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Priser 2023:

Nu falder prisen på internet i AF86
Dit barn kan blive klogere af at spille computer

Netflix vil slå ned på deling af passwords

Nu er streaming større end tv

Herunder kan du se de nye priser og hastigheder for opgraderede boligafdelinger og for ikke-opgraderede bolig-
afdelinger: 



2   BredbåndsNyt nr. 44 • December 2022

Leder

Kære medlem

 Indhold

Priser på tv og internet i 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Gode råd til din sikkerhed på nettet . . . . . . . . . . . . . .  6

Kort nyt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Dit barn tager næppe skade af 
at spille meget computer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Streaming er nu større end flow tv . . . . . . . . . . . . . .  12

Stor fusion på vej: 
Streaminggiganter går sammen  . . . . . . . . . . . . . . .  14

Sådan vil Netflix slå ned på deling af passwords . . . .15

Ansvarshavende redaktør: Dan Norén

Redaktør: Martin Kristiansen

Redaktion: Emilie Krogh, Silke Seland

Layout: Tina Kjær, Dystan & Rosenberg ApS

Tryk: Dystan & Rosenberg ApS

Oplag: 19.200

Antenneforeningen Af 1986 tager forbehold for eventuelle trykfejl og prisændringer.  Forsidefoto: iStock

I dette nummer kan du også læse en del om stream-
ing. Det fylder selvfølgelig alle vegne, og nu er stream-
ing større end ’gammeldags’ tv. Der er generelt røre i 
tingene på streamingmarkedet for tiden. HBO Max og 
Discovery+ bliver slået sammen. Det er måske – for-
håbentligt? – et tegn på, at markedet er ved at være 
mættet, så nu sker der måske en ’sortering’, hvor 
nogle vil falde fra. Måske. Vi får at se.
YouSee har lanceret YouSee Play, der er deres Bland 
Selv-univers bare på nettet. Prisen på det er ikke 
helt skarp endnu. Der skal fx ikke mange kanaler og 
streamingtjenester ind i en ’Play-pakke’, før det bliver 
markant dyrere end tv-pakkerne er i dag. Men vi må 
forvente, at tv flytter over på nettet og også bliver noget 
man streamer på samme vis som Netflix, HBO Max, 
Discovery+ osv. 

Slutteligt vil jeg ønske dig og din familie en glædelig jul 
og et godt nytår. 

Nu er det snart jul og nytår igen. Og årsskiftet betyder 
ofte prisstigninger på tv-pakkerne. Sådan er det des-
værre også i år. Det kan du læse mere om inde i dette 
blad, hvor du så heldigvis også kan læse, at vi igen er 
lykkedes med at sænke driftsbidraget. Det kan vi, fordi 
vi bliver ved med at fokusere på at forbedre driften 
af denne forening, så selvom beløbet er småt for det 
enkelte medlem, så synes vi, det giver god mening, at 
arbejde for at holde udgifterne nede.
At vi har godt styr på omkostningerne betyder også, 
at vi i 2023  kan tilbyde nogle endnu skarpere priser 
på internet til jer. Mange af jer har en 1000/1000-for-
bindelse. I dag giver I 160,00 kr. om måneden for den. 
Det er allerede en ret god pris, men det skal da ikke 
afholde os fra at give jer noget endnu bedre.
Den 1. februar reducerer vi prisen til  100,00 kr. om 
måneden. Så hvis man både har tv og internet med den 
højeste hastighed fra AF86, så bliver det samlet set til 
en besparelse hver måned. Internet-prisen falder mere 
end tv-priserne stiger. 
Hvis man har en 400/400-forbindelse falder prisen fra 
100,00 til 80,00 kr. om måneden. Her vil tv-pakkerne 
stige mere, end internet-prisen falder, men hvis man 
kun har grundpakke, går det i det mindste lige op. 

1. Dit signal bliver svagere 
og mere ustabilt, desto flere 
forhindringer der er, mellem din 
router og din computer.

Så har du din computer på lige 
ved siden af netværksstikket, 
skal du kable direkte.

2. Din router skal helst placeres 
centralt i dit hjem, så signalet 
dækker mest muligt.

Tænk også over, at finde en 
placering, som ikke er for langt 
væk fra hvor du vil have din 
primære brug af dit trådløse 
signal.

7. Dit trådløse signal er sårbart 
overfor elektronisk ”støj”.

Det er derfor altid en god idé, at 
finde en placering til sin router, 
hvor den ikke står klods op ad 
andre elektroniske apparater.

4. Din routers signal dækker 
langt bedre, hvis du placerer 
din router oppe i højden, frem 
for nede på gulvet.

Tænk derfor over, om du har 
en hylde eller lignende, hvor 
routeren kan placeres.

5. Ved blot at slukke og tænde 
din router, kan du opnå en mar-
kant forbedring i din hastighed.

Når du slukker og tænder din 
router, rydder du routerens 
cache, og du ’tvinger’ den til 
at trække en frisk forbindelse 
udefra.

