikkdramatisk virksomhet

En verdikjede beskriver veien et produkt eller en tjeneste «reiser» fra de aktørene som skaper ideen til produktet,
via alle aktører som er nødvendige for at produktet skal nå publikum i markedet. Hvert ledd i verdikjeden tillegger
produktet verdi i form av kunnskap, kapital eller andre innsatsfaktorer slik at produktets verdi øker etter hvert
som man beveger seg nedover i verdikjeden.
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I Figur 2-1 har vi illustrert verdikjeden for musikkdramatisk scenekunst. Verdikjedemodellen i figuren bygger på
Rambølls modell for verdikjeden for hele scenekunstbransjen (Rambøll 2017). Vi har tilpasset denne til
musikkdramatisk scenekunst.
Verdikjedemodellen i figuren er ment å illustrere veien et musikkdramatisk verk tar, fra opphavernes idé til
stykket er tilgjengeliggjort for publikum på en arena. Modellen viser hvilke roller som er relevante innenfor hvert
ledd i denne prosessen.
Som påpekt av Rambøll (2017) er det utfordrende å illustrere verdikjeden i scenekunstbransjen som en lineær
prosess. Musikkdramatisk scenekunst skapes gjennom en samhandlende skapelsesprosess der aktørenes roller
ofte er overlappende. Det er ikke uvanlig at aktører med bestemte roller bidrar i andre ledd av verdikjeden – for
eksempel at en regissør eller koreograf involveres i utformingen av stykkets manus. I tillegg er det ikke uvanlig
at flere av stykkenes roller utføres av én og samme person.

Figur 2-1: Modell av verdikjeden for musikkdramatisk scenekunst.

For å tydeliggjøre dette kjennetegnet ved skapelsesprosessen for musikkdramatisk scenekunst finner vi det
hensiktsmessig å se de tre første leddene i verdikjeden i sammenheng. Ofte vil et verk fra komponist og
manusforfatter ligge til grunn for arbeidet, og det skapende, produserende og utøvende leddet kan deretter
anses som en samhandlende skapelsesprosess der de ulike rolleinnehaverne kan være involvert i flere ledd.
Graden av samhandling mellom leddene vil variere fra stykke til stykke.

2.2.1. Roller i verdikjeden
Som figuren over viser er det en rekke roller som fylles i verdikjeden for musikkdramatisk scenekunst – spesielt i
den samhandlende skapelsesprosessen. I figuren har vi forsøkt å inkludere alle rollene som kan tenkes å inngå i
utviklingen av et stykke. Det er imidlertid viktig å presisere at det kan være andre roller som vil forekomme for
enkelte stykker. Samtidig vil enkelte av rollene også kunne være mindre relevante for enkelte stykker.
Vi har valgt å kategorisere de involverte rollene i skapelsesprosessen i fire kategorier:
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•

Opphavere er de aktørene som har eller kan ha rettslig opphavsrett til stykket: Manusforfattere,
komponister, librettister, dramaturger, og arrangører. Skapelsesprosessen starter som oftest i dette
leddet.

•

Kunstnerisk team er tett på skapelsesprosessen og er sentrale i å bygge opp stykkets kunstneriske og
visuelle form, intensitet og uttrykk. Vi har valgt å dele disse aktørene inn i to grupper.
o

Kunstnerisk ledelse inkluderer følgende roller: Regissør, koreograf og musikalsk leder og må
ikke forveksles med teatersjefens rolle. Rollene som fylles av de kunstneriske lederne gir
normalt sett ikke opphavsrett til stykket. Ulike oppsetninger av samme stykke kan ha ulik
kunstnerisk ledelse slik at stykkets kunstneriske form, intensitet og uttrykk vil kunne variere fra
oppsetning til oppsetning.

o

Design utgjør de rollene som har hovedansvaret for det visuelle uttrykket til stykket. Dette
gjelder det sceniske uttrykket – altså scenografi, lys-, video- og lyddesign, samt kostyme og
eventuelt sminke- og maskedesign. Disse jobber tett med kunstnerisk ledelse og er en viktig
del av det kunstneriske teamet. Som med kunstnerisk ledelse vil designrollene ofte variere
mellom ulike oppsetninger av samme stykke – og disse rollene har normalt ikke opphavsrett til
stykket.

•

Utøverne er de som fremfører stykket på arenaen. Dette inkluderer både sangere, skuespillere, dansere,
musikere og musikalartister.

Disse fire kategoriene utgjør de mest sentrale rollene i et stykkes skapelsesprosess. I tillegg er det også andre
sentrale støttefunksjoner som er nødvendige. Dette inkluderer blant annet sceneteknikk, samt lyd- og
lysteknikere. Ofte er disse fast ansatt ved arenaen der stykket settes opp, men de kan også være innleid spesielt
for stykket. I tillegg er det andre støttefunksjoner som markedsføring som også er viktige for at en oppsetning
skal nå publikum.
Nederst i verdikjeden finner vi arenaene der oppsetningene fremføres. Det finnes en rekke ulike typer arenaer.
Enkelte er dedikerte til scenekunst, slik som de private og offentlige teatrene, mens andre er flerbruksarenaer
der konserter og andre typer aktiverer også kan finne sted. Kulturhus er et eksempel på en slik type arena.
Kryssroller i verdikjeden
Som nevnt er det ikke uvanlig at én person oppfyller flere roller i én og samme oppsetning. I tillegg vil det også
kunne være tilfelle at samme person har én gitt rolle, for eksempel manusforfatter, i en oppsetning, men en
annen rolle i en annen oppsetning – for eksempel regissør. Dette medfører at mange av de som jobber med
musikkdramatisk scenekunst i løpet av sin karriere ofte er involvert flere steder i verdikjeden – og at de fleste
har kompetanse og erfaring i en rekke ulike roller.
Dette bekreftes av resultatene fra en omfattende spørreundersøkelse som vi har sendt ut til medlemmer av syv
bransjeorganisasjoner for aktører i verdikjeden for musikkdramatisk scenekunst. Spørreundersøkelsen er rettet
mot de som aktivt arbeider med musikkdramatisk scenekunst og stiller en rekke spørsmål om deres rolle i
verdikjeden. Vi mottok i alt 423 svar på spørreundersøkelsen fra organisasjonene og av disse var det 304 som er
aktive innen musikkdramatisk scenekunst. De øvrige 119 er medlemmer i organisasjonene, men jobber med
annen kunstnerisk virksomhet. For mer informasjon om spørreundersøkelsen se vedlegg 1.
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Figur 2-2: Respondentenes svar på hvilke roller de fyller.

Utøver (sanger, danser, skuespiller, musikalartist)

144

Dramatiker/Manusforfatter/Forfatter av scenetekst

122

Regissør

89

Sangtekstforfatter/Librettist

89

Komponist

88

Produsent/produksjonsenhet

65

Musikalsk leder/arrangør

49

Musiker

47

Koreograf

39

Dramaturg

38

Lyddesign, lysdesign, videodesign

16

Tekniker (lyd, lys, scene)

12

Scenograf
Kostyme: design, systue
Maske: design, maskeavdeling

9
5
2

Figur 2-2 viser hvordan respondentens svar fordeler seg på de ulike rollene i verdikjeden. Fargekodene i figuren
indikerer hvilken rollekategori de tilhører. Én av tre respondenter oppgir at kun fyller én av rollene, mens
halvparten har mellom to og fire roller. De resterende 15 prosent av respondentene oppgir at de fyller minst 5
av rollene. Det er med andre ord høy grad av overlapp mellom ulike roller.
Tabell 2-1 viser hvordan respondentene i spørreundersøkelsens roller i verdikjeden er overlappende.
Respondentene ble spurt om å oppgi alle roller i verdikjeden som de har erfaring fra. Tabellen viser en
kryssmatrise med overlapp mellom de ulike rollene. Tallene som står med uthevet skrift viser hvor mange av
respondentene som totalt har vært involvert i de ulike rollene i løpet av sin karriere. For eksempel ser vi at 182
av respondentene har fylt en av rollene som sorterer under opphavere, mens 163 har erfaring fra kunstnerisk
ledelse. De øvrige tallene viser kryssroller – altså hvor mange av respondentene som har hatt andre roller. For
eksempel har 105 av de som oppgir at de har fylt roller som opphavere også erfaring med kunstnerisk ledelse.

