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A F  J E N S  S K O V  T H O M S E N ,  A R T I S T  O G  J U R I S T  I  D A N S K  A R T I S T  F O R B U N D

Måden at distribuere og lytte til musik har vendt 
op og ned på stort set alt i musikbranchen. Næ
sten. En god artist med en god sang er stadig dér, 
det hele starter. Streaming har medført en vigtig 
debat om rimeligheden i betalingen, ikke kun 
hvor meget der betales men også om fordelingen 
af pengene. Musikforbruget på streamingtjene
sterne afregnes i dag efter en ’pro rate’ model. Et 
tilbagevendende spørgsmål er, om der ikke i ste
det burde afregnes direkte fra lytter til artist – en 
såkaldt brugercentreret afregning. Tidligere un
dersøgelser har vist fordele og ulemper, men hvad 
ved vi i dag?

Adjunkt i musikbranchestudier, Rasmus Rex, 
har indgående beskæftiget sig med forbrugsmøn
stre og adfærd på streamingplatforme, og jeg har 
bedt ham give en overordnet status på streaming 
af musik og den brugercentrerede model. Han har 
i flere år forsket i den bagvedliggende data fra 
streamingen og ser et behov for en delvis ændring 
af systemet.

»Streaming er nu etableret og har vist sig at 

være en bæredygtig forretningsmodel – i hvert 
fald på branche og selskabsniveau. For mange arti
ster er det dog fortsat en stor udfordring at få no
get som helst ud af de ganske små betalinger, der 
afregnes fra streamingplatformene. Så jeg mener, 
det nu må være tid til at rette til og ’tweake’ lidt 
på modellen, så den bliver endnu mere bæredygtig 
for alle involverede parter. Og brugercentreret af
regning er ét af de steder, hvor det måske kunne 
give mening at skrue. Men det efter min opfattelse 
en lille knop, der nok ikke kommer til at revolu
tionere opfattelsen af selve økonomien bag«.

2014-tal viste fordel til lokale artister

Da Rasmus Rex i 2014 kortlagde streamingøkono
mien i Danmark, blev rapporten ’Music Streaming 
in Denmark’ imødeset med spænding. Streaming 
var dengang helt nyt, og ingen kendte potentialet 
i den nye forbrugs og forretningsmodel. På bag
grund af data fra den danske WiMP tjeneste kun
ne Rasmus Rex for det første konkludere, at 
streaming er en superstjerneøkonomi, hvor én 
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procent af kunstnerne står for størstedelen af alle 
streams – dengang 70%. Dernæst konkluderede 
han, at et skift til en brugercentreret model ikke 
ville flytte penge fra de mest streamede til de min
dre streamede kunstnere. Tallene viste faktisk, at 
den brugercentrerede model derimod – dog i me
get lille grad – ville favorisere de mest populære 
kunstnere yderligere. Til gengæld ville et skift i 
modellen medføre en stigning på 12,5% for top 
500 af danske navne. Et par måneder før samme år 
kom en tilsvarende norsk undersøgelse frem til 
samme resultat som Rasmus Rex. ’Clouds and 
Concerts’ – en forskningsenhed under universite
tet i Oslo – konkluderede, at en brugercentrerede 
model ikke ville flytte penge fra toppen mod mid
ten og bunden, men dog gavne de lokale artister. 

Nu hvor vi skriver 2018, hvad tænker du så om  
undersøgelsen fra 2014?
»Jeg tænker, at den var interessant, men at den 
nok ikke kan tillægges helt samme vægt i dag. 
Man brugte, hvad man havde, men det var et lidt 
sparsomt datagrundlag. I hvert fald hvis det skal 
sige noget om streaming i 2018. Hele området har 
udviklet sig meget, og det er ikke sikkert, at kon
klusionerne fra dengang er retvisende i dag«.

Hvilke fordele ser du ved at gå over til en brugercen-
treret afregning?
»Det vigtigste er nok, at man genetablerer forbin
delsen mellem lytter og artist. Lyttes der til en be

Bringer man emnet om streamingøkonomien op i den danske 
musikbranche, møder man sjældent fortalere for den nuværen
de afregningsmodel. Tværtimod har de fleste en opfattelse af, 
at en brugercentreret model ville medføre en mere retvisende 
og rimelig fordeling mellem artister af indtægterne. Men hvad 
siger musikselskaberne?

Direktør for Sony Music Danmark, Henrik Daldorph, er på 
det personlige plan og som musikforbruger klart fortaler for 
den brugercentrede model:

»Det føles bare mere rigtigt. Den direkte udveksling af ydel
ser mellem lytter og artist har en stor betydning på et værdi

mæssigt plan. Du ved som lytter, at din betaling går til dem, 
hvis musik du sætter pris på. Det betyder meget«. 

Han fortæller, at der også i Sonyregi er lavet undersøgelser, 
der dog på linje med de to undersøgelser fra 2014 viser, at en 
ændring af modellen ikke nødvendigvis ville medføre en æn
dret fordeling mellem de forskellige grupper af artister. Så fra 
et forretningsmæssigt synspunkt forholder han sig mere neu
tralt til spørgsmålet. »Før der foreligger mere data, der viser at 
den brugercentrerede model reelt vil flytte penge, forholder jeg 
mig afventende«.