6. Bor du i en etageejendom er 
du tæt på andre trådløse net-
værk, der der er sat op omkring 
dig. Det kan forstyrre dit tråd-
løse signal. Du kan analysere 
”luften” omkring dig, og skifte til 
en bedre bredbåndskanal. 
Se linket i bunden.

3. Nye routere kan både sende 
på 2,4 GHz og 5 GHz frekven-
sen. Mens 2,4 GHz dækker 
bedst over lange afstande, er 
5 GHz frekvensen hurtigere og 
mere stabilt over korte afstande. 
Har din router 5 GHz anbefaler 
vi derfor, at du altid benytter 
den frekvens.

8. Tjek din computer for virus. 
En inficeret computer kan bela-
ste dit netværk, med en mar-
kant øget trafik, hvis den står og 
udsender SPAM. Husk derfor at 
sikre dine computere.

9. Er din router mere end 3-5 
år gammel, kan du med fordel 
skifte til en ny model. Ældre 
modeller bruger som udgangs-
punkt ikke 5Ghz, og i takt med 
at bredbåndshastighederne er 
steget, har mange ældre route-
re svært ved at følge med.

10. Er du i tvivl om du får den ha-
stighed du betaler for, anbefaler 
vi at du tager vores hastigheds-
test.

Test først via dit trådløse net, og 
derefter med kablet direkte til 
stikket i væggen.

Sådan får du det bedste signal:

Se uddybende hjælp og videoguide på www.dktv.dk/bedrewifi

Dan Norén
Bestyrelsesformand, AF86
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pris vi alle kommer til at betale for TV i det nye år”, 
siger Dan Norén, bestyrelsesformand i AF86. 

TV-priser går op
I 2023 stiger priserne på TV i AF86 med hhv. 20, 30 og 
40 kroner for grundpakke, mellempakke og fuldpakke. 

Stigning kommer først til februar
Et andet lille lyspunkt er, at AF86 igen i år først opkræ-
ver stigningen i TV-pakkerne fra 1. februar. Det kan for-
eningen gøre, fordi økonomien er sund og solid. ”Derfor 
kan vi trække stigningen lidt, selvom ”besparelsen” 
selvfølgelig mest af alt er symbolsk for medlemmerne”, 
siger Dan Norén.

Internet bliver billigere
Mens priserne på TV stiger og stiger, så er det lykkedes 
AF86 at bringe vores omkostninger til produktion af 
internet ned. 
Derfor kan vi fra den 1. februar 2023 tilbyde nye redu-
cerede priser på alle vores forskellige internet hastig-
heder.

Du har hørt det før, og for de fleste af os kommer det 
ikke ligefrem som en overraskelse, at priserne på 
TV-pakkerne stiger i det nye år. Sådan er det jo hvert år.
”2023 er desværre ingen undtagelse, når det gælder 
prisstigninger på TV. Rettigheder til sport trækker 
udgifterne på TV-kanalerne op, og det sætter sig i den 

”En del af stigningen kommer dog fra CopyDan-afgiften, 
der generelt stiger næsten 10% på hver pakke. Der-
udover sker stigningen på pakkerne hos YouSee, der 
netop skal betale TV-kanalerne mere for at udbyde dem 
i TV-pakkerne og i bland selv. Så stigningen kommer 
med andre ord ikke AF86 til gode”, siger Dan Norén. 

Driftsbidraget går ned
”Så er det omvendt et lille lyspunkt, at medlemmerne 
i AF86 slipper lidt billigere, når det gælder driftsbidra-
get”, kommer det fra formanden. Driftsbidraget er den 
udgift alle husstande i AF86, uanset om man har tv og/
eller internet eller ej, betaler for driften af foreningens 
tekniske installationer og administration. I 2022 er 
bidraget på 12,50 kr. pr. måned, mens det i 2023 falder 
til 10,00 kr. pr. måned. 

Det er nærmest som en plade, der kører i samme rille, når vi skal forklare, hvorfor priserne 
på TV igen stiger i 2023. Der er dog to små lyspunkter og et stort. Dan Norén, formand i AF86, 
kommenterer priserne. 

Tekst: Martin Kristiansen Foto: iStock

Priser på TV og Internet i 2023

	 	 2022	 2023	

 Grundpakke 180,00 kr. pr. md. 200,00 kr. pr. md.

 Mellempakke / bland selv 10 400,00 kr. pr. md. 430,00 kr. pr. md.

 Fuldpakke / bland selv 36 525,00 kr. pr. md. 565,00 kr. pr. md.

	 	 2022	 2023	

 10/10 Mbit/s 75,00 kr. pr. md. 70,00 kr. pr. md.

 400/400 og 200/200 Mbit/s 100,00 kr. pr. md. 80,00 kr. pr. md.

 1000/1000 og 450/450 Mbit/s 160,00 kr. pr. md. 100,00 kr. pr. md. 

Det giver følgende overblik:

De nye priser fremgår  i skemaet herunder. 

Priserne er gældende fra 1. februar 2023.