Tabell 2-1: Kryssroller i verdikjeden blant respondentene (N=304)

Opphavere
Kunstnerisk ledelse
Design
Utøvere

Opphavere

Kunstnerisk
ledelse

Design

Utøvere

182
105
20
74

163
20
91

24
14

172

Tabellen bekrefter at det er svært høy grad av overlapp blant de som arbeider innen det musikkdramatiske feltet.
Det er viktig å presisere at tallene i tabellen over kun viser kryssroller blant respondentene i undersøkelsen, ikke
det totale antallet som er aktive innen de ulike rollene. Tabellen gir allikevel en god innsikt i hvordan aktørene i
verdikjeden er integrert i ulike roller.
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2.2.2. Organisasjoner i verdikjeden
Aktørene i verdikjeden er organisert i en rekke ulike organisasjoner og forbund som har som hensikt å fremme
deres interesser og rettigheter i verdikjeden. Som nevnt er det disse organisasjonene som har vært
utgangspunktet

for

respondentlisten

til

spørreundersøkelsen

til

aktørene

i

den

samhandlende

skapelsesprosessen i verdikjeden (se Figur 2-1). Medlemmene i følgende syv organisasjoner har mottatt
spørreundersøkelsen fra oss:
•
•
•
•
•
•
•

Musikkteaterforum (MTF)
Norsk Skuespillerforbund (NSF)
Norske Dansekunstnere (NoDa)
Norske Sceneinstruktører
Norske Dramatikeres Forbund
Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA)
Norsk Komponistforening

Organiseringen blant aktørene i verdikjeden reflekter på mange måter rolleinndelingen slik den er beskrevet
over. De ulike rolleinnehaverne har gjerne sine egne interesseorganisasjoner. For eksempel representerer MTF,
NSF og NoDa utøverleddet, mens Komponistforeningen, Norske Dramatikeres Forbund og NOPA representerer
flere av rollene som vi har kategorisert som opphavere.
Medlemslistene blant de ulike organisasjonene reflekterer innsikten fra Tabell 2-1 over – også blant
organisasjonene er det høy grad av overlapp. Det er svært vanlig at man er medlem i flere organisasjoner.
Spørreundersøkelsen til de skapende, utøvende og produserende leddende i verdikjeden bekrefter dette. I
spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om å oppgi alle organisasjoner der de er medlem. Respondentene
fikk muligheten til å skrive fritt hvilke organisasjoner de var med i. Resultatene viser at om lag 45 prosent av
respondentene som driver aktivt med musikkdramatisk scenekunst har medlemskap i flere organisasjoner –
enkelte har medlemskap i hele fem organisasjoner. Dette har medført at vi har fått en utvidet liste over
interesseorganisasjoner som er relevante for aktører innen det musikkdramatiske feltet. Følgende
organisasjoner mottok ikke spørreundersøkelsen direkte, men har allikevel blitt plukket opp gjennom
kryssmedlemskap fra medlemmer i de syv organisasjonene som mottok spørreundersøkelsen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO)
Danse- og teatersentrum
Den norske Forfatterforening
Norske barne- og ungdomsbokforfattere
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Drama- og Teaterpedagogene
Norsk Jazzforum
Norsk Operasangerforbund
Norsk Revyforfatterforening
Kunstnerforeningen

51 av respondentene oppgir at de har medlemskap i MFO. Denne organisasjonen er derfor særskilt relevant i
denne analysen.
Tabell 2-2 nedenfor viser kryssmedlemskap blant respondentene som oppgir at de er aktive innen det
musikkdramatiske scenekunst. I tillegg til de syv organisasjonene som har mottatt spørreundersøkelsen har vi
tatt med MFO ettersom en såpass stor andel av respondentene oppgir medlemskap i MFO.
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Tabell 2-2: Respondentenes kryssmedlemskap i de mest relevante organisasjonene. (N=304)

MTF
NSF
MFO
NoDa
Norske Sceneinstruktører
NOPA
Norsk Dramatikerforbund
Norsk Komponistforening

MTF

NSF

MFO

NoDa

Norske
Sceneinstruktører

109
29
18
8
3
2
1
0

51
2
0
10
3
7
0

40
0
0
9
2
11

17
0
0
0
0

47
6
9
0

NOPA

Norsk
Dramatiker
-forbund

Norsk
Komponist
-forening

44
14
6

67
0

43

Tabellen leses på samme måte som Tabell 2-1. De uthevede tallene langs diagonalen viser hvor mange av
respondentene totalt sett som er medlemskap av hver organisasjon, mens de øvrige cellene viser
kryssmedlemskap. For eksempel ser vi at 29 av MTF-medlemmene blant respondentene også er medlem av NSF.
Det er interessant å se at graden av overlapp er relativt liten. Det er mest overlapp blant
«utøverorganisasjonene». Som nevnt er imidlertid flesteparten av respondentene (55 prosent) kun medlem i én
organisasjon. Det er langt høyere grad av overlapp mellom rollene i Tabell 2-1 enn blant organisasjonene.
Det er viktig å presisere at tallene i tabellen over kun viser kryssmedlemskap blant respondentene i undersøkelsen
– ikke den totale medlemsmassen. For eksempel er det om lag 330 medlemmer i MTF totalt, mens kun 109 er
representert i tabellen.

2.3.

Musikkdramatisk scenekunst i Norge

I dette delkapittelet ser vi nærmere på musikkdramatisk scenekunst i Norge. Tallene som presenteres i kapittelet
er basert på en omfattende spørreundersøkelse til offentlige og private scener som setter opp musikkdramatisk
scenekunst. Spørreundersøkelsen ble gjennomført parallelt med spørreundersøkelsen til de skapende, utøvende
og produserende leddene i verdikjeden. Totalt har 29 av landets største scener svart på undersøkelsen – våre
beregninger viser at disse til sammen står for om lag 80 prosent av omsetningen ved alle norske scener. For mer
informasjon om spørreundersøkelsen se vedlegg 2. I spørreundersøkelsen ble scenene spurt om antall
musikkdramatiske oppsetninger, billettsalg, oppsetningens opphavsland og hvor mange av oppsetningene som
rettet seg mot barn og unge. Spørreundersøkelsen begrenser seg til tall fra 2016 – vi har derfor ikke mulighet til
å si noe om utviklingen bakover i tid.
Figur 2-3 under viser hvor mange av respondentene som setter opp musikkdramatisk scenekunst. Som figuren
viser kan man finne musikkdramatiske oppsetninger på om lag tre fjerdedeler av norske scener.
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Figur 2-3: Setter din scene/produksjonsselskap opp musikkdramatisk scenekunst

Antall respondenter
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28 %

0
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2.3.1. Omfang – hvor mye musikkdramatisk scenekunst sees av publikum i Norge?
I spørreundersøkelsen til scenene spurte vi de scenene som oppga at de setter opp musikkdramatisk scenekunst
om hvor mange oppsetninger de hadde i 2016 og hvor mange av disse som var av musikkdramatisk art. Ikke alle
respondentene svarte på dette spørsmålet.
Totalt sett oppgir disse scenene at de hadde 118 musikkdramatiske oppsetninger i 2016 – og 547 oppsetninger
totalt i alle sjangere inkludert musikkdramatiske oppsetninger. Fordelingen mellom musikkdramatiske
oppsetninger og øvrige oppsetninger blant respondentene er vist i Figur 2-4 under. Som figuren viser utgjorde
de musikkdramatiske oppsetningene om lag 20 prosent av antall oppsetninger ved disse scenene.

Figur 2-4: Antall oppsetninger blant respondentene (N=22).

Antall oppsetninger i 2016

500
400

78 %

300
200
100

22 %

0
Musikkdramatiske oppsetninger

Øvrige oppsetninger

Det er imidlertid vanskelig å si noe om det totale antallet musikkdramatiske oppsetninger basert på dette
utvalget. Dette kommer av at vi i liten grad kan forvente en sammenheng mellom omsetning og antall
musikkdramatiske oppsetninger. Scenene som står for de resterende 25 prosent av omsetningen ved norske
scener totalt kan ha langt flere musikkdramatiske oppsetninger enn de scenene som har svart på undersøkelsen.
Basert på spørreundersøkelsen til scenene er det derfor ikke mulig å gi et anslag på det totale antallet
musikkdramatiske oppsetninger i Norge i 2016.
Alternativt kan vi benytte antall solgte billetter til musikkdramatiske oppsetninger for å si noe om det totale
omfanget. I motsetning til antall oppsetninger er billettsalget knyttet til omsetningen på scenene – det er naturlig
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å forvente at scener med høyere omsetning vil ha høyere billettsalg. Figur 2-4 viser respondentenes billettsalg
fordelt på musikkdramatiske forestillinger og andre forestillinger. Som figuren viser utgjør de musikkdramatiske
forestillingene 37 prosent av totalt billettsalg. Dette er nesten dobbelt så høyt som andelen oppsetninger. Dette
tyder på at musikkdramatiske oppsetninger genererer høyere billettsalg– og dermed gir høyere billettinntekter
til scenene.

Figur 2-5: Respondentenes oppgitte billettsalg (N=22)

Antall billetter solgt 2016

1 400 000
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63 %

1 000 000
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37 %

600 000
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Billetter til musikkdramatiske forestillinger

Billetter til øvrige forestillinger

Som Figur 2-5 viser ble det solgt om lag 700 000 billetter i 2016 til musikkdramatiske forestillinger på de scenene
som har respondert på undersøkelsen. Som nevnt står disse for 75 prosent av den totale omsetningen blant alle
norske scener. Dersom vi antar at det er en direkte sammenheng mellom omsetning og billettsalg betyr det at
det totalt ble solgt om lag 930 000 billetter til musikkdramatiske forestillinger ved offentlige og private scener
totalt i 2016. I tillegg kommer billettsalg utenfor de etablerte scenene, slik som fornøyelsesparker, kulturhus, og
lignende. Her er det spesielt viktig å påpeke at billettene fra fornøyelsesparker ikke er med. Vi vet for eksempel
at det er en betydelig musikkdramatisk aktivitet i Dyreparken som setter opp Kaptein Sabeltann, Dyrene i
Hakkebakkeskogen og andre. Dermed kan anslaget på 930 000 billetter anses som et relativt konservativt anslag
– det reelle tallet er trolig høyere.

2.3.2. Norskandel
I spørreundersøkelsen ble scenene bedt om å oppgi hvor mange av de musikkdramatiske oppsetningene som
har norske og utenlandske opphavspersoner. Det ble spesifisert at en oppsetning er antatt å ha norsk opphav
dersom komponist og/eller tekst og-manusforfatter er norsk.
Figur 2-6 viser resultatet for 20163. Totalt hadde om lag halvparten av de musikkdramatiske oppsetningene
norske opphavere. Dette resultatet er noe uventet, idet mange populære musikkdramatiske verk har utenlandsk
opphav – spesielt innen musikal og opera. Igjen er det imidlertid viktig å presisere at vi her måler antall
oppsetninger og ikke billettsalg. Det innebærer at en mindre oppsetning vil veie like tungt som en større
oppsetning.

