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DANSK CENTER FOR SANGPRODUKTION 
EN MÅLRETTET INDSATS I POPULÆRMUSIKKENS ØKONOMI 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

En kort beskrivelse af Dansk Center For Sangproduktion. 
Denne rapport er bestilt af et konsortium bestående af KODA, Dansk Musikforlæggerforening 
(DMFF), Danske Populærautorer (DPA), Danske Jazz, Beat og Folk Autorer (DJBFA), 
pladeselskabernes organisation IFPI Danmark og Rytmisk Musikkonservatorium (RMC). 
Rapporten undersøger, om der er behov for at etablere et center for den professionelle 
sangskrivning i Danmark, og kommer med anbefalinger til, hvordan dette center kunne udformes.  

Rapporten konkluderer, at der er behov for og opbakning til at et Dansk Center For Sangproduktion 
(DCS) etableres som en fysisk ramme om den professionelle sangskrivning. Centret tilvejebringer 
en struktur, der øger sangskrivernes kompetencer og muligheder via samarbejde og 
netværksdannelse mellem sangskriverne selv og musikbranchens øvrige professionelle aktører. Det 
følgende resumé er en redegørelse for projektets strategi og målsætninger samt en præsentation af 
de væsentligste resultater af en undersøgelse, hvori et repræsentativt udsnit af de professionelle 
aktører fra musikbranchen har deltaget.   

Strategien bag initiativet: Styrkelse af første led i værdikæderne. 
Populærmusikken opstår i komplekse værdikæder, hvor en lang række led alle har væsentlig 
betydning. Eksempelvis skal en udgivelse med selv det mest åbenlyse talent markedsføres yderst 
professionelt, før der kan opnås et fornuftigt resultat. Som noget ganske afgørende, finder 
sangskrivningen sted i det forreste led af værdikæderne. Denne placering medfører, at sangens 
kvalitet ofte determinerer det videre forløb, kunstnerisk såvel som forretningsmæssigt: Det er oftest 
den helt rigtige sang, der gør os interesserede i en sanger eller et band, og det er ofte også en 
bestemt sang, der baner vej for et nationalt eller internationalt gennembrud. Både musikforlag og 
pladeselskaber betragter derfor sangskrivning som en central forudsætning for værdiskabelsen. 
Planerne for DCS er udtryk for en grundlæggende strategisk tænkning i forreste led i værdikæderne. 
Strategien er parallel til langsigtet plan indenfor dansk film, der vendte en negativ udvikling og 
førte til fremskridt fra slutningen af 1990´erne og frem, kulminerende med succeser fra bl.a. 
Thomas Vinterberg, Peter Flinth, Per Fly og Ole Christian Madsen. Der blev her fokuseret på 
manuskriptskrivningen, som, i lighed med sangskrivning, ligger forrest i produktionsforløbet. 
Filmbranchen erfaringer i denne forbindelse er grundigt dokumenterede og DCS søger ved sin 
model at tage ved lære heraf.  

Centrets målsætning for det danske marked. 
På listen over de 20 mest spillede værker i DRs P3 og P4 perioden 1993-2007 er kun 5 af værkerne 
af dansk ophav. På det danske marked er centrets målsætning at styrke den danske sangskrivning, så 
det sikres, at den internationale og primært engelsksprogede musik ikke vinder større 
markedsandele end tilfældet er nu. For selvom salgstal fra IFPI viser, at det danske publikum er 
meget loyalt overfor den dansk producerede musik, er der ingen garanti for at denne situation vil 
vare ved.  Især ikke når man tager musikkens distributionsmuligheder på internettet i betragtning. 
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Centret vil medvirke til at holde fast i det, der kan være af nationalt særpræg indenfor den 
professionelle sangskrivning, ved at sørge for, at musikken får internationalt format og vedbliver at 
være konkurrencedygtig.  

Centrets målsætning for det internationale marked. 
Danske sangskrivere har gennem årene begået en række internationale succeser. Der eksisterer et 
mindre antal uopslidelige ‘hits’, som f.eks. Jakob Gades Tango Jalousi og Bent Fabricius-Bjerres 
Alley Cat samt Sunshine Reggae af John Guldberg og Tim Peter Stahl i duoen Laid Back. Nogle af 
disse sange indgår i kredsløb, hvor de tages op af nye kunstnere og genindspilles, mens andre 
værker opnår et højt antal internationale afspilninger af den originale indspilning. Af nyere værker 
med stor gennemslagskraft kan nævnes værker fra Aquas udgivelser, ikke mindst Barbie Girl, og 
indenfor de seneste år har en sang som f.eks. Calabria af Rune Reilly Kølsch i forskellige versioner 
haft meget stor udbredelse.  

Men der findes lande med omtrent samme størrelse som Danmark, hvis internationalt orienterede 
sangkatalog er langt bredere og hvis musik generelt når langt videre ud i verden end den danske. 
Undersøgelsen kigger her nærmere på Sverige. Hvis de danske sangskrives sange var udbredt i 
samme omfang som svenskes ville den danske musikindustri have et markant større omfang. 

Den svenske musikindustris størrelse, blandt andet forlagenes antal, bunder i historiske årsager, som 
rapporten berører undervejs. I større kreative markeder som det svenske opstår der naturligt 
kompetenceklynger, hvor der sker møder mellem de kreative individer og deres forretningspartnere, 
og som fører til udveksling af viden og kreative idéer. På sangskrivningens område i Danmark ser 
det ud til, at der er behov for at tilvejebringe sådanne rammer gennem et politisk og organisatorisk 
initiativ. 

Centrets økonomiske potentiale 
Sangskrivningsmæssig succes skaber automatisk vækst i resten af værdikæderne samt i 
tilgrænsende industrier og afledte services. Det fulde økonomiske potentiale af en styrkelse af den 
professionelle kommercielle sangskrivning er derfor betydeligt.  