Priserne er gældende fra 1. februar 2023.
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Streamingtjenesten Paramount+ er blevet en del 
af  Skyshowtime streamingtjenesten
Skyshowtime har i dette efterår opslugt Pa-
ramount+. Tjenesten kan købes for 69 kr. pr. md 
eller vælges for 5 point i en  bland selv-pakke hos 
YouSee.

Nordisk Film samler tre streamingtjenester i en
Nordisk Film har med streamingtjenesten Nordisk 
Film+ samlet tjenesterne Dansk Filmskat og Min 
Bio under netop Nordisk Film+. 

YouSee Play – hvad er det?
YouSee har lanceret YouSee Play, der bedst kan 
sammenlignes med deres Bland Selv produkt, 
bare som et rent internet-produkt. Det kræver alt-
så ikke tv-kabler, men en god internetforbindelse. 
Til gengæld viser vores egne ’undersøgelser’, at 
det er langt dyrere end det nuværende Bland Selv, 
når man begynder at vælge kanaler og streaming-
tjenester i en YouSee Play-pakke. 

”I en tid med prisstigninger og inflation er det selvføl-
gelig ikke uden glæde, at vi kan give vores medlemmer 
så fine priser på internet. Alting bliver dyrere og dy-
rere, men ikke internet i AF86. Det skyldes flere ting”, 
siger Dan Norén og fortsætter, ”vi har et rigtig godt 
og konstruktivt samarbejde med dktv. Vi har arbejdet 
sammen i mange, mange år og ser hinanden som en 
troværdig partner.  Men det skyldes selvfølgelig også, 
at vi til stadighed har stor fokus på at optimere for-
eningens omkostninger, hvilket vi har været gode til de 
seneste år. Det kommer nu medlemmerne til gode, og 
det synes jeg er fantastisk – det er det vi som forening 
er her for,” siger Dan Norén til sidst. 

Priser på TV og Internet i 2023

	 	 2022	 2023	

 Grundpakke 180,00 kr. pr. md. 200,00 kr. pr. md.

 Mellempakke / bland selv 10 400,00 kr. pr. md. 430,00 kr. pr. md.

 Fuldpakke / bland selv 36 525,00 kr. pr. md. 565,00 kr. pr. md.

	 	 2022	 2023	

 10/10 Mbit/s 75,00 kr. pr. md. 70,00 kr. pr. md.

 400/400 og 200/200 Mbit/s 100,00 kr. pr. md. 80,00 kr. pr. md.

 1000/1000 og 450/450 Mbit/s 160,00 kr. pr. md. 100,00 kr. pr. md. Som medlem af AF86 kan du både glæde dig over, at prisen for internet falder markant i 2023 og at det månedlige driftsbidrag også falder en 
smule. 
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To-faktor godkendelse 

Det er vigtigt at tænke på sikkerheden, når man er 
på nettet. Selvfølgelig er de fleste hjemmesider sikre, 
men indimellem kan man lande på noget, der vil over-
føre virus eller man bliver udsat for phishing. 

Der er dog en række ting, man kan – og bør – gøre for 
være så sikker på nettet som muligt: Du bør holde dine 
programmer og apps opdaterede, gør dit trådløse net-
værk sikkert, beskyt dine enheder mod virus og have 
to-trins login på dine digitale tjenester.
Vi gennemgår her nogle måder du kan gøre dig mere 
sikker på nettet. Vi anbefaler dog også, at du besøger 
hjemmesiden sikkerdigital.dk, hvor disse og flere an-
dre tips bliver uddybet og gennemgået. 

Opdater dine programmer
Når du støder på ’Ny opdatering klar’ bør du altid tage 
godt imod det og gennemføre opdateringen. Hvis du 
ikke opdaterer, er der større risiko for, at de data du 
sender fx til en app eller en hjemmeside, kan opsnap-
pes af svindlere.
Selvom du har et stærkt password, vil ’digitale svind-
lere’ alligevel ad bagvejen kunne få adgang til dine en-
heder, hvis du ikke opdaterer styresystemer, apps og 
programmer. Det efterlader nemlig sikkerhedshuller, 
og programmerne på din computer, telefon eller tablet 
bliver løbende opdateret netop for at lukke sikkerheds-
huller, som svindlere ellers kan bruge. 

Hvorfor er det vigtigt at opdatere 
sine programmer?
Manglende opdateringer er en af de mest udbredte 
årsager til, at vi får virus på vores computere og tele-
foner. Virus kan ødelægge vores private data eller give 
andre adgang til dem: personlige oplysninger, vigtige 
dokumenter, billeder, telefonkontakter m.m.
Svindlere og virusudviklere finder derfor hele tiden nye 
måder at omgå sikkerheden på computere, i mobilte-
lefoner mv. Det, der var sikkert i sidste måned, er det 
ikke nødvendigvis i dag. Heldigvis udgiver producen-
terne løbende sikkerhedsopdateringer. De hjælper dog 
kun, hvis du løbende installerer dem. 

Nettet vrimler med tilbud fra eksotiske prinser, letlevende kvinder og kække krypto-konger, der 

vil have fat i os og hjælpe os til en bedre hverdag. Påstår de! For bagved sidder udspekulerede 

svindlere og forsøger at stjæle penge fra os. 