3

Som nevnt spurte vi også om andelene for 2014-2016. Dette for å kontrollere for eventuelle årsavvik. Vi ser imidlertid
at andelen er nokså lik for de øvrige årene og rapporterer derfor kun for 2016.
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Dersom vi sammenlikner med liknende statistikk fra andre sjangere ser vi allikevel at norskandelen er lavere for
musikkdramatisk scenekunst. Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) publiserer statistikk over norsk
scenekunst på www.scenestatistikk.no. Her finnes det en oversikt over norskandel for oppsetninger innen
koreografi og samtidsdramatikk der norskandelen er hhv. 83 og 73 prosent – altså betydelig høyere enn hva som
er tilfellet for musikkdramatisk scenekunst.

Figur 2-6: Andel oppsetninger med norske og utenlandske opphavere i 2016. (N=22)
Norske

Utenlandske

47%
53%

2.3.3. Barne- og familieoppsetninger
Scenene ble også spurt om hvor mange av de musikkdramatiske oppsetningene i 2016 som var rettet mot barn
og familier. Resultatet er vist i figuren under – 25 prosent av de musikkdramatiske oppsetningene var rettet mot
barn.

Figur 2-7: Andel barne- og familieoppsetninger innen musikkdramatisk scenekunst i 2016 (N=22)
Barne- og familieforestillinger

Forestillinger rettet mot voksne
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3.

Økonomisk bidrag fra musikkdramatisk virksomhet

Totalomsetningen fra musikkdramatisk scenekunst i 2016 er beregnet til 1,4 milliarder kroner. Av
dette sto billettinntektene for rundt 340 millioner kroner. Dette tilsvarer 37 prosent av de totale
inntektene fra alle former for scenekunstforestillinger i Norge i 2016 ifølge tall fra Rambøll. Dette
betyr at om lag fire av ti kroner i billettinntekter til scenekunstforestillinger i 2016 kom fra
musikkdramatiske oppsetninger. Musikkdramatisk scenekunst er med andre ord en svært viktig
bidragsyter innenfor scenekunstfeltet.
Musikkdramatiske forestillinger genererer også betydelige ringvirkninger i lokalt næringsliv der en
forestilling settes opp. Våre beregninger viser at ringvirkningene fra musikkdramatisk scenekunst i
Oslo i 2016 skapte ringvirkninger mellom 75 og 145 millioner kroner avhengig av hvilke
forutsetninger

som

legges

til

grunn.

Ringvirkningene

er

størst

for

serverings-

og

overnattingsbransjen.
I dette kapittelet ser vi nærmere på økonomien tilknyttet musikkdramatisk virksomhet. Rambøll (2017) har
gjennomført en grundig analyse av økonomien i scenekunstbransjen samlet. De anslår at de samlede
egeninntektene fra billettsalg fra scenekunstforestillinger i Norge var på 918 millioner kroner – hvorav 818
millioner kroner var inntekter fra visningsarenaer for scenekunst 4. I dette kapittelet ønsker vi å forsøke å si noe
om hvor stor andel av dette som kan tilskrives musikkdramatisk scenekunst.
Dette byr på flere utfordringer. Ettersom musikkdramatisk scenekunst foregår på scener der det også foregår
andre former for scenekunst er det ikke mulig å måle økonomien tilknyttet musikkdramatisk scenekunst ved å
måle økonomien ved scenene der dette foregår. Vi er i prinsippet nødt til å skille økonomien tilknyttet
musikkdramatiske forestillinger fra øvrige forestillinger ved hver enkelt arena. Vi er derfor nødt til å vite hvor
mange billetter som er solgt til musikkdramatiske forestillinger relativt til totalt billettsalg ved hver av disse
arenaene. Dette gjør det mulig å skille ut andelen av økonomien ved hver enkelt arena som kan tilskrives
musikkdramatiske forestillinger. En slik fremgangsmåte stiller imidlertid krav til tydelighet rundt hvilke
oppsetninger ved hver enkelt scene som er å regne som musikkdramatikk. Her har vi benyttet definisjonen fra
delkapittel 2.1.
For å løse disse utforingene benytter vi følgende datakilder:
Spørreundersøkelsen til scenene. Totalt har 30 av landets største scener svart på undersøkelsen, hvorav 22
oppgir at de setter opp musikkdramatisk scenekunst. I spørreundersøkelsen har scenene blant annet blitt bedt
om å oppgi hvor mange oppsetninger som faller inn under definisjonen av musikkdramatikk, samt hvor mange
billetter som har blitt solgt til disse forestillingene. Disse tallene ble presentert i forrige kapittel. I dette kapittelet
vil vi benytte disse tallene videre for å beregne den samlede økonomien fra musikkdramatisk virksomhet. For
mer informasjon om spørreundersøkelsen, se vedlegg 2.
Menons bedrifts- og regnskapsdatabase. Denne databasen inneholder komplette regnskap for alle norske
bedrifter fra 1992 til 2017. Ved hjelp av databasen har vi identifisert alle scener der scenekunst finner sted, og
produksjonsselskaper innen scenekunst. I alt har vi identifisert 180 scene- og produksjonsselskaper totalt i landet.
Ved hjelp av denne bedriftspopulasjonen og regnskapstallene fra Menons regnskapsdatase har vi en komplett

4

De øvrige 99 millionene var inntekter fra den kulturelle skolesekken og historiske spel.
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oversikt over scenenes økonomi. Ved å benytte denne informasjonen sammen med informasjon fra
spørreundersøkelsen om scenenes billettsalg til musikkdramatisk scenekunst kan vi beregne størrelsen på
økonomien tilknyttet musikkdramatisk scenekunst.
Som nevnt over har vi imidlertid kun informasjon om andelen billettsalg fra musikkdramatisk scenekunst for 30
av de til sammen 180 scenene vi har identifisert. Omsetningen fra disse utgjør imidlertid 80 prosent av den totale
omsetningen for alle 180 bedriftene. Vi dekker med andre ord fire femdeler av scenefeltets samlede økonomi i
spørreundersøkelsen. For de resterende 20 prosentene har vi lagt til grunn den gjennomsnittlige andelen billetter
solgt til musikkdramatisk virksomhet fra de 30 vi har tall for fra spørreundersøkelsen.
Bedriftspopulasjonen som benyttes inkluderer kun scener som er organisert som et selskap og som er
regnskapspliktige. Scener som er underlagt offentlige etater – slik enkelte kulturhus og andre arenaer er rundt
om i landet er ikke med i populasjonen. For en nærmere beskrivelse av metodikken tilknyttet scenepopulasjonen
og bruk av Menons regnskapsdatabase, se vedlegg 3.
Årsregnskaper til de største scenene. I tillegg til informasjon fra spørreundersøkelsen har vi samlet informasjon
fra årsregnskapene til de 20 største scenene. I årsrapportene finnes detaljert informasjon om hver enkelt scenes
inntekter. Vi har blant annet kartlagt hvordan inntektene fordeler seg mellom offentlig støtte, sponsorinntekter,
egeninntekter fra billettsalg og inntekter fra servering. I tillegg har vi benyttet årsrapportene til å komplementere
spørreundersøkelsene der det har vært hull.

3.1.

Omsetning totalt fra scener der musikkdramatisk virksomhet finner sted

Som nevnt over har vi utarbeidet en bedriftspopulasjon som inkluderer alle scener som er organisert som et
selskap og som er regnskapspliktige. Dette inkluderer alle de store scenene i Norge. Figur 3-1 viser samlet
omsetning fra alle disse scenene i 2016. Dette inkluderer inntekter fra alle typer oppsetninger – også de som ikke
er definert som musikkdramatisk scenekunst. Omsetningen i figuren er fordelt på ulike inntektskilder 5. Totalt
utgjorde omsetningen om lag 3,1 milliarder kroner i 2016. To av disse milliardene kom i form av offentlig støtte
– som er den desidert største inntektskilden til scenene. Den nest største inntektskilden er egeninntekter fra
billettsalg som utgjorde 717 millioner kroner6.

5

Fordelingen på ulike inntektskilder er gjort ved hjelp av årsregnskapene. Vi har funnet fordelingen for de største
scenene og benyttet gjennomsnittet av disse for de øvrige scenene.
6 Dette tallet tilsvarer tallet fra Rambøll (2017). Rambøll sitt anslag er imidlertid høyere (818 mill.) Dette kommer av at
vårt anslag er begrenset til scener som er registret som selskap og som er regnskapspliktige. Billettsalg fra kulturhus
og andre scener som er underlagt offentlige institusjoner er ikke inkludert i vårt anslag.
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Figur 3-1: Total omsetning fra scenene i bedriftspopulasjonen fordelt på inntektskilde. Inkluderer scenenes inntektskilder
fra alle typer oppsetninger – også de som ikke er musikkdramatiske oppsetninger. Tall i millioner kroner.
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3.2.

Inntekter fra musikkdramatiske oppsetninger

Figur 3-1 gir et bilde av hvor stor samlet omsetning scenene har. Vi ønsker imidlertid å si noe om hvor store
inntektene fra musikkdramatisk scenekunst er. For å gjøre dette er vi nødt til å løse følgende problemer:
1) Tallene i Figur 3-1 inkluderer inntekt fra alle typer oppsetninger – vi er kun interessert i inntekten fra de
musikkdramatiske forestillingene.
2) Figur 3-1 inneholder kun inntekter fra scener som er registret som selskap og som er regnskapspliktige.
Billettsalg fra kulturhus og andre scener som er underlagt offentlige institusjoner er ikke inkludert i vårt
anslag.
Det første av disse problemene kan vi løse ved å benytte oss av informasjonen fra spørreundersøkelsen til
scenene. I spørreundersøkelsen oppga scenene hvor mange billetter de har solgt til musikkdramatiske
forestillinger og hvor mange de har solgt totalt (se Figur 2-5). Vi benytter disse andelene for hver enkelt scene
for å beregne andelen av inntekten som kan tilskrives musikkdramatikk 7,8. Resultatet er vist i Figur 3-2: Om lag
en tredjedel (1 mrd.) av scenenes omsetning kan tilskrives musikkdramatiske oppsetninger.

