
Podcasts
Podcasts
Reklameomsætning 2020-2022p

2021-10-29



Danske Medier Research præsenterer for første gang en analyse af annonceindtægterne for podcast.

Podcast har i 2020 og 2021 fået sit folkelige gennembrud.

- 58% af danskerne har prøvet at lytte til podcast.

- 27% af danskerne lytter ugentligt til podcast. Halvdelen af dem er højfrekvente daglige lyttere.

- 9% af danskerne henviser til podcast som deres typiske kilde til nyhedsopdateringer via internettet.

- Emnerne, der lyttes til, varierer alt efter køn og alder, men Top-3 er Samfundet, Nyheder & Politik og Dokumentar.

Den gennemsnitlige podcastlytter lyttede i knap 12 minutter, hvilket nærmer sig den tid, der bruges på den daglige avis. Radio lyttes dog fortsat ca. seks gange så længe. (Alle 
data stammer fra Kantar Gallup/GLI, Index DK og Digital Life)

Podcast produceres, distribueres og ikke mindst finansieres via en broget sammensætning af faktorer og aktører.

Danskernes store lyst til at lytte til podcast har ført til en øget politisk bevågenhed. Danske Medier påpeger i sit medieudspil, at podcast bør kunne støttes via Public Servicen 
puljen. Det samme gør en lang række andre organisationer og der udvises tilsvarende stor, politisk interesse for området.

Danske Medier Research har sammen med IRM gennemført en analyse af omsætningen på det danske podcastmarked. Analysen viser, at podcast som annoncemedie fortsat 
er på et meget tidligt stadie. Men også, at markedet lægger an til en eksplosiv vækst. Tallene viser en stigning på 80% fra 2020 til 2021.

Rapporten sammenligner udviklingen i Danmark med tilsvarende data fra Sverige. I Sverige udgjorde podcast i 2020 174 MSEK. Sverige har dermed et mere modent marked, 
bl.a.  båret af stærke nationale aktører.
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”Podcasts omsætter endnu kun 15 

millioner DKK, men forventes at få en 

hurtig vækst i de kommende år”



Sammenfatning
For første gang præsenterer Danske Medier Research, i samarbejde med IRM 

annonceindtægterne for podcasts. 

• De samlede annonceindtægter* for podcasts i 2020 er opgjort til 15 millioner kroner.

Det forventes at annonceindtægterne for indeværende år øges med 80% i forhold til 2020 at stige til 27 millioner kroner i 

2021.

• For 2022 vurderes det, at markedet vil stige med yderligere 50% og føre til en samlet 

omsætning på 41 millioner kroner i 2022.

• Det forventes dermed også at podcasts fremover vil få en betydeligt højere vækstrate end 

både de totale og digitale medieinvesteringer.

• Det danske podcastmarked er dog endnu umodent og fragmenteret. Det forventes at flere og 

flere podcastere bliver knyttet tættere til de store aktører og at tilbuddet til markedet dermed bliver mere konkretiseret og 

standardiseret. Det kommer til at gavne annonceinvesteringerne. 

*IRM:s definition af annonceindtægter for podcasts:

Podcasts omfatter aktørernes annoncering i og sponsering af podcastprogrammer. Annoncørfinansieret produktion (AFP) indgår ikke. Opgørelsen afgrænses til kanaler og reklamer som henvender 

sig til danske forbrugere. Det vil sige ikke alle kanaler som man kan tilgå digitalt.
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Udvikling 2020-2022p

MDKK 15 27 41

Vækst (%) 80 50

I 2020 er annonceinvesteringer i podcasts opgjort til 15 millioner kroner. Markedet

er endnu umodent og fragmenteret og karakteriseret ved at bestå af mange

mindre podcasters, som indtil nu ikke er tilknyttet nogen større konstellation.

For de lokale mediehuse kan 2019 betragtes som en slags opstartsår,

hvorefter nogle større satsninger så småt begynder at tage form i 2020. Public

service-satsninger har været ganske vellykkede, og udfordrer de kommercielle

aktører på denne nye platform. De store internationale podcastaktører er

ligeledes i opstartsfasen af satsninger, og kommer sandsynligvis til at knytte

flere af de store profiler til sig inden for de næste år og satse på at opbygge en

forretning i Danmark. I forlængelse af denne proces vil annoncetilbuddet

formentlig også blive konkretiseret og standardiseret, hvilket vil virke positivt

på fremtidig vækst.