Tekst: Martin Kristiansen Foto: iStock

Gode råd til din sikkerhed på nettet
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3 tips til 
opdateringer
•	 Installér	opdateringer,	så	snart	de	er	tilgæn-

gelige
 Når du får en besked om, at en opdatering er 

klar, bør du downloade og installere den med 
det samme. Det gælder styresystemer, apps og 
programmer på alle dine enheder. 

•	 Sæt	din	telefon,	tablet,	apps	og	computer	til	at	
opdatere	automatisk

 Hvis du har fået besked om, at en opdatering er 
klar og udskyder det, glemmer du det måske. 
Indstil din telefon og pc til at downloade og 
installere nye opdateringer automatisk. Så be-
høver du ikke at tænke på det.

•	 Lav	en	påmindel		se	til	dig	selv	om	at	opdatere	
din	browser

 Ikke alle programmer kan indstilles til at instal-
lere opdateringer automatisk. Det gælder bl.a. 
flere internetbrowsere. Så må du selv huske at 
gøre det.

Det er vigtigt at opdatere sine programmer, apps og andre systemer. 
Det lukker sikkerhedshuller og øger din tryghed på nettet. 

På sikkerdigital.dk kan du finde guides til opdaterin-
ger af mobiler, bærbare computere og browsere som 
Chrome, Safari og andre. 

Aktiver to-trins-login 
på dine digitale tjenester
To-trins-login eller to-faktor-login betyder, at du skal 
logge ind to gange for at komme ind på en hjemmesi-
de, en tjeneste eller noget tredje. 
Det fungerer ved, at du fx får en kode på en sms på din 
mobil, som du så skal indtaste efter, du har tastet dit 
normale password. MitID og NemID er eksempler på 
dette. 
Også din læges hjemmeside kan have to-faktor-login, 
hvor du først bruger din e-mail og et password til at 
gennemføre første login og derpå modtager en mail 
med en lille kode, der skal tastes ind, inden du kom-
mer igennem til lægen. 
Du skal dog ikke taste to koder hver eneste gang du 
skal tjekke Facebook, men blot når du installerer en 
app på en ny telefon eller benytter en ny browser til 
login. Hvis andre forsøger at logge ind på din konto, vil 
du få besked om det, hvis to-trins-login er slået til.
På sikkerdigital.dk finder du rigtigt gode guides til 
to-faktor-login til en række tjenester.

Mere om sikkerhed på nettet 
på sikkerdigital.dk
På hjemmesiden sikkerdigital.dk finder du meget mere 
om sikkerhed på nettet. Der er også masser af tips 
til at få børn godt i gang online og så er der en masse 
quizzer, hvor du kan teste din viden om sikkerhed på 
nettet.

Se mere på sikkerhed.dk/borger.

Gode råd til din sikkerhed på nettet
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Apple vil hive produktion hjem 

Tech-virksomheder har stigende fokus på 
fordele og ulemper ved at have produktion 
placeret i fx Kina og Taiwan. Risikoen for en 
væbnede konflikt mellem de to lande og Kinas 
hårde kurs overfor corona, der har ført til 
lukkede havne, hvorfra skibe med fx App-
le-produkter ikke har kunnet sejle, har fået 
tech-virksomheder til at genoverveje placerin-
gen af produktionen.
Nu har Apple meldt ud, at en stor del af deres 
produktion af chips vil ske i Arizona, fordi det 
ifølge Apple selv er for usikkert at have 60 pct. 
af ens produktion placeret et enkelt sted. 

Ny skærmteknologi på vej: 
Kan strækkes som en elastik 

Der er et helt nyt gennembrud på vej i 
skærmteknologi. LG display, har formå-
et at lave en prototype på en højopløst 
skærmtype, som kan strækkes ud som 
en elastik. Den kan gå fra 12 tommer 
til en 14 tom-mers skærm. Fidusen 
med den nye smidige skærm ved navn 
Stretchable Display er, at det skaber nye 
mu-ligheder på overflader, der ikke er 
lige så flade som fx en smartphone. Som 
LG selv skriver, vil Stretchable Display 
kunne anvendes på hud, tøj, møbler, 
biler og på fly. De tror at den her slags 
skærmtype vil kunne bruges i forskellige 
brancher som mode, wearables, mobil 
og gaming.

Nu kan du snart bruge 
mobilen på flyet
Der er 5G-teknologi på vej ombord på fly i EU. 
Takket være en lille ’mobilmast’ i form af små 
pico-celler, vil det være muligt at ringe, sms’e, 
spille og surfe på sin mobil i 10 kilometers 
højde. Ligesom hvis man var nede på jorden. 
Det er EU-kommissionen, der er vil sikre, at 
mobilerne kan bruges på fly. I 2020 måtte de 
amerikanske telemyndigheder droppe planer 
om at give adgang til telefoni og data ombord 
på fly, fordi piloter og kabinepersonale sagde 
nej af hensyn til sikkerheden.  