7

Spørreundersøkelsen har 23 respondenter fra scener som er aktive innen musikkdramatikk. Disse utgjør om lag 75
prosent av omsetningen blant scenene. For scenene der vi ikke har tall fra spørreundersøkelsene benytter vi
gjennomsnittsandelen på 37 prosent for å anslå andelen av omsetningen som kan tilknyttes musikkdramatikk.
8 NB: Denne utregningen forutsetter implisitt at den gjennomsnittlige billettprisen er den samme for musikkdramatiske
forestillinger som for ikke-musikkdramatiske forestillinger. Se avsnitt 3.2.1.
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Figur 3-2: Estimert andel av omsetningen fra scenene som kan tilskrives hhv. musikkdramatisk scenekunst og annen
scenekunst i 2016. Tall i millioner kroner.
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Men dette gir ikke et komplett bilde av inntektene fra scenekunst – vi må fortsatt løse det andre problemet i
listen over. Vi trenger et anslag på inntektene fra andre arenaer enn scenene som er med i bedriftspopulasjonen.
Til dette kan vi bruke resultatene fra spørreundersøkelsen til de skapende, utøvende og produserende leddende
i verdikjeden (se kapittel 2 og 4). Der ble respondentene spurt om å oppgi hvor mye inntekt de hadde fra
offentlige og private scener og fra andre arenaer (kulturhus, event-oppdrag og eventuelt egne produksjoner). I
gjennomsnitt oppga respondentene at inntektene fra offentlige og private scener, det vil si de inntektene vi har
estimert i Figur 3-2, utgjorde 70 prosent av de totale inntektene. Dermed legger vi til grunn at de 999 millionene
i figur 3-2 utgjør 70 prosent av de samlede inntektene fra musikkdramatisk scenekunst i 2016. Dette gir en
estimert totalinntekt fra all musikkdramatisk scenekunst i Norge i 2016 på 1,4 milliarder kroner.
I likhet med tallet i Figur 3-1 inkluderer dette imidlertid inntekter fra alle inntektskilder. Ved hjelp av samme
metodikk som i Figur 3-1 kan vi skille mellom de ulike inntektskildene. Resultatet av dette er vist i Figur 3-3 som
er vårt endelige anslag på inntektene forbundet med musikkdramatisk virksomhet.

Figur 3-3: Estimerte totale inntekter til musikkdramatisk virksomhet blant scener og produksjonsselskaper, fra ulike
inntektskilder. Tall i millioner kroner.
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Som det kommer frem av figuren gir våre beregninger et estimat på at det totale billettsalget til
musikkdramatiske forestillinger er på 343 millioner kroner. Dette tilsvarer 37 prosent av Rambøll (2017) sitt
anslag på samlede inntekter fra alle former for scenekunstforestillinger i Norge i 2016. Musikkdramatisk
scenekunst er med andre ord en svært viktig bidragsyter innenfor scenekunstfeltet.

3.2.1. Sentrale forutsetninger i beregningene
Veien fra scenenes totale omsetning i Figur 3-1 til anslaget på inntekter til musikkdramatisk virksomhet i Figur
3-3 innebærer en rekke forutsetninger. Her redegjør vi for to av disse forutsetningene.
For det første impliserer beregningene at det gis en like stor andel offentlige støtte per solgte billett til
musikkdramatiske oppsetninger som andre oppsetninger. Ettersom musikkdramatiske oppsetninger ofte er av
mer kommersiell karakter kan man argumentere for at det i gjennomsnitt trolig bevilges mindre statlig støtte per
billett solgt til musikkdramatiske oppsetninger. Trolig er gjennomsnittlig støtte per billett relativt høyere for mer
«smale» oppsetninger innen scenekunstfeltet. Dersom dette er tilfellet er anslaget på 921 millioner kroner i
samlet offentlig støtte til musikkdramatiske oppsetninger overdrevet. Vi har imidlertid ingen konkret informasjon
som indikerer den reelle størrelsen på støtten til musikkdramatiske oppsetninger relativt til andre typer
oppsetninger. Av den grunn har vi valgt å legge til grunn at støtten er lik.
For det andre forutsetter beregningene at gjennomsnittlig billettpris er lik for musikkdramatisk scenekunst som
andre former for scenekunst. Det er ikke gitt at dette er tilfellet. Vi har imidlertid ingen konkrete kilder som
indikerer at gjennomsnittlig billettpris er systematisk avvikende fra andre scenekunstformer. Derfor har vi lagt til
grunn at gjennomsnittlig billettpris er den samme for musikkdramatisk scenekunst og annen scenekunst.

3.3.

Ringvirkninger tilknyttet musikkdramatisk virksomhet

Så langt har vi sett at musikkdramatisk virksomhet er en viktig sjanger innenfor scenekunstfeltet. Våre
beregninger viser at 37 prosent av egeninntektene fra billettsalg fra scenekunst kan tilskrives musikkdramatisk
scenekunst. I tillegg til dette genereres det øvrig omsetning i form av salg av mat og drikke og andre ringvirkninger
i reiselivsnæringen. Mange som setter av en kveld til en musikkdramatisk forestilling vil også benytte anledningen
til å ta en tur på restaurant, café eller bar. Enkelte vil også komme reisende og dermed benytte seg av
overnattingstilbud der forestillingen finner sted.
I dette delkapittelet vil vi forsøke å si noe om hvor store disse ringvirkningene kan være. Vi vil fokusere på
ringvirkningene for Oslo i 2016 og gjøre noen anslag på hvor store ringvirkninger musikkdramatisk scenekunst
skapte gjennom tre kanaler:
•

Servering på arena – altså hvor mye som blir solgt av mat og drikke på arenaene der forestillingene
finner sted

•

Servering utenfor arena – hvor mye omsetning som genereres ved serveringssteder i samme by som
arenaen

•

Forbruk fra tilreisende fra andre fylker – hvor mye omsetning som genereres i næringslivet i samme by
som forestillingsarenaen.

3.3.1. Forutsetninger for beregning av ringvirkninger i Oslo i 2016
For å beregne ringvirkningene trenger vi informasjon om en rekke faktorer. Enkelte av disse har vi informasjon
om fra spørreundersøkelsene vi har gjennomført, årsrapporter til scenene eller fra andre kilder. For enkelte av
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faktorene er vi nødt til å gjøre noen antagelser. I tabellen under redegjør vi kort for hvilke forutsetninger vi legger
til grunn for beregningene av virkemidlene.
Antall billetter solgt. Beregnet på bakgrunn av tallene fra spørreundersøkelsen til scenene. Totalt oppgir scenene
i Oslo som har svart på undersøkelsen 414 400 billetter solgt til musikkdramatiske produksjoner i 2016. Når vi
estimerer billetter fra øvrige scener (37 prosent av billettene i snitt, se Figur 2-5) får vi samlet 510 000 billetter
til musikkdramatiske forestillinger i Oslo i 2016.
Billettpris. 435 kroner, basert på oppgitte billettinntekter og antall solgte billetter fra årsrapporter fra 15 ulike
scener.
Antall tilreisende (fra andre fylker). I spørreundersøkelsen til scenene ba vi scenene anslå hvor mange som i
snitt er tilreisende per musikkdramatiske forestilling. Det var imidlertid kun 15 som svarte på dette. Resultatene
er vist i Figur 3-4. Vi ser at de aller fleste anslår at mindre enn 10 prosent av publikum var tilreisende, og at noen
få anslår at dette kan være opp mot 50 prosent. Det er vanskelig å si noe sikkert på bakgrunn av dette
tallmaterialet. En tidligere rapport for kultur i Bergen (2013) oppgir imidlertid at det ved Den Nationale Scene og
Ole Bull Scene i Bergen var hhv. 7 og 20 prosent tilreisende til oppsetningene i løpet av sommeren og høsten
2012. Basert på disse to kildene legger vi til grunn to ulike scenarier for beregningene – ett der vi legger til grunn
at det er fem prosent tilreisende og ett der vi legger til grunn at det er ti prosent tilreisende.

Figur 3-4: Hvor stor andel av publikum til de musikkdramatiske produksjonene vil dere anslå er tilreisende? (N=15)
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Antall av lokalbefolkningen som benytter seg av servering i forbindelse med et scenebesøk. Her har vi ingen
relevant informasjon å hvile oss på. Vi legger derfor til grunn to scenarier – ett der vi legger til grunn at 10 prosent
av publikum ved forestillingene benytter seg av servering og ett der vi legger 25 prosent til grunn .
Servering ved arena. For å beregne hvor mye publikum benytter på servering ved arena benytter vi tallet fra
beregningene i forrige delkapittel – altså 32 millioner kroner (se Figur 3-3).
Forbruk utenfor arena. Her baserer vi oss på Innovasjon Norges turistundersøkelser der det legges til grunn at
en norsk tilreisende i Norge i med kultur som hovedformål for reisen, og som går på teater, ballett, konsert eller
operaforestillinger i snitt bruker 2360 kroner per gjestedøgn i 20169. Vi antar at hver tilreisende tilbringer ett
gjestedøgn i Oslo i forbindelse med forestillingen. Vi trekker imidlertid fra gjennomsnittlig billettpris på 435
kroner, og gjennomsnittlig forbruk på servering per billett, som er 25 kroner. Dette for å korrigere for billettpris

9

Tallene er hentet fra Innovasjon Norges «Kulturturistene 2016». Som er tilgjengelig på:
http://www.innovasjonnorge.no/contentassets/eb7672d0682244019898e6994f669e00/in-turistundersokelsen-2016--kulturturistene---final.pdf
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og servering ved sceneinstitusjonene, som allerede er med i våre tall. Dette gir gjennomsnittlig døgnforbruk på
1910 kroner utover forbruk ved scenene. I tråd med Innovasjon Norge sin turistundersøkelse fordeler dette seg
på følgende kategorier:
•

Overnatting: 660 kr

•

Opplevelser og varehandel: 220 kr

•

Servering: 600 kr

•

Transport 430 kr

Vi antar videre at lokalbefolkning har et lavere gjennomsnittlig døgnforbruk på servering utenom scenene enn
de som kommer tilreisende. I regnestykket tilskriver vi lokalbefolkning et serveringsforbruk på 300 kroner, som
er halvparten av forbruket til tilreisende.

