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Indledning 
Dette kompendiums overordnede pointe er, at når man udgiver digitalt, så skal man gøre noget 
for at få modtageren til at opdage, lytte og “like” udgivelsen. Med 30 millioner sange alene på 
Spotify kan man ikke bare udgive sin sang og så regne med, at streamingtjenesternes brugere 
lytter til den. Der er meget musik derude og mange, der gerne vil høres, at det kræver en 
indsats at blive hørt. Omvendt er der 140 millioner aktive brugere af Spotify, så der er også 
mange potentielle ører derude! 

Kompendiet hedder “At arbejde med et track”, da det er en talemåde vi, i vores arbejde med 
problemstillingerne omkring streaming, har sagt mange gange. “At arbejde med et track” er 
simpelthen et udtryk, der dækker over alle de ting, man bør gøre for sin sang, når den er 
skrevet, indspillet og står over for at skulle udgives. 

Hos Promus oplever vi ofte, at det arbejde, der ligger foran DIY-artisten, når en sang skal 
udgives, ofte bliver glemt eller nedprioriteret. Og det er ærgerligt, for der er så mange dygtige 
artister, der bruger en masse tid på at lave gode sange, få dem indspillet lækkert og 
professionelt, men derefter glemmer vigtigheden af at gøre sig overvejelser om, hvordan man 
udgiver mest effektivt. Eller sagt lidt mere firkantet - hvordan man kan generere streams, som 
kan blive til opmærksomhed og penge! 

Vi vil i dette kompendium fokusere på de ting, som man lige nu bør være opmærksom på, når 
man står over for at skulle udgive sin musik digitalt. Og det er med streg under lige nu. For det 
digitale marked og mulighederne inden for streaming udvikler sig hele tiden. Dette kompendium 
skal derfor heller ikke ses som et facit, men mere som en værktøjskasse, der kan hjælpe en 
udgivelse til at klare sig bedre på streamingtjenesterne - lige nu. Vi vil løbende forsøge at holde 
kompendiet opdateret, såfremt der sker afgørende ændringer i de nuværende strukturer og vi 
tager meget gerne imod ris, ros og tips om nye tiltag og muligheder indenfor streaming. 

Kompendiet vil i grove træk bestå af fire kapitler. Ét om playlister, ét om de to store jokere inden 
for streamingtjenester - SoundCloud og YouTube - ét med case-eksempler til inspiration, samt ét 
med en række konkrete råd og vejledninger, som man kan udføre for at optimere sin 
tilstedeværelse på det digitale marked. 

Hos Promus er vi ikke selv eksperter i streaming, men vi har gennem mailkorrespondancer og 
lange telefonsamtaler med branchefolk, der til daglig arbejder med at udgive, distribuere og 
begå sig på det digitale musikmarked, samlet en masse viden om streaming og kogt det ned til 
dette kompendium. Derudover har vi suppleret med rapporter, artikler og blogindlæg om 
emnet, som ligeledes har kogt med og bidraget til udformningen af råd, vejledninger og cases til 
værktøjskassen. 

I den forbindelse skal lyde en stor tak til Torsten Cubel (Denmark Music Group), Bina 
Rosenvinge (Digidi), Henrik Fuglesang (Believe Digital), Signe Signesigne (Like a can of Beans 
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Records), Gurli Octavia, Troels Kjeldgaard (Phonofile), Rasmus Rex (Adjunkt, Ph.D., RUC), 
Mette Bjørnboe Peters (KODA) og Marie Ettrup (for to gange korrektur!) 

.. og så lige helt lavpraktisk: Møder du et ord eller et navn, som er kursiveret, så betyder det, at 
du kan finde en ordforklaring bagerst i kompendiet. Der er nemlig mange vilde ord derude i 
streamingverdenen! 

God fornøjelse! 

Jesper Mardahl	 	 	 	 	 	 	 	 	   Jonas Thyrsted  
Daglig leder, Promus		 	 	 	 	 Cand. mag. i musikvidenskab, Promus 
jesper@promus.dk	 	 	 	 	 	 	 	 jonas@oppenheimer.dk 

	 	 	 	 	 	 	 	  

Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus, 2017

Brug og citering af kompendiet er tilladt såfremt Jonas Thyrsted krediteres som forfatter og Promus som udgiver. 
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Streaming - the basics! 
Ifølge YouGov, der har lavet en analyse af streamingtjenesternes markedsandele i Danmark, er 
det YouTube, der dominerer markedet i Danmark med en andel på 48%, skarpt forfulgt af 
Spotify med 33% og Yousee Music med 18%. En lignende undersøgelse udført af IFPI Danmark 
peger på, at de mest anvendte tjenester til streaming i Danmark er YouTube, Spotify, Yousee 
Musik, Telmore Musik og Apple Music. Ser man bort fra YouTube, som skiller sig ud fra de 
andre, er der tale om fire traditionelle streamingtjenester - køb et abonnement (eller få det med i 
dit telefonabonnement) og stream derudaf! Spotify skiller sig dog lidt ud i forhold til de andre 
ved også at have en reklamebaseret, gratis brugermulighed. 

Hvis man vil undersøge markedsandelene på verdensplan, er det straks værre. Det skyldes først 
og fremmest, at der findes mange, og at der findes tjenester, som er store i nogle dele af 
verdenen, men slet ikke tilgængelige i andre. En af de få analyser, der findes af 
streamimgtjenesternes markedsandele, er Mark Mulligans analyse fra 2. kvartal af 2016. Hans 
analyse viser, at Spotify som den største streamingtjeneste i verden sad på 44% af det globale 
streamingmarked i perioden, mens Apple Music som den næststørste sad på 19%. De 
resterende 37% er i hans analyse uspecificeret (altså dem man kunne kalde for “resten”). 

Det faktum, at markedet for streaming er internationalt og kæmpestort, gør det også svært at 
gennemskue på andre parametre. Det er eksempelvis svært at vide, hvor mange penge man 
reelt kan tjene på sin digitale tilstedeværelse, da det afhænger af faktorer som 
abonnementspriser i de forskellige lande, valutakurser og hvilken tjeneste, der udløser dine 
streams i hvilket land. Omvendt er det også positivt, at markedet er internationalt og kæmpestort 
- streaming er jo et vindue, som du bare kan åbne og dermed spille din musik for hele verdens 
ører! 

Inden du kan åbne vinduet - for nu at blive i den metafor - så kræver digital udgivelse dog først, 
at man har en vinduesåbner (kunne man kalde det), der kan åbne vinduet for dig. Det betyder, 
at man ikke bare kan uploade sin musik til streamingtjenesterne. For at udgive på 
streamingtjenesterne har man to muligheder - enten skal man have en aftale med et 
musikselskab eller også skal man selv lave en aftale med en aggregator. 

Og der findes mange aggregators! Af danske aggregators kan nævnes Danmark Music Group, 
DiGiDi og Gateway (som er DMFs tilbud til selvudgivere), men mange af de internationale 
aggregators som Phonofile og Believe Digital har også medarbejdere i Danmark. Nogle 
aggregators samarbejder om distribution af din musik og det kan være en god idé at tale med 
aggregatorne om deres virksomhedsstruktur, så man kender processen. Du kan også læse mere 
om aggregators i afsnittet om playlister, men overordnet gælder det, at det er en god idé at 
undersøge, hvad de forskellige aggregators tilbyder, hvor de geografisk befinder sig og sørge 
for, at I har forventningsafstemt inden udgivelse. 
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Det er fra dette punkt, at de følgende kapitler tager sit udgangspunkt - altså fra det tidspunkt, 
hvor du har lavet en aftale med et musikselskab eller en aggregator, og du er klar til at 
planlægge din udgivelse. Og vi starter med noget af det vigtigste: Playlisterne! 

Playlister - nøglen til høje streamingtal? 
“Playlister er det nye radio!” eller “playlisterne er vejen til flere streams!” 

Hvis du har fulgt med i udviklingen på det digitale musikmarked, har du med garanti læst eller 
hørt udsagn, der ligner ovenstående. I store musikmedier, på blogge og på musikkonferencer 
verden over tales der lige nu om playlistens store betydning, som det vigtigste sted for 
opdagelsen af ny musik og som det sted, hvor flest streams overordnet set genereres fra.  

På Spotify alene findes der over to milliarder playlister, hvoraf nogle er Spotifys egne såkaldte 
“in-house playlists” og andre er kurateret af eksempelvis musikselskaberne, såkaldte tastemakers 
og almindelige brugere - mere om det senere. Blot for at pointere playlisternes betydning kan 
det nævnes, at Spotifys in-house playlister i øjeblikket genererer over en milliard streams om 
ugen - og det er altså bare in-house playlisterne. 