Kort Nyt
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Sport fra tv-pakker til sæsonpas?
AppleTV+ har sikret sig rettighederne til den amerikanske fodbold-
liga, MLS, i 10 år. Hvis man vil se kampe fra MLS, skal man derfor 
abonnere på et MLS-sæsonpas via Apple TV+. Har man i forvejen 
Apple TV+ får man rabat på sæsonpasset, som ellers vil ligge på 
ca. 750 kr. for en hel sæson. Apple har i forvejen rettigheder til den 
amerikanske baseball-liga og har angiveligt også rettet blikket 
mod amerikansk fodbold (det, hvor de kaster bolden) i NFL og mod 
Premier League i England. Overført til vores egne ville det betyde, at 
en tv-pakke blev meget billigere, men at man så købte rettigheder 
til de enkelte ligaer, man måtte være interesseret i. Det er måske 
nok et opgør med dyre tv-pakker, men lyder omvendt meget dyrt i 
sæsonpas, hvis man både vil se dansk, engelsk og spansk fodbold 
og diverse internationale turneringer. 

Sport - Hvem viser hvad?

Synes du også, det kan være svært at 
overskue, hvilken kanal, der viser den ene 
eller den anden kamp i Superligaen eller i 
den engelske Premier League? Mængden 
af sport – hvad enten det er fodbold, hånd-
bold, basketball, tennis, dart, amerikansk 
fodbold, Formel 1 eller noget helt otten-
de – så stiger uoversku-eligheden i takt 
med mængden af sport. På hjemmesiden 
digitalt.tv/rettigheder kan du se, hvem der 
sen-der hvad. Hvem har fx rettigheder til 
EM i fodbold i 2024? Og hvordan er rettig-
hederne til cykling fordelt på kanalerne? 
Se det på digitalt.tv’s hjemmeside under 
’rettigheder’. 

Tech-messe bliver grønnere

CES, den årlige mega-tech-messe i Las Vegas, vil 
fokusere på mere end bare ny teknologi. Efter corona 
er CES tilbage for fuld kraft i januar 2023 med et nyt 
fokus på bæredygtighed og hvordan teknologi kan 
for-bedre livet for mennesker i hele verden. Tech-in-
dustriens største begivenhed samarbejder med World 
Academy of Art and Science til støtte for FN’s mål-
sætning for at fremme menneskelig sikkerhed for 
alle. 
At tech spiller en væsentlig rolle i forbedring af men-
neskers vilkår og muligheder understreges på mes-
sen ved at deltagere fra helse, fødevareproduktion, 
sport, fitness og kunstig intelligens vil være centrale 
aktører på messen. 

Kort Nyt

Foto: iStock
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computerspillets fortræffeligheder og meningsskaben-
de sociale samvær. 
Først og fremmest er det derfor vigtigt at slå fast, at 
tallene fra ovennævnte undersøgelse viser, at det er 
helt normalt, at nogle børn og unge, specielt drenge 
i teenagerårene, bruger meget af deres tid på com-
puterspil. Det at spille meget computer er ikke altså 
hverken unormalt eller ’usundt’ i sig selv.

Hvad skal der til, før computerspil 
for børn er usundt?
Skolebørns-undersøgelsen viser snarere retningen for, 
hvad der er et ’sundt’ og ’usundt’ børneliv med compu-
terspil. Eksempelvis har forskerne bag skolebørns-un-
dersøgelserne, der udkommer hvert fjerde år, peget på 

Danske børn bruger meget af deres fritid på at spille 
computer. En Skolebørns-undersøgelse fra 2018 viser, 
at det specielt er drenge, der bruger mere end 4 timer 
dagligt, og endnu flere i weekenden, på computerspil. 
Det gælder for 34 procent af de 13-årige drenge og 29 
procent af de 15-årige. Det er tal, som vækker bekym-
ring hos forældre, og det er tal, som diskuteres i medi-
erne. Er det nu ’sundt’ at bruge så meget af sit børneliv 
på at spille computer?
Både forskere og lægmænd deltager i debatterne, og 
det kan være svært skelne mellem faglig forskningsba-
seret viden og personlige holdninger og interesserer, 
når debatten kører.
Den ene dag kan man læse om computerspillets 
skadelige effekt på børns psyke, den næste dag om 

Men der kan være grund til bekymring, hvis I har konflikter om rammerne for spillet. Nøglen 
til det sunde barneliv med computer hedder inddragelse.

Tekst: Anne Brus, Postdoc ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet Foto: iStock

Dit barn tager næppe skade af 
at spille meget computer

For nogle børn og unge kan det være med til at øge intelligensen at spille computer.
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En generationskonflikt kan føre til 
et usundt børneliv
Et ’usundt’ børneliv med computerspil handler om alt 
andet end computerspillet. Scenarierne er mange, 
men på det mere overordnede plan er der specielt én 
problemstilling i min forskning, som går igen.
Den er tæt knyttet til familien og årelange konflikter 
og uenigheder om, hvordan rammerne og reglerne for 
computerspil skal defineres.
Jeg har lidt forenklet kaldt den problemstilling for en 
’generationskonflikt’. På den ene side står forældrene, 
som oplever, at computerspillet tager opmærksomhe-
den fra skolen og lektielæsningen eller kan kobles til 
pjækkeri og dårlige karakterer.
På den anden side er der børnene, som måske mistri-
ves i skolen eller har været udsat for mobning. Ifølge 
børnene har forældrene ikke øje for det reelle problem.
Pointen er, at det er konflikterne mellem børn og de-
res forældre, der er bekymrende, snarere end børn og 
unges computerspil. Forældres negative stigmatise-
rende forståelse af computerspillet risikerer at skær-
me for barnet eller den unges reelle problemer.