MUSIKSELSKAB AFVENTER TAL

stemt artist eller genrer, ved man, at betalingen 
går til de rettighedshavere, der skaber det, man 
holder af. For både forbruger og artist gør det en 
stor forskel. 

En del af kritikken fra den brede gruppe af 
musikartister er også, at de penge deres musik 
genererer ryger i den store pulje og går til Justin 
Bieber eller andre store verdensstjerner. Om den 
betragtning er korrekt er ikke sikkert, men selv 
hvis det er en skrøne, ville den ikke have noget 
at leve af. At pengene følger det reelle forbrug be
tyder meget for følelsen af retfærdighed. Alene af 
den grund kan der være en god idé«.

Rasmus peger også på en anden utilsigtet konse
kvens af den nuværende pro rate model, der giver 
mulighed for snyd i form af automatisk generere
de indspilninger, hvorved man kan trække penge 
ud af den store fælles ’pro rate’pulje. Det præcise 
omfang af problemet er vanskeligt at fastslå. Men 
det ville være en meget dårlig forretning i den 
brugercentrerede model, hvor man blot ville få 
sine egne abonnementspenge retur, fratrukket 
platformens andel, f.eks. Spotify’s 30%.

Ser du negative konsekvenser ved en  
brugercentreret model? 
»Hvis jeg skal nævne noget, kan det potentielt 

Jens Skov Thomsen 
– jurist i DAF.
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medføre, at det bliver sværere for udenforstående 
at tjekke rigtigheden af de afregninger, der kom
mer, da der i beregningen skal indgå en ekstra  
dimension i datasættet. Kun den med adgang til 
data på brugerniveau vil have mulighed for at 
sammenholde tallene. Med en pro rate model har 
alle streams fra samme tjeneste, territorie og peri
ode samme værdi. Det gør, at man principielt kan 
sammenligne udbetalingen per stream på tværs af 
udgivelser. Med en brugercentreret afregningsmo
del forsvinder denne mulighed, da udbetalingen 
varierer fra stream til stream alt efter, hvor meget 
musik den enkelte bruger lytter til«. 

Nye tal om streaming på vej

Ifølge Rasmus Rex tyder kommende forskning om 
streamingøkonomien fra Finland på, at de mest 
streamede numre kunne tabe på en brugercentre
ret afregning. Den finske undersøgelse offentliggø
res den 15. februar 2018 (efter deadline, red), men 
de første konklusioner blev fremlagt på SLUSH  
festivalen af bl.a. det finske musikerforbund, der 
sammen med en række aktører har analyseret på 
data på brugerniveau direkte fra Spotify. Undersø
gelsens kendte konklusioner på nuværende tids
punkt er for det første, at streamingøkonomien 
fortsat er en superstjerneøkonomi. Men også at de 
numre, der ville tabe mest ved en brugercentreret 
afregning, ville være de mest streamede numre. 

PRO RATE AFREGNING: alle abonnementsbetalinger fordeles på det 
samlede antal afspillede indspilninger. (Ex.: Hvis artisten Ed Sheran står for 2% 
af alle streams på verdensplan, får han en pro rate på 2% af hver lytters betaling, 
uanset om denne har hørt Drake eller ej. Udregnes efter at tjenesten har taget sin 
andel – ca. 30%.

BRUGERCENTRERET AFREGNING: den enkelte lytters abonne
mentsbetaling går kun til de artister, som denne lytter til. Udregnes efter at tje
nesten har taget sin andel – ca. 30%.

Undersøgelsen ”Music Streaming in Denmark” blev lavet af Rasmus Rex i 2014  
i samarbejde med Koda og streamingtjenesten WiMP (nu Tidal) med streaming
data fra august 2013 på den danske WiMP tjeneste.

Se rapport fra paneldebat på SLUSH Festivalen vedrørende den nye finske  
undersøgelse: www.musically.com/2017/11/30/usercentricstreamingpayouts/

Der flyttes med andre ord penge fra toppen af py
ramiden ned mod mellemlaget og bunden med en 
brugercentreret model. Altså den modsatte kon
klusion af hvad både Rasmus Rex og den norske 
undersøgelse kom frem til i 2014.

Økonomisk analyse mangler

Når den enkelte artists omsætning også afhænger 
af, hvilke lyttere man har, er det altså ikke nød
vendigvis toppen af hitlisten, der skaber mest 
omsætning. I den brugercentrerede model vil ind
tjeningen – ud over antal streams – også afhænge 
af både hvor mange af den pågældende artists lyt
tere, der er henholdsvis reklamefinansierede gra
tister og betalende brugere – samt hvor meget 
musik de enkelte lyttere lytter til på en måned. 

På nuværende tidspunkt mangler der en klar 
økonomisk analyse. Hvor stor en forskel vil en 
brugercentreret model gøre i fordelingen af pen
gene? Måske undersøgelsen fra Finland giver et 
svar, når den er færdig. Under alle omstændighe
der er der mange andre gode grunde end de øko
nomiske til at afregne brugercentreret. Man fri
stes til at vende perspektivet på hovedet og spør
ge, om noget overhovedet taler for at beholde den 
nuværende pro rate model? Umiddelbart er det 
svært at få øje på. En ting er sikkert: undersøgel
sen fra Finland taler for en followup artikel i næ
ste nummer af Artisten.
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