Hvad er en playliste? 
Inden vi dykker ned i dét, som må betragtes som det centrale spørgsmål i playliste-
sammenhæng, nemlig hvordan man får sin udgivelse på en playliste, bør vi først se nærmere på 
de forskellige typer playlister, der findes. Ifølge den danske musik- og medieforsker Rasmus Rex 
kan playlisterne med fordel deles op i tre forskellige typer: hitlister, personlige playlister og 
professionelle playlister. 

Hitlister og automatisk genererede playlister 
Hitlisterne er hitlister. Det giver måske sig selv - en liste over de sange, der i det givne øjeblik 
streamer bedst på den pågældende streamingtjeneste. Hitlisterne er typisk opdelt efter genre 
eller geografi og er baseret på antal daglige afspilninger. Set med danske øjne kan “Denmark 
Top 50”, “Denmark Viral 50” og “Global Top 50” nævnes som populære eksempler. 

Af de tre ovennævnte skiller en sig ud - nemlig “Denmark Viral 50”. “Denmark Viral 50” er en 
hitliste, der (i grove træk) genereres af en computer, der overvåger internettet og holder øje 
med hvilke sange, der deles og tales om på de sociale medier og på resten af internettet. Den 
tekniske proces for genereringen af denne type playlister vil vi ikke gå mere i dybden med, men 
hvis man ønsker at vide mere om processen, kan man læse om firmaet The Echo Nest, som er 
det firma, der indsamler og organiserer data på internettet for blandt andet Spotify (og som i 
øvrigt også ejes af Spotify). 
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Personlige playlister 
Personlige playlister er de lister, som streamingtjenesternes brugere selv laver og eventuelt deler 
med deres venner. På papiret kan disse playlister måske lyde uinteressante, men det kan godt 
betale sig at sætte sig ind i hvilke personlige playlister, der findes, da nogle af brugerne bag 
disse lister har relativt mange følgere. Et eksempel på dette kunne være brugeren SongPickr, der 
kuraterer flere playlister, hvoraf den største (2017 Best Songs - by SongPickr) har over 130.000 
følgere på Spotify. En playliste som eksempelvis danske D/troit er på. Læs eventuelt afsnittet 
“Hvordan kommer man på en playliste?” for tips til at komme i kontakt med brugere som 
SongPickr. Du kan finde links til SongPickr’s Facebookside under kapitlet “Nyttige Links”. 

Under de personlige playlister skal også nævnes de algoritmebaserede personlige playlister. 
Uden at gå for meget i dybden med det tekniske, så er en algortimebaseret playliste en 
playliste, der sammensættes automatisk på baggrund af dine og andre brugeres lyttevaner. 
Eksempler på disse playlister er Discover Weekly på Spotify eller Flow på Deezer. 

Professionelle Playlister 
De playlister Rasmus Rex kalder for professionelle playlister er kurateret af streamingtjenesterne, 
musikselskaberne eller andre professionelle aktører. Musikselskabernes playlister har mange 
følgere men indeholder ofte kun artister fra deres eget katalog eller artister, som musikselskabet 
i en eller anden grad samarbejder med. Det må derfor forventes, at man ikke får sin musik på 
disse playlister uden at være i et konkret samarbejde med det pågældende musikselskab. 

De playlister, der er kurateret af store musikmedier, ligner til gengæld de største personlige 
playlister, hvor man relativt nemt kan finde ud af, hvem der kuraterer dem, og derefter forsøge 
at komme i kontakt med den eller dem, der kuraterer. Eksempelvis har både Gaffa og Bands of 
Tomorrow playlister på streamingtjenesterne og begge medier er forholdsvis nemme at finde 
kontaktoplysninger på.  

De mest interessante playlister er dog streamingstjenesternes egne. De har ofte mange følgere, 
da de er en del af streamingtjenesternes markedsføring, hvilket betyder, at de også prioriteres i 
forhold til at blive præsenteret for brugerne. Der findes både store og små playlister, men det 
vigtigste at vide er, at der findes mange! Det betyder, at man kan finde playlister, som passer til 
det musik man udgiver, stort set uanset hvilken genre man opererer i. 

I afsnittet “Hvordan kommer man på en playliste?” har vi oplistet nogle gode råd til, hvad man 
kan gøre for at komme i betragtning til de forskellige playlister, men først følger her et afsnit om 
dem, der bestemmer indholdet på playlisterne - playlistekuratorerne. 

Playlisten og deres kuratorer 
Overordnet for alle playlister gælder det, at de kurateres af en eller flere personer, som 
bestemmer hvilke sange, der skal på den pågældende playliste (det gælder ikke for de såkaldte 
virale eller de algoritmebaserede playlister, der som nævnt sammensættes af data indsamlet af 
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en computer). På eksempelvis Spotify er det nemt at se, hvem der kuraterer de forskellige 
playlister. På alle playlister er det synligt og ser således ud: 

Når det så er sagt, er konkurrencen om at komme på de eftertragtede playlister stor. Det 
betyder også, at kuratorerne på streamingtjenesterne ikke bare er personer, man lige kan finde 
kontaktoplysningerne på og sende sin musik til. Det giver sig selv, at streamingtjenesterne ikke 
kan åbne op for den direkte kontakt til kuratorerne, da det selvsagt vil oversvømme deres 
indbakke med musik og artister, der gerne vil på playlister. 

Der findes dog eksempler på kuratorer, som man kan læse noget om på internettet, og en af de 
få man kan finde information om er Sam Lee, der kuraterer playlister for Deezer i Storbritannien 
og Irland (eller ihvertfald har gjort). Man kan læse mere om Lee’s arbejde i artiklen “The New 
Tastemakers: a day in the life of a music-streaming playlister”, som man kan finde link til på 
litteraturlisten. 

Vi har i forbindelse med udformingen af dette kompendium talt med en række branchefolk, der 
til daglig arbejder med digital distribution, for at komme nærmere den proces, der ligger bag, 
når en sang kommer på en playliste. De fortæller, at selvom der er én kurator, så sker 
udformingen af playlister ofte i et samarbejde mellem flere parter. Eksempelvis er det sådan, at 
de store musikselskaber hver uge pitcher nye sange for kuratorerne på streamingtjenesterne, så 
playlisternes udformning til en vis grad sker i et samarbejde mellem kurator og musikselskab, 
men altså stadig med kuratoren som den, der i sidste ende bestemmer den endelige udforming. 

De konkrete udvælgelseskriterier, som en kurator vælger ud fra, er svære at sige noget om, men 
at blive udvalgt kræver selvfølgelig først og fremmest, at man har den rigtige sang, der passer til 
de kriterier, som kuratoren lytter efter. Det må derudover forventes, at andre faktorer, som 
graden af en i forvejen opnået popularitet, strategien omkring udgivelsen og artistens 
livefrekvens, sikkert også kan påvirke playlister. Husk at kuratorernes opgave er at vide, hvad 
deres brugere vil have, før brugerne selv ved det! 

I det kommende afsnit vil vi på baggrund af udtalelser fra de adspurgte branchefolk og 
aggregators opliste nogle gode råd, hvis man vil forsøge at komme i betragtning til en playliste. 
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Hvordan får man en sang på en playliste? 
Først og fremmest - der findes ingen manual, der kan sikre dig og din udgivelse en plads på en 
playliste. Det kommende afsnit skal ikke ses som den sikre vej til playlisterne, men mere som en 
inspiration og en vejledning i hvad man kan gøre, for at komme i betragtning til en playliste. Det 
er nemlig sådan, at det i meget få tilfælde sker (ja, nærmest aldrig!), at en sang uden nogen 
forberedelse og strategi og af sig selv ender på en playliste. Der findes eksempler på artister, 
der er endt på playlister uden, at det var en del af strategien, men de er meget sjældne - et 
eksempel på dette er Danny Ocean, som du kan læse om bagerst i kompendiet. Et eksempel 
som kan virke som inspiration i forhold til at lave nok “larm” omkring sin udgivelse. 

I langt de fleste tilfælde kræver det et stort forarbejde og en masse forberedelse at få sin 
udgivelse på playlister af betydning. Det kommende afsnit vil opliste fem gode råd, som du kan 
bruge, hvis du vil målrette din udgivelse til en playliste. 

1. Lav en målsætning 
Det giver måske sig selv, men det er en rigtig god idé, at man starter med at sætte sig et mål, 
når man skal udgive sin musik digitalt. Hvornår ser man sin udgivelse som en succes? Er det når 
man rammer ti millioner streams, eller er det en succes, når ens udgivelse er streamet 500.000 
gange? Eller 10.000? 