Computerspil er blevet en del 
af foreningslivet
Opbygning af ’gode’ computerspilvaner er ikke kun 
et familieansvar. Det er også en samfundsmæssig 
problemstilling at sørge for, at børns og unges fritids-
aktiviteter forbliver ’fri’ og ’sund’ børnetid.
E-sport er et godt eksempel på, at vi i Danmark har 
taget ansvaret for at udvikle fritidsaktiviteten på nye 
måder. Forhåbentlig betyder den udvikling, at mulighe-
derne for at have et ’sundt’ børneliv med computerspil 
mangedobles.
Med e-sport i forenings- og skoleregi er det ikke læn-
gere kun familien, der sætter rammer og regler for, 
hvad der er et ’sundt’ børneliv med computerspil.

Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forsker-
zonen, hvor forskerne selv formidler. PÅ videnskab.
dk kan du læse artikler om blandt andet teknologi, 
sundhed og kultur. 

nogle parametre, der kendetegner et ’usundt’ børneliv 
med computerspil:

1.	Hvis	barnet	oplever,	at	de	er	afhængige	af		
computerspil

2.	Hvis	barnet	kommer	i	dårligt	humør,	når	de	
ikke	får	lov	til	at	spille

3.	Hvis	forældrene	er	bekymrede	over	deres	
børns	computerspil

Alle tre parametre skal være til stede, før det er et 
‘usundt’ børneliv. Det er altså ikke nok, at børnene er 
i dårligt humør, hvis de ikke får lov til at spille compu-
terspil. Det er heller ikke nok, at forældrene er bekym-
rede, eller at børnene selv oplever, de er afhængige. 

Inddragelse af barnet er med til at skabe 
et sundt forhold til computerspil
I min egen forskning arbejder jeg med det, jeg kalder 
for ’børneperspektivet’. Kort fortalt er udgangspunktet 
et handlingsperspektiv. Både børn og voksne har til en 
vis grænse mulighed for selv at være med til at skabe 
et ’sundt’ børneliv med computerspil.Ud fra børneper-
spektivet vil børn og forældre handle ud fra familiens 
normer og værdier om, hvad der er et ’godt’ børneliv. 
De fleste familier diskuterer, hvilke spil der må spilles, 
og hvor længe der må spilles.
Diskussionerne er med til at sætte rammer for et 
’sundt’ børneliv med computerspil. ’Gode’ computer-
spilvaner skabes i dialog mellem forældre og børn og 
med en grundlæggende respekt for de roller, som man 
har i en familie. 
Derfor anerkender de fleste børn også, at der opstilles 
rammer og regler for computerspillet. Nogle børn gør 
modstand, fordi computerspillet giver mening for dem.
Men langt de fleste børn affinder sig med forældrenes 
normer, værdier og krav til at spille, vel at mærke hvis 
de bliver inddraget i beslutningsprocessen. Et ’sundt’ 
børneliv med computerspil skabes gennem engage-
ment og anerkendelse af hinandens roller og funktio-
ner i familien.

Dit barn tager næppe skade af 
at spille meget computer
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Der streames på tværs
Streaming er ikke bare større end traditionelt tv, det er 
også udbredt på tværs af alder, geografi og køn.
”I takt med at der hele tiden kommer nye tjenester og 
indholdskataloger via streaming, bliver streaming også 
relevant for de ældre aldersgrupper, der måske ellers 
ikke ville have tilvalgt streaming i samme grad som 
de unge, der har været frontløbere fra start. Mens det 
tidligere var Netflix og de unge, der drev fremgangen 
på streamingmarkedet, skal fremgangen nu især fin-
des blandt de danske streamingtjenester, eksempelvis 
tv-distributørernes tjenester, som især har fået de 

Det er nu mere almindeligt at streame end at se ’tra-
ditionelt’ tv. Det viser tal fra TV 2, der i en ny måling 
kaldet ’Streaming i Danmark’ har taget temperaturen 
på danskernes tv-vaner. Målingen, der er udført af 
analyseinstituttet Nielsen, viser altså, at streaming nu 
har overhalet traditionelt tv, som den mest udbredte 
måde at se tv på. 
I 2022 streamer 3,7 millioner mennesker i Danmark 
hver uge, svarende til 65 pct. af danskerne, mens blot 
3 millioner ser flow tv (kaldet ’broadcast’ i målingen), 
svarende til 54 pct. af danskerne. Vendepunktet, der 
har været forudset i årevis, er altså nået. 

