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FORORD 
Den norske musikkbransjen er sterkere 
enn på lenge. I 2013 ble det solgt 
musikk for kr 603 millioner i Norge, en 
oppgang på hele 11% fra 2012, hvor 
totalsalget var på 545 millioner.  
 
Det er særlig det norske folks overgang 
til streamingtjenestene som gjør at 
markedet nå er i en formidabel utvikling. 
Inntektene fra streamingtjenester som 
Spotify, Wimp og Beat har en oppgang 
på hele 60% fra året før, og utgjør nå 
65% av omsetningen av musikk i 
Norge. 
 
Digitalt salg totalt (streaming og 
nedlasting) økte med 40%, fra 335 
millioner til 468 millioner. Dette fører 
Norge til verdenstoppen innen digitalt 
konsum av musikk. 
 
Musikkbransjen og de selskapene IFPI 
representerer (store og små) ser en ny 
musikkindustri vokse frem. Den er 
smartere (data- og analysedrevet), den 
er tettere på publikum (sosiale 
medier), muliggjør raskere global 
spredning av musikk 
(eksempelvis Envy og Ylvis) og de nye 
forretningsmodellene gir økte 
inntekter som kan reinvesteres i nye 
norske satsninger. 

Vi er svært positive til den gode utviklingen, og vi skal jobbe hardt for å sikre en fortsatt god 
utvikling i årene fremover. Vi jobber med å øke bruken av streamingtjenester i alle 
alderssegmenter, med særlig fokus på 40+. Vi har sett en nedgang i konsum av norsk musikk i 
overgangen fra et fysisk marked til et digitalt marked, og denne trenden ønsker vi å snu. Vi mener 
en større aldersmessig utbredelse i bruk av streamingtjenester vil bidra positivt for den 
norske musikken. I tillegg jobber vi videre med å sikre transparens og forståelse rundt de nye 
forretningsmodellene, og derigjennom sikre en felles oppfatning om at vi står ovenfor en positiv ny 
virkelighet - for norske forbrukere, norske plateselskaper og norske artister. 
 

Marte Thorsby, IFPI Norge 

Managing Director IFPI Norge: 
Marte Thorsby 



Musikkbransjens snuoperasjon 
Fig. 1 Omsetningsutvikling 2008 - 2013 
 

	  

Musikkbransjen er i stadig endring. Der vi 
tidligere så en jevn nedgang i det totale 
musikkmarkedet, har trenden nå snudd. De 
siste to årene har det totale musikkmarkedet 
igjen vært i vekst – alene takket være det 
digitale markedet. 
 
Musikkforbruket har fra 2008 til i dag 
forandret seg. Vi har endret våre vaner og 
har gått fra tradisjonelle fysiske 
musikkinnkjøp som eksempelvis CD og LP, 
til å benytte oss av digitale musikktjenester 
som blant annet iTunes, Wimp, Spotify og 
Beat. 
 
 

I likhet med våre svenske naboer omfavnet 
de norske musikkforbrukerne tidlig 
streamingtjenestene som Wimp og Spotify. 
Dette har gjort til at vi i motsetning til mange 
andre land, har fått et musikkmarked i vekst. 
 
2012 var første året det digitale salget 
overgikk det fysiske salget. Det digitale 
salget stod da for 61,4 % som utgjør NOK 
335 millioner, mot 9,3 % (NOK 57 millioner) i 
2008. 
 

Kilde: IFPI Norge Figuren viser omsetningsutviklingen hos distributører i Norge siden 2008. Den samlede omsetning i 
figuren er gjort på bakgrunn av månedlige innrapporteringer fra distributørene i Norge. 



Tallenes tale er klar. Det digitale 
musikksalget er i stadig vekst. I 2008 
utgjorde det digitale salget – som består av 
både download og streaming – 9,3% av det 
totale musikksalget. I 2013 utgjorde 
digitalsalget hele 77,6% av det totale 
musikksalget i Norge. 
 
Norge er sammen med Sverige i en 
særstilling når det gjelder den digitale 
utviklingen. Ingen andre land i verden har 
oppnådd lignende digitalandel, selv om vi 
ser at andre nordiske land som Danmark og 
Finland også opplever en vekst i det digitale 
markedet. 

I stadig vekst 
Fig. 2 Digital andel av samlet omsetning 2008 – 2013 (i prosent) 
 

I 2014 tror vi på fortsatt vekst. Flere 
streamingaktører er godt etablert, og vi ser 
at andre streamingaktører også er i ferd 
med å få fotfeste hos de norske 
musikkforbrukerne.  
 
Dette og det faktum at flere og flere av den 
voksne generasjonen også tar i bruk de 
digitale tjenestene gjør at vi tror på fortsatt 
digital vekst i 2014. 

Kilde: IFPI Norge Figuren viser den digitale andelen av bransjens samlede omsetning hos distributører i Norge siden 
2008. Den samlede omsetning i figuren er gjort på bakgrunn av månedlige innrapporteringer fra 
distributørene i Norge. 