Når man sætter sig en digital målsætning, bør man samtidig stille sig spørgsmål som: Hvem er 
mit publikum? Hvordan passer min udgivelse ind i tendenserne på streamingtjenesterne? En 
undersøgelse i IFPI Danmarks årsrapport fra 2016 viser, at 88% af danskerne i aldersgruppen 
16-29 år bruger en streamingtjeneste, og de er dermed den aldersgruppe, hvor flest streamer 
musik. Hvis man ved, at ens udgivelse i højere grad appellerer til et kernepublikum, som er 
væsentligt ældre, kan man med fordel tage det med i sine overvejelser, når man sætter sig et 
streaming-mål. 

Man kan også med fordel sætte sit succeskriterie efter hvilken genre, man opererer indenfor. 
Man kan meget overordnet sige, at musik, der med en bred betegnelse kan betegnes “pop”, 
klarer sig bedst på streamingtjenesterne. Ifølge IFPI Danmark var de fem bedst-streamede 
artister i Danmark i 2016 Justin Bieber, Lukas Graham, Drake, Gulddreng og Rihanna. Man bør 
derfor også overveje at justere sine succeskriterier efter genre. Dermed ikke sagt, at der ikke er 
undtagelser! 

Som skrevet i indledning - der er ikke noget facit, og nogle gange kan en udgivelse klare sig 
overraskende godt. Pointen med ovenstående er blot, at man bør sætte sig en realistisk 
målsætning (uden at give op, selvfølgelig!), når man udgiver digitalt. 

2. Start med at vælge en aggregator, der kan pitche til streamingtjenesterne 
Når man udgiver digitalt er det en god idé at tale med sin aggregator allerede, når man 
beslutter sig for at gå i studiet. Som nævnt i de indledende afsnit er aggregatorne dem, der har 
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mulighed for at pitche dine sange til streamingtjenesterne, og det kan derfor være en rigtig god 
idé at starte med at tale med din aggregator om dine ambitioner. 

Hvis du har ambitioner om, at dine sange skal på playlister, så start med at undersøg, om din 
aggregator overhovedet har mulighed for at pitche til streamingtjenesterne. Det er nemlig ikke 
alle, der har det. Dernæst bør I have klare aftaler om, hvem der har hvilke roller i 
udgivelsesfasen. Det er forskelligt fra aggregator til aggregator, om de kun står for 
distributionen af din udgivelse eller om de også varetager eksempelvis data-indsamling, upload 
af billeder og pressetekst, verificering af dine profiler og generel håndtering af dine 
streamingplatforme. 

Og husk - selvom en aggregator har mulighed for at pitche for streamingtjenesterne, er det altså 
ikke sikkert, at han eller hun vil gøre det med din udgivelse. Aggregatorne skal synes, at din 
sang er relevant at pitche for streamingtjenesterne, før de vil gøre det! 

3. Undersøg hvilke playlister der findes, og hvilke der passer til din udgivelse 
En stor del af det at målrette en udgivelse til playlister er at undersøge markedet. Som nævnt 
findes der over to milliarder playlister på Spotify alene. Dertil kommer, at tjenester som Apple 
Music, Deezer, Tidal og Yousee Musik også har fokus på playlister i deres markedsføring. Det 
er vigtigt at huske (selvom det er svært!) ikke kun at fokusere på Spotify. 

Start med at undersøge, hvilke playlister der så at sige “passer” til den musik, som du står over 
for at skulle udgive. Konkurrencen om playlisterne er stor, og jo mere forberedt og præcis du er, 
jo større chance er der for, at din aggregator eller en anden samarbejdspartner tager dig 
seriøst. Vi kan kun understrege vigtigheden af at være godt forberedt! 

Når du har undersøgt, hvilke playlister din udgivelse kunne målrettes til, kan du efterfølgende 
undersøge, hvem der kuraterer dem. Som sagt er det kun din aggregator, der kan pitche hos de 
store professionelle playlister (jf. Rasmus Rex’ opdeling), men du kan sagtens selv forsøge at 
skabe kontakt til de lidt mere tilgængelige, professionelle playlister (som eksempelvis Gaffas 
lister) eller dem der kuraterer de store personlige playlister. Der er i den forbindelse en del at 
hente ved at forsøge at google sig frem til kuratorerne bag de store personlige playlister, og 
bagerst i kompendiet under overskriften “Nyttige links” kan du finde et link, der giver et overblik 
over fem af de store internationale personlige playlister og deres kuratorer. De brugere, der 
kuraterer de største personlige playlister, har ofte også en officiel facebookside eller er tilstede 
på andre platforme, hvor man kan komme i kontakt med dem. 

Det er samtidig værd at huske på, at alle playlister - så at sige - gælder. Klarer din udgivelse sig 
godt på en mindre playliste, er der en chance for, at den bliver tilføjet de større playlister med 
flere følgere. Streamingtjenesterne ser alt, hvad der sker på deres tjeneste! Playlisterne kan med 
fordel ses som en fordboldturnering, hvor de sange der klarer sig bedst “går videre” til bedre 
(større) playlister, hvis de klarer sig godt. Typisk vurderes en sang på dens såkaldte “skip rate” - 
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altså om brugerne skipper sangen ved at trykke videre til den næste. Det vides dog ikke om 
sangen skal høres helt færdig eller om der er en tidsmæssig grænse for at “klare sig godt”. 

4. Udtænk en strategi, der gør din udgivelse attraktiv for playliste-kuratorerne 
Med 30 millioner sange tilgængelige på Spotify, hvordan gør du så bedst opmærksom på din 
nye single? Hos de branchefolk vi har talt med, peger flere af dem på, at det er en god idé at 
tænke ud af boksen, når man udgiver musik og udtænke en god udgivelsesstrategi. Et af de 
bedste eksempler er den case, som vi har kaldt “Case 2: Gurli Octavia”. Gurli Octavia udgav 
sin single “Winter Arrived” d. 29. november 2016 for at målrette den sæsonen - altså, det at 
årstiden på udgivelsesdagen var på vej til at skifte til vinter og dermed passede til sangens titel. 
I grove træk betød det, at sangen blev tilføjet en række betydelige playlister på Spotify og i dag 
(30. oktober 2017), knap et år efter udgivelsen, har 261.456 streams på Spotify. Læs hele 
“Case 2: Gurli Octavia” bagerst i kompendiet. 

5. Skab opmærksomhed på din udgivelse andre steder end på streamingtjenesterne 
Det kommer måske heller ikke som den helt store overraskelse, at det er en god idé at gøre 
opmærksom på sin udgivelse, når man udgiver den. Men ifølge AWAL (Kobalts digitale 
distributørselskab) kan man, udover at skabe opmærksomhed på sin udgivelse hos en potentiel 
lytter, også påvirke de data-baserede playlister, hvis det lykkes at “lave larm nok” på internettet 
til, at man bliver hørt. Derfor - engager så mange af dine fans og så mange medier du kan, og 
brug alle dine kanaler, når du udgiver. Her kan du læse eksemplet “Case 1: Danny Ocean”, 
som et eksempel på en sang, der kom på store playlister på baggrund af den “larm”, som 
sangen genererede uden for streamingtjenesterne. 

YouTube - den største af alle streamingtjenester! 
YouTube er en af de to udvalgte jokere inden for streaming, som vi har valgt at tage med i dette 
kompendium. Når YouTube betragtes som en joker, skyldes det, at YouTubes primære funktion jo 
ikke er, at være en platform for streaming af musik, men at Youtube heller ikke kan udelades, da 
den til trods for ikke at være en erklæret musikstreamingplatform i praksis alligevel er det.  

Ifølge IFPI foregår 46% af den tid, der bliver brugt på at streame musik i hele verden på 
YouTube. En andel der er større end nogen af de andre tjenester, og dermed gør YouTube til 
den største musikstreamingplatform i verden. Ifølge IFPI Danmark benytter 59% af danskerne i 
aldersgruppen 16-70 år YouTube som deres primære platform til streaming af musik. Dermed er 
det også Danmarks mest populære streamingplatform. Og derfor er YouTube meget vigtig, når 
man udgiver digitalt! 

Men hvordan griber man så denne mastodont af en streamingplatform, som jo alligevel ikke 
rigtigt er en streamingplatform, an? Det er et stort spørgsmål, og ligesom med de andre afsnit er 
det ikke noget, vi har et endegyldigt et facit på. Vi har dog spurgt os til råds hos branchefolk, 
der til dagligt arbejder med problemstillinger omkring YouTube, og i det kommende vil deres 
gode råd være oplistet. 
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1. Tænk YouTube som et socialt medie 
I stedet for at bruge YouTube som “et sted, hvor jeg lige uploader en video i ny og næ”, er det 
en god idé at tænke på YouTube, som det platformen også er - et socialt medie. YouTube er en 
effektiv platform til at bygge en vigtig og solid kommunikationsvej, hvor man kan interagere med 
sine fans. Det er eksempelvis vigtigt, at man svarer på kommentarer og henvendelser fra fans, at 
man holder øje med (ligesom på andre sociale medier), hvilke af de uploads man laver, der 
fungerer bedst, hvad abonnenterne af din kanal kan lide, og altid holder kanalen opdateret 
med billeder og information om dig og din musik.  