Vi har vidst det ville ske, og 2022 blev så året, hvor streaming overhalede flow tv som den mest 
udbredte måde at se tv på i Danmark.

Tekst: Martin Kristiansen Foto: iStock 

Streaming er nu større end flow tv

Det har været forudset i årevis, og nu er det sket – streaming er større end ’gammeldags’ tv. 
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langt højere grad end andre aldersgrupper på tværs af 
mange digitale platforme og tjenester. Alene på sociale 
medier bruger de i gennemsnit tre timer dagligt. Set i 
det lys er det naturligt, at vi på deres streamingforbrug 
ser en mætning på det nuværende høje niveau, og at 
det nu er de ældre aldersgrupper, der driver væksten”, 
siger Frederik Barnholdt.
Selvom flere nu streamer end ser traditionelt tv, så 
bruges der faktisk fortsat mest tid på traditionelt tv. 
Set på tværs af aldersgrupper m.m. bruger vi dag-
ligt 104 minutter på traditionelt tv og 62 minutter på 
streaming.
”Ikke overraskende er det de ældre over 71 år, der 
hiver gennemsnittet op,” siger Frederik Barnholdt.

Flow tv og streaming 
er ikke modsætninger
Selvom forudsigelserne om flow tv’s død ser rigtige 
ud, er det dog en forsimplet måde at se på nutidens 
tv-marked. Flow tv og tv-kablet er nemlig ikke det 
samme. Mange bruger netop streaming til at se tidli-
gere flow tv-indhold fra fx DR og TV 2. 
”Det er efterhånden en udbredt myte, at udbredel-
sen af streaming tager livet af flow-tv. Men det er 
forsimplet at se flow-tv og streaming som modsæt-
ninger og konkurrenter. Det er jo ud fra den præmis, 
at streaming alene er forbrug af on-demand-indhold. 
Den opfattelse gav til en vis grad mening i de tidlige 
Netflix-år, men ikke i dag, hvor flow-tv er rykket ind på 
de voksende danske streamingtjenester. 
Vi forventer, at flere danskere fortsat går helt over til 
at streame, både flow og on-demand, og det er klart, 
at den udvikling gradvist vil få traditionelt tv via kabel 
til at falde. Det er bare ikke ensbetydende med, at vi 
danskere i fremtiden kun vil se on-demand, som det 
ofte er rationalet, når vi taler om, at flow-tv vil uddø”, 
fortæller Frederik Barnholdt.

ældre aldersgrupper med på streamingbølgen”, siger 
Head of Market & Performance Measurement hos TV 
2, Frederik Barnholdt.

Forældregenerationen slår de unge 
på streamingforbrug
Det har hidtil været ’de unge’, der har drevet en vækst 
i forbruget af streaming, men nu er det deres forældre, 
der rykker. Den digitale ungdom er simpelthen blevet 
overhalet af forældregenerationen på 31-50 år. Blandt 
’de voksne’ er det 78 pct., der streamer ugentligt. 
Denne aldersgruppe streamer 74 minutter om ugen 
og lægger sig dermed foran de yngre generationer i 
streamingforbruget. 
”Det var især de unge, der i de første streaming-år 
var med til at drive væksten. Det er derfor bemærkel-
sesværdigt, at streaming ikke længere har sin største 
udbredelse i den unge aldersgruppe. Forbrug handler 
i høj grad om, hvor man er livet. I alderen 31 til 50 år 
er de fleste etableret med familie og børn og tilbringer 
flere timer i hjemmet. Derfor er behovet for at sætte 
sig med en film, nyhedsudsendelse eller serie også 
naturligt stort i de år. Sådan har det været siden fjern-
synet blev allemandseje i de danske tv-stuer, men det 
er først nu, at streaming i så høj grad bliver brugt til 
at udfylde behovet i den aldersgruppe”, siger Frederik 
Barnholdt.

En mætning blandt de unge
Det er dog ikke fordi, forældregenerationen ligger 
langt foran de unge. 72 pct. af de unge i aldersgruppen 
21-30 år streamer hver uge, og de gør det i 69 minut-
ter. 
”Før denne måling kunne vi ikke måle på reel adfærd, 
men vores adspurgte undersøgelser indikerer, at der 
ikke er tale om et fald i de unges streamingforbrug, 
men nærmere en mætning. Det kommer ikke bag på 
os. Døgnet har kun 24 timer, og de unge navigerer i 

Streaming er nu større end flow tv
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HBO Max og Discovery+ bliver til en samlet streamingtjeneste. Det kom frem tidligere på året, 
og nu er tidspunkt og priser ved at være klar. Sammenslutningen er et udtryk for den hårde 
konkurrence på streamingmarkedet. 

Tekst: Martin Kristiansen Foto: 

Streaminggiganter går sammen

Den kommende sammenlægning af de to streaming-
tjenester HBO Max og Discovery+ ser ud til at blive 
rykket frem. Det har direktøren for Warner Bros. David 
Zaslav oplyst i en meddelelse til firmaets investorer. 
Warner Bros. ejer både HBO Max og Discovery+.
Meddelelsen om fusionen kom oprindeligt, da Warner 
Media og Discovery fusionerede tidligere på året. Alle-
rede på det tidspunkt lagde finansdirektøren i Warner 
Bros Gunnar Wiedenfels vægt på, at ”et kombineret 
produkt kunne stå stærkere frem for at sælge de to 
streamingtjenester sammen”. Altså et udtryk for at 
konkurrencen er hård, og at der måske ikke er plads 
til begge tjenester. 