3.3.2. Ringvirkninger fra musikkdramatisk virksomhet i Oslo i 2016
På grunn av høy usikkerhet tilknyttet andelen av publikum som er tilreisende, samt andelen av publikum som
benytter seg av servering i forbindelse med et scenebesøk har vi konstruert to ulike scenarier. Vi beregner
ringvirkninger for begge scenariene. Resultatet av beregningene er vist i Figur 3-5.

Figur 3-5: Anslått ekstra forbruk («ringvirkninger») for to ulike scenarier med andel tilreisende og andel av publikum som
Forbruk fra tilreisende

Lokalbefolkningens serveringsforbruk

Servering ved forestillingsarenaene

Scenario 2:
145 mill. kr
Scenario 1:
75 mill. kr

* 5 % tilreisende
* 10 % tilreisende
* 10 % av lokalbefolkning benytter seg av servering… * 25 % av lokalbefolkning benytter seg av servering…
benytter seg av servering. Kilde: Menon (2018)

Ringvirkningene er anslått til å ligge mellom 75 og 145 millioner kroner for Oslo i 2016. Figuren viser også
inndelingen mellom ringvirkninger fra lokalbefolkningens serveringsforbruk, servering ved forestillingsarenaene
og de tilreisendes forbruk. De tilreisendes forbruk utgjør den største andelen. Dette kommer av at de tilreisendes
konsum til overnatting, varehandel og øvrige tjenester er inkludert her.
Vi ser at ringvirkningene er følsomme for endringer i andelen tilreisende og andelen av lokalbefolkningen som
benytter seg av servering. Vi opplever imidlertid at vi har lagt nokså konservative anslag til grunn og at det derfor
er naturlig å forvente at det er relativt store ringvirkninger til reiselivsnæringen og andre næringer forbundet
med musikkdramatisk scenekunst.
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Figur 3-6 - Anslått ekstra forbruk («ringvirkninger») fordelt på bransje, for to ulike scenarier med andel tilreisende og andel
av publikum som benytter seg av servering
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Figur 3-6 viser forbruket til de tilreisende og lokalbefolkningen fordelt på ulike næringer. Forskjellen fra figuren
over er at vi her ikke skiller mellom hvorvidt det er lokalbefolkningen eller tilreisende som er kilden til
ringvirkningene. Vi ser at serveringsbransjen får klart størst omsetning, fulgt av overnattingsbransjen.
Som nevnt i forrige avsnitt legger vi til grunn at det ble solgt 510 000 billetter til musikkdramatiske forestillinger
i Oslo i 2016. Med en gjennomsnittlig billettpris på 435 kroner blir dette til sammen om lag 222 millioner kroner
i billettutgifter i Oslo alene10. Dersom man i tillegg legger til anslaget på ringvirkningene Figur 3-5 og Figur 3-6 får
vi at det totale forbruket i Oslos lokale næringsliv i 2016 er anslått å ligge mellom 297 og 367 millioner kroner –
langt høyere enn fra billettsalget alene.

3.3.3. Forbehold om ringvirkningsanalyser
I dette delkapittelet har vi forsøkt å beregne hvor mye konsum som skapes i andre deler av det lokale næringslivet
i Oslo som følge av at folk oppsøker musikkdramatisk scenekunst. Det er imidlertid viktig å presisere at slike
ringvirkningsanslag må tolkes med forsiktighet. Man kan ikke på bakgrunn av beregningene som gjøres her
argumentere for at det skapes verdier tilsvarende de ringvirkningene som beregnes. Beregningene som gjøres
her illustrerer såkalte bruttoeffekter av musikkdramatisk virksomhet i Oslo. Sagt på en annen måte viser
beregningene hvor mye musikkdramatisk scenekunst bidrar til konsum i andre deler av næringslivet i Oslo, men
de tar ikke hensyn til fortrengning av annen aktivitet. I fravær av musikkdramatiske scenekunst ville de tilreisende
trolig brukt pengene på fritidskonsum andre steder enn Oslo. Enkelte i lokalbefolkningen som bruker penger på
servering ville trolig handlet mat på nærbutikken og spist middag hjemme, mens andre ville kanskje spist på
restaurant i forbindelse med et annet arrangement de alternativt ville gått på. Nettoeffekten er derfor uklar, men
det er åpenbart at musikkdramatiske scenekunst utløser aktivitet i det lokale næringslivet i byen der aktiviteten
foregår.

10

Dette utgjør 65 prosent av det totale billettsalget til musikkdramatisk virksomhet i hele landet (se Figur 3-3).
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4.

Å leve av musikkdramatisk scenekunst

Analysen av spørreundersøkelsen til de skapende, utøvende og produserende leddende i
verdikjeden viser at det er relativt få som kan leve av musikkdramatisk virksomhet alene. Kun 13
prosent av respondentene kan sies å ha en inntekt som er høy nok til at de kan leve av den. Kun
halvparten av disse igjen arbeider eksklusivt med musikkdramatisk scenekunst.
For de øvrige ser vi to tydelige tendenser: Om lag en tredjedel av respondentene sikrer seg en
inntjening man kan leve av gjennom andre kanaler innenfor (scene)kunstfeltet. De øvrige to
tredjedelene har en inntjening som må sies å være for lav til å kunne leve av alene og man er dermed
nødt til å sikre ekstra inntjening utenfor kunstfeltet.
Vi finner videre at inntektsnivået er svært variert mellom respondentene, men at nivået jevnt over
er relativt lavt. Den gjennomsnittlige inntjeningen fra musikkdramatisk virksomhet for alle
respondentene var på 170 000 kroner i 2016. For de 13 prosentene som kan sies å ha en inntekt som
er høy nok til at de kan leve av den lå den gjennomsnittlige inntjeningen på 550 000 kroner.
I forrige kapittel så vi på det overordnede økonomiske bidraget fra musikkdramatisk scenekunst. Analysen viser
at musikkdramatisk scenekunst står for en betydelig andel (37 prosent) av egeninntektene fra billettsalget på
scenekunstfeltet. I tillegg så vi at musikkdramatiske oppsetninger genererer betydelige brutto ringvirkninger for
lokalt næringsliv.
I dette kapittelet retter vi fokuset mot de som jobber med musikkdramatisk scenekunst. Vi vil fokusere på den
økonomiske situasjonen til de som arbeider i de skapende, utøvende og produserende leddene i verdikjeden (se
Tabell 2-1). Hvordan er inntjeningen for de som jobber med musikkdramatisk scenekunst? Hvilke arenaer er mest
innbringende? Hvordan er inntjeningen for de ulike rollene i verdikjeden?
Analysen i dette kapittelet baserer seg på en omfattende spørreundersøkelse som vi har sendt ut til medlemmer
av syv bransjeorganisasjoner for aktører i verdikjeden for musikkdramatisk scenekunst. Spørreundersøkelsen er
rettet mot de som aktivt arbeider med musikkdramatisk scenekunst og stiller blant annet spørsmål om deres
roller og erfaring innen feltet, samt inntjening fra musikkdramatisk scenekunst og annen kunstnerisk virksomhet
i 2016. For detaljer om spørreundersøkelsen, se vedlegg 1.
Medlemmene i organisasjonene som har mottatt spørreundersøkelsen jobber primært frilans og det er trolig få
som har fast ansettelse. Resultatene i dette kapittelet er derfor først og fremst relevant for de som arbeider
frilans med musikkdramatisk scenekunst.

4.1.

Inntekter til aktørene i verdikjeden

I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om å oppgi sine inntekter fra musikkdramatiske scenekunst i
2016, samt inntekter fra annen kunstnerisk virksomhet. Respondentene ble ikke bedt om å oppgi inntekter fra
arbeid utenfor kunstfeltet.
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Millioner

Figur 4-1: Inntekter til som jobber med i de skapende, utøvende og produserende leddene i verdikjeden for
musikkdramatisk scenekunst fordelt på ulike arenaer.
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Basert på respondentens svar har vi estimert den totale inntjeningen for alle som jobber i de de skapende,
utøvende og produserende leddende i verdikjeden for musikkdramatisk scenekunst. Resultatene er vist i Figur
4-1. Som figuren viser har vi estimert at de samlede inntektene fra kunstnerisk virksomhet til de som arbeider
aktivt med musikkdramatisk scenekunst var 330 millioner kroner i 2016.
Dette tallet inkluderer imidlertid også inntekter fra annen kunstnerisk virksomhet. Som figuren viser utgjør
inntekten fra andre sjangere og annen kunstnerisk virksomhet i overkant av halvparten av dette beløpet. Den
samlede inntekten fra musikkdramatisk scenekunst er dermed beregnet til 147 millioner kroner i 2016.
I Figur 3-3 så vi at den samlede omsetningen fra alle arenaer for musikkdramatisk scenekunst var beregnet til 1,4
milliarder kroner i 2016. Dette angir omsetningen lengst ned i verdikjeden, altså omsetning ved arenaene der
forestillingene foregår, og inkluderer alle inntektskilder – ikke bare egeninntekter. Spørreundersøkelsen
indikerer dermed at om lag ti prosent av omsetningen lengst ned i verdikjeden ender opp som inntjening hos de
som arbeider i de skapende, utøvende og produserende leddende lengst opp i verdikjeden (150 millioner av 1,4
milliarder).
De øvrige andelene av omsetningen går til å dekke alle andre utgifter knyttet til oppsetningen ved arenaene.
Dette inkluderer utgifter til alle støttefunksjoner som rekvisitter, lys-, lyd- og sceneteknikk, markedsføring,
billettsalg, design og trykk av programmer, samt alle andre tilleggstjenester som arenaene er avhengige av. I
tillegg skal omsetningen dekke administrasjon og drift av arenaene.
Figur 4-1 viser hvordan inntektene i 2016 fordelte seg på ulike arenaer. Vi ser at den mest innbringende arenaen
for musikkdramatisk scenekunst var de etablerte scenene. Dette inkluderer både offentlige og private scener. I
tillegg ser vi at det var betydelige inntekter også fra egne produksjoner og events. Kulturhus utgjorde den minste
inntektskilden11.