Hvis brugere af YouTube vælger at blive abonnenter af din kanal vil de, når du uploader noget 
nyt, få besked om det. Det betyder, at du har mulighed for at give dine fans besked direkte, når 
du har nyheder om dit projekt, som eksempelvis en ny udgivelse. Derfor er det en god idé at 
forsøge at få brugere af YouTube til at abonnere på din kanal. 

YouTube oplister selv en række tips og gode råd til at få flere abonnenter, og herunder har vi 
udvalgt fem, som vi finder relevante for en artistkanal, der primært indeholder musik: 

- Sørg for altid at kommunikere på en høflig måde, når du spørger brugerne, om de vil 
abonnere på din kanal 

- Offentligør dine videoer på det tidspunkt på dagen, hvor du tror, at flest af dine potentielle 
abonnenter er aktive 

- Hold øje med hvornår og hvad der giver dig flere abonnenter, og brug den reflektion 
konstruktivt i dine næste uploads. Brug YouTube Analytics til at monitorere dine abonnenter 
og din kanal. 

- Husk, at det er normalt, at have flere abonnenter end visninger. 
- .. og det er også normalt, at uploads kan føre til, at nogle stopper med at abonnere på din 

kanal! 

2. Vær grundig i upload-fasen 
Det er vigtigt at være grundig i den måde, man beskriver og tagger sine uploads på, på 
YouTube. Det gælder både, når du giver dit upload en titel, en beskrivelse og når du tilføjer tags 
til videoen. Set med meget tekniske briller hjælper den rette grundighed i upload-fasen YouTubes 
algoritme med at præsentere dit upload for den rigtige bruger, og samtidig er titlen og 
beskrivelsen jo altså også det, der skal få brugeren til at finde dit upload, når vedkommende 
søger på YouTube - så vær grundig i titel, beskrivelse og med tags! 

3. Vær opfindsom og kreativ - og brug YouTube strategisk! 
Overvej at bruge YouTube til andet end blot et upload med din nye udgivelse. Lav tour-dagbog, 
Vlog fra øvelokalet eller sangskrivningsværkstedet, eller lav en lille koncert fra soveværelset og 
livestream den på YouTube. Mulighederne er mange og de oplistede er måske nok nogle af de 
mest oplagte. Vigtigst af alt - alle videoklip giver dig mulighed for at præsentere din musik for 
brugeren og husk derfor altid at linke til streamingtjenesterne og dine sociale medier i 
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beskrivelsen af din video, hvis brugeren nu skulle få lyst til at lytte til din musik og følge dig 
andre steder end på YouTube. Det skal være nemt for brugeren at finde dine profiler! 

4. Claim dine rettigheder 
Vi bevæger os nu ind på et område, der strækker sig langt ud over, hvad dette lille kompendium 
kan rumme. Groft sagt kan man sige om YouTube, at de gør brug af den såkaldte safe harbour-
lovgivning, der betyder, at de ikke har de samme forpligtelser over for rettighedshaverne til den 
musik, der uploades til YouTube, som de andre streamingtjenester har. Det er en politisk 
diskussion, som vi ikke skal gå mere ind i her - men google det! Der er meget at læse. Men da 
dette kompendium alligevel opfordrer til, at man skal være tilstede og tilgængelig med sin musik 
på YouTube, skal vi alligevel lige runde det med rettighederne, og hvordan det forholder sig på 
YouTube - og i særdeleshed hvad man bør gøre for at passe på sine rettigheder på YouTube! 

Da YouTube jo består af brugergenereret indhold kan man komme ud for, at ens rettigheder 
bliver brugt ulovligt. Hvis det sker, findes der forskellige måder, man kan gøre krav på sine 
rettigheder på. Det kan gøres på lidt forskellige måder, men vi opfordrer til, at man altid starter 
med at tage fat i sit musikselskab eller sin aggregator og spørger dem til råds. Efterfølgende er 
der to måder, man kan gøre det på. 

1. Anmeld ulovlig brug af dine rettigheder selv 
Du kan altid anmelde ulovlig brug af dine (eller andres) rettigheder gennem en 
standardformular hos YouTube, som du kan finde under “Nyttige Links”. 

Uden at kende den præcise fremgangsmåde, må det forventes, at YouTube herefter undersøger 
omstændighederne og træffer en afgørelse ud fra en vurdering, som de selv laver, og derefter 
giver rettighedshaveren besked om deres beslutning. 

2. Anmeld ulovlig brug af dine rettigheder gennem din aggregator eller dit musikselskab 
YouTube råder over forskellige systemer til at opdage, når rettigheder bliver brugt ulovligt og til 
efterfølgende at gøre krav på misbrugte rettigheder. Hvis man forvalter, ejer eller distribuerer 
mange rettigheder, som din aggregator eller dit musikselskab eksempelvis gør, så kan de være 
kvalificerede til at bruge nogle af disse rettighedssystemer. Et af disse systemer er ID Content 
Match. I grove træk fungerer det sådan, at rettighedshavere afleverer en kopi af deres værk til 
YouTube og YouTube kan så registrere, hvis værket bliver uploadet til deres platform. Herefter 
har rettighedshaveren mulighed for at vælge, hvad der skal ske med det pågældende upload.  

Rettighedshaveren kan  
1. blokere videoen, så den ikke kan ses 
2. tjene penge på videoen ved at pålægge den reklamer 
3. få indblik i videoens statistiker 

Det kræver dog som sagt, at din aggregator eller dit musikselskab kvalificerer sig til at bruge 
disse rettighedssystemer. Hvis din aggregator eller dit musikselskab kvalificerer sig til at bruge et 
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rettighedssystem, så tal med dem om, at få registreret dine værker, så I undgår, at nogen bruger 
dine rettigheder ulovligt på YouTube. 

Her kan det også være en god idé at tale med sin aggregator om, at man fra gang til gang 
vurderer, hvad der er det mest hensigtmæssige at gøre, når dine rettigheder optræder ulovligt 
på YouTube. Det gælder især for mindre artister, hvor rettighederne sjældent bliver misbrugt. 
Der kan eksempelvis være tilfælde, hvor det kan være en fordel at være åben over for at 
brugeren, der bruger dine rettigheder uden tilladelse, kan fortsætte med at bruge musikken. 

Et eksempel herpå kunne være, hvis en stor japansk Youtuber bruger din sang på en kattevideo, 
der er gået viralt i hele Asien. I stedet for at gøre krav på rettighederne ved at tage videoen 
ned, kan det måske være fordelagtigt at lade videoen ligge oppe og istedet pålægge den 
reklamer, som du og brugeren, der har lagt videoen op, i så fald deler indtægten fra. Det kan 
derfor være en god idé ikke bare blindt at tage alle videoer ned, fordi de indeholder dine 
rettigheder. Det er selvfølgelig individuelt og meget forskelligt fra artist til artist og fra sag til 
sag. Og vil man overhovedet lægge musik til en kattevideo? Ja, det skal man jo også overveje. 

5. Tjen penge! 
Det tager lang tid og kræver tålmodighed at bygge en YouTube-kanal med mange følgere, men 
hvis det lykkes, har man en meget effektiv platform til at promovere sin musik. Og man kan 
faktisk tjene penge på det! Populære YouTube-kanaler med mange abonnenter og views kan 
blive det, som YouTube kalder YouTube Partner. Det kræver, at en kanal samlet set har 10.000 
views eller mere på sine uploads. Hvis man er YouTube Partner kan man tjene penge på sin 
kanal på to måder - enten ved at lægge reklamer på sine uploads eller når YouTube Red-
brugere ser dine uploads. 

Det kan også godt lade sig gøre, at tjene penge på YouTube uden at være YouTube Partner. Det 
er ofte ikke mange penge, men YouTube lavede i 2013 en aftale med KODA, som gør at 
YouTube er forpligtet til at betale afgift til danske rettighedshavere, såfremt videoen genererer 
nogle penge i form af reklameindtægter eller views fra YouTube Red-brugere. 

Du kan kun få betaling gennem KODA for din musik på YouTube, hvis følgende 4 kriterier er 
opfyldt: 

1. Musikken er anmeldt til Koda. 
2. Der er tilknyttet mindst én annonce/reklame til den pågældende video, hvor din musik er på. 
3. Din musik er udgivet og lagt på YouTube via et musikselskab eller en aggregator. 
4. Dit musikselskab eller din aggregator har tilknyttet de korrekte metadata (titel, beskrivelse, 

tags, tidsangivelse - tal med din aggregator eller dit musikselskab om det) til din musik, så 
YouTube ved, hvor penge skal sendes hen. 
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SoundCloud - det første skridt mod hitlisterne? 
SoundCloud er den anden af de platforme, som vi i indledningen kaldte for jokerne. 
SoundCloud skiller sig nemlig ud fra de andre streamingtjenester ved, at dem, der skaber 
musikken, selv uploader deres musik direkte til tjenesten, og at den er gratis for både den, der 
uploader, og den, der lytter til musikken. 

