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Utgangspunkt

Nærmere 10 prosent av befolkningen i Norge deltar i musikklivet. I februar 2022 gjennomførte Norsk 

musikkråd en undersøkelse i regi av Norstat. Undersøkelsen ble besvart av et representativt utvalg 

personer i Norge over 18 år. Hensikten er å avdekke barrierer og motivasjonsfaktorer for å delta i 

musikklivet, men også å finne svar på hvordan pandemien har påvirket deltakelse i musikklivet.  

Spørsmålene om barrierer og motivasjonsfaktorer er også en oppfølging av undersøkelsen i 2020, som 

også ble gjennomført av Norstat. Spørsmålene gir muligheter for sammenligninger, men 

undersøkelsene ble gjennomført på litt ulik måte. Undersøkelsen i 2020 var bredere og med flere 

spørsmål, og var en del av arbeidet med rapporten «Verdien av musikk». I 2022 inngikk spørsmålene i 

en mer begrenset undersøkelse i det som er Norstats ukentlige omnibus-undersøkelse.  

Det er noen lærepunkter knyttet til funn fra undersøkelsen: 

• Pandemien har medført redusert deltagelse musikklivet, og det er fortsatt uro og usikkerhet 

knyttet til deltagelse på øvelser på grunn av smittesituasjonen 

• Manglende mestring og konkurranse mot annen tidsbruk er viktige grunner for å slutte med 

musikk. Selv om færre oppgir profesjonalitet knyttet til øvelser som vesentlig, kan det være viktig å 

sørge for et godt tilbud som opprettholder og forsterker ferdigheter. Det å utvikle ferdigheter og 

ha et godt kvalitetsmessig tilbud ledet av profesjonelle og i gode øvingslokaler uttrykkes også av 

mange som en vesentlig motivasjonsfaktor for å delta på øvelser. 

• Fellesskapsdimensjonen er viktig motivasjonsfaktor for mange, men det er færre som oppgir dette 

som grunn til å slutte. Det er særlig blant eldre og blant de som bor på mindre steder som 

oppfatter felleskapsdimensjonen ved å delta i musikklivet som vesentlig.  

• Økonomi oppgis av få som vesentlig grunn til å redusere egen deltagelse, men blant de med lav 

inntekt er dette en viktig grunn. 
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Pandemiens effekt på deltakelse 

Norsk musikkråd har tidligere vist til at så mange som 1 av 5 vurderer å avslutte deltagelse i musikklivet 

som følge av pausene og fravær av øvelse gjennom pandemien. Undersøkelsen som nå er gjennomført 

avdekker hvor mange som faktisk har sluttet. Svarene som er gitt, viser at 4 prosent av de spurte sier 

at pandemien og nedstengningen har medvirket til at de sluttet med musikk. Generalisert til 

befolkningen innebærer det at om lag 66 700 kan ha sluttet med musikkaktivitet som følge av 

pandemien og nedstengningen musikkaktivitet1.  

Norstats undersøkelse viser at pandemien har en reell effekt på deltagelse. Undersøkelsen ble 

gjennomført samme uke som regjeringen gjenåpnet samfunnet. 14 prosent av de som har deltatt i 

musikklivet oppgir likevel at de ikke vil delta på musikkøvelser nå, fordi de kan bli smittet av Covid-19.  

Blant de som deltar i musikklivet, er det 6 prosent som svarer at de deltar mindre enn før. Det er ingen 

særskilte regionale faktorer, men det er en viss polarisering i alder slik at de som deltar mindre enn før 

er de yngste og de eldste blant de som er spurt. Det er også en høy andel blant disse, om lag 

halvparten, som svarer at de ikke vil delta på øvelser fordi de er engstelig for smitte. 38 prosent av 

disse svarer at de ikke vil, eller ikke vet om de vil, delta på musikkøvelse neste tre måneder. Det er med 

andre ord en betydelig risiko for at også disse kan komme til å falle fra. 

Barrierer for deltagelse 

Det er en noe høyere andel som i 2022 oppgir at de ikke deltar i musikklivet sammenlignet med 2020 

undersøkelsen, 3 prosent. Det er sannsynlig at dette er knyttet til pandemi-effekten vist til over. 

Pandemieffekten kommer med andre ord ikke bare i tillegg til andre grunner til å slutte, men er en 

selvstendig grunn til å slutte. 

Figur 1 oppsummerer det som er de viktigste grunnene for å slutte. Manglende mestring er åpenbart 

vesentlig for mange. Konkurranse mot annen tidsbruk er også vesentlig, opp mot andre aktiviteter eller 

annen tidsbruk. Fellesskapsdimensjonen er også vesentlig, og oppgis av mer enn en ¼ som en 

vesentlig grunn til at de har sluttet. Forhold knyttet til hvordan aktiviteten gjennomføres samt 

økonomiske årsaker oppgis som mindre vesentlig. Langt på vei sammenfaller dette med funn i 2020-

undersøkelsen. Her var påstandene de ble bedt om å ta stilling til noe annerledes, men manglende 

 
1 Ifølge SSB er det 4	279	679 18 år eller eldre i befolkningen. Norstat viser at 39 prosent har deltatt i musikk. Det 
tilsvarer 1	669	075. 4 prosent av disse sier at en medvirkende årsak til at de har sluttet er pandemien og 
nedstengningen. Det utgjør 66 763 personer. 
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mestring var også her på topp samt konkurranse om annen bruk av tid. Figur 1 inneholder i prosent de 

som svarer at dette er viktige og svært viktige årsaker, 4 og 5 på en skala 1-5 av viktighet. 