Digital medvind 
Fig. 3 Omsetning fordelt på formater (i prosent) 

Kilde: IFPI Norge Figuren viser prosentvis fordeling av formater representert på det norske markedet for innspilt 
musikk, 2013. Figuren er basert på bakgrunn av månedlige innrapporteringer fra distributørene i 
Norge. 

Figuren viser prosentvis fordeling av digitale formater representert på det norske markedet for 
innspilt musikk, 2013. Figuren er basert på bakgrunn av månedlige innrapporteringer fra 
distributørene i Norge. 

Kilde: IFPI Norge 



4 Kurt Nilsen  Have yourself a merry little Christmas Playroom/Sony music entertainment 
5 Kurt Nilsen  Inni en god periode    RCA/Sony music entertainment 
6 One Direction  Midnight memories    Syco/Sony music entertainment 
7 Daft Punk   Random access memories  Columbia/Sony music entertainment 
8 Ingebjørg Bratland Heimafrå     Universal music group 
   & Odd Nordstoga 
9 Pink    The truth about love   Sony music entertainment 
10 Ole Paus   Avslutningen     Warner music group 
11 Eminem   The Marshall Mathers LP 2  Aftermath/Universal music group 
12 Karoline Krüger Jul      Universal music group 
      & Sigvart Dagsland 
13 Justin Bieber  Believe – Acoustic    Island/Universal music group 
14 Rihanna   Unapologetic     Def Jam/Universal music group 
15 Diverse barn  MGP Jr. 2013    Parlophone/Warner music group 
16 Vamp   Liten fuggel     Universal music group 
17 One Direction  Take me home    Syco/Sony music entertainment 
18 Stein Torleif Bjella Heim for å døy    Oh Yeah/Sony music entertainment 
19 Vamp   To me alt     Universal music group 
20 Mumford & Sons Babel      Island/Universal music group 

Årets mest solgte album (2013) 
Album topp 20 2013 

1 Various artists 
Hver gang vi møtes 2 

 
Parlophone/Warner music group 

2 Avicii 
True 

 
Virgin/Universal music group 

3 Bjørn Eidsvåg 
Far faller 

 
Relis/Sony music entertainment 



Singel topp 20 2013 

1 Avicii 
Wake me up 

 
Virgin/Universal music group 

2 Passenger 
Let her go 

 
Sony music entertainment 

3 Envy 
Am I wrong 

 
Parlophone/Warner music group 

4 Daft Punk feat. Pharrell Williams Get lucky   Sony music entertainment 
5 Robin Thicke    Blurred lines   Interscope/Universal music group 
6 DJ Broiler     Vannski   Universal music group 
7 Pink      Just give me a reason Sony music entertainment 
8 Ryan Lewis & Macklemore  Can’t hold us   Macklemore/Warner music group 
   feat. Ray Dalton 
9 Avicii     Hey brother   Virgin/Universal music group 
10 Imagine Dragons   Radioactive   Universal music group 
11 Ylvis     The Fox   Parlophone/Warner music group 
12 Naughty Boy feat. Sam Smith La la la   Virgin/Universal music group 
13 Macklemore & Ryan Lewis  Thrift Shop    ADA/Warner music group 
14 Zara Larsson    Uncover   Sony music entertainment 
15 Ellie Goulding    Burn    Polydor/Universal music group 
16 Katy Perry    Roar    Universal music group 
17 Miley Cyrus    We can’t stop  RCA/Sony music entertainment 
18 Ask Embla    Fathers eyes   Sony music entertainment 
19 Miley Cyrus    Wrecking ball  RCA/Sony music entertainment 
20 Adelén     Bombo   Eccentric/Sony music entertainment 

Årets mest solgte singel (2013) 



	  

Årets mest streamede singel (2013) 
Streaming topp 20 2013 

1 Avicii 
Hey brother 

 
Virgin/Universal music group 

2 Ylvis 
The Fox 

 
Parlophone/Warner music group 

3 Miley Cyrus 
Wrecking ball 

 
RCA/Sony music entertainment 

4 Avicii     Wake me up  Virgin/Universal music group 
5 Katy Perry     Roar   Capitol/Universal music group 
6 Ellie Goudling    Burn   Polydor/Universal music group 
7 Avicii     You make me Virgin/Universal music group 
8 Naughty Boy feat. Sam Smith La la la  Virgin/Universal music group 
9 Jason Derulo feat. 2 Chainz  Talk dirty  Warner music group 
10 Martin Garrix    Animals  Spinningrecords 
11 Pitbull feat. Ke$ha   Timber  Sony music entertainment 
12 John Newman    Love me again Islans/Universal music group 
13 Jay-Z feat. Justin Timberlake Holy grail  Universal music group 
14 Lady Gaga    Applause  Interscope/Universal music group 
15 Contiez feat. Trevy G   Trumpsta  Safari music/Sony music entertainment 
16 Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell Blurred lines  Interscope/Universal music group 
17 Lorde     Royals  Universal music group 
18 Passenger    Let her go  Nettwerk/Sony music entertainment 
19 Miley Cyrus    We can’t stop RCA/Sony music entertainment 
20 Envy     Am I wrong  Parlophone/warner music group 