Som tjeneste har SoundCloud en del ting til fælles med YouTube; brugergenereret indhold, 
beskyttet af safe harbour-lovgivningen, svær at tjene penge på. Men hvorfor er den så vigtig? 

Ligesom YouTube er det SoundClouds størrelse målt på brugerantal, der gør den interessant. På 
SoundClouds hjemmeside kan man læse, at SoundCloud har omkring 175 millioner aktive 
brugere. Til sammenligning har Spotify 140 millioner. Det gør SoundCloud - joker eller ej - til 
verdens største streamingtjeneste. Derfor skal vi i det følgende kigge lidt nærmere på “jokeren” 
SoundCloud. 

Hvornår skal man bruge SoundCloud? 
Ifølge musicindustryblog.com, der drives af Mark Mulligan fra MIDIA Research, er SoundCloud 
en vigtig og unik streamingplatform, og han peger på flere fordele ved SoundCloud, hvor især 
to er vigtige i kompendiets sammenhæng: 

SoundCloud tilbyder 
1. stort fokus på ny musik og opdagelsen af denne. 
2. direkte kommunikation mellem artist og fan.  

Det er ret interessant, at der findes en platform, der har stort fokus på ny musik og samtidig har 
så mange brugere. Det betyder, at ny musik uden nogen distributionsaftale potentielt har 
mulighed for at blive præsenteret for op imod 175 millioner SoundCloud-brugere.  

Vi har derfor i vores research til dette kompendium undersøgt, i hvor høj grad SoundCloud kan 
bruges som “første skridt mod hitlisterne” for ny musik. Derigennem er vi stødt på et par artister, 
som har startet deres karriere på SoundCloud ved at bruge tjenesten som springbræt og 
efterfølgende har “genudgivet” deres musik på de traditionelle streamingtjenester. 

Der tales eksempelvis om genren “SoundCloud Rap”, som er en bølge af amerikansk hiphop, 
der har millioner af lyttere på SoundCloud, og hvor flere rappere på baggrund af deres succes 
på SoundCloud efterfølgende er blevet signet på et af de tre major labels. Et eksempel på dette 
kunne være rapperen Lil Pump, der startede som SoundCloud Rap og nu er signet på Warner 
Music Group. Hans fem “most popular” sange på Spotify har sammenlagt over 200 millioner 
streams - og alle fem sange har i skrivende stund kun været tilgængelig på Spotify i knap tre 
uger! 

Ifølge SoundCloud selv er det, der primært skiller dem fra de andre streamingtjenester, at 
kommunikationen mellem artist og fan er så direkte. SoundCloud skriver på deres hjemmeside, 
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at den direkte kommunikation gør, at du som helt ny artist har mulighed for at udvikle dig ved at 
lære dine lyttere at kende, modtage feedback fra dem og ikke mindst få adgang til data, som 
du kan bruge i markedsføringen af din musik. 

Vi har valgt at kalde dette afsnit for “SoundCloud - det første skridt mod hitlisterne?” netop, 
fordi vi mener, at SoundCloud kan være et godt sted at starte som ny artist. Det skal selvfølgelig 
tages med det forbehold, at det at udgive musik er en proces, der er forskellig fra artist til artist 
og fra udgivelse til udgivelse. 

“Case 2: Gurli Octavia” er et eksempel på en artist, der startede med at selvudgive på 
SoundCloud. Før Gurli Octavia havde en aftale med et musikselskab, udgav hun selv sine sange 
i demo-udgaver på SoundCloud. Vi har talt med Gurli Octavia om processen og hun mener selv, 
at hun gennem SoundCloud opbyggede en mindre fanbase, som flyttede med, da hun 
“genudgav” hendes sange på Spotify. Det er her en vigtig pointe, at når man “genudgiver” 
sangene på de traditionelle streamingtjenester, skal sangene tages ned fra SoundCloud for at 
flytte lytteren til de andre platforme.  

Hvis man kigger lidt på hvilke genrer, der er repræsenteret på hitlisterne over de mest populære 
sange på SoundCloud, er det i skrivende stund SoundClouds egen genrebetegnelse “Hiphop & 
Rap”, der får flest streams på SoundCloud. Det er især en pointe, der er vigtig, hvis man 
opererer inden for hiphop og især, hvis man laver engelsksproget hiphop - vi betragter 
SoundCloud som en essentiel platform, hvor man skal være tilstede, hvis man laver hiphop!  

Som en lille sidebemærkning skal det her nævnes, at SoundCloud - igen ligesom YouTube - har 
en Content Identification-funktion, der sørger for, at rettigheder ikke bliver misbrugt på tjenesten. 
Det vil sige, at eksempelvis rettigheder til et sample i en ukendt dansk hiphop-sang skal cleares, 
også selvom det bare skal på SoundCloud. Når du udgiver på SoundCloud skal du - ligesom du 
altid skal - have styr på alle rettighederne på det, du udgiver. 

Genrebetegnelser er i det hele taget vigtige på SoundCloud - og ikke kun for hiphop. 
SoundCloud skriver selv om begrebet “tagging” (altså det at tilføje genrer og “moods” til den 
sang, man uploader), at man bør gøre sig umage i processen med at “tagge” sin musik. 
SoundCloud har - ligesom de traditionelle streamingtjenester - et algoritmebaseret system, der 
foreslår brugeren sange, der ligner dem de i forvejen lytter til. Her bruger SoundClouds 
algoritmesystem disse “tags” til at finde lignende sange. SoundCloud-algoritmen bruger også de 
ting, du “tagger” en sang med, til at definere, hvilke hitlister din sang kvalificerer sig til. Forsøg 
at se tagging-funktionen som din måde at nå de ører, som gerne vil høre din musik! 

Selvom du ikke lige laver hiphop og selvom singer/songwriter-genren umiddelbart ikke streamer 
i hundredetusindevis på SoundCloud, så betyder det ikke, at man skal lade være med at have 
en SoundCloud-profil. Uanset genre giver SoundCloud nye artister den mulighed, at man kan 
kommunikere direkte med sine lyttere, hvilket først og fremmest kan skabe en relation til mulige 
fans (og dermed også potentielle købere (streamere) af kommende udgivelser). Samtidig kan 
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SoundCloud give dig en idé om, hvem din målgruppe er, og hvad deres lyttevaner er ved hjælp 
af den data, som en SoundCloud-profil genererer. 

Til sidst skal det nævnes, at SoundCloud ikke har forpligtelser over for sangskrivernes 
rettigheder. KODA arbejder på en aftale med SoundCloud om sangskrivernes rettigheder, som 
den de har med YouTube, men det vides endnu ikke, hvornår den bliver gennemført. 

Hvis du ønsker at forbedre din tilstedeværelse på SoundCloud har SoundCloud en platform, de 
kalder “Creator Guide”, med gode råd og vejledning til at optimere sin tilstedeværelse på 
tjenesten. Linket findes under “Nyttige Links”. 

10 gode råd til artister, der udgiver digitalt 
1. Registrer dine værker hos KODA og Gramex 
Det kræver lidt arbejde, og det kræver, at man sætter sig ind i systemerne, men det er meget 
vigtigt, at du har styr på registreringen af dine værker hos forvaltningsorganisationerne KODA 
og Gramex. KODA varetager sangskrivernes og komponisternes rettigheder, og indkræver 
penge for brugen af disse rettigheder ved såkaldt offentlig fremførelse. D.v.s. ved koncerter, i 
radio, TV, biografer, spillesteder, festivaler, caféer m.fl.. På deres hjemmeside registrerer du til 
hvem og med hvilken procentfordeling, der skal udbetales KODA-penge, når værket afspilles 
eller bruges offentligt - eller når værket bliver streamet på en streamingtjeneste (www.koda.dk). 
Gramex varetager de udøvende musikeres og producenternes rettigheder. Det vil sige, at 
Gramex samler penge ind til dem, der medvirker på en indspilning, og til dem der ejer 
indspilningen eller masterrettigheden (et label eller dig selv), når denne indspilning afspilles 
offentligt (fx radio, TV, biografer, og når der anvendes indspillet musik på caféer, før/efter 
koncerter).  

2. Planlæg, planlæg, planlæg! 
Sørg for hele tiden at være et skridt foran. En af de vigtigste pointer med digital tilstedeværelse 
er hele tiden at have et mål, planlægge hvordan man når dertil og efterfølgende evaluere 
uanset om målet er nået eller ej. Lad vær med at udgive uden at have en plan! 