Initiativet vil medføre øgede indtægter indenfor: 
• Mekaniske rettigheder (NCB).  

• Udøvendes kunstnere og pladeselskabers rettigheder (Gramex) 
• Fonogramsalg og download af musik  

• Liveindtægter ( til udøvende kunstnere, der fremfører sangene ved koncerter m.v.) 
• Synkroniseringsindtægter (musik til film og reklame m.v.).  

• Som element i blandingsprodukter, der fremstilles, sælges, og distribueres af virksomheder 
uden for musiksektoren.  

Der kan desværre ikke gives et konkret bud på, hvor stort dette økonomiske potentiale er, idet de 
økonomiske data for musikerhvervet er mangelfulde. Dette faktum slås fast i en række redegørelser 
på området.  
Men undersøgelsen tilvejebringer et estimat for et hjørne af sangskrivningens økonomi, nemlig 
vederlagene af internationale opførselsrettigheder fra KODAs søsterorganisationer. Her er det værd 
at bemærke, at det er et meget lille antal sange, der oppebærer hovedparten af de internationale 
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indtægter. De internationale opførselsvederlag af disse få sange er i øjeblikket 20 mio. kr. årligt, og 
denne type vederlag påvirkes ikke af faldet i indtægter af fonogramsalg. På det internationale plan 
er det målsætningen at forøge omtalte vederlag med op mod 20 mio. kr. indenfor en overskuelig 
årrække. Rapporten indeholder beregninger, der sandsynliggør indfrielsen af et potentiale i denne 
størrelsesorden indenfor denne ene gren af økonomien, som sangskrivningen influerer. 

En ramme for musikalsk diversitet og forskellige arbejdsformer. 
Undersøgelsen dokumenterer eksistensen af en række forskellige processer, der alle på hver sin 
måde kan føre til sange, der bryder igennem kunstnerisk eller kommercielt. Derfor vil centret ikke 
låse sig fast på bestemte modeller for hvordan sange bør skabes, eller indenfor hvilke genrer, 
sangene bør skrives. Tværtimod vil centret tilvejebringe en struktur, der tilgodeser forskelligartede 
produktionspraksisser. Her vil både være plads til hvad der kan betegnes den ‘konventionelle’ 
sangskriver, som ved et instrument udformer sangen eller ved skrivebordet arbejder med teksten. 
Eller den sangskriver, der normalt skriver sange til sit eget band, men kunne have brug for en eller 
flere sparringspartnere i sangskrivningsfasen. Men der findes også andre måder at skrive sange på, 
som centret vil tage højde for: Ofte foregår sangskrivningen nemlig som en integreret del af en 
musikproduktion, altså i form af et samarbejde mellem specialister i tekst, melodi og lyd i et 
projekt-studie.  Denne type sangskrivning foregår således i en specialiseret arbejdsdeling, hvor 
personer med vidt forskellige kompetencer alle er uundværlige led i den kreative proces.   

Hos et altovervejende flertal af sangskriverne er der stor interesse for samarbejde på kryds og tværs, 
ikke blot på individ-niveau, men også på tværs af det, der i offentligheden normalt opfattes som 
adskilte eller måske uforenelige genrer. Denne musikalske diversitet kan udgøre en vigtig motor for 
den kommercielle vækst. Det viser sig nemlig, at mange kommercielle succeser opstår ud af mødet 
mellem forskellige personligheder med forskellige musikalske præferencer og kompetencer. 
Viljen til samarbejde skal ses i lyset af, at samtlige interviewede sangskrivere med international 
succes peger på, at deres egen kompetenceudvikling er sket ved samarbejde med mere erfarne 
læremestre. Dette er en tydelig bekræftelse af en central formodningen hos centrets konsortium, 
nemlig at kompetenceudviklingen i centret skal baseres på peer-to-peer læring.    

Målgrupper blandt sangskriverne.   
Centret skal fungere som et værksted for de professionelle sangskrivere og en ramme om deres 
projekter. I en fast base af professionelle brugere, indsluses gradvist nye talenter. Der er ikke tale 
om et vækstlags-tiltag for amatører, der vil afprøve deres evner i et professionelt miljø, men om en 
katapult for forskellige typer af større talenter, der allerede har dokumenteret et væsentligt 
potentiale.  

Målgrupper i branchen og centrets øvrige aktiviteter. 
Informanterne blandt pladeselskaber, musikforlag og blandt professionelle sangskrivere bekræfter at 
der er et generelt behov for at hæve kvalitetsniveauet for den danske professionelle kommercielle 
sangskrivning. Hos et repræsentativt udsnit af de toneangivende pladeselskaber og forlag kan der 
konstateres stor opbakning til at DCS etableres. Herunder er der interesse for at centret fungerer 
som et uformelt mødested for branchens forskellige aktører. Musikforlagene, der p.t. slet ikke har 
samme volumen som i Sverige, vil få et særligt incitament til at engagere sig i centret. Desuden er 
pladeselskaberne interesserede i at udnytte centrets indholdsproduktion og lade deres sangskrivende 
artister udvikle sig i kortere eller længevarende samarbejder med centrets brugere.  
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I centrets regi er det desuden oplagt, at der bl.a. foregår opsamling og udbredelse af viden om 
sangskrivning i form af research og forskning i samarbejde med de relevante uddannelses- og 
forskningsinstitutioner. Der vil endvidere kunne arbejdes med international netværksdannelse på 
vegne af centrets brugere.  
I det bredere perspektiv vil Dansk Center for Sangskrivning skabe opmærksomhed om 
sangskrivning som et vigtigt felt indenfor musikbranchen. Centret vil signalere, at der er respekt om 
den kommercielle og professionelle musiks elite. Centret vil brande branchen og tiltrække sig 
opmærksomhed fra den internationale musikbranche. Centret bliver leverandør af indhold og 
dermed rettigheder, som danner basis for den forretningsmæssige innovation, der skal skabe vækst i 
oplevelsesøkonomien. 
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1 KOMMISSORIUM  
Den følgende rapport er en behovsundersøgelse skrevet på baggrund af et kommissorium angående 
etablering af et ‘Center For Sangskrivning’. Rapporten er initieret af et konsortium bestående af 
KODA, Dansk Musikforlæggerforening (DMFF), Danske Populærautorer (DPA), Danske Jazz, 
Beat og Folk Autorer (DJBFA), IFPI Danmark og Rytmisk Musikkonservatorium (RMC).  

