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For fem-seks år siden var der herhjemme 
og i vore nabolande en ret intens diskussi-
on i musikbranchen om streamingtjene-
sternes afregning til kunstnerne. Den bru-
gercentrerede betalingsmodel for musiks-
treamingtjenesterne dukkede op som en 
ny mulighed. UCPS, hedder den – User 
Centric Payment System. I modsætning til 
den gældende afregningsmodel baseret på 
markedsandele kaldet pro rata ville user 
centric-modellen fordele betalingen efter 
det faktiske forbrug af navngivne kunst-
nere.

Dengang var hverken streamingtjene-
ster eller de store musikselskaber særligt 
interesserede i user centric. Nu er tonen 
blevet en anden.

Den franske streamingtjeneste Deezer 
går forrest og vil tage den brugercentrere-
de model i brug. I første omgang som pi-
lotprojekt i Frankrig i starten af 2020, men 
meningen er, at det senere skal bredes ud 
til andre lande. 

Fransk forsøg

Ludovic Pouilly, Senior Vice President, In-
stitutional & Music Industry Relations, 
Deezer, siger til Artisten, at Deezer regner 
med at sætte projektet i søen som plan-
lagt, men at man stadig forhandler med 
musikselskaberne om en aftale – herunder 
de store majorselskaber. 

Deezer forudser, at ændringen til den 
brugercentrerede model kan betyde, at de 
mest populære og streamede kunstnere vil 
opleve et mindre fald i indtægt, mens 
kunstnere i mellemgruppen og længere 
nede i streaming-hierarkiet kan se frem til 
en fremgang.

Argumenterne fra Deezers side for at 
satse på den brugercentrerede model er 
blandt andet, at den giver en mere fair for-
deling af indtægterne, at man i højere 
grad vil bakke op om lokale kunstnere og 
niche-genrer, og den kan begrænse effek-
ten af falske konti og snyd. 

På nuværende tidspunkt kan Deezer 

ikke sige, hvornår de vil gå videre og bru-
ge UCPS i andre lande. 

»Rent teknisk er vi klar til det, og vi ser 
frem til pilotprojektet i Frankrig. Det vil 
kunne give vores rettighedshavere til-
strækkelige data i en given periode, så de 
kan se effekterne af brugen af UCPS. En 
evaluering af disse data vil danne grund-
lag for yderligere skridt med brug af 
UCPS,« siger Ludovic Pouilly.

Data og erfaringer ja tak

Rasmus Rex Pedersen, adjunkt, ph.d. Ros-
kilde Universitet, forsker i musik branche-
forhold og i særdeleshed streaming, me-
ner, at markedet er modnet til den bruger-
centrerede afregningsmodel: 

»Da diskussionen om user centric- 
modellen fandt sted tilbage i 2013-2014, 
var der ikke den store interesse for at røre 
ved den. Mit klare indtryk er, når jeg 
snakker med folk i branchen nu, at flere 
og flere kan se relevansen af at tage dis-
kussionen igen.«

DEN FRANSKE STREAMINGTJENESTE DEEZER VIL NU TESTE DEN BRUGERCENTREREDE 

BETALINGSMODEL, SOM KAN RYKKE PÅ FORDELINGEN MELLEM TOP OG BUND I 

STREAMING-HIERARKIET. TIDEN HAR ARBEJDET FOR SAGEN, MENER FORSKERE. 

   ALTERNAT IV 
     AFREGNI NG 
FOR STREAMI NG       
     PÅ V EJ A F  M A R T I N  B L O M  H A N S E N
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”For seks-syv år siden blev user centric 
kategorisk afvist af majorselskaberne”
Professor Daniel Nordgård, 
speciale i musikbranche og digitalisering, Norge

”UCPS vil forebygge falske streams fra bots”
Senior Vice President, Ludovic Pouilly, Deezer
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»Deezers initiativ er interessant i forhold 
til konkret at finde ud af, hvilken effekt 
det har. Det kunne være virkelig rart at få 
adgang til data, så vi kunne lave en under-
søgelse, som giver et præcist billede af 
brugen af user centric,« siger Rasmus Rex 
Pedersen.