3. Prioriter at holde din digitale tilstedeværelse opdateret 
Sæt tid af i din kalender, som du kan bruge på dine profiler på de platforme, du er digitalt 
tilstede. Gerne et par timer om ugen. Det betyder ikke, at du skal føle dig presset til at skulle 
producere store videoproduktioner, nye udgivelser og relevant content hver uge. Det betyder 
helt lavpraktisk, at du skal holde dine profiler opdaterede og relevante. Billedmateriale, tekst, 
kontaktinformation etc. skal være det samme alle steder - og opdateres hvis det ændrer sig. Og 
får du en henvendelse eller er der aktivitet på en af platformene, er det vigtigt at forholde sig til 
den.  

Vær som minimum tilstede på alle de store platforme (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og 
Snapchat). Du kan med fordel overveje at prioritere dem, hvor din målgruppe er mest 
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repræsenteret. Snapchat henvender sig eksempelvis til en lidt yngre målgruppe. Man kan 
sagtens prioritere imellem dem, men undgå at glemme nogen helt. Der er ikke noget værre for 
en fan, der eksempelvis sværger til YouTube, end at møde en helt død og ikke-opdateret profil. 

4. Hav en professionel emailadresse 
Det ser bare mest professionelt ud at have en mailadresse, hvori ens bandnavn er det bærende! 
Det gør det også nemmere for interesserede at huske. Det kunne eksempelvis være 
info@gogoberlin.dk eller contact@powersolo.dk. En sådan mailadresse kræver dog, at du har et 
domæne og et webhotel til en hjemmeside. 

Som et muligt alternativ kan du vælge en af de gratis muligheder, som Windows eller Google 
udbyder - eksempelvis gogoberlin@hotmail.dk eller gogoberlin@gmail.com. Men den første 
løsning er at foretrække! Undgå dog altid uklare og uprofessionelle adresser som 
smølfenfravalby@hotmail.com eller ilovechorizo@gmail.com, der ikke har noget med 
bandnavnet at gøre. En professionel mailadresse er desuden absolut nødvendig, når du skal 
verificeres af streamingtjenesterne (se mere under “Sådan bliver jeg verificeret” i kapitlet 
“Vejledninger”). 

5. Hav en god, “gammeldags” hjemmeside 
Det hjælper dig med at have et professionelt udtryk og det giver dig en “hjemmebane”, hvor 
fans altid kan henvises til og sendes videre til streamingtjenester, downloads, fysisk salg, sociale 
medier, billetsalg, osv. Desuden giver det dig mulighed for at lave en af de førnævnte 
mailadresser, som giver dig et mere professionelt udtryk over for dine samarbejdspartnere. 

6. Saml al den data du kan! 
Sørg for at samle alt det data du får af streamingtjenesterne og de sociale medier. Det er en 
god idé at hente alt data ned på sin computer (og eventuelt lægge det på en ekstern harddisk), 
så man altid kan gå tilbage og analysere på gammelt data. Det kan være en stor fordel, når 
man skal udgive nyt materiale, at man kan se, hvordan brugerne af streamingtjenesterne lyttede 
til den forrige udgivelse. Hvem er lytteren, hvor gammel er lytteren, hvor bor lytteren? På den 
måde kan du bedre målrette kommende udgivelser til dit publikum. Data fra 
streamingtjenesterne kan også med fordel bruges til at planlægge eksempelvis en turné. 

Et konkret tip til ekstra dataindsamling er at bruge tjenester som bit.ly eller Google URL 
Shortener, der giver dig mulighed for at forkorte links og monitorere dem. Det kan være en 
fordel at monitorere de links, man linker til eksempelvis på Facebook, så man har en idé om, 
hvor mange og hvem, der reelt trykker på dem. Og her gælder samme regel som ved andet 
dataindsamling - indsaml så meget som muligt, reflekter over resultatet og brug det konstruktivt 
næste gang. 

7. Link til streamingtjenesterne i dine opslag på de sociale medier 
Hvis du gerne vil have dine sociale følgere til at lytte til din musik, så giv dem muligheden uden, 
at de skal gøre nogen særlig stor indsats. Vedlæg links, der linker direkte til dine profiler på 
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streamingtjenesterne i dine opslag på de sociale medier (eller fast i eksempelvis bio’en på 
Instagram), så det er nemt for dine følgere at tilgå din musik. 

8. Eksperimenter med, hvordan du linker til streamingtjenesterne og til YouTube på 
Facebook 

Punktet her kræver et par illustrationer, er ret konkret og baserer sig på den tankegang, som 
mange af disse punkter gør - indsaml data, reflekter og bliv bedre! Det kan være effektivt at 
eksperimentere med, hvordan man linker til andre platforme, når man laver opslag på 
Facebook. Algoritmen på Facebook prioriterer nemlig opslag, hvor man bruger så mange af 
Facebooks egne redskaber som muligt. Og hvad betyder det? Jo, skåret ind til benet kan man 
sige, at Facebook ikke kan lide eksterne links. Eksempelvis til YouTube eller Spotify. Hvis man 
skal uploade en video, er det derfor en god idé at bruge Facebooks egen videofunktion istedet 
for at linke til Youtube. Det giver et flottere opslag og mere opmærksomhed. 

Her har Saveus eksempelvis linket direkte til en Youtube-video: 
 

Og her har de brugt Facebooks videofunktion: 

 

�18



Man kan se, at man ved at bruge Facebooks egen videofunktion kan trykke direkte på play-
symbolet og videoen vises med et stort billede uden for meget kedelig tekst (modsat YouTube-
linket). Hvis du gerne vil lede folk over på din YouTube-kanal, så lav en lille teaservideo og 
upload den med Facebooks videofunktion, og vedhæft så linket til den fulde video på YouTube i 
tekstfeltet. På den måde bliver din video stadig med stort billede og uden tekst, men med 
henvisning til din YouTube-kanal. 

Det samme gælder, hvis du gerne vil gøre opmærksom på en ny udgivelse og lede folk over på 
streamingtjenesterne. Hvis du kopierer Spotify-linket direkte ind i dit opslag, ser det således ud: 

Istedet kan man gøre som Saveus og lave en lille 20-30 sekunders teaservideo med din 
udgivelse som lydside, uploade den med Facebooks videofunktion og lave et link hos 
eksempelvis Linkfire, hvor brugeren kan vælge at høre udgivelsen på sin foretrukne 
streamingtjeneste. Alternativt kan man lave en teaservideo og lede direkte til en enkelt af sine 
streamingprofiler (selvfølgelig ved hjælpe af bit.ly eller Google URL Shortener, så man kan 
generere noget data!). Det giver et flottere billede på Facebook og algoritmen elsker, at du 
bruger Facebooks egen videofunktion! 
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Her har Saveus uploadet en teaser med Facebooks videofunktion og linket via Linkfire: 

 
Her ses indholdet af linket (hos Linkfire): 

Alle ovenstående tips handler om, hvordan man kan få sine opslag til at se godt ud og med 
vægt på, at nå langt ud på Facebook. Men afsnittet her hedder jo “Eksperimenter med hvordan 
du linker til streamingtjenesterne og til YouTube på Facebook” - det betyder, at der ikke er 
nogen grundregel, der altid gælder. Det handler altid om, at overveje hvad man gerne vil med 
sine opslag. I eksemplet, hvor Saveus har delt et YouTube-link til “Wild Thoughts”, skyldes det 
formentlig, at Saveus jo ikke ejer videoen, og dermed ikke kan uploade den via Facebooks 
egen videofunktion. Men derfor skal videoen jo deles alligevel! Det handler hele tiden om at 
tænke over, hvad man vil med sit opslag, og reflektere over, hvad der fungerer bedst i den 
givende situation. Og det er samtidig en god huskeregel at variere, hvordan man laver opslag, 
så man ikke bruger den sammen fremgangsmåde hver gang. 
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9. Lav dine egne playlister på streamingtjenesterne 
Det er en god idé at lave sine egne playlister på streamingtjenesterne og bruge dem til at 
fortælle en historie. Det kunne være en playliste med sange, du lytter til lige nu, eller sange du 
og dit band lytter til i tourbussen. Sørg selvfølgelig for at have et par af dine egne sange på 
listen og sørg for at opdater listen minimum en gang om måneden. Lav eventuelt din playliste til 
“Artists Pick” på Spotify (hvis ikke du har andet, der bør prioriteres i forhold til at blive 
præsenteret for lytteren). 