Discoverys teknik bliver bærende
Da fusionen blev offentliggjort, hed det sig, at den nye 
samlede tjeneste ville være klar i USA i sommeren 
2023 og ville komme til Europa i løbet af 2024. 
Nu er tidspunktet for lanceringen i USA dog rykket 
frem til foråret 2023. Det sker fordi det tekniske arbej-
de med den kommende fælles platform for de to tjene-

ster går bedre end forventet. Det vil ifølge meldingerne 
fra David Zaslav være teknikken fra Discovery+-tjene-
sten, der vil være bærende for den nye fælles platform. 
Så er man stor fan af HBO Max’ platform, skal man 
vænne sig til noget nyt, hvis man vil være med på den 
nye fælles tjeneste. Med fremrykningen i USA må det 
også forventes at Europa kan fremrykkes, men det er 
endnu ikke bekræftet.

Prisen stiger – også inden 
den fælles tjeneste er klar
Prisen for den nye fælles tjeneste er endnu ukendt for 
Danmark. I dag koster et abonnement for HBO Max 79 
kr. om måneden eller 599 kr. hvis man betaler for et 
helt år. Discovery+ koster 49 kr. om måneden eller 129 
kr., hvis man vil se sport, fx superliga-fodbold. 
Warner Bros. har dog nu bekræftet at prisen for HBO 
Max vil stige allerede inden den fælles platform er klar. 
Det må forventes at være et tegn på, at prisen for den 
fælles tjeneste vil være højere end prisen på HBO Max 
er i dag og måske vil ligge omkring Discovery+’ priser.

HBO Max og Discovery+ fusionerer og bliver til en samlet streaming-tjeneste. 

Stor fusion på vej: 
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Tidligt i 2023 vil Netflix begynde at sætte en stopper for deling af passwords.

Tekst: Martin Kristiansen Foto: iStock

Sådan vil Netflix slå ned på 
deling af passwords

Streaminggiganter går sammen

Et ekstra tillæg på prisen for hver ekstra bruger af et 
abonnement, som Netflix registrerer. Sådan vil Netflix 
stoppe password-deling fra ’tidligt i 2023’, lyder det 
fra streamingtjenesten, der vil registrere brugere på 
IP-numre. Hvis der streames ’regelmæssigt’, som det 
hedder, vil der blive opkrævet ekstra betaling 
Netflix har allerede testet funktionen i Latinamerika, 
hvor regelmæssig streaming på et andet IP-nummer 
førte til en prisstigning hos den oprettede abonnent 
på 25 pct. Vel at mærke per regelmæssigt, streamede 
IP-nummer. 
Det svarer til, at hvis forældre deler password med to 
børn, der er flyttet hjemmefra, men som altså bruger 
forældrenes log ind, så koster det 37,25 kr. per barn 
ekstra om måneden.
  

Muligt at overføre sin profil
Efter at have givet brugerne mulighed for at overføre 
deres profiler til nye konti, vil det blive muligt at oprette 
underkonti. Det sker altså for at stoppe password-de-
ling eller i hvert fald for at tjene på det. 
For nylig introducerede Netflix nemlig et profiloverfør-
selsværktøj kaldet ’Profile Transfer’, der lader brugere 
overføre deres personlige anbefalinger, visningshisto-
rik, Min liste, gemte spil og andre indstillinger til en ny 
konto. 
Tidligere i år rapporterede Netflix, at virksomheden 
for første gang i mere end 10 år mistede abonnenter. 
Selskabet tabte 2,3 millioner abonnementer i USA og 
Canada og yderligere 1 million i resten af verden. Siden 
er tallet gået lidt op igen, i det Netflix har lanceret en 
delvist reklamefinansieret model.
  
Reklamer på vej på Netflix
Streaminggiganten annoncerede i oktober, at den 
ruller sin reklamefinansierede model ud til 6,99 dol-
lars pr. måned, kaldet Basic, den 3. november i USA, 
Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Tyskland, 
Italien, Japan, Korea, Mexico, Spanien og England. 

Netflix samarbejder med Microsoft om at vise annon-
cer til brugere og siger, at de vil vare alt fra 15 til 30 
sekunder. Det reklamefinansierede univers giver ikke 
abonnenter adgang til hele Netflix’ bibliotek på grund 
af licensbegrænsninger. Abonnenter i reklameuniver-
set kan heller ikke downloade noget på deres enheder 
og kan kun se indhold i HD. 
Netflix’ reklamefinansierede univers går i luften før 
Disney Plus’ tilsvarende reklamefinansierede, som er 
sat til at gå i luften den 8. december.

Netflix går snart på jagt efter kunder, der deler passwords til tjene-
sten.
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