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Forhandling er del af en professionel branche  

DPA’s holdning er, at det at skabe musik er et erhverv og vores medlemmer er del af en 

professionel branche. I alle professionelle brancher forhandler man om betaling, man forhandler 

om arbejdstid og i sidste ende gavner den forhandling slutresultatet, fordi alle er afklarede med 

deres roller i processen. Den type forhandlinger er ved at blive normen i udlandet, hvor 

sangskrivere og producere forhandler fees og/eller procentpoint på masteren. Forhandlingerne 

opstår i en naturlig forlængelse af, at rettighedsindtægterne til sangskriverne er faldet pga 

fordelingsnøglen på streaming. På den måde udvikler branchen nye løsninger og forhandlingsrum 

for at sikre en professional arbejdsform for musikskabelse.   

 

I Danmark begynder denne mere professionelle tilgang til samarbejdet mellem label og 

sangskrivere og producere også at vinde indpas. DPA vil gerne opfordre den danske branche til at 

bakke op om denne udvikling, da dette netop skaber en mere professionel branche, hvor gratis 

arbejde ikke er normen. For at hjælpe udviklingen på vej har DPA haft dialoger med danske 

sangskriver og producere og på baggrund af dem udformet udkast til guidelines.   

DPA tager ikke stilling til hvad sangskriveren skal betales – det er individuelle forhandlinger og ikke 

faste tariffer. DPA vil gerne understrege, at konsekvensen ikke skal være, at man skærer i 

producernes fee. Det er ikke sådan en ’hug en hæl og klip en tå’-strategi, der løfter den danske 

branche op på internationale standarder.  

DPA præsenterer følgende guidelines for, hvordan sangskrivere og deres samarbejdspartnere kan 

håndtere aflønning og omkostningsgodtgørelse. Hvilket i sidste ende vil gavne slutproduktet og 

være med til at professionalisere hele branchen.  

 

Guidelines 

Sangskriveren skal have betaling for at skrive en sang. Denne betaling skal ligesom hos produceren 

være i form af et fee og/eller af procentpoint på masteren af det givne musikværk. 

Fees 

Udviklings-fee 

Sangskrivning foregår som oftest i en udviklingsproces. Sangskriveres arbejde, med at hjælpe en 

artist med at finde sit udtryk, er en arbejdsopgave, der rækker ud over selve sangskrivning. Denne 

arbejdsopgave skal honoreres. Derfor kan et sangskrivnings-fee ofte mere fyldestgørende 

betegnes et udviklings-fee. 

Ved at benytte betegnelsen: udviklings-fee, undgår du også en eventuel senere diskussion (med et 

pladeselskab/artist) om eksklusivitet eller ejerskab af værket - da det er udviklingen, der købes, og 

ikke sangen. (Se grafisk fremstilling nedenfor) 
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Fee for brug af demo-spor 

Lydspor fra demoen bliver ofte efterspurgt og brugt til den færdige master.  

Vores retningslinjer hjælper med at finde en rimelig kompensation i disse tilfælde.  

(Se grafisk fremstilling nedenfor) 

Hold fee 

Hvordan håndterer man den til tider uforholdsmæssige lange reservation/blokering af en sang fra 

pladeselskabers side? Svaret kan findes i vores “hold fee”. (Se grafisk fremstilling nedenfor) 

Udnyttelse: 

Procenter på master 

Producere modtager ofte procenter på masteren. Procentsatsen bliver sat ved individuel 

forhandling. 

På samme måde vil vi foreslå, at sangskrivere forhandler procenter på masteren. Vi mener, det er 

fuldstændig op til den enkelte at vurdere sin egen arbejdsindsats og derfor hvor meget, hun/han 

kan kræve. (Se grafisk fremstilling nedenfor) 

 

VIGTIGT 

Disse guidelines er adviserende. Det er op til den enkelte sangskriver at vurdere sit eget værd og 

forhandle på baggrund af det. DPA tager herved ikke stilling til hvor meget - men om sangskrivere 

skal betales.  

Disse guidelines er designet til at yde støtte, når en sangskriver finder det hensigtsmæssigt at 

anmode om et af de pågældende fees og/eller point på master. 

 

Kontakt 

DPA - Dansk Populær Autorer - professionelle sangskrivere og producere 

For spørgsmål kontakt: 

 

Niels Mosumgaard, formand i DPA 

Mail: niels@dpa.org, tlf: 20 75 75 37 

Tobias Stenkjær, næstformand i DPA 

Mail: tobias@dpa.org, tlf: 26 84 21 39 

 

mailto:niels@dpa.org
mailto:tobias@dpa.org


Guidelines - sangskriver fees 
Dette er et eksempel på en fremgangsmåde. 

 

Session start

JA 
Betales af label

Klient har til hensigt at bruge sang og sangen 
udkommer inden for 6 måneder efter skabelse?

Udgifter? (Overnatning ifm. Session, rejse) 
Til hvem: alle involverede sangskrivere 
For hvad: session uden for hjemstavn 
Hvornår?: inden/i begyndelsen af session 
Betales til: direkte til sangskriveren  

Betales af:  
Er klienten signet hos label? 

Session start: 
Udviklings fee: 
Til hvem: alle involverede sangskrivere 
For hvad: per session 
Hvornår?: inden/i begyndelsen af 
session 
Betales til: direkte til sangskriveren  
(Evt. Eksklusivitet i 6 måneder for label) 

JA NEJ

NB! Pengene skal 
hverken tages fra 
producerne eller 
artisterne. 

BRUG AF SPOR: 
Har der været brug af spor leveret af 
sangskriver udover producerens 
spor? (f.eks. ved indspilning af artist 
vokaler, udgangspunkt i sangskrivers 
demo og lignende).

JA NEJ

Fee for levering af spor: Beløb i DKK Credits

Levering af 10-20% af spor / 
arrangementelementer

-

Levering af 20-40%  Spor /
arrangementelementer

- Additional 
production

Levering af 40-50% Spor /
arrangementelementer

- Co-producer

Bonusmodel: 
Milepæle for sangskrivere v. Guld, platin mm.


Beløb 
i DKK

Til hvem? For 
hvad? 

Hvornår
?

Betales af

Premiu
m 
betaling

- Proportionelt 
for alle 
involverede 
sangskriver

Per sang Per 10 
millioner 
streams

Fra label /
licenshavere
n

Start: Session forespørgsel

“HOLD FEE” 
Til hvem: Proportionelt ift. involverede sangskrivere 
For hvad: blokering af sang i mere end 6 måneder 
Hvornår?: efter 6 måneder 
Betales til: involverede sangskrivere  
Betales af: klient (label, Mgmt, artisten selv mv.)

Forhandling: 
- Udviklings fee 
- Hold fee  
- Fee for brug af demo spor 
- x% på master

JA 
Deres job at forhandle på 

dine vegne. 

NEJ 
Betales af klient 
(Mgmt, artisten 

Har du 
management? 

JA 
Ikke nødvendigvis deres 
rolle at forhandle på dine 

vegne. Du skal lave en klar 
aftale med dem om dette.

NEJ 
Du skal forhandle på vegne 

af dig selv. Se uddybet 
bilag mht. argumentation, 
forventningsafstemning 

mm.

Hvis, NEJ 
Har du publishing?