11

I spørreundersøkelsen ble respondentene først bedt om å oppgi totalinntekten fra musikkdramatisk scenekunst for
2016, deretter ble de bedt om å fordele denne på de ulike postene i figuren. Trolig har det vært noe ulike tolkninger
ang. hvilke inntekter som skal plasseres hvor. Spesielt gjelder dette skillene mellom event, egne produksjoner og scener
som noen respondenter opplevde som uklare. Det er der for noe usikkerhet knyttet til disse skillene. Ettersom
respondentene ble bedt om å fordele totalinntekten er det imidlertid ikke fare for dobbelttelling.
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4.1.1. Inntektsandelen fra musikkdramatisk scenekunst er høyere blant MTF-medlemmer
Figur 4-1 viser at de som jobber med musikkdramatisk scenekunst har betydelige inntekter fra annen kunstnerisk
virksomhet. Dette gjelder for de aller fleste – spesielt på utøversiden, der mange skuespillere, musikere og andre
har oppdrag for produksjoner innen andre sjangere (mer om dette i kapittel 4.3 under).

Figur 4-2: Respondentenes fordeling av inntekter mellom musikkdramatisk virksomhet og inntekt fra annen kunstnerisk
virksomhet
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Vi ser at det er et tydelig skille blant respondentene. Dette er tydeligst når vi skiller ut andelen inntekter fra
musikkdramatikk hos medlemmer av Musikkteaterforum (MTF) fra de øvrige respondentene i undersøkelsen.
Man kan forvente at de som er medlemmer i MTF arbeider mer med musikkdramatisk scenekunst i sin karriere
enn de som ikke er medlem. Figur 4-2 bekrefter dette. I kakediagrammet til høyre i figuren ser vi fordelingen
mellom inntektsandelen fra musikkdramatisk scenekunst og annen kunstnerisk virksomhet for alle
respondentene – dette er samme fordeling som i Figur 4-1. De to kakediagrammene til høyre viser fordelingen
for hhv. MTF-medlemmer og de som ikke er medlem av MTF, men av én eller flere av de øvrige organisasjonene
som har mottatt spørreundersøkelsen. Vi ser at for MTF-respondentene er om lag to tredjedeler av inntekten fra
musikkdramatisk scenekunst. For de som ikke er MTF-medlemmer er det motsatt – kun én tredjedel av inntekten
kommer fra musikkdramatisk scenekunst.

4.2.

Årlig inntjening for de som jobber med musikkdramatisk scenekunst

Så langt har vi kun sett på inntjening til aktørene som jobber med musikkdramatisk scenekunst samlet. I det
følgende vil vi fokusere på den enkeltes inntjening fra arbeid innenfor musikkdramatisk scenekunst og forholdet
mellom inntekt fra musikkdramatisk virksomhet relativt til øvrig kunstnerisk virksomhet.

Tabell 4-1: Inntektsstatistikk for alle respondenter som er aktive innen musikkdramatisk scenekunst (N=304).
Inntekt-kilde

Kunstnerisk arbeid totalt

Gjennomsnitt

350 000

170 00

Median

300 000

100 000

Øvre Kvartil

500 000

265 000

2 450 000

900 000

Maks
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Tabell 4-1 viser en oversikt over inntekt for de som jobber med musikkdramatisk scenekunst. Tallene i tabellen
basert på alle respondentene som oppgir at de er aktive innen musikkdramatisk scenekunst 12. Tabellens
senterkolonne angir inntekt fra alt kunstnerisk arbeid samlet, mens høyrekolonnen angir inntekt kun fra
musikkdramatisk scenekunst. Radene i tabellen angir ulike mål på inntekten.
Vi ser at respondentene i gjennomsnitt hadde en inntekt på om lag 350 000 fra kunstnerisk virksomhet i 201613.
Gjennomsnittsinntekten fra musikkdramatisk scenekunst var 170 000 kroner. Dette kan anses som relativt lavt.
Ser vi på medianinntekten er denne enda lavere. Det betyr at brorparten av respondentene har oppgitt beløp
som ligger lavere enn gjennomsnittsanslaget14. At gjennomsnittsverdien er høyere enn medianverdien tyder på
at det er en minoritet blant respondentene som har relativt høy inntekt og dermed trekker gjennomsnittet opp.
Dette tydeliggjøres av de to nederste radene i tabellen. Vi ser at det øvre kvartilet blant respondentene, altså de
25 prosentene av respondentene med høyest inntekt, alle har en samlet inntekt fra kunstnerisk virksomhet på
over 500 000 kroner og inntekt fra musikkdramatisk scenekunst på over 265 000 kroner. Den høyest rapporterte
inntekten fra musikkdramatisk scenekunst blant respondentene i 2016 var 900 000 kroner. Dette betyr at
inntektene i det øvre kvartilet er fordelt mellom 500 000 og 900 000 kroner.

Figur 4-3: Respondentenes oppgitte inntekter fra kunstnerisk virksomhet samlet og fra musikkdramatisk scenekunst
(N=304).
Kunstnerisk virksomhet totalt

Musikkdramatisk scenekunst

3 000 000

2 500 000

Inntjeningsnivå

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

-

50

100

150

200

250

Antall respondenter

12

Med dette mener vi at de har svart JA på spørsmål om de hadde inntjening fra musikkdramatisk scenekunst i 2016 i
spørreundersøkelsen til de skapende, utøvede og produserende leddene i verdikjeden. Totalt 304 stk.
13 Som nevnt har vi ikke oversikt over eventuell inntekt utenfor det kunstfeltet – det er derfor viktig at dette ikke tolkes
som respondentens totale årslønn.
14 Medianobservasjonen i et datasett angir svaret til den respondenten som har
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Tallene i Tabell 4-1 indikerer at det er relativt høy spredning blant respondentenes oppgitte inntjening. I Figur
4-3 har vi plottet alle observasjonene av oppgitt inntjening fra kunstnerisk virksomhet totalt, samt fra
musikkdramatisk scenekunst. Begge dataseriene er plottet i stigende rekkefølge og er frikoblet fra hverandre 15.
Dette gjør at man for begge dataseriene kan lese hvor mange av respondentenes svar som ligger over (eller
under) et gitt inntjeningsnivå. For eksempel ser vi at om lag 150 av respondentene oppgir en total inntekt fra
kunstnerisk virksomhet (blå observasjoner) til under 500 000 kroner.
Figur 4-3 bekrefter innsikten fra Tabell 4-1: Respondentens oppgitte inntjening varierer kraftig – fra helt ned mot
null til flere millioner kroner. Vi ser også at det er en relativt høy andel som ligger nokså lavt når det gjelder
inntjening – spesielt når det gjelder inntjening fra musikkdramatisk scenekunst. Dette forklarer hvorfor
gjennomsnittet i Tabell 4-1 er såpass lavt. Sammen indikerer dermed tabell 4-1 og 4-3 at det er relativt få som
har høy nok inntjening til at man kan leve av musikkdramatisk scenekunst alene. Dette diskuteres nærmere
kapittel 4.3 under.

4.2.1. Inntekter fordelt på de ulike rollene i verdikjeden
Tabell 4-2 følger samme oppsett som Tabell 4-1, men her har vi utvidet tabellen slik at den oppgir inntekten for
de ulike rollekategoriene spesifisert i kapittel 2.2.1. Dette gjør det mulig å se om det er variasjoner i inntekter
mellom de ulike rollene. Som tabellen viser er det relativt liten variasjon i inntekter mellom gruppene. Dette
kommer trolig av at det er høy grad av overlapp mellom de ulike rollene – respondentene arbeider på kryss og
tvers av ulike roller slik at inntekten deres tas med i beregningene flere steder (se Tabell 2-1). Dette bidrar til å
redusere variasjonen mellom rolleinnehaverne.