Idéen til centret udspringer dels af tanker, der ligger i forlængelse af den nyoprettede 
Bacheloruddannelse i sangskrivning ved RMC, dels ud af en antagelse blandt konsortiets 
medlemmer om, at kvaliteten i den danske sangskrivning bør styrkes.  
Formålet var ifølge kommissoriets oplæg -  

• At skabe bedre publikumsoplevelser 
• At øge musikbranchens indtjening, gennem øget salg, koncertvirksomhed og beskæftigelse 

generelt 
• At øge musikeksporten 
• At styrke samarbejdet mellem musiklivets virksomheder, uddannelser og organisationer 
• At styrke musikkens rolle i oplevelsesøkonomien og i kulturlivet generelt 

 

I den tidlige fase af behovsundersøgelsen blev det klart, at musikbranchen med KODA i spidsen 
ville ansøge om en oplevelseszone ved navn Musikzonen hos Erhvervsministeriet. Ansøgningen 
blev imødekommet i foråret 2009. Dette projekt udspringer altså ikke som et projekt under 
Musikzonen, men kan sagtens opfattes som et udviklingsprojekt i relation til denne. De resultater, 
som behovsundersøgelsen blotlægger, kan derved også finde anvendelse i relation til Musikzonens 
væsentligste opgave, der kort kan defineres som at undersøge, udvikle og afprøve nye idéer, 
projekter og metoder til fordel for Musikzonens deltagere. Et center for sangskrivningen kan også 
bidrage til Musikzonens vision om, at Danmark i 2015 er et af Europas førende lande for skabelse, 
fremførelse og anvendelse af musik.  
 

Målgruppe og fokus blev indkredset i kommissoriet på følgende måde: 
‘Den primære målgruppe er professionelle sangskrivere, der har potentiale til en 
national/international karriere. Centret bør have et primært erhvervsmæssigt formål, der skal ses i 
forlængelse af intensionerne med bl.a. støtteordningen til musikeksport og den nu nedlagte 
støtteordning til pladeproduktion, hvor der sker en udvælgelse på baggrund af 
kunstnernes/projekternes kommercielle potentiale’. 

 
Oplægget tegner et billede af centret som:  

 
‘… et kreativt og innovativt miljø for sangskrivere, hvor samarbejde og synergi er kodeordene. 
Hvor man deler ideer, erfaringer, viden, færdigheder med sine samarbejdspartnere’.  
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Kommissoriets medlemmer forestillede sig følgende aktiviteter og funktioner i centret (i uddrag)  

 
• cowriting sessions med sangskrivere fra ind- og udland, dels sangskrivernes egne uformelle 

sessions, dels sessions organiseret af f.eks. forlag og pladeselskaber. 
• et uformelt mødested, hvor sangskriverne kan møde producere, musikforlag, plade- og 

produktionsselskaber, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer m.fl. 
• tilbud af rammer for egentlige produktioner, der kan bruges til at pitche sange med henblik 

på pladekontrakter, udgivelse, markedsføring mv.  
• et mødested for internationale kapaciteter, og derved en funktion som et uformelt 

salgsvindue, hvor dansk musik præsenterer sig over for omverdenen. 
 

Som de to vigtige midler til at skabe et kvalitetsløft i sangene med højere indtjening til følge blev 
fremhævet: 

• peer-to-peer læring 
• samarbejde mellem ligeværdige, engagerede og kompetente aktører  

• Endvidere blev det foreslået, at centret kunne udbyde eller formidle kendskab til 
uddannelsesforløb i form af:  

• korte kurser 
• clinics og workshops  

• længerevarende grund-, efter- eller videreuddannelse 
Jeg bemærker indledningsvist, at nogle af kommissoriets mere overordnede intentioner om 
samarbejde og koordinering i hele musikbranchen vil blive varetaget af Musikzonen. I den relation 
skal et center for sangskrivningen opfattes som et konkret projekt, der afprøver dette udvidede 
samarbejde snarere end at facilitere det.       
Kommissoriet er optrykt i sin helhed i denne rapports appendiks. Undersøgelsen har sat sig for at 
besvare, hvilke af disse forslag, der vil kunne fungere, om der er behov for dem i branchen, og om 
idéen i det hele taget vækker genklang.  

I ganske kort form kan idéen bag projektet opsummeres således:  
 

Formålet er at udvide kredsen af kommercielle professionelle sangskrivere, der 
skaber værker med høj indtjening ved at give dem nogle rammebetingelser, 
hvorunder de gennem samarbejde med dem, der allerede har succes, hæver deres eget 
niveau gennem peer-to-peer læring.  
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DANSK CENTER FOR SANGPRODUKTION 
EN MÅLRETTET INDSATS I POPULÆRMUSIKKENS ØKONOMI 

 
 

 

2 KOMMERCIEL SANGSKRIVNING: VÆRDIKÆDE, ØKONOMI OG EN 
STATUS FOR KVALITET  

 
 

At planlægge og gennemføre et initiativ som Dansk Center for Sangproduktion (DCS) lader sig kun 
gøre ved en grundig forundersøgelse af de miljøer, som man sigter på at involvere. Det handler både 
om at lytte til ønsker, holdninger og krav fra miljøernes aktører, men også om at forstå under hvilke 
betingelser der skabes indhold. På det faglige plan kan akademisk metode anvendes til at indsamle, 
strukturere, vurdere og præsentere undersøgelsesresultater af denne art. I kommunikationen med 
informanterne kan det desuden være en fordel med brancheviden. I denne undersøgelse er der 
blevet trukket veksler på begge dele1.   
Fra kommissoriets tekst skal det fremhæves, at der flere gange lægges vægt på de internationale 
perspektiver ved Dansk Center for Sangproduktion. I sin udpegning af informanter blandt 
sangskriverne har styregruppen for konsortiet desuden signaleret, at der skal satses stort og ikke 
mindst internationalt. Som undersøgelsen er skredet frem, er det tilmed blevet klart, at både 
sangskrivere, musikforlag og pladeselskaber er optaget af det internationale aspekt. Med gode 
grunde, for internationale indtægter er vigtige for branchen, og international succes er en 
motiverende faktor for sangskriverne. 

