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Innspill til kulturdepartementet om kunstnermeldingen. 
 

Visen er rett og slett en viktig del av hele den immaterielle kulturarven. Det betyr i all 
enkelthet at den har betydning for det vi sammen har av kulturelt fellesgods. Det er 
bra for et samfunn å ha viser og sangtradisjoner som en felles kulturarv. Det er 
fellesskapsbyggende. Det bringer generasjoner sammen, og det bringer kulturer 
sammen. For å forstå̊ Norge ordentlig, er det en forutsetning å forstå̊ den norske 
viseskatten.  

Kulturminister Trine Skei Grande 2016  
 
Styrk sanglyrikken og det norske språkets posisjon i musikken. 
 
Språkrådets statusrapport 2017 dokumenterer sterkt press mot norsk språk på̊ 
mange samfunnsområder. Norsk sanglyrikkk har tilsynelatende gatt mot strømmen 
og opplevd en gryende gullalder. I alle sjangre skrives sangtekster nå̊ på̊ norsk, men 
det massive presset mot norsk på̊ andre samfunnsområder er samtidig et press mot 
bruken av norske tekster. Med globalisering og digitalisering øker importen av 
kulturelle uttrykk hvor engelsk er dominerende språk. Kunstnerpolitikken bør derfor 
være føre var på dette området og etablere statens kunstnerstipend til tekstforfattere 
som skriver på norsk. Dette vil både gi en etterlengtet anerkjennelse av sanglyrikken 
som kunstform og gjøre norsk språk mer motstandsdyktig blant tekstforfattere. 
 
 
“Hva nå – digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje” 

Digitaliseringen av musikkbransjen får enorme konsekvenser for norsk musikkliv. 
Flere av utfordringene som nevnes i utredningen vil vi adressere i det følgende. 
 
I utredningen kan vi lese om hvordan det kvalitetsbevisste plateselskapet Kirkelig 
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kulturverksted ikke lenger kan fortsette å ta kunstnerisk sats for å utvikle norsk 
visekunst. Forretningsmodellen er ikke bærekraftig og norsk visekunst lider under 
dette. I utredningen kunne vi også lese at 51 prosent var enige i at «De 
algoritmebaserte anbefalingene i musikkstrømmetjenestene reduserer mangfoldet i 
den musikksjangeren jeg tilhører», mens kun ti prosent var uenige.  
 
I den nylig fremlagte kulturmeldingen kan vi lese at Mangfold er et overordnet 
samfunnsmål i (…der mangfald, skaparkraft og kreativitet er høgt verdsett. s. 37). 

Dette får Anne-Brit Gran ved BI til å spørre: Hvordan skal dette «verdsatte 
mangfoldet» i kultursektoren opprettholdes og styrkes når norskandelen går ned i 
det vi konsumerer digitalt og en rekke kulturaktører risikerer å gi opp å produsere 
under rådende digitale og algoritmiske vilkår? 
 
Verdigapet (value gap)  
 
Verdigapet er den største utfordringen for den kreative industrien og har kommet i 
kjølvannet av den omfattende digitaliseringen. Utfordringen knyttet til 
plattformtjenester som YouTube er at kreativt innhold ofte lastes opp av brukere og 
generer inntekter til tjenestene, blant annet ved bruk av annonsørinnhold og annen 
reklame, uten at rettighetshaverne får rettferdig betalt for denne bruken.  

I følge en rapport fra IFPI, tjener norsk musikkindustri mer enn dobbelt så mye på̊ 

salg av vinyl som på̊ YouTube.1 Det er svært problematisk når vi vet at 9 av 10 
nordmenn streamer musikk og at halvparten av disse bruker YouTube som 
primærkilde til musikk. 

I sin innstilling ga Stortingets kulturkomité en anmodning til regjeringen om å se på̊ 
verdigap- problematikken. Å sitte stille i båten og vente på̊ en avgjørelse fra EU 
virker lite fremoverlent for et land som er helt på̊ verdenstoppen som brukere av 
strømmetjenester. Her er det viktig å ikke bare vente på̊ EU, men også̊ å gå foran 
som godt eksempel og vedta en bestemmelse som kan lukke verdigapet og sørge 
for at komponister og tekstforfattere i Norge kan leve av det de skaper. 
 
User-centric  
 
Eksisterende forretningsmodeller for strømming bærer preg av minimal transparens 
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og uoversiktlige pengestrømmer. Dagens strømmeøkonomi bygger på̊ en såkalt pro-
rata modell, noe som innebærer at pengene fordeles basert på̊ markedsandeler – 
ikke basert på̊ abonnement eller bruker. Det betyr at det ikke er noen sammenheng 
mellom en Spotify-abonnents lytting og fordelingen av den samme abonnentens 
betaling. Alle penger havner i samme pott, for deretter å fordeles basert på̊ andeler. 
I tillegg fordeles pengene basert på̊ én 30-sekunders enhet. Det vil si: Man får 
registrert én strømming ved avspilt 30 sekunder, uten noe skille på̊ om låten totalt 
teller to minutter eller seks minutter. 

Utredningen “Hva nå –” viser hvordan dette har ført til en økende konsentrasjon i 
toppen av kurven og vanskeligere økonomiske rammer for et flertall av artister, 
komponister, tekstforfattere, musikkforleggere og uavhengige plateselskap. Omtalt 
som et «the winner takes it all»-fenomen. Dette fenomenet fører også til en sterkere 
skjevhet mellom kjønnene ved at det stort sett er menn i toppen av kurven. 
 
Flere norske musikkorganisasjoner samarbeider om å endre forretningsmodellene 
slik at avstanden fra den som skaper innhold til lytteren som betaler for musikk blir 
mindre. Det er et krevende arbeide. Forslaget er en brukersentrert utbetaling (user-
centric), hvor beløpet som betales for strømmeabonnement går til de artistene og 
opphaverne det høres på̊. Hører man kun på̊ én lokal artist en måned, vil den artisten 
og opphaverne som har laget tekst og musikk få hele månedens bidrag. En større 
bevissthet rundt hvem publikum betaler til vil bidra til økt betalingsvilje for musikk på̊ 
nett. 

Norskandelen 
 
De dominerende strømmetjenestenes algoritmer og et stadig mer globalisert 
musikkmarked fører til at andelen norsk musikk som spilles i kringkasting og i 
strømmetjenester er synkende. 

I følge musikkutredningen “Hva nå –” er radio enn så lenge fortsatt den viktigste 
kilden til nordmenn for å oppdage ny musikk. Med DAB forsvant konsesjonen fra 
staten som blant annet påla P4 og Radio Norge å spille minst 35 % norsk musikk. Det 
er derfor avgjørende for norsk musikkliv at de som har redaksjonelt ansvar, pålegges 
et samfunnsansvar og øker norskandelen.  
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Vi, NOPA, og flere med oss mener det bør stilles krav til institusjoner som mottar 
statlig støtte på̊ rapportering for andel norsk musikk. Dersom vi ønsker et vitalt og 
mangfoldig norsk musikkliv og vekst i kreative næringer, må̊ det føres en langsiktig 
kunstnerpolitikk. Politiske grep som føringer for tildeling, krav til rapportering og 
øremerking av midler koster ikke penger, men kan bidra til at norsk musikk kan 
beholde en sterk posisjon i fremtiden.  
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