Tabell 4-2: Inntektsstatistikk for respondentene fordelt på ulike roller i verdikjeden (N=304)
Opphavere

Kunstnerisk ledelse

Utøvere

Design

Kunstnerisk

Musikk-

Kunstnerisk

Musikk-

Kunstnerisk

Musikk-

Kunstnerisk

Musikk-

arbeid

dramatisk

arbeid

dramatisk

arbeid

dramatisk

arbeid

dramatisk

totalt

scenekunst

totalt

scenekunst

totalt

scenekunst

totalt

scenekunst

Gjennomsnitt

385 000

155 000

390 000

200 000

335 000

190 000

320 000

150 000

Median

300 000

80 000

350 000

120 000

300 000

120 000

275 000

100 000

Øvre Kvartil

500 000

250 000

550 000

300 000

460 000

300 000

400 000

200 000

2 450 000

900 000

1500 000

900 000

1 100 000

900 000

1 100 000

500 000

Inntekt-kilde

Maks

Vi ser allikevel en tendens til at enkelte av rollene har høyere inntekt enn andre. Vi ser at kunstnerisk ledelse og
opphavere har noe høyere generell kunstnerisk inntjening sammenlignet med utøvere og design. Dette gjelder
spesielt det øvre kvartilet og maksinntjeningen – der begge disse ligger høyere. Det er imidlertid interessant å se
at utøverne har den høyeste inntjeningen fra musikkdramatisk scenekunst sett i forhold til til hva de oppgir som
samlet inntekt fra kunstnerisk virksomhet. Dette gjelder for alle inntektsmålene i tabellen (altså alle radene).
Opphaverne og design har det største spriket mellom inntekt fra musikkdramatisk scenekunst og fra kunstnerisk
arbeid totalt.

15

Dette innebærer at observasjonene er frikoblede i den forstand at én respondents oppgitte inntjening fra kunstnerisk
virksomhet totalt ikke korresponderer med observasjonen for musikkdramatisk scenekunst som ligger nedenfor.
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4.3.

De som lever av musikkdramatisk scenekunst

I forrige delkapittel så vi på inntjeningen for alle respondentene til undersøkelsen samlet. Som nevnt er tallene
jevnt over relativt lave. Man skal imidlertid være forsiktig med å konkludere på bakgrunn av disse tallene at de
som arbeider med musikkdramatisk scenekunst har for lav lønn, eller at det er for lite jobber der ute. Dette av
to grunner. For det første er spørreundersøkelsen rettet mot alle som er aktive innen musikkdramatisk
virksomhet og som er medlem av én av de syv organisasjonene som har mottatt undersøkelsen (se avsnitt 2.2.2).
Dette inkluderer studenter og personer som kun arbeider deltid med musikkdramatisk scenekunst. For det andre
har vi kun spurt om inntjening for 2016. Musikkdramatisk scenekunst, og scenekunst generelt, er preget av
variasjon fra år til år. Flere respondenter har gitt uttrykk for at de har hatt høyere inntjening tidligere år.
I dette delkapittelet vil vi derfor skille ut de som tjente nok i 2016 til å faktisk kunne leve av kunstnerisk
virksomhet. Hva dette innebærer vil naturlig vis variere ut fra den enkeltes situasjon. Hva som er høy nok inntekt
til at man kan «leve av det» er i stor grad et subjektivt spørsmål. Vi er allikevel nødt til å sette en grense. Vi
definerer dette på følgende måte: En person anses å kunne leve av sitt arbeid dersom vedkommende har en
inntekt på minst 400 000 kroner. I de følgende avsnittene vil vi se på inntjeningen for de respondentene som
oppfyller dette kriteriet.

4.3.1. De som lever av kunstnerisk virksomhet som også har inntekter fra
musikkdramatikk
Som nevnt er det svært vanlig at de som arbeider med musikkdramatisk scenekunst er multikunstnere i den
forstand at de, i tillegg til å fylle flere roller i verdikjeden for musikkdramatisk virksomhet, har inntekter fra annen
kunstnerisk virksomhet (se kapittel 4.1). Derfor er det interessant å se på inntekten til de som har høye nok
inntekter fra musikkdramatisk virksomhet og annen kunstnerisk virksomhet til at de kan leve av dette (i henhold
til definisjonen over).
Tabell 4-3 viser en oversikt over inntekten til de som oppfyller dette kriteriet. Totalt gjelder dette 107 av
respondentene – omtrent en tredjedel av de som oppgir at de er aktive innen musikkdramatisk scenekunst. Som
det kommer frem av tabellen er disse tallene betydelig høyere enn tidligere. Vi ser at gjennomsnittsinntjeningen
fra kunstnerisk arbeid totalt er på 620 000 kroner og at gjennomsnittlig inntjening fra musikkdramatisk
scenekunst utgjør om lag halvparten av dette.

Tabell 4-3: Inntektsstatistikk for de som har høy nok inntekt til å «leve av» kunstnerisk virksomhet og som også har
inntekter fra musikkdramatikk (N=107).
Inntekt-kilde

Kunstnerisk arbeid totalt

Musikkdramatisk scenekunst

Gjennomsnitt

620 000

295 000

Median

550 000

270 000

Øvre Kvartil

700 000

450 000

2 450 000

900 000

107

107

Maks
N

Utover at tallene i Tabell 4-3 jevnt over er høyere enn i Tabell 4-1 er de øvrige tendensene det samme. Dette
gjelder også for de ulike rollene som er vist i Tabell 4-4 under. Her ser vi det samme mønsteret som tidligere –
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det er opphavere og kunstneriske ledere som har den høyeste inntjeningen. I tabell 4-4 kommer dette også frem
ved at det er et høyere antall respondenter i disse gruppene, hhv. 68 og 70, enn i de øvrige 16.

Tabell 4-4: Inntektsstatistikk for respondentene fordelt på ulike roller i verdikjeden. Kun for respondenter som har høy nok
inntekt til å «leve av» kunstnerisk virksomhet og som også har inntekter fra musikkdramatikk (N=107).
Opphavere

Kunstnerisk ledelse

Utøvere

Design

Kunstnerisk

Musikk-

Kunstnerisk

Musikk-

Kunstnerisk

Musikk-

Kunstnerisk

Musikk-

arbeid

dramatisk

arbeid

dramatisk

arbeid

dramatisk

arbeid

dramatisk

totalt

scenekunst

totalt

scenekunst

totalt

scenekunst

totalt

scenekunst

Gjennomsnitt

660 000

275 000

615 000

300 000

595 000

315 000

630 000

265 000

Median

600 000

225 000

600 000

300 000

575 00

300 000

550 000

200 000

Øvre Kvartil

750 000

400 000

700 000

450 000

700 000

450 000

900 000

450 000

2 450 000

900 000

1 500 000

900 000

1 100 000

900 000

1 100 000

500 000

68

68

70

70

56

56

7

7

Inntekt-kilde

Maks
N

4.3.2. De som lever av musikkdramatisk virksomhet alene
Så langt har vi fokusert på de som både har inntekt fra musikkdramatisk scenekunst samt annen scenekunst. I
dette avsnittet ser vi på de som kun har inntekt fra musikkdramatisk scenekunst – eller i det minste har høy nok
inntjening fra musikkdramatisk virksomhet til å leve av dette.
Tabell 4-5 oppsummer statistikken for de respondentene dette gjelder. Overordnet kan vi se at det er snakk om
en relativt liten andel av respondentene. Dette kommer av at de aller fleste respondentene, selv de med relativt
høy inntjening fra musikkdramatisk virksomhet, også har en betydelig andel av sin samlede inntekt fra annet
arbeid innen kunstfeltet.

Tabell 4-5: inntjening for de som lever av musikkdramatisk scenekunst.

Antall

Gjennomsnitts-

respondenter (N)

inntjening

Kun inntekt fra musikkdramatisk scenekunst

44

315 000

Inntjening fra musikkdramatisk scenekunst over 400 000

37

550 000

Kun inntekt fra musikkdramatisk scenekunst

17

600 000

Også har inntekt fra annen kunstnerisk virksomhet

20

750 000

Den første raden i Tabell 4-5 angir hvor mange av respondentene som kun har inntekt fra musikkdramatisk
scenekunst – uavhengig av hvor høy inntjeningen er. Dette er årsaken til at den gjennomsnittlige inntjeningen er
relativt lav her. Det er kun 44 av respondentene som oppgir at de kun har inntekt fra musikkdramatisk
scenekunst. Dette utgjør om lag 15 prosent av respondentene i undersøkelsen.

16

Årsaken til at tallene i den nederste kolonnen summerer opp til et høyere antall respondenter enn vi har med i
undersøkelsen (107) er at det er overlapp mellom gruppene. Se kapittel 2.2.1.
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Den andre raden i Tabell 4-5 er mer interessant. Her viser vi alle som oppfyller kriteriet for «å leve av»
musikkdramatisk scenekunst alene. Disse 37 respondentene har med andre ord oppgitt minst 400 000 kroner i
inntjening fra musikkdramatisk scenekunst alene. Dette utgjør om lag 13 prosent av respondentene totalt. For
denne gruppen er gjennomsnittsinntekten betraktelig høyere – 550 000 kroner.
Gruppen med høy nok inntjening til å kunne leve av musikkdramatikk alene kan igjen deles i to. 17 av disse har
ingen inntjening fra annen kunstnerisk virksomhet – de lever med andre ord av musikkdramatikk alene.
Gjennomsnittsinntekten til denne gruppen er på 600 000 kroner. Respondentene i denne gruppen er spesielt
interessante ettersom disse kan anses å være de mest rendyrkede musikkdramatiske scenekunstnere og
opphavere. Og det er relativt få av dem – de utgjør kun 6 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen som
er aktive innen musikkdramatikk.
Gruppen i den nederste raden er også interessant. Disse må også kunne sies å være blant de mest profesjonelle
musikkdramatiske scenekunstnerne, men disse har også inntjening fra annen kunstnerisk virksomhet. Dette gjør
at de får en relativt sett svært høy gjennomsnittsinntekt. Denne gruppen utgjør 7 prosent av respondentene i
spørreundersøkelsen som er aktive innen musikkdramatikk.
Oppsummert gir de tre nederste radene i Tabell 4-5 oss en oversikt over de mest rendyrkede musikkdramatiske
kunstnerne blant respondentene. Mest interessant er det at disse utgjør en såpass liten andel av det totale
antallet respondenter. Kun 13 prosent befinner seg i denne gruppen.
For de øvrige respondentene i spørreundersøkelsen ser vi to tydelige tendenser basert på funnene som er
presentert i dette kapittelet. Enkelte sikrer seg en inntjening man kan leve av gjennom andre kanaler innenfor
(scene)kunstfeltet. Dette gjelder om lag en tredjedel av respondentene. De øvrige to tredjedelene har en
inntjening som må sies å være for lav til å kunne leve av alene og man er dermed nødt til å sikre ekstra inntjening
utenfor kunstfeltet17.