Derfor må man især søge at besvare, hvorfor så relativt få danske artister og sangskrivere lykkes 
internationalt. Dette internationale fokus står imidlertid ikke i vejen for, at initiativet sigter på at 
hæve niveauet for den danske kommercielle sangskrivning, uanset hvilket sprog den foregår på. 
Snarere er dette fokus med til at sætte et højt ambitionsniveau.  

Der står altid sangskrivere bag en sang, og rapporten har derfor til hensigt at besvare, om en 
oprettelse af et Dansk Center for Sangproduktion kan stimulere en udvikling, hvor gruppen af 
kommercielle professionelle sangskrivere udvides og får succes sammen med deres 
forretningspartnere blandt pladeselskaber og musikforlag. 

                                                
1 Projektleder er cand. mag i Musikvidenskab. Specialeafhandling om Kunstrådets Pladeproduktionspulje bedømt til 
topkarakter (2008). Endvidere har projektleder international erfaring med musikudgivelser og spillefilm fra en karriere 
som producer og sangskriver.  
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Rapporten beskriver og dokumenterer den kreative praksis hos de mennesker, der skaber sangene 
og giver via disse resultater konkrete anbefalinger til, hvordan DCS skal udformes. Det ligger dog 
klart i kommissoriet, at rapporten udgør et beslutningsgrundlag uden at skulle tage stilling til 
spørgsmålet om finansiering. 
Undersøgelsens dokumentation stammer især fra en række professionelle og succesfulde 
sangskrivere samt en stor gruppe musikforlag og pladeselskaber, der alle har deltaget i interviews 
og udfyldt detaljerede spørgeskemaer under nøje vejledning. Endvidere anvender undersøgelsen 
videnskabelig sekundærlitteratur og andre kilder til at indramme og perspektivere informanternes 
input.  

Alle typer af informanter forholder sig til konceptet om et Dansk Center for Sangproduktion. Og 
deres idéer og konkrete ønsker til centret danner grundlag for rapportens anbefalinger til centrets 
udformning. Via informanterne foretager rapporten en analyse, der afdækker grundstrukturerne i og 
omkring den kommercielle sangskrivning og derigennem peger på nogle nye muligheder, som DCS 
kan sætte i spil. Herunder nævnes indledningsvist:   
 

• forskellige produktionspraksisser og arbejdsformer indenfor sangskrivningen kan med fordel 
integreres 

• den forretningsmæssige udnyttelse af sangene er stærkt afhængig af musikproduktionernes 
kvalitet 

• et højt ambitionsniveau for kvalitetsniveauet i dansk sangskrivning skal udbredes af eliten 
blandt sangskriverne til de professionelle talenter 

• integration af forskellige subgenrer indenfor populærmusikken kan åbne nye veje kommercielt 
set 

• pladeselskaber og musikforlag har brug for en central medspiller på området 
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2.1 LÆSEVEJLEDNING 

Dette kapitel vil præsentere en række overordnede resultater af undersøgelsen. Først indkredses 
sangens centrale placering i populærmusikkens værdikæder og dens rolle i oplevelsesøkonomien 
(afsnit 2.2). Dernæst vises det, hvordan sangen konkret kommercialiseres (afsnit 2.3 og 2.4). 
Herefter sættes fokus på dansk sangskrivnings økonomiske volumen på internationalt plan, og der 
gives et bud på det nationaløkonomiske perspektiv i at investere i et Dansk Center for 
Sangproduktion (afsnit 2.5 og 2.6). Kapitlet afrundes ved, at informanterne beskriver det nuværende 
kvalitetsniveau for dansk sangskrivning, hvilket anvendes til at angive en målsætning for projektet 
(2.7). 
Den resterende del af rapporten er struktureret på følgende måde: 

Kapitel 3 præsenterer og karakteriserer aktørerne i den kommercielle sangskrivning: 
Sangskrivere, pladeselskaber og musikforlag. 

Kapitel 4 analyserer, hvordan de kommercielle sange bliver til, og hvilke faktorer der har 
betydning for sangenes kommercialisering. Desuden afdækkes nogle forhold i og omkring 
sangskrivningen i henholdsvis Sverige og Danmark, som giver yderligere fingerpeg om, hvordan 
DCS bør opbygges. 

Kapitel 5 opsummerer i punktform, hvordan Dansk Center for Sangproduktion på basis af 
praksis hos sangskriverne og de historiske erfaringer på det strukturelle niveau, kan danne 
rammer om en positiv udvikling. 
Kapitel 6 belyser, hvorvidt sangskriverne selv er parate til initiativet med DCS samt afdækker 
deres konkrete behov. Herefter giver kapitlet en status for henholdsvis pladeselskabernes og 
musikforlagenes rolle i forbindelse med sangskrivningen og afdækker hvilke behov, industrien 
har i relation hertil.  
Kapitel 7 rummer en beskrivelse af internettet som forum for sangskrivning samt en liste over 
hvilke kursustiltag, der i øjeblikket findes på sangskrivningsområdet.  
Kapitel 8 beskriver 2 eksisterende ‘centre’ udenfor musikkens område, der har stærke paralleller 
til nærværende initiativ. Kapitlet afsluttes med en redegørelse for den strategi, der satte dansk 
spillefilm på verdenskortet: Strategien bag filmens succes har paralleller til det udgangspunkt, 
DCS bør tage.  
Kapitel 9 er en kort drøftelse af informanternes holdning til, hvor CFS skal placeres. 