Her er Saveus’ playliste: 

Og her er den gjort til “Artist’s Pick”: 

10. Hav jævnligt kontakt med din aggregator eller dit musikselskab 
Vi kan ikke understrege det nok - sørg for at opbygge et sundt og godt forhold til dine 
samarbejdspartnere! Det skal være sådan, at hvis der er noget, du er utilfreds med, hvis der er 
noget, du er i tvivl om, eller hvis der er noget, du gerne vil ændre i din udgivelsesproces, skal du 
kunne tale med din aggregator eller dit musikselskab om det. Husk, at I er samarbejdsparterne 
og arbejder for det samme mål! 

�21



Vejledning i generelle og konkrete problemstillinger 
I vores arbejde med dette kompendium er vi flere gange stødt på konkrete problemstillinger, 
som er essentielle for en artists fremtoning på streamingtjenesterne, og som samtidig virker til at 
være ret generelle. Herunder følger seks konkrete problemstillinger med streaming, og hvordan 
man løser dem (primært på Spotify). 

1. Min musik er blandet sammen med andre artister med samme bandnavn på Spotify 
Nogle gange kan én artistprofil indeholde sange fra forskellige bands, fordi de pågældende 
bands har samme navn. Hvis du oplever dette kan man indberette problemet til Spotify og få 
dem til at skille dem ad.  
Du kan indberette via dette link: https://metadatafeedback.spotify.com/ 

2. Hvordan bliver jeg verificeret på Spotify (det lille blå flueben)? 
Det er vigtigt, at din artistprofil på Spotify er verificeret. Eller med andre ord - at Spotify ved, at 
du er en rigtig artist. En verifikation hjælper dig til at blive taget seriøst af playlistekuratorerne 
og andre, der kunne være interesseret i din musik, og det gør det nemmere for dig at få flere 
følgere. Alle kan blive verificeret og det er ikke svært. 

Først skal du have adgang til din “Spotify for Artists”-profil.  
Det gør du her: https://artists.spotify.com/ 

Følg de fire trin i processen og vent derefter på, at Spotify verificerer dig. Verifikationsprocessen 
fokuserer på gennemskuelighed, og det er her, at det er vigtigt, at du eksempelvis har en 
professionel mailadresse, gerne en hjemmeside og gode sociale medier, så Spotify kan se, at du 
er den, du siger, du er. 

3. Hvordan får jeg adgang til mine data fra streamingtjenesterne? 
Her er det første skridt at tale med din aggregator. Hvis ikke du modtager dataen selv, så burde 
din aggregator gøre det. En del data fra Spotify kan dog tilgås via “Spotify for artists”, som er 
Spotifys artistplatform.  
Du kan få adgang til “Spotify for artists” via dette link: https://artists.spotify.com/ 

4. Hvordan opdaterer jeg mit “Bio”-afsnit og mit profilbillede på Spotify? 
Når du har adgang til Spotify for Artists kan du opdatere din “Bio” og profilbillede. 

6. Findes der platforme tilsvarende “Spotify for Artists” på de andre streamingtjenester? 
Nej og jo. Spotify er forrest på dette felt, men Apple Music har også en artistplatform, de 
kalder “Apple Music Connect”. Den giver ligeledes adgang til data og en række 
redigeringsmuligheder på din Apple Music-profil. Du kan finde det link, du skal bruge for at få 
adgang til Apple Music Connect, under kapitlet “Nyttige Links”. Der findes også aggregatorer, 
som har deres egne platforme til at overvåge data. 
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Q&A - ofte stillede spørgsmål om streaming 
Hvad udløser et stream? 
På de fleste internetfora og på eksempelvis Spotifys egen community-side tales der om, at et 
“play count” eller stream udløses efter ca. 30 sekunder. Det er dog ikke en definition, vi har 
kunnet få bekræftet. Flere af de adspurgte branchefolk taler om, at et “play count” eller et 
stream udløses allerede efter 17 sekunder. Det vides altså ikke med sikkerhed. 

Hvor mange penge får jeg for et stream? 
Det er et spørgsmål, som er svært at svare nøjagtigt på. Det skyldes, at udbetalingen er 
afhængig af faktorer som streamingtjenesternes omsætning og struktur, artistens aftale med sin 
aggregator eller sit musikselskab og hvor i verden og af hvem (er det eksempelvis en freemium 
eller premium-bruger på Spotify, der udløser et stream?) streamet kommer fra.  

Overordnet gælder det, at der hver måned kommer en sum penge ind til streamingtjenesterne 
fra bruger-abonnementer og i reklamepenge. Ud af denne sum tager streamingtjenesten først sin 
andel -  det er de penge, som streamingtjenesten “tjener”på at være streamingtjeneste. 
Streamingtjenesternes forretningsmodeller er forskellige og regnestykket afhænger derfor af, 
hvilken tjeneste der er tale om.  

Af den resterende del betales 12-15% til de såkaldte PRO’s (Performing Rights Organisation). 
PRO’en i Danmark hedder KODA og deres sats er 12%. KODA samler penge ind på vegne af 
sangskriverne, og de fleste af disse penge (minus KODA’s administrationsgebyr) ender derfor 
hos den, der har skrevet den pågældende sang. Resten udbetales til rettighedshaveren på 
masteren. Det kan være dig, når du er selvudgiver, eller dit musikselskab, hvis du har en 
kontrakt med sådan et. 

Herunder er illustreret en standardfordeling af de penge en sang udløser på en 
streamingtjeneste. Vær opmærksom på, at der kan være små variationer fra tjeneste til tjeneste, 
men at KODA altid er 12%: 
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Hvis du selv udgiver din musik og både er sangskriver, performer og masterejer, så får du både 
de 58% på mastersiden og de 12% fra KODA. Du skal dog ud af de 58% afregne med en 
aggregator. 

Er det et musikselskab, der udgiver din sang, modtager du royalty jf. den aftale, du har opnået 
med dit musikselskab. Det er musikselskabet, der i dette tilfælde afregner med en aggregator. 
Udbetalingen fra KODA går altid til den der har skrevet den pågældende sang, så hvis du har 
skrevet sangen (eller har skrevet den sammen med nogen), så får du også pengene fra KODA, 
når et musikselskab udgiver din sang.  

Mange sange skrives i dag af en person og “performes” af en anden. Hvis du eksempelvis 
skriver en sang til Lukas Graham, så får du pengene fra KODA. Lukas Graham får så sin 
procentdel fra masterdelen, som deles med et musikselskab. Der kan dog altid være variationer, 
hvor sangskrivere også får en procentdel af mastersiden. 

Der er nogenlunde enighed om, at et stream i gennemsnit udløser 0,05 kr. Der er derudover 
gjort nogle forsøg på at tegne et billede af, hvor meget hver streamingtjeneste udbetaler pr. 
stream. Et af disse kan findes på digitalmusicnews.com og ser således ud: 

Bemærk, at der er tale om “Unsigned Artists”. 

Hvorfor er jeg røget af den playliste jeg lige er kommet på? 
Hvis det lykkes dig at komme på en kurateret playliste, og du derefter oplever at ryge af igen, 
skyldes det formentlig, at din sang ikke lever op til playlistens standarder. Der tales om begrebet 
“skip rate”, som betyder, at hvis mange brugere springer din sang over på playlisten, ryger din 
sang af den pågældende playliste igen. 
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Hvordan opdaterer jeg min artistprofil på andre streamingtjenester end Spotify? 
Det er ikke alle streamingtjenesterne, der tilbyder en artistplatform, og hvis du er utilfreds med 
udseendet på din artistprofil på en streamingtjeneste, så start med at tage fat i din aggregator 
eller dit musikselskab. Hvis de ikke kan hjælpe dig, så har de fleste streamingtjenester et 
supportcenter, hvor man kan henvende sig, eller en hjemmeside, hvor man kan finde svar på sit 
spørgsmål. 
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Case 1: Danny Ocean 

Sang: Me Rehuso 

Tjeneste: Spotify og YouTube 

Udgivet: 18. september 2016 på YouTube 
	    (genudgivet 16. juni 2017 på streaming- 
	     tjensterne) 
 
Streams: 425.220.664 (31. oktober 2017) 

Hvorfor er sangen interessant? 
Sangen er interessant, da den er startet som en selvudgivelse og endt med at blive signet til et 
major label på grund af sangens digitale performance uden for og senere på 
streamingtjenesterne. 

Sangens historie 
Danny Ocean uploader sangen til YouTube i 2016 som en del af en valentinsgave til Danny 
Oceans gamle flamme. Danny Oceans manager viser sangen til sin kæreste, og hun lægger den 
på sin Instagramprofil. Udover at være Danny Oceans managers kæreste, så er kæresten også 
en populær TV-vært i Danny Oceans hjemland, Venezuela. Derfor bliver “Me Rehuso” på 
hendes Instagram eksponeret for et stort publikum og får 300.000 views. Den store aktivitet 
omkring sangen opfanges af Spotify, og sangen kommer hurtigt på Spotifys “Viral Charts” i 
Sydamerika. Herfra kravler den ind på de store playlister på Spotify for latinamerikansk musik 
og har i dag over 425 millioner streams. 