Det samme siger hans norske kollega 
Daniel Nordgård, associate professor, for-
sker med speciale i musikbranche og digi-
talisering, Universitetet i Agder i Norge:

»Det vil være utrolig interessant at se 
erfaringerne fra Frankrig. Vil kunstnerne 
opleve at få bedre udbetalinger? Vil om-
kostningerne til databehandling og så vi-
dere være højere end nu? Hvordan vil 
publikum opfatte det/tage imod det?« 

Daniel Nordgård oplever også, at tiden 
har arbejdet for user centric: 

»Jeg har deltaget i mange møder i bran-
chen i forbindelse med streamingprojek-
ter i Norge. For seks-syv år siden blev user 
centric kategorisk afvist af majorselska-
berne. I dag er det ikke sådan. Når jeg ta-
ler med folk fra majorselskaberne, er de 
åbne over for at diskutere det. Det er en 
stor ændring. Det betyder, at man faktisk 
kan få det etableret, hvis man kan gøre 
det rent praktisk, og det ikke koster for 
mange penge.« 

»Hvis jeg skal spekulere, så handler det 
nok om, at man kan se en fordel i at have 
en user centric model i et lille marked 
som for eksempel Norge med mindre nor-
ske artister, som vil have glæde af user 
centric,« siger Daniel Nordgård.

Omkostninger kontra fordel

Han peger også på, at Deezer vil få kon-
krete erfaringer med, om omkostningerne 
ved user centric vil være for høje i forhold 
til effekten.

»Jeg er spændt på at se Deezers erfarin-
ger med datahåndteringen i dette projekt, 
for user centric-modellen kræver meget af 
databehandlingen,« siger Daniel Nordgård.

Rasmus Rex Pedersen supplerer:  
»Vi mangler svar på, hvad det vil koste at 

ALTERNATIV AFREGNING FOR STREAMING PÅ VEJ

User hva’ for noget?
PRO RATA AFREGNING: Den eksister ende måde at afregne på. Alle abonnements-
betalinger fordeles på det samlede antal afspillede indspilninger. Modellen fordeler  
efter markedsandele, hvor streamingtjenestens udbetaling til hver enkelt kunstner 
sker efter den pågældende kunstners andel af det samlede antal streams. Udregnes  
efter at tjenesten har taget sin andel, som er cirka 30 procent.

USER CENTRIC AFREGNING: Den alternative måde at afregne på – også kaldet 
UCPS, User Centric Payment System. Den enkelte brugers abonnementsbetaling går 
kun til de artister, som denne bruger lytter til. Udregnes efter at tjenesten har taget 
sin andel, som er cirka 30 procent. 
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drive en logistik og et datasystem, der kan 
administrere det her. Man kan havne i en 
situation, hvor man laver om på fordelin-
gen af overskuddet, så det eksempelvis 
flytter noget fra de mest populære artister 
til de mindre populære. Men hvis den løs-
ning koster så meget, at overskuddet bli-
ver mindre, kan det jo betyde, at alle arti-
ster vil tabe på det,« siger han. 

Andre knapper at skrue på

Også Kristoffer Rom, talsperson for DUP, 
Danske Uafhængige Pladeselskaber, og in-
dehaver af pladeselskabet Tambourhinoce-
ros, byder initiativet hos Deezer velkom-
ment. Han efterlyser dog mere valide un-
dersøgelser om effekterne af user centric. 

»Jeg ville ønske, at en af de endnu stør-
re tjenester – Spotify eller Apple – ville 
stille deres data til rådighed for en under-
søgelse. Fordi de i brugertal langt overgår 
eksempelvis Deezer. 

Datagrundlaget ville være meget større, 
og det ville betyde større validitet af kon-
klusionerne.«

Han er ikke sikker på, at user centric vil 
betyde en mere fair fordeling og mener, at 
man også kan argumentere for, at den ek-
sisterende pro rata-model tager hensyn til 
fairness i forhold til fordelingen af indtæg-
ter. 

Men der er også andre og vigtige knap-
per, man bør skrue på, mener han. For ek-
sempel hvor lang tid brugeren lytter til 
hver enkelt stream.

 »Lige nu takseres alting ens, så længe 
det er over 30 sekunder. Når du lytter til 
en stream i mere end 30 sekunder, er det 
den samme pose penge, der bliver udbe-
talt, uanset om du hører 35 sekunder eller 
8 minutter. Det er et aspekt, som er meget 
mere væsentligt at kigge på. Man bør gøre 
lange lyt mere værdifulde end korte lyt,« 
siger Kristoffer Rom. 