Kapitel 10 samler hele undersøgelsens resultat som en anbefaling i en komprimeret form.   
Kapitel 11 er en anbefaling af, hvordan CFS skal udformes som fysisk struktur og organisation.  

En kort praktisk information: Rapporten rummer en omfattende data-del, der er oparbejdet på 
baggrund af spørgeskemaer udfyldt af informanterne. Rapporten henviser til disse data med et stort 
D og et nummer for spørgsmål og svar, f.eks. (D29) 
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2.2 SANGENS PLACERING I OPLEVELSESØKONOMIENS 
VÆRDIKÆDER 

Skabelse af sange sker forrest i værdikæden 

Som økonomi betragtet er musikbranchen præget af, at resultaterne opstår i komplekse værdikæder. 
En enkelt koncert med et band kan involvere en koncertarrangør, en booker, en manager, roadier, 
lyd- og lysfirmaer samt mange andre. Forløbet frem til salget af en populærmusikalsk udgivelse 
indebærer ligeledes en udbredt arbejdsdeling. I Den Danske Oplevelsesøkonomi (2008) nævner 
Bille & Lorenzen at der […] medvirker lange og komplekse værdikæder, hvori indgår eksempelvis 
sangskrivere, musikere, lydteknikere og producere, jurister, agenter, pladeselskaber, 
reklamebureauer, grafisk designere, videoproducenter, dansere, koreografer, cd-fabrikker, 
trykkerier, transportfirmaer og detailbutikker (2008:100)”.  

Undersøgelsen resultater fremhæver sangens betydning i disse værdikæder. Sangskrivning er 
nemlig en central forudsætning for værdiskabelsen ifølge besvarelserne hos musikforlag og 
pladeselskaber (D30)2. Nyskrevne sange spiller en afgørende rolle i virksomhederne, og 
sangskrivning er et centralt element i stort set alle genrer (D31 & D32). Heraf ses et helt afgørende 
argument for at arbejde målrettet med at forbedre sangenes kvalitet. Skabelse af sange foregår 
nemlig i starten af de vertikale værdikæder. Hvis kvaliteten ikke er på plads her, skaber det let 
vanskeligheder i værdikædernes øvrige led og reducerer i sidste instans omsætningen. 
Udover indtægter på det horisontale plan fra fonogram- og filsalg, koncerter, samt af vederlag fra 
ophavsrettigheder - udnyttes sange på det vertikale plan i oplevelsesøkonomien og kobles i den 
brede værdiskabelse. Den rette sang forbinder sig til andre områder indenfor oplevelsesøkonomien 
som f.eks. film, teater, dans, computerspil, reklame osv. Desuden kan sangen være et vigtigt led i 
den såkaldte ”brede værdiskabelse” udenfor oplevelsesområderne, hvor det er blevet fremhævet, at 
en hvilken som helst forbrugerorienteret virksomhed eller institution potentielt set kan koble sit 
produkt eller sin ydelse til musik, og derved opnå en konkurrencefordel i kraft af differentiering 
(Bille og Lorenzen 2008:105). Undersøgelsens data bekræfter tydeligt, at sange indgår i 
pladeselskabers og forlags forretninger udenfor musikkens egne vertikale værdikæder (D42). Og 
den instrumentale musik har her øjensynligt ikke den samme økonomiske betydning som 
vokalmusikken (D73). 

Indenfor en anden videnskabelig tradition peger sociologisk musikforskning på, hvordan vi 
organiserer os i grupper omkring musikken, og hvordan musikken dermed fungerer som et 
omdrejningspunkt, ud fra hvilket værdier og forbrug synkroniseres i gruppen. Dette forhold 
udnyttes traditionelt indenfor musikbranchen via salg af merchandise3. Et nyere eksempel på 
kommercialisering af musikkens kultursynkroniserende evne ses hos amerikanske R&B stjerner.  
Disse artisters største indtægtskilde er ofte ikke udnyttelse af master- eller ophavsrettigheder, men 
stammer fra deres egne produktlinjer af tøj, bijouteri og parfume m.v., som artisten brander gennem 
sin musik. 

                                                
2 Der refereres til data delen på denne måde fremover. 
3 T-shirts med band-logo, plakater, blade, nøgleringe osv. 
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2.3 HVORDAN SANGE KOMMERCIALISERES.  

Sangen skal indgå i en musikproduktion for at blive kommerciel  

En sang har kun chancer for at blive kendt af rigtig mange mennesker, hvis den foreligger på en 
indspilning. Og vel og mærke som en musikproduktion, der ikke er en reproduktion af 
livesituationen, men er et selvstændigt, kreativt og kunstnerisk udtryk. Når man til koncert oplever, 
at alle synger med, er det jo ikke fordi publikum har lært sangen udenad ved den givne artistens 5 
seneste koncerter, men fordi de har hørt indspilningen mange gange før. Publikum lærer altså først 
og fremmest den populære sang at kende som en fusion af tekst, melodi og musikproduktionens 
øvrige univers af lyd. Også i de professionelles rækker opfattes musikproduktionens lyd som en del 
af sangen. Et eksempel: I anledning af ‘Spil Dansk Dagen’ 2008 giver en række fremtrædende 
sangskrivere deres bud på de 5 bedste danske sange.4 På tværs af genrer og generationer peges der 
direkte på musikproduktionen som årsag til valget af sangen. F.eks. fremhæver Keld Heick, måden 
hvorpå guitar, sang og kor smelter sammen i Magi I Luften, og Camilla Jones udtaler, at ”Danmark 
har aldrig lydt bedre!” end på Laid Backs White Horse. Sangen og lyden af musikproduktionen er 
altså tæt forbundne og udgør i fællesskab grundlaget for en succesfuld masseudbredelse. Derfor kan 
man ikke alene forstå populærmusikalsk sangskrivning som en skriveproces, hvis resultat (sangen) 
udtømmende kan formidles i form af tekst, noder, akkorder eller andre skriftlige anvisninger. 
Uanset om sangen er blevet til over en guitar ved nattetide, skrevet på bagsiden af en serviet eller 
udviklet i et lydstudie på basis af programmeret lyd, så er dens kommercielle succes afhængig af, at 
den indlejres i en kommerciel musikproduktion. I rapportens afsnit om produktionspraksis vil det 
fremgå, hvordan industrien og sangskriverne indretter sig på dette forhold med henblik på at 
afklare, hvordan Dansk Center for Sangproduktion skal udformes. 

