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Ny hitliste for streaming af musik 
Nye digitale musiktjenester kommer til at ændre danskernes musikvaner. 
Derfor introducerer musikselskabernes brancheorganisation IFPI nu en ny 
hitliste baseret på streaming af sange. 
 
Streaming af musik via nettet giver forbrugerne adgang til en ubegrænset 
verden af musik. Det såkaldte ’all you can eat’-fænomen er allerede slået 
igennem i Sverige og Norge, hvor millioner af musikelskere benytter lovlige 
streaming-tjenester.  
 
Danskerne har stadig ikke de samme muligheder som deres skandinaviske 
naboer. Blandt andet fordi der endnu ikke findes store streaming-tjenester, 
som alle danskere har adgang til. Alligevel imødekommer IFPI Danmark nu 
den positive udvikling i Norden ved at lancere en ’Streaming Top-20’, der i 
først omgang baserer sig på streaming af sange fra tjenester som TDC Play 
og WiMP fra Telenor.  
 

Første land i verden med guld og platin for streaming 
Samtidig med introduktionen af en streaming-hitliste bliver Danmark det 
første land i verden, hvor det er muligt at opnå guld og platin alene baseret 
på streaming-forbruget.  
 
Henrik Daldorph, der er bestyrelsesformand for IFPI, er ikke i tvivl om, at  
ubegrænset adgang til musik på computeren og mobilen kommer til at 
revolutionere vores måde at bruge musik på de kommende år:  
 
”De nye tjenester giver forbrugerne adgang til musikken på en nem måde, 
der oven i købet øger lysten til at gå på opdagelse i ny musik. Det kommer 
både forbrugerne, musikerne og musikselskaberne til gode. Derfor giver det 
også fin mening, at vi begynder at geare vores systemer til den udvikling, vi 
allerede nu ser i landene omkring os”. 
 
Krav til guld og platin for album justeres 
Samtidig med lanceringen af en ’Streaming Top-20’ og guld og platin til de 
sange, som musikglade danskere streamer, justerer IFPI kravene til 
certificeringer af album. Fra indgangen af 2011 vil salg af mere end 10.000 
solgte album udløse en guldcertificering, mens salg af mere end 20.000 
album vil udløse platin. 
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 Side 2

Fakta om IFPI’s ’Streaming Top-20’  

 

• Fra 7. januar vil Danmarks officielle hitliste på www.hitlisten.nu indeholde en 
’Streaming Top-20’ 

 
• ’Streaming Top-20’ er listen over de 20 mest streamede sange fra 

kommercielle ’on demand’-streaming-tjenester i Danmark. Nielsen Music 
Control modtager hver uge information om antallet af disse streams direkte 
fra udbyderne af streaming-tjenesterne. 

 
• Kravene til guld- og platincertificering af streamede sange er ved 

introduktionen sat til henholdsvis 50.000 og 100.000 streams. IFPI forventer 
dog løbende at opjustere kravene, efterhånden som markedet vokser sig 
større. 

 


