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LYTTE TIL MUSIKK FRA INTERNETT 

           

 

Har du veldig lyst å høre Jingle Bells fra Frank Sinatra akkurat nå? Eller lytte til andre sanger?  

Med et abonnement på en musikktjeneste kan du spille favorittmusikken din når som helst og hvor 

som helst. 

 

Det finnes to typer online musikktjenester.  

Den første fungerer mer eller mindre som en slags gammeldags platebutikk. Du kjøper enkelt-sanger 

eller et komplett album og laster de ned til datamaskinen eller mobilenheten. Dette kan gjøres via 

f.eks. Apple iTunes Store eller Windows Store. Musikken blir din og du kan spille av sangene fra alle 

mulige enheter. Det er billigere enn å kjøpe en CD, men du må likevel betale for å få en sang eller et 

album digitalt i din «besittelse». 

 

Streaming (strømming) 

Den andre online musikktjenesten heter streaming. Streaming er en teknikk der musikkfilene ikke 

lastes ned, men kan lyttes til direkte via internett. Streaming gjør altså kjøp av musikk unødvendig. 

Resten av dette månedsbrevet vil handle om streaming. De mest brukte online musikk-

streamingtjenester, som er tilgjengelig i Norge, er Spotify, Apple Music, Tidal (opprinnelig navn 

WiMP), Beat, Deezer, Google Music og Microsoft Groove.  

 

Abonnement 

Med et abonnement kan du lytte til et ubegrenset antall sanger og album.  

Noen musikk-streamingtjenester har også en gratis versjon, men da bør man regne med en del 

reklame mellom sangene, samt at man f. eks. bare kan spille favoritt sangene et bestemt antall 

ganger. Så, dersom du ønsker å ta i bruk en streamingtjeneste, er det å anbefale å ha et 

abonnement. Med et abonnement får en den høyeste tilgjengelige lydkvaliteten, tilgang til alle 

sanger og du kan laste ned sanger for offline bruk. En blir heller ikke plaget av reklame mellom 

sangene. 

De streamingtjenester som er tilgjengelig i Norge har alle et standard Premium abonnement til 

samme pris, nemlig kr.99,- per måned.  



medlemsbrev november 2017 
 

De har også tilleggs-abonnementer, som f.eks. familie-abonnement, men her avviker prisene mellom 

de forskjellige streamingtjenestene. Dersom du ønsker å streame musikk med flere samtidig, så er et 

familie abonnement det beste valget. 

Du må i første omgang være koblet til internett for å kunne høre musikken. Men med de fleste 

abonnementer er det mulig å lagre bestemte sanger på datamaskin eller mobil i en spilleliste, for så å 

kunne lytte til denne spillelisten «offline», dvs. at du kan lytte til spillelisten uten 

internettforbindelse. Spotify og Apple Music er noen av de som har denne funksjon. 

 

 

Hva skal du velge? 

De mest brukte er Spotify, Tidal og Apple Music. Men for å kunne avgjøre hvilken av musikk- 

streamingtjenestene som passer en best, kan en først prøve ut disse tjenestene gratis.  

Nesten alle musikkstreamere tilbyr et gratis prøveabonnement på en til tre måneder. Dette er 

tilstrekkelig til å teste om en musikktjeneste er praktisk å bruke, og om den har den musikken du liker 

å høre. Ikke glem å stoppe prøveabonnementet i tide hvis du ikke lenger ønsker å bruke denne 

musikktjenesten. Når man har funnet den musikk-streamingtjenesten som passer en best, kjøper 

man et abonnement der. 

 

Kvalitet og utvalg. 

De fleste musikktjenester kan spilles via en nettleser, men de fungerer alltid bedre via en app (et 

program). Dette gjelder både for PC, nettbrett og mobil. Bruk av en app gir flere muligheter for 

innstillinger og annet. 

Lydkvaliteten til de forskjellige musikk-streamingtjenestene er bra om en har et abonnement. 

Lydkvaliteten på gratistjenestene er en god del mindre. Utvalget og antall sanger varierer noe for de 

forskjellige tjenestene, men de aller fleste har mellom 35 og 40 millioner sanger tilgjengelig. 

Som nevnt før, tilbyr nesten alle musikk-streamere et gratis prøveabonnement på en til tre måneder. 

Dette er tilstrekkelig til å teste om den har den musikken du liker å høre. 

 

Hva med YouTube? 

Jeg vil selvfølgelig ikke unngå å nevne YouTube. Men YouTube er først og fremst en tjeneste for å 

se/høre på videoer, derav musikkvideoer. Å bruke en musikk-streamingtjeneste vil gi en total annen, 

og for de fleste bedre, opplevelse enn det å bruke YouTube, når den primære hensikten er å lytte til 

musikk. 

Så nå er det bare å komme i gang med musikk-streamingen! 

Lykke til og god fornøyelse! 

 

Joop Cuppen, Seniornett Norge   