                                                
4 I KODA/DK nr 4, december 2008. 
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2.4 BETYDNINGEN AF ET HIT 

Kommercialiseringen er centreret omkring hittet  

Begrebet ”hit” anvendes normalt om en sang, der som udgivelse har figureret på en officiel hitliste 
og anvendes i en bredere betydning om en sang, der er blevet meget populær5. Hittet er 
karakteristisk ved at have en relativ kort længde, typisk 3-4 minutter og foreligger på en 
musikproduktion af en eller anden type.  
Undersøgelsen viser tydeligt, at det er de enkelte hits, der sætter artisternes kommercielle karriere i 
gang. Pladeselskaber og forlag bekræfter således at: 
• 1 bestemt sang efterfølgende kan indkredses som det turning point, hvor en international artist-

karriere satte i gang (D37) 
• 1 enkelt dansk hit har stor karrieremæssig betydning for en dansk artist (D34) 
• 1 enkelt internationalt hit har meget stor karrieremæssig betydning for en dansk artist (D35) 
• det praktisk talt er usandsynligt, at en dansk artist får en kommercielt succesfuld international 

karriere uden hits, der baner vej (D38) 
 

Endvidere er hittet centralt for værdiskabelsen i industrien. De internationale hits har således en 
‘meget væsentlig betydning’ for 44% af pladeselskaberne, ‘væsentlig betydning’ for 22% og en 
‘medium’ til ‘lille’ betydning for den sidste tredjedel. For musikforlagene er betydningen af et 
internationalt hit endnu større. 60% af forlagene karakteriserer betydningen som ‘meget væsentlig’ 
og 40% kalder den ‘væsentlig’(D39). 
Et hit skaber som oftest øget opmærksomhed om andre af pladeselskabernes og forlæggernes 
artister (D40) og tilfører desuden en række øvrige værdier, som eksempelvis nye 
samarbejdspartnere, kendskab til og åbning af nye markeder, øget erfaring med internationalt 
samarbejde og lancering samt positiv energi internt i organisationen  - for nu at nævne de vigtigste 
typer (D41). 

 
2.5 ET UDSNIT AF DANSK SANGSKRIVNINGS ØKONOMI 

 

De ovenstående afsnit viser tydeligt den centrale betydning sangskrivning har for hele 
musikbranchen økonomi. Problemet er, at økonomiske data for musikerhvervet er mangelfulde. 
Dette slås fast i en række redegørelser på området, senest i Den Danske Oplevelsesøkonomi af Trine 
Bille & Mark Lorenzen (2008: 58-59). Denne nødvendige økonomiske kortlægning vil formentlig 
skulle løftes i Musikzonens regi . 
 

                                                
5 En længere videnskabelig diskussion af begrebet hit er udeladt af pladshensyn. 
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Denne undersøgelse har af ressourcemæssige årsager begrænset sig til at se på en mindre, men 
interessant, del af sangskrivningens økonomi, nemlig de internationale opførselsvederlag af 
værker6, der opkræves af KODAs internationale søsterorganisationer. Det internationale niveau for 
indtægter af opførselsrettigheder er stabilt, og KODAs samarbejdspartnere kan, trods udviklingen 
på det digitale marked for salg af musik, fastholde niveauet for vederlagene. Det er primært 
masterrettighederne, som pladeselskaber og artister har indtægter af, der rammes af den digitale 
udvikling.På dette internationale område optjener et meget lille antal værker optjener hovedparten 
af vederlagene. Der henvises til uddybende beregning i afsnit 13.4. Nogle værker indbringer store 
beløb over perioder på f.eks. 3-5 år, mens andre genererer høje, stabile indtægter i årtier. Disse 
mellem- til langtidsholdbare hits opstår ofte i ‘klumper’ og skabes i grupper af kreative 
kerneaktører. Ud af de ca. 12.000 danske værker, der genererer internationale vederlag, står et lille 
antal værker for mere end 2/3 dele af den samlede indtægt. Det oplyses af diskretionshensyn ikke, 
hvor få værker der er tale om, men tallet er under 75. Udenlandske rettighedsvederlag af samtlige 
danske værker udgør ca. 35 mio. kr. til ophavsmændene på årsbasis (2007-tal). Heraf angår ca. 30 
mio. kr. populærmusik skrevet efter 1995. Heraf stammer altså ca. 20 mio. kr stammer fra omtalte 
lave antal værker.  

2.6 DANSK CENTER FOR SANGPRODUKTIONS ØKONOMISKE 
POTENTIALE 

Kigger man på Sverige, er antallet af internationalt indtjenende værker større og feltet af personer, 
der skaber dem bredere.  
Figur 1 Samtlige internationale opførselsvederlag Danmark og Sverige (2007). Beløb i Dk.kr. 

