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Danskerne vilde  
med streaming
Koda analyse: Medieanalysen 2013 

Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. 
Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten halv-
delen af befolkningen nu har stiftet bekendtskab med en 
eller flere af de store streamingtjenester. Samtidig fortæl-
ler undersøgelsen, at det ikke længere kun er de unge, 
der streamer, og at danskernes vilje til at betale for musik 
på nettet generelt er øget.

Siden 2010 har Koda gennemført flere undersøgelser 
af danskernes medievaner. Undersøgelser, der giver os 
et klart billede af de store forandringer, vi står midt i i 
disse år. Vores nyeste Koda-undersøgelse er foretaget via 
YouGov-panelet i marts 2013, og det er tydeligt, at digi-
taliseringen betyder radikale ændringer af vores musik-
vaner, og at der - set gennem Kodas optik - er mange 
positive træk ved udviklingen.

På http://www.koda.dk/aarsberetning-2012/
vilde-med-streaming kan du downloade sam-
let præsentation af analysen med flere grafer
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Streaming støt stigende
I 2010 kendte danskerne stort set ikke til begrebet 
streaming. TDC Play havde kun lige akkurat lanceret en 
streaminggren af sin revolutionerende, nye abonne-
mentstjeneste, og WiMP var endnu forbeholdt brugere 
med abonnement hos Telenor. Siden da har danskerne 
imidlertid fået adgang til en række brugervenlige 
streamingtjenester, og det præger afgjort vores adfærd, 
når det kommer til brug af musik.

En fjerdedel streamer nu musik hver eneste dag, og over 
halvdelen af os streamer musik på ugentlig basis. Og 
andelen af danskere, for hvem streaming er blevet en 
daglig selvfølgelighed, er steget yderligere inden for det 
seneste år. 17 pct. af danskerne streamer nu musik i flere 
omgange i løbet af en dag. I januar 2012 gjaldt det 14 pct.

Spørger man de helt unge, er streaming en daglig kilde 
til musik for langt over halvdelen: 64 pct. af de 12-17-årige 
streamer musik hver eneste dag.

Streaming ændrer forbrug
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, 
oftere opdager ny musik, og at de føler sig mere opdate-
ret på musikfronten.

Fakta om streamning

 • 24 % af den danske befolkning streamer 
musik hver eneste dag

 • 17 % streamer musik flere gange om dagen

 • 50 % af befolkningen streamer musik hver 
eneste uge.
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Streaming modvirker pirateri
Ser man på brugerne af de store streamingtjenester, der 
har aftale med Koda, er adfærdsændringerne særligt 
tydelige. I denne stærkt voksende forbrugergruppe siger 
hver fjerde nu, at de er holdt op med at downloade ulov-
ligt efter mødet med en streamingtjeneste. Og næsten 
halvdelen fortæller, at de opdager ny musik i kraft af 
streamingtjenesterne.

Stor betalingsvillighed 
Danskerne har taget streaming til sig, og det er især de 
store licencerede tjenester, der oplever vækst. 44 pct. 
af danskerne har i dag brugt Spotify, WiMP eller TDC 
Play. 25 pct. af os bruger en eller flere af disse tjenester 

”dagligt” eller ”ofte”. Og heldigvis er andelen af danskere, 
der betaler for adgang til en streamingtjeneste, også i 
vækst. I dag siger 14 pct., at de betaler for adgang til en 
eller flere streamingtjenester mod 11 pct. i 2012. Andelen 
af danskere, der betaler for brug af musik på streaming-
tjenester, er altså steget 27 pct. det seneste halve år.

Bonuseffekt
40 pct. af de danskere, der streamer, opdager også ny 
musik. Stort set alle (89 pct.) vender tilbage til de nyop-
dagede kunstnere - og for hver tredje af dem, der opda-
ger ny musik på streamingtjenesterne, bliver mødet med 
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en ny kunstner et varigt bekendtskab. 38 pct. fortæller 
nemlig, at de ”i høj” eller ”i meget høj” grad vender til-
bage til de nyopdagede kunstnere.

I kølvandet på opdagelsen af ny musik følger der også et 
afledt forbrug i rigtig mange tilfælde. 39 pct. af os fortæl-
ler, at opdagelsen af musik efterfølgende har fået os til 
at købe musik, koncertbilletter eller merchandise med 
denne kunstner.