Snyd og fake streams

Et af Deezers argumenter for at satse på 
user centric er, at det vil afhjælpe proble-

merne med snyd og manipulation med 
antal streams.
»Snyd og falske streams fortsætter med at 
være et problem i streamingindustrien. 
UCPS vil forebygge falske streams fra bots, 
som er designet til at ændre betalinger via 
massiv trafik. UCPS vil gøre den form for 
snyd meningsløs, fordi hver enkelt konto 
kun kan generere den sum af indtægt, 
som abonnenten betaler for,« siger Ludo-
vic Pouilly fra Deezer.

Kristoffer Rom bekræfter, at der skal 
sættes ind over for falske streams.

»Det er et stigende og alvorligt problem 
– og noget der meget ofte bliver bragt på 
bordet i de kredse, jeg befinder mig i. For 
eksempel i internationale bestyrelser i 
branchen. Det er rigtigt, at med UCPS kan 
man hurtigt rejse det røde flag, hvis en 
bruger eller bot spiller den samme sang 
2000 gange på en dag. På det punkt vil der 
være en positiv effekt af UCPS,« siger Kri-
stoffer Rom.

Kunderne i butikken

Men hvad med brugerne? Betyder det no-

get for brugeren, hvordan indtægterne bli-
ver fordelt?

Rasmus Rex Pedersen: »Det korte svar er 
nej. Det her er primært en diskussion, der 
eksisterer i musikbranchen blandt musi-
kere og musikbranchefolk. Der er også en-
kelte musikfans, for hvem det betyder me-
get, hvordan pengene bliver fordelt. Men 
de er et absolut mindretal af forbrugerne. 
De fleste musikforbrugere er ret ligeglade 
med, hvor pengene flyder hen. Det kan vi 
se i de undersøgelser, der er lavet om, 
hvad der er vigtigt, når man vælger en 
streamingtjeneste.«

Ser man nærmere på streamingtjene-
sternes interesser, handler det nok knap så 
meget om, hvordan pengene bliver fordelt, 
men i højere grad om hvordan man kan 
fastholde og udvide antallet af brugere. 
Konkurrencen mellem tjenesterne er hård, 
og her kan det ifølge Rasmus Rex Pedersen 
måske give bonus, hvis man som Deezer 
skaber en god fortælling om mere fairness 
over for kunstnerne. Men det store per-
spektiv er nok vigtigere.

Skandinaviske undersøgelser

I 2014 publicerede Rasmus Rex Pedersen 
en undersøgelse om user centric kontra 
pro rata. Undersøgelsen, der var baseret 
på data fra streamingtjenesten Wimp (i 
dag Tidal), viste, at der ikke ville blive 
flyttet nævneværdigt på fordelingen af 
afregningerne til kunstnerne ved brug af 
user centric. Det samme viste en tilsva-
rende norsk undersøgelse samme år. En 
finsk undersøgelse fra 2018 – baseret på 
data fra Spotify – konkluderede det mod-
satte, nemlig at user centric-modellen 
ville flytte en del af indtægterne fra nog-
le af de få men mest populære kunstnere 
til en bredere skare af kunstnere uden 
for den absolutte top. Med andre ord: 
Lidt mindre til stjernerne og lidt mere til 
vandbærerne. 

Afgrænset pilotprojekt

Deezers pilotprojekt omfatter ikke pub-
lishing og forvaltningsselskaber. Det vil 
sige, at det gælder musikselskaber og ud-
givelser, ikke afregning til sangskrivere 
og forlæggere. Ifølge Deezer er det dog 
meningen, at deres user centric-model 
også skal gælde for disse områder på 
længere sigt. 
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”Opmærksomheden i streaming- og 
musikbranchen går på, hvad potentialet 
i streaming er på globalt plan”
Forsker Rasmus Rex Pedersen, RUC

”Jeg ville ønske, at en af de større tjene-
ster, Spotify eller Apple, ville stille deres 
data til rådighed for en undersøgelse”
Pladeselskabsdirektør Kristoffer Rom, Tambourhinoceros
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Lørdag den 2. maj samler Dansk Artist 
Forbund artister, major og indie-musik-
selskaber og branchefolk til en debat om 
streaming-økonomi og brugercentreret  
afregning.

• Hvad er fordele og ulemper ved den  
brugercentrerede model?

• Hvad er forskellen fra den nuværende 
”pro-rata” model?