 
 
 

                                                
6 Tallene for de mekaniske vederlag (NCB) er også velkendte, men udviklingen i salg af fonogrammer er så tilpas 
uforudsigelig, at de mekaniske vederlag er holdt ude af undersøgelsen. De mekaniske vederlag ville tilføre det 
dokumenterede potentiale ved DCS et unødvendigt element af usikkerhed. 



16 

 
 

 

 
 

Dette er en markant forskel i lyset af, at Danmark og Sverige demografisk, teknologisk, økonomisk 
og uddannelsesmæssigt ligner hinanden. Også selvom de ovennævnte svenske udenlandske 
vederlag vedrører både klassisk musik, forlagsandele, rettigheder på udenlandske værker samt ældre 
værker, f.eks. fra Abba-epoken. Den markante forskel i vederlag skyldes ikke mindst, at Sverige er 
det nordiske centrum for musikforlag hvilket giver de svenske ophavsmænd nogle 
netværksmæssige fordele, som er nærmere beskrevet senere i undersøgelsen. En del af DCSs 
funktion vil være at kompensere for manglen på denne type ‘nærheds’- fordele ved at samle 
ressourcer og kompetencer.   
Hvordan ville den danske økonomi for internationale opførselsvederlag se ud, hvis den havde et 
omfang på niveau med den svenske?  Hvilket vækstpotentiale vil DCS kunne indfri? For 
undersøgelsens præcision havde det her været formålstjenligt at have adgang til detaljerede 
oplysninger om de internationale vederlags fordeling i Sverige. Men desværre har det svenske 
forvaltningsselskab STIM afvist at videregive disse oplysninger. Derfor anvender undersøgelsen et 
beregning, der er detaljeret fremstillet i afsnit 13.4.1. Her lægges til grund at: 

• de svenske internationale indtægter fra værker, der er ældre end 1995 udgør en ikke 
uanseelig størrelse. 

• at den på nordisk plan dominerende svenske forlagsbranche skævvrider tallene. 

• Sveriges højere befolkningstal.  
Beregningen viser, at det vil opstå en årlig ekstra international vederlagsindtægt ved indfrielse af 
vækstpotentialet på ca. 20 mio. kr. Dette kan ske vil en fordobling af det beskedne antal værker, 
der opnår international succes. At skabe rammer for frembringelsen af den type værker, der får 
international gennemsalgskraft, er et af målene for DCS. Derfor ligger projektets øvre 
ambitionsniveau på dette tal. Ved en markant investering kan der med sandsynlighed opnås en 
fordobling af de højt indtjenende værker indenfor en 5-10 årig periode.  
Opmærksomheden henledes her på, at dette tilskud til betalingsbalancen på 20 mio. kr kun er en del 
af den nationaløkonomiske ‘kage’, som det fremgår tidligere i dette kapitel. 
Så hvordan kan man stimulere en udvikling i Danmark, hvor gruppen af kommercielle 
professionelle sangskrivere udvides og får succes sammen med deres forretningspartnere blandt 
pladeselskaber og musikforlag?     

 
2.7 FORUDSÆTNINGEN ER ET STORT KVALITETLØFT  

Musikbranchen erkender, at sangenes kvalitetsniveau er for lavt 

Kommissoriets indholdsmæssige målsætning er at hæve kvalitetsniveauet på den danske 
sangskrivning både kunstnerisk og kommercielt. Undersøgelsen bekræfter desuden, at sangskrivere, 
pladeselskaber og musikforlag i varierende grader, men meget klart tilkendegiver, at niveauet er for 
lavt. Informanterne stiller sig generelt skeptiske overfor kvaliteten af det melodiske materiale hos 
ellers talentfulde band/artister med et godt udtryk (D7). At melodierne altså ikke er gode nok, udgør 
et stort forretningsmæssigt problem, idet man også er klar over og enige om, at det melodiske 
materiale er meget vigtigt, for ikke at sige af central betydning, for potentielle B2B-partnere som 
udenlandske forlag eller pladeselskaber samt managers og artister på udkig efter nye sange. m.v. 
(D8).  Informanterne antager desuden at det samme gør sig gældende ift. forbrugere (D9). Samme 
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kritiske holdning går igen på tværs af sangskrivere, selskaber og forlag, når man spørger om 
teksternes niveau (D1). Bedst ser det ud for de dansksprogede tekster vedkommende. Her mener 
forlæggere og pladeselskaber at der er et mindre behov for et kvalitetsløft (D6). Værst ser det ud i 
forhold til de engelske tekster, der efter alt at dømme har brug for et stort/markant kvalitetsløft 
(D4). Denne situation giver utilfredsstillende muligheder i forretningsmæssigt øjemed (D2) og 
harmonerer ikke med forventninger, som forbrugerne af engelsksprogede sange har, i hvert fald 
ifølge informanterne(D3). Desuden er selskaber og forlag i stand til også at forholde sig kritisk til 
kvaliteten af sangene blandt deres egne artister og sangskrivere (D6), hvilket også bekræftes af 
interviewene. Undersøgelsen kortlægger endvidere en række andre musikalske parametre af 
betydning for sangenes kvalitetsniveau.  
 

På den positive side har interviewene afklaret, at branchen fornemmer, at den nødvendige 
talentmasse er til stede, men skal bringes frem til et højere niveau. Et vækstlagstiltag vil således 
ikke afhjælpe situationen med sangenes lave kvalitetsniveau. 
Der kan altså konstateres en bred erkendelse af ”problemets” omfang. Dermed er den vigtigste 
forudsætning for at tage fat i opgaven med at hæve kvalitetsniveauet tilstede, og målsætningen om 
at hæve sangenes kvalitetsniveau harmonerer således med branchens forestillinger. Måske netop 
derfor er idéen om et Dansk Center for Sangproduktion blevet modtaget meget positivt blandt forlag 
og pladeselskaber. Også sangskriverne er positivt stemt, men under forudsætning af, at DCS 
målrettes det professionelle segment og får en international profil. Initiativet hilses især 
velkomment af de mest succesfulde danske sangskrivere, og her kan lokaliseres endnu et vigtigt 
formål med DCS: Initiativet vil kunne bidrage til, at de bedste på feltet ikke forlader landet eller 
melder sig ind i andre rettighedsorganisationer. 