 

Figur 1: Viktigste årsaker til å slutte i prosent 

Motivasjon for deltakelse 

Funn i 2022 og 2020 undersøkelsen har samme profil på det som er motivasjonsfaktorer for å delta. 

Det å delta sammen med andre for å skape musikk er mest viktig, men mestring og kvalitet på øvelser 

fremstår også som å ha stor betydning.  

Det å delta sammen med andre er en viktig motivasjonsfaktor, men skaper også sårbarhet i en 

situasjon med pandemi og nedstengning. Over er det vist til at flere mener at nedstengningen i seg selv 

ga grunnlag for at de sluttet. I tillegg kan det være at flere merker at motivasjon for å delta svekkes. 

Det kan gi grunnlag for at de slutter, uten at de direkte knytter det til en pandemi.  

I en tidligere rapport er det vist til at verdien av musikk er knyttet til fellesskap, men også til det som 

læres og tilegnes gjennom musikk. Det å delta er forutsetningen for at den enkelte får effekter for 

helse og læring, noe som også har betydelige og gunstige samfunnsmessige effekter.  

Figur 2 sammenfatter svar på det som er viktige motivasjonsfaktorer. Figuren inneholder i prosent de 

som svarer at dette er viktige og svært viktige motivasjonsfaktorer, 4 og 5 på en skala 1-5 av viktighet. 
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Figur 2: Viktigste motivasjon for å delta på øvelser, i prosent 

Er det forskjeller i hva som motiverer og reduserer deltakelse? 

Det er mulig å avdekke enkelte forskjeller i hva som motiverer og reduserer deltakelse. Dette er også 

mulig å bruke i innretning av virkemidler, slik at disse tar hensyn til det som er viktig for deltakelse i 

musikklivet.  

Figur 3 viser betydningen av mestring for deltakelse i musikklivet. Den indikerer at dette kan være 

særlig vesentlig for de som er i aldersgruppen 30-39. I den aldersgruppen er også konkurransen om 

tid særlig hard, ved start av karriere og med mange som har etablert familie. De som er spurt, er de 

som deltar eller har deltatt i musikklivet. 

 

Figur 3: Grunn til å ikke delta på musikkøvelse: Jeg har ikke den nødvendige sang- eller instrumentferdigheten 
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Det å være en del av et fellesskap, og komme sammen for å skape musikk er viktig – og særlig viktig i 

de eldre aldersgruppene. Antagelig er det mange som oppfatter musikkøvelsene som en viktig sosial 

arena, hvor det å skape musikk er grunnen til å delta mens det å velge å delta også handler om å treffe 

andre.  

 

Figur 4a: Grunn til å ikke delta på musikkøvelser: Mange av de andre jeg pleide å øve med har sluttet. 
Figur 4b: Viktigste motivasjon for å delta: Jeg synes det er sosialt og hyggelig å øve sammen med andre. 

Det sosiale aspektet knyttet til deltakelse er mer vesentlig på mindre steder, altså steder med mindre 

enn 5 000 innbyggere. Dette kan virke opplagt, fordi det er færre arenaer for å treffe andre. Imidlertid 

gir det en indikasjon på at musikklivet representerer en viktig del av det å skape fellesskap og 

bostedsattraktivitet.   

 

Figur 5: Viktigste motivasjon for å delta: Jeg syns det er sosialt og hyggelig å øve sammen med andre. 

Økonomi er utslagsgivende for relativt få av de spurte, under 10 prosent. I lav-inntektsgruppene kan 

økonomi imidlertid være utslagsgivende for mange. Grunnen til at økonomi teller mindre for de som 

tjener aller minst er at mange av disse er yngre og studenter og/ eller får midler også til deltagelse i 

fritidsaktiviteter fra foreldre.  
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Figur 6: Andel som oppgir økonomi som viktigst grunn til å ikke delta på musikkøvelser. 
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Oppsummering 

Koronapandemien har fått konsekvenser for deltakelsen i musikklivet. Sammenlignet med før 

pandemien deltar færre på organiserte musikkaktiviteter nå. Pandemien har også ført til å at det nå 

gjennomføres færre antall øvingstimer enn tidligere. Timer med egenøving er ikke tatt med i denne 

undersøkelsen, så det er usikkert om dette veier opp for noe av fraværet av øvingstimer.  

Selv om trenden antakeligvis er synkende er det fortsatt en andel som ikke vil delta på organiserte 

musikkaktiviteter fordi de er bekymret for smitterisiko.  

Blant dem som har forlatt musikklivet oppgis manglende sang- eller instrumentferdighet den mest 

valgte årsaken til at de har sluttet med musikk. Dette er naturlig siden både ferdigheter og repertoar er 

ferskvare, og må vedlikeholdes. Dersom en viktig motivasjonsfaktor for å drive med musikkaktiviteter 

er det sosiale fellesskapet, så vil frafallet av dette bidra til at flere ikke holder ferdighetene vedlike. 

Undersøkelsen har vist at det sosiale fellesskapet er et viktig motiv, og kanskje enda sterkere enn før 

pandemien, men samtidig er det tydelig at dette må være i forbindelse med musikkutøvelse. Ni av ti 

svarer «Det er morsomt å spille musikk sammen med andre», mens åtte av ti svarer «Det er sosialt og 

hyggelig å øve sammen med andre». Med andre ord er det sosiale aspektet viktig, men mest viktig når 

det skjer gjennom musisering sammen med andre.  