Hvad kan vi bruge denne case til? 
Overvej om du har adgang til nogle kanaler, der kan give dig opmærksomhed nok til at blive 
samlet op af streamingtjenesterne. Eller overvej om du kan alliere dig med nogen, der vil 
promovere, skrive om eller dele din musik. 

Danny Ocean selv har fortalt, at han mener, at sangen klarede sig godt i Venezuela, fordi den 
omhandlede et universelt problem - nemlig det at savne nogen man er adskilt fra. Da Danny 
Ocean udgav sangen var der mange i Venezuela, der var på flugt på grund af politisk uro. 
Derfor mener Danny Ocean, at mange kunne relatere til sangens tekst. Man kan derfor 
overveje, om man kan udgive på et tidspunkt, hvor udgivelsens tekstlige indhold passer til en 
tendens eller konkrete begivenheder i samfundet. 

 

�26

Danny Ocean, 2017



Case 2: Gurli Octavia 

Sang: Winter Arrived 

Tjeneste: Spotify og SoundCloud 

Udgivet: 29. november 2016 

Streams: 261.456 (31. oktober 2017) 

Hvorfor er sangen interessant? 
Sangen “Winter Arrived” er interessant, fordi den streamer væsentligt mere end resten af Gurli 
Octavias katalog på Spotify. 

Sangens udgivelsesform 
Sangen er udgivet på musikselskabet Like af Can of Beans Records. 

Gurli Octavias følgere (31. oktober 2017) 
Facebook: 1058 likes 
Instagram: 314 følgere 
SoundCloud: 179 følgere 
Spotify: 310 følgere 
YouTube: 42 abonnenter 

Musikselskabets forklaring på streamingtallet 
Musikselskabet peger på, at timingen for udgivelsen har haft stor betydning for det høje 
streamingtal. Sangens titel “Winter Arrived” passede til den årstid, hvor sangen blev udgivet, og 
det var en bevidst strategi fra musikselskabet, at sangen skulle målrettes vinterens playlister. 
Kuratorerne hos Spotify syntes, at det var en god idé, og at sangen passede til en række 
playlister - herunder den store playliste “New Music Friday Danmark” og en række af Spotifys 
mindre playlister for sange med akustisk udtryk. 

Hvad kan vi bruge fra “Case 2: Gurli Octavia”? 
Overvej hvordan du kan gøre dig attraktiv for playlistekuratorerne. Er der noget i dit udtryk 
eller i dine tekster, der kan underbygge en strategi? Brug dine overvejelser til at lave en 
gennemarbejdet strategi og præsenter den for din aggregator eller dit musikselskab. 

Gurli Octavia startede med at bygge sig en lille fanbase på SoundCloud inden hun udgav musik 
på de traditionelle streamingtjenster. Da sangen udkom på streamingtjenesterne tog hun 
sangene ned fra SoundCloud og “tvang” dermed fanbasen til at lytte videre på 
streamingtjenesterne. 
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Ordforklaringer 
Aggregator 
Digital distributør, der uploader din musik til streamingtjenesterne og indsamler data og din indtjening. 

Algoritme 
Et sæt regler, der fortæller noget om, hvordan en opgave skal løses. Eksempelvis - et sæt regler for hvilke 
ting Facebook skal forfordele i brugernes newsfeed, eller et sæt regler for hvilken sang Spotify skal 
foreslå dig efter den, du selv har valgt. 

Skip rate 
Et tal, der viser hvor ofte en sang skippes på eksempelvis en playliste. 

PRO 
Forkortelse for performing rights organisation. En PRO er en organisation, der sikrer sangskrivernes og 
komponisternes rettigheder og betaling, når deres værker spilles offentligt. I Danmark er det KODA. 

MIDIA Research 
MIDIA Research er en analysevirksomhed for medier og teknologi.  

Mark Mulligan 
Mark Mulligan er managing director hos MIDIA Research og indehaver af en af de førende blogge om 
det digitale musikmarked. Den hedder musicindustryblog.com og er meget anbefalelsesværdig! 

Kobalt 
Svensk grundlagt musikselskab med hovedsæde i New York, der har specialiseret sig i 
rettighedsopkrævning. 

YouTube Red 
En betalt abonnementsform på YouTube, der gør at brugeren slipper for reklamer. Er ikke tilgængelig i 
Danmark endnu. 

Major labels 
En fællesbetegnelse for de tre største pladeselskaber i verden - Warner Music Group, Sony BMG og 
Universal Music Group. 

En master 
En indspilning af en sang. Bemærk at en sang kan indspilles flere gange i forskellige udgaver, og der kan 
derfor findes forskellige “masters” af den samme sang.  

IFPI 
Musikselskabernes interesseorganisation. 

DIY 
Forkortelse for “do it yourself”. Betegnelse for musikere, der selv udfører opgaver som eksempelvis 
booking og udgivelse. 
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Nyttige links 
SoundCloud Creater Guide  
SoundClouds guide til at optimere sine SoundCloud-aktiviteter 
https://on.soundcloud.com/creator-guide 

Spotify for Artists  
Spotifys guide til optimering af din Spotify Profil 
https://artists.spotify.com/ 

AWAL Blog 
AWAL (aggregators) blog indeholder et hav af gode guides og råd til den, der udgiver digitalt 
https://www.awal.com/blog  

YouTube Creator Academy 
YouTubes guide til at optimere sin profil 
https://www.youtube.com/yt/creators/ 

Music Industry Blog 
Mark Mulligans blog om musikbranchen. Indeholder mange gode analyser og undersøgelser 
om det digitale marked 
https://musicindustryblog.wordpress.com/ 

Oversigt over store personlige playlister og personer bag  
https://medium.com/@MattBenn/5-independent-spotify-curators-and-how-to-get-your-music-on-
their-playlists-6200bcfc7348 

KODA 
Gode råd og vejledninger til sangskriveren. Ofte også seminarer, der kan livestreames. 
www.koda.dk 

Standardformular til indberetning af ulovlig brug af rettigheder på YouTube 
https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=en&ref_topic=2778544 

Apple Music Connect 
https://www.apple.com/itunes/working-itunes/connect/#signup 

SongPickr på Facebook 
https://www.facebook.com/songpickr/ 

The Spotify Hub
https://sites.google.com/spotify.com/spotifyhub/resources/spotify-analytics 
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Litteraturliste 

Rasmus Rex om streaming 
“Fra Radio til Playlister” 
Findes i “Magasinet K” - udgivet af DJBFA 

IFPI Danmarks Årsrapport 2016 
“Musikselskaberne 2016 - tal og perspektiver” 
kan findes på ifpi.dk under “Publikationer” 

IFPI - brugerundersøgelse 
“Connecting with music - music consumer insight report”, september 2017 
kan findes på ifpi.org under “Resources & Reports” 

Om Deezer 
- https://www.theguardian.com/technology/2016/may/23/music-streaming-services-playlister-sam-lee-deezer 

Om Spotify 
- https://press.spotify.com/us/about/ 
- http://www.billboard.com/biz/articles/news/digital-and-mobile/7377421/drake-tops-justin-bieber-as-most-

streamed-artist-on 
- https://www.theguardian.com/music/2017/aug/17/they-could-destroy-the-album-how-spotify-playlists-have-

changed-music-for-ever 

Om SoundCloud 
- https://blog.soundcloud.com/2015/09/03/three-music-career-tips-we-learned-at-the-soundcloud-artist-forum/ 
- https://musicindustryblog.wordpress.com/2017/07/04/how-soundcloud-could-transform-deezers-market-narrative/ 
- https://www.nytimes.com/2017/06/22/arts/music/soundcloud-rap-lil-pump-smokepurrp-xxxtentacion.html 
- https://on.soundcloud.com/creator-guide/tracks 

Om YouTube 
- https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/discovery#strategies-zippy-link-6 

Koda om udbetaling på YouTube 
- https://www.koda.dk/medlem/udbetaling/her-far-du-udbetaling-fra/online/youtube 

Om værdien af et stream 
- https://www.forbes.com/sites/quora/2016/10/25/how-much-does-the-average-artist-earn-per-play-on-spotify/

#487b0286e48b 
- https://www.digitalmusicnews.com/2017/07/24/what-streaming-music-services-pay-updated-for-2017/ 

Om Danny Ocean 
- http://www.billboard.com/articles/columns/latin/7933889/danny-ocean-me-rehuso-viral-hit 

Om det danske og nordiske streamingmarked 
- https://www.koda.dk/media/99088/digital-music-in-the-nordics-2017_final.pdf 
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