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Streaming fortsætter 
sejrsgang

MEDIEANALYSE

Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dan-
sker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtje-
nester. Det fremgår også, at streaming mætter manges behov for musik-
lytning, og at de tilsvarende skruer ned for køb af musik. Danskerne er 
generelt glade for gratis glæder, men flere og flere betaler alligevel for 
musikstreaming, hvor man ikke forstyrres af reklamer.

Siden 2010 har Koda gennemført flere undersøgelser af danskerne medie-
vaner. Undersøgelser der giver os et klart billede af den rivende udvikling i 
den musikbranche, vi er en central del af. Vores seneste Koda-undersøgelse 
er foretaget via YouGov-panelet i februar 2014, og det er tydeligt, at digital-
iseringen medfører markante ændringer af musikmarkedet. Ændringer der set 
gennem vores optik rummer mange positive træk.

Streaming har godt fat
I 2010 kendte danskerne stort set ikke til begrebet streaming. TDC Play ha-
vde kun lige akkurat lanceret en streaminggren af sin revolutionerende, nye 
abonnementstjeneste, og WiMP var endnu forbeholdt brugere med abonne-
ment hos Telenor. Siden da er der sket meget, og danskerne har fået adgang til 
en lang række brugervenlige streamingtjenester, og det præger vores adfærd, 
når det kommer til brug af musik.
En fjerdedel streamer musik hver eneste dag, og over halvdelen af os streamer 

Fakta om streaming 2014

- 25  % af den danske befolkning streamer musik hver eneste dag

- 16  % streamer løbende hen over dagen

- 52  % af befolkningen streamer musik hver eneste uge 
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musik på ugentlig basis. Spørger man de helt unge, er streaming en daglig 
kilde til musik for langt over halvdelen: 61 procent af de 12-17-årige streamer 
musik hver eneste dag.

Streaming ændrer adfærd
Generelt gør streaming, at forbrugerne ændrer adfærd. På det danske marked 
siger folk, at mødet med en streamingtjeneste primært gør, at de hører mere 
musik og oftere opdager ny musik. Men det, at de har adgang til mange mil-
lioner musiknumre online, betyder også ofte, at man holder op med at købe 
musik i fysiske eksemplarer eller som download via tjenester som iTunes.

Hvad betyder streaming for brugeren?
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Bonuseffekt
35 procent af danskerne, der streamer, opdager også ny musik, og for brugerne af de 
store streamingtjenester gælder det næsten halvdelen. Stort set alle (93 pct.) vender 
tilbage til de nyopdagede kunstnere - og for hver tredje af dem, der opdager ny musik 
på streamingtjenesterne, bliver mødet med en ny kunstner et varigt bekendtskab. 31 
procent fortæller nemlig, at de ”i høj” eller ”i meget høj” grad vender tilbage til de 
nyopdagede kunstnere.

En anden bonuseffekt af at de streamingglade danskere opdager mere ny musik, er, 
at der i kølvandet på opdagelsen af ny musik følger et forbrug. Det gælder for mere 
end hver tredje dansker. 34 procent fortæller, at opdagelsen af musik efterfølgende 
har fået dem til at købe musik, koncertbilletter eller merchandise med de nyopdagede 
kunstnere.

Det hele, i god kvalitet – og allerhelst gratis
Når danskerne skal vælge musiktjeneste, er det vigtigst for dem, at tjenesterne til-
byder adgang til al musik, at musikken er i god kvalitet - og at det er gratis. Det er af 
sekundær interesse, hvorvidt kunstnerne får betaling. 16 procent af danskerne lægger 
vægt på det sidste. Der er dog en grund til at være optimistisk. For i 2010 lagde kun 
hver tiende af os vægt på dette, og andelen af danskere, for hvem det har betydning, 
er således steget 60 procent.

Nyopdagelser giver afledt forbrug
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Ejerskab mister sin betydning
I takt med, at danskerne tager streamingtjenesterne til sig, betyder ejerskab af musik 
mindre og mindre. Og i vores nyeste undersøgelse svarer størstedelen af danskerne (58 
procent), at det har ”lille” eller ”ingen” betydning for dem at have musik lagret på com-
puteren eller stående i cd-reolen.

Det er ikke længere en nyhed, at cd’en’ens fremtid som musikmedie er dyster. Og tallene 
taler da også deres tydelige sprog. Det er nu seks procent af danskerne, der ikke ejer 

I mit valg af musik lægger jeg vægt på:

Antal betalende brugere
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en eneste cd, og spørger man de 12-17-årige, gælder det 16 procent. Og selvom vi måske 
stadigt har nogle cd’er stående i stuen eller på loftet, er vi i stor stil holdt op med at købe 
nye. 18 procent af danskerne fortæller nu, at det er mere end fem år siden, de sidst købte 
en cd til sig selv, og den andel af danskerne er dermed steget 300 procent siden 2010.

Fremtiden er mobil
Smartphones er på få år gået fra at være nærmest ikke-eksisterende til at være hver-
mandseje. I dag har tre ud af fire således en af de smarte telefoner i lommen eller 
håndtasken, viser de nyeste tal fra analysefirmaet YouGov. Og Kodas seneste undersø-
gelser understreger, at det smitter af på danskernes medievaner, når det handler om 
at høre musik. 60 procent af danskerne bruger nu mobiltelefonen til at høre musik på. 
For bare et år siden gjaldt det under halvdelen af os.

I det hele taget er mobilitet blevet vigtigere for os, når det handler om at afspille 
musik. For hver tredje dansker fortæller os, at de foretrækker et mobilt håndholdt 
medie, når de skal høre musik. Mobiltelefonen og mp3-afspilleren overhaler dermed 
både computeren og cd’en som danskernes foretrukne musikmedie.

Streaming det nye MTV - men radio stadig vigtig
Siden 2010 har streaming taget konkurrencen op med de traditionelle medier, også 
når det handler om at blive danskernes kilde til at opdage ny musik. Vores seneste 
tal viser, at 22 procent af danskerne sidst opdagede et nyt yndlingsnummer via en 
streamingtjeneste eller et social medie som eksempelvis Facebook, der er integreret 
med Spotify. Streaming er således den næstvigtigste kilde efter radioen til opdagelse 
af musik for danskerne, hvorimod indflydelse fra især tv marginaliseres.

Når det gælder streamingtjenesternes betydning for, at vi lytter til ny musik, er de unge 
et skridt foran. For allerede i 2010 var streamingtjenesterne deres vigtigste kilde til at 
opdage ny musik. Og siden 2010 har streaming givet de traditionelle medier baghjul, 
når det handler om at finde ny musik for de unge. Op mod hver anden 15-årige (43 
procent) har fundet deres seneste favoritnummer via enten en streamingtjeneste eller 
et socialt medie som eksempelvis Facebook. Radioen er til sammenligning kun kilde 
til nye favoritnumre for 16 procent af de unge.

Generelt er det som sagt stadig radio, der er den vigtigste kilde til at opdage ny musik. 
Næsten halvdelen af os (48 procent) fortæller, at vi sidst opdagede et nyt musiknum-
mer, vi synes rigtigt godt om, fordi vi hørte det i radioen. Så selvom radioen måske 
mister noget af sin betydning, er airplay i radioen stadig den sikreste vej til publikum 
for de fleste musikere, sangskrivere og artister.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 

1070 CAWI-interview i februar 2014 blandt den danske befolkning i alderen 12-64 år.