17

Det er imidlertid viktig å presisere at respondentene ikke har oppgitt alternative inntjeningskilder, eller har oppgitt
om de er sysselsatt i deltidsstillinger eller liknende utenfor kunstfeltet. Vi har kun bedt respondentene om å oppgi
inntjening fra kunstnerisk virksomhet og herunder musikkdramatisk virksomhet. Alle påstander om inntjening fra andre
inntektskilder må derfor leses som spekulering fra vår side.
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Vedlegg 1: Spørreundersøkelsen til de skapende, utøvende
og produserende leddene i verdikjeden
En spørreundersøkelse ble sendt ut til personer som arbeider med å skape musikkdramatiske verk eller som er
involvert som utøvere i musikkdramatisk produksjoner 18. Spørreskjemaet ble sendt ut i perioden november
2017-januar 2018. Formålet med undersøkelsen var blant annet å avdekke hvor personer som arbeider med
musikkdramatikk får inntektene sine fra, hvor mye de tjener m.fl.
Mottakere av undersøkelsen er identifisert via interesseorganisasjoner for ulike deler av verdikjeden. Menon
kontaktet i utgangspunktet rundt 10 organisasjoner, der de 7 organisasjonene listet under samtykket til å delta.
Av hensyn til å bevare anonymitet av medlemmenes kontaktinformasjon sendte organisasjonene selv ut e-post
med lenke til undersøkelsen. Det er varierende hvor mange ganger undersøkelsen er sendt ut, ettersom de ulike
organisasjonene har forskjellige retningslinjer på slikt.

Tabell - Medlemsorganisasjonene som har deltatt i undersøkelsen, antall utsendelser, respondenter og medlemmer totalt.

Organisasjon

Antall utsendelser

Antall respondenter

Antall medlemmer totalt

på undersøkelsen
Musikkteaterforum

4

116

327

Norske Dansekunstnere

2

25

870

Dramatikerforbundet

2

113

349

NOPA

3

51

1064

Norsk Skuespillerforbund

1

59

1400

Norske Sceneinstruktører

3

74

192

Norsk Komponistforening

2

72

209

Spørreundersøkelsen fikk totalt 423 svar på spørreundersøkelsen fra organisasjonene og av disse var det 304
som er aktive innen musikkdramatisk scenekunst. De øvrige 119 er medlemmer i organisasjonene, men jobber
med annen kunstnerisk virksomhet. Andel svar fra de ulike organisasjonene er påvirket av hvor mange ganger
undersøkelsen er sendt ut og hvor aktive pådrivere organisasjonenes ledere har vært for å få den fylt ut. Dette
har vi tatt hensyn til i våre beregninger.
Under følger en kopi av spørreskjemaet.

18

I praksis har ofte samme person flere roller både som skaper og utøver, slik at det ikke er et klart skille.
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelse til scener og
produksjonsselskaper
En spørreundersøkelse ble sendt ut til produsentselskap og scener, med hovedformål å avdekke hvor stor andel
av deres aktivitet som er musikkdramatisk virksomhet. Spørreundersøkelsen ble sendt til 48 aktører, som
inkluderte 34 medlemmer av Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og 14 medlemmer av Produsentforeningen
for privatteatre. Samlet dekker disse aktørene 90 prosent av omsetningen for norske scener/produsenter.
Spørreskjemaet ble sendt ut i perioden november 2017-januar 2018.Etter tre utsendelser mottok vi 26 svar av
de 48 spurte. VI supplerte svarene ved å lese gjennom årsrapporter og fylle ut undersøkelsen på vegne av
ytterligere 4 aktører, slik at det samlet er 30 respondenter (altså 60 prosent av aktørene). De vi har informasjon
fra dekker 80 prosent av omsetningen i bransjen, som illustrert i figuren under. Den totale omsetningen i bransjen
er basert på regnskapstall fra de 114 bedriftene som er identifisert i regnskapsdatabasen (Se vedlegg over om
bedriftspopulasjon).

Figur - Total omsetningen blant relevante scener/produksjonsselskap fordelt på respondenter, mottakere av undersøkelse
som ikke har svart, og aktører som ikke er med i undersøkelsen.
3 500

3 083

Scenenes inntekter i 2016, mill. kr

3 000

Øvirge aktører
2 500

2 000

Aktører som har fått
tilsendt undersøkelse,
men ikke svart

1 500

80 %
1 000

Respondenter

500

0

Basert på svar fra spørreundersøkelsen har vi beregnet gjennomsnittstall som vi bruker til å beregne aktivitetsog inntektstall også for de aktørene som ikke har svart, eller som ikke har mottatt undersøkelsen.

Under følger en kopi av spørreskjemaet.
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Vedlegg 3: Bedriftspopulasjonen
Når vi skal beregne total størrelse på en bransje vil vi ha med aktivitet som skjer i alle bedriftene i bransjen.
Menon har utviklet en egen database med regnskapstall og ansatte for alle selskap i Norge som leverer regnskap
til Brønnøysundregistrene. Menons regnskapsdatabase inneholder fullstendige regnskapstall for alle foretak som
er rapporteringspliktige til foretaksregisteret. Til hvert organisasjonsnummer er det tilknyttet standard
regnskapsinformasjon, tall på antall ansatte, eierskap og bransjekode som bedriftene er registrert i hos SSB.
Databasen oppdateres og kvalitetssikres kontinuerlig. Datasettet er bearbeidet av både Menon og Bisnode D&B
Norway. Sistnevnte er Menons leverandør av disse dataene.
Bransjekodene danner utgangspunkt for å identifisere relevante virksomheter. Det er imidlertid ingen egen
bransjekode for scener og produsentselskap, og de ulike virksomhetene har kategorisert seg ulikt. For å finne de
relevante virksomhetene har vi først studert de bransjekodene der scenene og produksjonsselskapene vi kjenner
til gjennom NTO og PfP er registrert, og plukket ut de øvrige selskapene som ser relevante ut. Vi har derigjennom
gjort tekstsøk i alle øvrige bransjekoder som ser relevante ut, og så sjekket bedriftenes hjemmesider for å se om
det er relevant. Totalt har vi identifisert 114 aktører som var aktive innen scenekunstfeltet i 2016. Listen nedenfor
viser innenfor hvilke næringskoder vi har funnet disse 114 bedriftene.

Tabell - Oversikt over bransjetilhørighet for scenene/produsentselskapene som danner grunnlag for beregninger av
musikkdramatikkens størrelse
Antall bedrifter
Bransjekode

Bransjebeskrivelse

med i

Hvordan identifisert som

populasjon/totalt

relevant

antall bedrifter i
bransjekoden
59110

PRODUKSJON AV FILM, VIDEO OG

2/1132

Har medlemmer i NTO + tekstsøk

FJERNSYNSPROGRAMMER
74903

IMPRESARIOVIRKSOMHET

1/323

Tekstsøk

79903

OPPLEVELSES-, ARRANGEMENTS- OG

7/709

Har edlemmer i NTO/PfP +

AKTIVITETSARRANGØRVIRKSOMHET

tekstsøk

85522

UNDERVISNING I KUNSTFAG

2/115

Tekstsøk

90011

UTØVENDE KUNSTNERE OG

6/466

Har medlemmer i NTO + tekstsøk

54/191

Har medlemmer i NTO/PfP +

UNDERHOLDNINGSVIRKSOMHET INNEN
MUSIKK
90012

UTØVENDE KUNSTNERE OG
UNDERHOLDNINGSVIRKSOMHET INNEN

tekstsøk

SCENEKUNST
90020

TJENESTER TILKNYTTET

18/690

Har medlemmer i PfP + tekstsøk

1/238

Tekstsøk

4/72

Har medlemmer i PfP + tekstsøk

6/36

Har medlemmer i NTO/PfP +

UNDERHOLDNINGSVIRKSOMHET
90031

SELVSTENDIG KUNSTNERISK VIRKSOMHET
INNEN VISUELL KUNST

90032

SELVSTENDIG KUNSTNERISK VIRKSOMHET
INNEN MUSIKK

90033

SELVSTENDIG KUNSTNERISK VIRKSOMHET
INNEN SCENEKUNST

90040

DRIFT AV LOKALER TILKNYTTET

tekstsøk
10/50

Har medlemmer i PfP + tekstsøk

KUNSTNERISK VIRKSOMHET
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93291

OPPLEVELSESAKTIVITETER

1/308

Tekstsøk

94991

AKTIVITETER I ANDRE

2/1099

Har medlemmer i NTO + tekstsøk

INTERESSEORGANISASJONER IKKE NEVNT
ANNET STED

De 114 aktive bedriftene hadde en samlet omsetning på 3083 millioner kroner i 2016, i følge Menons database.
Omsetningstallene inkluderer både kommersielle inntekter, sponsorinntekter og ulike typer offentlig støtte.
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Menon Economics analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter.
Vi er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked.
Menon kombinerer samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor fagfelt som samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, verdsetting, nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans og organisasjonsdesign. Vi benytter
forskningsbaserte metoder i våre analyser og jobber tett med ledende akademiske miljøer innenfor de fleste
fagfelt. Alle offentlige rapporter fra Menon er tilgjengelige på vår hjemmeside www.menon.no.
+47 909 90 102 | post@menon.no | Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo | menon.no
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