Det hele – og helst billigt
Når danskerne skal vælge musiktjeneste, er det vigtigst 
for dem, at tjenesterne tilbyder adgang til al musik, at 
musikken er i god kvalitet - og at det er gratis. Det er af 
sekundær interesse, hvorvidt dem, der har skrevet og 
spillet musikken, får betaling. Kun 13 procent af dan-
skerne lægger vægt på det sidste. Selvom denne andel 
ikke er vokset siden 2012, er der grund til at være en 
smule optimistisk. For andelen af danskere, der lægger 
vægt på, at tjenesten er decideret gratis, er trods alt 
faldende. Hvorimod andelen, der lægger vægt på, at tje-
nesten er lovlig, er stigende. Det samme er andelen, der 
fremhæver, at det skal være billigt. Så hvis ikke gratis er 
en mulighed, så er billig i hvert fald et alternativ.
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Ejerskab er uvæsentligt
I takt med at danskerne tager streaming til sig, bety-
der ejerskab af musik mindre og mindre. Allerede i 
2010 havde det mindre betydning. Her svarede lidt 
over halvdelen af danskerne, at det havde ”lille” eller 

”ingen betydning” for dem at have musik lagret på 
computeren eller stående i cd-reolen. Denne tendens 
fortsætter i 2013, og betydningen af at eje musik 
er faldet stort set lige meget for alle aldersgrupper. 
Hver fjerde dansker fortæller nu, at det ikke længere 
har nogen betydning for dem at eje musikken. Og 
hvad der måske er mere overraskende er, at denne 
tendens er udbredt over alle aldersgrupper. De helt 
unge tager ganske vist føringen. For hele 45 pct. af 
de 12-17-årige fortæller, at ejerskab af musik enten 
ingen betydning har - eller at de i stedet foretrækker 
streaming. Men det samme gælder faktisk omkring 
en tredjedel af de resterende aldersgrupper.

Cd’en marginaliseres
I 2013 overhaler computeren endeligt cd’en som 
foretrukken musikkilde. De mobile musikmedier som 
mp3-afspillere, tablets og mobiltelefoner bliver i 
højere og højere grad danskernes foretrukne medier 
at høre musik på. Og den seneste undersøgelse 
fælder ikke overraskende hård dom over cd’ens frem-
tidsperspektiver og betydning som musikmedie. 

Ser man på, hvornår danskerne sidst har købt en cd, 
fremgår det, at cd’en lever et udsat liv på børnevæ-
relset. I gruppen af danskere, der fortæller, at det er 
mere end fem år siden, de sidst har købt en cd, er der 
tale om en stigning indenfor alle aldersgrupper – und-
tagen blandt de 12-17-årige. Siden 2010 er det nemlig 
generelt blevet markant længere tid siden, danskerne 
købte en cd til sig selv. 14 pct. af danskerne siger nu, 
at det er mere end fem år siden, de sidst købte en cd 
til sig selv, og syv pct. siger, at de ikke ejer en eneste 
cd. Andelen af danskerne, som ikke ejer en cd, er 
dermed steget 75 pct. det seneste år.

Streaming er det nye MTV
Siden 2010 har streaming for alvor taget konkurren-
cen op med de traditionelle medier, når det handler 
om at blive danskernes kilde til at opdage ny musik, 
og her er streamingens betydning fordoblet siden 
2010. Streamingtjenester er således nu den næstvig-
tigste kilde til opdagelse af ny musik for danskerne, 
hvorimod indflydelsen fra tv og radio mindskes. 

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 vig-
tigste kilde til at opdage ny musik. Det er det fortsat 
i 2013, men blot endnu mere markant. Op mod hver 
anden 15-årige har fundet deres seneste favoritnum-
mer via enten en streamingtjeneste eller et socialt 
medie som eksempelvis Facebook.

Hos den ældre del af befolkningen er det stadig radio, 
der er den vigtigste kilde til at opdage ny musik. Men 
det er samtidig også blandt de ældre, at streaming-
tjenesternes betydning for alvor har flyttet sig de 
sidste tre år. Hvor streamingtjenesterne i 2010 var 
et nærmest ukendt fænomen for de 50-64-årige, er 
streaming i dag en kilde til at opdage ny musik for 8 
pct. af denne aldersgruppe.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med 
analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 
1014 CAWI-interview i marts 2013 blandt den danske 
befolkning i alderen 12-64 år, der hører musik på cd, 
mobiltelefon, computer, mp3-afspiller (fx iPod).

På http://www.koda.dk/aarsberetning-2012/vilde-
med-streaming kan du downloade samlet præ- 
sentation af analysen med flere grafer