• Hvad vil en ny afregningsmodel betyde 
for arbejdet med musikken?

Debatten er en del af SPOTs  ’Let’s Talk 
Data’ program og finder sted lørdag den 
2. maj kl. 11 – 13 som en del af SPOT+ 
programmet

I debatten deltager artister, branchefolk  
og både repræsentanter for både indie- 
selskaber og majorlabels. Moderator er  
jurist Jens Skov Thomsen.

Internationalt perspektiv

»Noget af det, streaming har gjort, er at 
åbne op for at tjene penge på indspillet 
musik på markeder, hvor man traditionelt 
har haft svært ved at tjene penge. Især i 
Kina og resten af Asien og til dels i Afrika. 
Man begynder at se, at de markeder rører 
på sig. Opmærksomheden i streaming- og 
musikbranchen går på, hvad potentialet  
i streaming er på globalt plan,« siger  
Rasmus Rex Pedersen.

Han henviser blandt andet til, at den in-
terne positionering på den globale scene 
fylder meget lige nu. For eksempel med 
joint venture-samarbejdet mellem Spotify 

og den kinesiske mastodont Tencent, og 
senest Tencents køb af 10 procent af Uni-
versal Music Group. 

»I den sammenhæng er spørgsmålet om 
afregningsmodel relativt lille. Det er no-
get, vi primært bekymrer os om i den 
vestlige verden på de mere etablerede 
streamingmarkeder,« siger Rasmus Rex Pe-
dersen.

Og dog. For hans norske forskerkollega 
Daniel Nordgård har et bud på, hvorfor de 
store drenge i branchen begynder at synes 
godt om user centric. 

»Det kan også tænkes, at den øgede in-
teresse for user centric hænger sammen 

med den store vækst i Kina, Indien og det 
øvrige Asien, som er nye markeder for 
streaming. Mange artister på disse marke-
der – i Indien eller Kina for eksempel – er 
ikke nødvendigvis en del af majorselska-
berne. På disse voksende markeder kan 
det være bedre for majorselskaberne at be-
nytte user centric end pro rata. Hvis den 
økonomiske fordeling er for top-tung, er 
det ikke sikkert, at vestlige artister vil få 
nok ud af det. Jeg har ikke forskning på 
det, men jeg hører dette tema, når jeg taler 
med folk, som tidligere helt afviste user 
centric,« siger Daniel Nordgård.

BRANCHEDEBAT OM BRUGERCENTRERET 
STREAMINGAFREGNING 2/5  PÅ SPOT

Streamingtjenesterne spiller en hovedrolle 
i musik-økonomien og både artister og 
branche har fokus på de indtægter som 
streaming generer.

I Dansk Artist Forbund handler op-
mærksomheden ikke kun om hvor meget 
der betales men også om fordelingen af 
pengene. Især den brugercentrerede afreg-
ning er interessant og bør undersøges  
nærmere, lyder det fra forbundets jurist 
Jens Skov Thomsen.

Som rådgiver for artister følger han ten-
denser i streamingforbruget og forsøg med 

andre afregningsmodeller. Han ser frem  
til at udforske danske og internationale 
erfaringer i den kommende branchedebat 
på SPOT:

»Der er en stor ’buzz’ om det her emne  
i branchen for tiden. Ikke mindst i lyset  
af Deezers forventede lancering af UCPS  
i Frankrig. I Dansk Artist Forbund er vi  
meget positive overfor den nye afregnings-
model, men ser også at der på nuværende 
tidspunkt mangler en klar økonomisk 
analyse med tal og erfaringer der dækker 
den danske branche. Der gisnes meget, 

men ingen ved endnu med sikkerhed, 
hvordan den brugercentreret model  
i praksis vil fordele pengene. Og ikke 
mindst hvad den vil betyde for måden, 
man arbejder med udgivelse af musik.« 

Ifølge Jens Skov Thomsen kan bruger-
centreret afregning give artisterne andre 
fordele end bare de rent økonomiske. 
»En direkte afregning kan både opleves 
mere retfærdig og måske betyde at der 
kommer et tættere bånd mellem artisten 
og hans eller hendes publikum.«

DAF:  FORDELE VED NY OG BRUGERCENTRERET 
ST REAMINGMODEL BØR UNDERSØGES

* Spotify og YouSee Musik er ikke vendt 
tilbage på henvendelser om interview til 
denne artikel.


