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DANSK MUSIK FORTSAT EN MILLIARDINDUSTRI  

Dansk musik har betydning for samfundsøkonomien. Sidste år bidrog musikken med 

6,8 milliarder kroner. Det viser en ny branchestatistik, som Rambøll offentliggør i dag. 

 

Dansk musik genererer milliarder til samfundsøkonomien og sikrer beskæftigelse på en lang 

række områder. Det dokumenteres i den omfattende rapport Dansk Musikomsætning 2014, 

som Rambøll har udarbejdet på vegne den danske musikbranche.  

 

Rapporten præsenteres i dag på Folkemødet af direktør i Rambøll, Henrik Rosenberg Sei-

ding, som udtaler: ”Centrale aktører i musikbranchen har bedt Rambøll om at udforme en 

veldokumenteret branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi 

for 2014. Arbejdet viser, at branchen med en bruttoomsætning på 6,8 milliarder er en milli-

ardindustri, der bidrager væsentligt til det danske samfund.”  

 

Koncerter og indspillet musik skaber størst omsætning 

De største kilder til branchens imponerende omsætning er henholdsvis salg af indspillet mu-

sik og livemusik. Den indspillede musik står for 38,6 % af omsætningen og udgør samlet 2,6 

milliarder kroner, der dækker over indtægter fra områder som streaming, download, radio og 

salg af cd’er.  

 

Livemusikken står for en omsætning på 3,9 milliarder kroner svarende til 57,3 %. Branche-

statistikken fastslår, at hele 46 % af omsætningen fra livemusik stammer fra direkte relateret 

omsætning fra eksempelvis mad og drikkevarer. Dermed understreger de nye tal samtidig, at 

musikken er en effektiv løftestang i forhold til at skabe merværdi.  

 

Musikeksporten, der dækker over både musikturisme til Danmark og eksport af dansk musik, 

bidrager også mærkbart til omsætningen. 8,3 % af den samlede omsætning stammer i 2014 

fra musikeksport. 

 

Fælles indsats i musikbranchen 

Branchestatistikken er lavet på opdrag af IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og DMFF, 

som samtidig har assisteret Rambøll ved dataindsamlingen. 

 

Thomas Maagaard Dyekjær fra Gramex har stået i spidsen for musikbranchens initiativ, og 

han er tilfreds med samarbejdet: ”Dansk Musikomsætning 2014 er resultatet af et unikt og 

omfattende samarbejde mellem musikbranchens tungeste organisationer. Det skal vi bygge 

videre på, når vi også fremadrettet vil synliggøre musikkens reelle økonomiske værdi for 

samfundet”.  

 

Det er tredje år i træk, musikbranchen og Rambøll samarbejder om en branchestatistik. 

Grundet metodiske forbedringer er tallene for 2014 dog ikke direkte sammenlignelige med 

tallene fra de foregående år.  
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Musikbranchen bidrager til samfundsøkonomien 

- Musikbranchen har en omsætning på 6,802 milliarder i 2014 

- Den årlige omsætning svarer til 4.135 årsværk 

 

Indspillet musik 

- Indspillet musik udgør 38,6 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2014 

svarende til 2,625 milliarder 

 

Livemusik 

- Livemusik udgør 57,3 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2014 svaren-

de til 3,901 milliarder 

 

Relateret omsætning 

- Ved livemusik udgør anden publikumsomsætning (mad og drikkevarer) 46 % af om-

sætningen 

- Øvrig musikomsætning som merchandise, reklamer og sponsorater udgør 4,1 % af 

den samlede omsætning i 2014 

 

Musikeksporten 

- Musikeksport udgør 8,3 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2014 sva-

rende til 567 millioner 

 

Metoderegulering 

- Opgørelsesmetoden i Dansk Musikomsætning 2014 er i det store hele videreført fra 

Dansk Musikstatistik 2012 og 2013. Der er imidlertid foretaget metodiske reguleringer 

for at forbedre opgørelsen og skabe et mere præcist billede af musikkens økonomi-

ske værdi. Dette medfører et brud i opgørelsen af musikkens værdi, og det er således 

ikke muligt at sammenligne 2014-tallene direkte med værdierne for tidligere år. 
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KONTAKTINFORMATIONER 
 

For yderligere information og interviews kontakt: 

 

Koda  

Projektleder Andreas Dalvad Hansen 

Tlf.: 23 60 64 63 ◦ E-mail: aha@koda.dk  

 

Music Export Denmark 

Adm. direktør Thomas Rohde 

Tlf.: 20 35 84 44 ◦ E-mail: thomas@mxd.dk  

 

Dansk Live 

Udviklingschef Susanne Docherty 

Tlf.: 51 32 45 40 ◦ E-mail: susanne@dansklive.dk  

 

Gramex 

Underdirektør Thomas Maagaard Dyekjær 

Tlf.: 20 11 42 24 ◦ E-mail: tmd@gramex.dk 

 

Dansk Musikforlæggerforening 

Bestyrelsesmedlem Peter Littauer 

Tlf.: 23 63 82 30 ◦ E-mail: peter@sundance.dk 

 

IFPI 

Kommunikationschef Lasse Lindholm 

Tlf.: 26 23 38 33 ◦ E-mail: lal@ifpi.dk  

 

For yderligere information om metoden bag statistikken kontakt Rambøll: 

 

Rambøll 

Direktør Henrik Rosenberg Seiding 

Tlf.: 51 61 82 55 ◦ E-mail: hers@ramboll.com 
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