Podcasts er en lille mediekategori, men den kommer i en stærk ekspansionsfase i de

kommende år. i 2021 forventer IRM, at annonceindtægterne for podcasts stiger

med 80%, hvilket vil betyde en omsætning på 27 millioner kroner. Tilsvarende

tal for 2022 er en vækst på 50%, som giver en stigning til 41 millioner kroner

på annoncemarkedet for podcasts.

Da podcastmarkedet er relativt lille i forhold til andre mediekategorier, er prognosen

forbundet med en vis usikkerhed. Aktørernes satsninger og eventuelle

nyetableringer kan påvirke reklameinvesteringerne. IRM forventer at dette

kommer til at få en potentiel positiv indflydelse på den aktuelle prognose.

irm-media.dk



Sammenligning med øvrige mediekategorier
I forhold til investeringerne i både radio, internet og markedet som helhed udgør podcasts fortsat en 

begrænset andel af investeringerne. Vækstraten forventes dog at være væsentligt højere for podcasts i både 2021 og 

2022 end andre mediekategorier. I de to kommende år forventes podcasts at vokse betydeligt hurtigere end både det digitale 

og totale marked. Det betyder, at podcasts andel af de samlede  medieinvesteringer vil blive større i de kommende år. 

Podcasts er i en ekspansiv fase som mediekategori, hvor væksten er betydeligt højere end for andre sammenlignelige 

mediekategorier.
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Sammenligning med øvrige mediekategorier: Lydmedier

4%

Lydmedier 2020

Podcast Radio

384 millioner

DKK

Lydmedier er fællesbetegnelsen for den samlede investering i radio og podcasts. I 2020 udgør podcasts 4% af 

den samlede investering. Som følge af den kraftige vækst for podcast, som forventes i 2021 og 2022, kommer podcasts til at udgøre næsten en tiendedel 

af investeringen i lydmedier 2022. Podcast investeringen er fortsat beskeden i relation til radioinvesteringen men forventes at få en betydelig højere vækstrate i både 

2021 og 2022.

9%

Prognose 2022

Podcast 15 27 41

Radio 369 385 393

irm-media.dk

434 millioner
DKK



Sammenligning med Sverige: Lydmedier

24%

Prognose Lydmedier 2022

Podcast Radio

MSEK 174 267 333

Vækst (%) 53 25

1 366 millioner
SEK
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Sammenligning Danmark og Sverige: Lydmedier

9%

Prognose Danmark 2022

Podcast Radio

MDKK Sverige* 124 190 237

MDKK Danmark 15 27 41

irm-media.dk

434 millioner
DKK

24%

Prognose Sverige 2022

Podcast Radio

971 millioner
DKK

*Fast valutakurs DKK/SEK 2020



Bilag: Metode

DMR’s kortlægning af podcasts er et led i at kunne forstå aktuelle tendenser på reklamemarkedet. Formålet er at øge viden om branchen som helhed og herunder dens indtægtsstruktur. Nedenfor er en 

beskrivelse af analysens afgrænsninger, metode og kilder:

Kortlægningen begrænser sig til podcasts som henvender sig til danske forbrugere. Det betyder, at ikke alle podcasts, som er digitalt tilgængelige, er omfattet af DMR’s opgørelse.

IRM benytter sig grundlæggende af surveymetoden, hvor aktørerne spørges direkte om deres indtægter. IRM har på vegne af DMR i efteråret 2021 gennemført en kortlægning for at identificere aktører og 

dermed rekruttere respondenter/indberettere. Herefter er dataindsamlingen foregået via et onlinespørgeskema, som er udsendt t il alle større, identificerede aktører. 

Disse aktørers oplyste indtægter sammen med en mindre beregnet andel for de podcasts som ikke indgår i datagrundlaget, udgør sammenlagt den estimerede totale annonceomsætning for podcasts 

henvendt mod det danske marked. Gennem en sammenvejning af nedenstående kilder er andelen af medieinvesteringer, som ligger udenfor dataindsamlingen, beregnet: 

• Indsamlet indtægtsinformation fra markedets aktører

• Samtaler med markedets aktører

• Tilgængelig finans- og virksomhedsinformation

• DMR og IRM:s løbende reklamestatistik

DMR og IRM vurderer, at det indsamlede datagrundlag i kombination med de øvrige kilder, giver et retvisende billede af medieinvesteringen i podcasts.

irm-media.dk