Undersøgelsen vil i det følgende blandt andet beskæftige sig med, hvordan de succesfulde 
sangskrivere har forvaltet og udviklet deres talent og anvise, hvordan denne information kan 
implementeres i DCS, så antallet af succesfulde professionelt virkende individer kan øges. 



18 

 
 

 

 
 



19 

 
 

 

 
 

 

3 AKTØRER I KOMMERCIEL SANGSKRIVNING  
 

Dette afsnit præsenterer og karakteriserer de informanter, som med stor imødekommenhed og 
tålmodighed har leveret det væsentligste bidrag til undersøgelsen. Kommissoriet opererer tydeligt 
med en kommerciel målsætning og har et erhvervsmæssigt sigte. Der lægges således ikke op til at 
undersøgelsen skal tage stilling til sangskrivning som kunst, hvilket uundgåeligt ville indebære, at 
undersøgelsen eksplicit måtte anvende en kvalitetsvurdering i sin afgrænsning. Undersøgelsen 
anlægger derfor den pragmatiske sektor-tilgang, der er parallel til måden oplevelsesøkonomi 
afgrænses af Bille & Lorenzen (2008), som blandt andet konkluderer følgende: ”Skal man komme 
ud over den subjektive vurdering eller mere eller mindre fastsatte kvalitetsmål, for om noget er en 
oplevelse eller ikke er det, ender man – ligesom man har gjort i kulturpolitikken – med en 
sektordefinition7”. 

 
3.1 PRÆSENTATION AF DE INDUSTRIELLE AKTØRER 

Industrien er meget bredt repræsenteret i undersøgelsen 

Den førnævnte sektormæssige tilgang til sangskrivningen afspejles i valget af informanter fra 
musikindustrien, som er 6 musikforlæggere fra i alt 5 musikforlag (herefter betegnet ”forlag”) samt 
10 ledere eller ledende A&R-personale fra 10 pladeselskaber8. Hvad angår populærmusik udgør 
pladeselskaberne et meget bredt og repræsentativt udsnit af de store, mellemstore og små 
pladeselskaber. Valget af forlag er sket i samråd med forlagenes medlem af styregruppen og dækker 
stort set alle de forlæggere (med en afdeling i Danmark), der arbejder aktivt med den professionelle 
kommercielle sangskrivning. Alle forlag og pladeselskaber har deltaget i individuelle interviews og 
besvaret spørgeskemaer. Liste over informanter findes i afsnit 13.2. En nærmere karakteristik af 
selskaber og forlag findes i kapitel 6.  
 

3.2 KARAKTERISTIK AF DE KREATIVE AKTØRER 

Sangskrivere med succes eller potentiale udgør undersøgelsesfeltet 

I tråd med sektortilgangen har Kommissoriums styregruppe i samarbejde med projektleder udpeget 
en række sangskrivere, som repræsenterer den under-sektor i musikbranchen, man kunne betegne 
”sektoren for professionel kommerciel sangskrivning”. Repræsentanterne for denne sektor er 
følgelig udvalgt på baggrund af dokumenteret kommerciel succes af betydeligt omfang. For at få 
holdninger fra yngre sangskrivere repræsenteret, er der desuden udpeget et antal professionelt 
arbejdende sangskrivere, fortrinsvist med artistbaggrund, der alle på forskellig vis har demonstreret, 
at de rummer gennemslagskraft og kommercielt potentiale. Der er afholdt semistrukturerede 

                                                
7 Bille & Lorenzen 2008: 63. 
8 Oprindeligt planlagdes det at anvende 3 forlag og 3 pladeselskaber som informanter, men af hensyn til undersøgelsens 
repræsentativitet blev antallet udvidet.  
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kvalitative interviews med 18 sangskrivere9, der har besvaret et detaljeret spørgeskema10 og ført 
samtaler (uden spørgeskema) med yderligere 2. Interviewene med 7 af de 18 sangskrivere er blevet 
gennemført i grupper efter ”fremtidsværksted – modellen11 ”. 

Blandt sangskriverne er en del navne med betydelig national eller international succes og erfaring. 
Sangskriverne fordeler sig på en kommerciel skala således: 25 % med langvarig international 
succes, 25 % med kortere international succes, omtrent 20 % med en lang og 5 % med en kortere 
succes i Danmark, mens de resterende 25 % må betegnes som talenter med dokumenteret potentiale, 
der har det brede kommercielle gennembrud til gode. En liste over informanter findes i afsnit 13.2.  

 
Betegnelsen sangskriver dækker mange forskellige funktioner 

På dette sted er det nødvendigt at klarlægge, hvad begrebet ”sangskriver” dækker i denne rapport. 
Betegnelsen anvendes her ikke blot om den person, der har skrevet melodi eller tekst eller begge 
dele, eventuelt i en foreløbig harmonisk og rytmisk struktur, men dækker i princippet alle, der 
bidrager med kreative musikalske eller konceptuelle elementer i værkets skabelsesfase. Denne 
brede definition12 er praktisk nødvendigt, hvis man skal beskrive og forstå produktionspraksis i 
kommerciel sangskrivning. Dette skyldes blandt andet, at der indenfor feltet kan observeres en 
specialisering i skabelsesprocessen, hvilket er et vigtigt tema i undersøgelsens kapitel 4, der bl.a. 
beskriver produktionspraksis i kommerciel sangskrivning. 

28 % leverer primært sange til eget band, 28 % primært til egen solistkarriere, mens godt halvdelen 
af informanterne arbejder med sangskrivning uden at have egen artistkarriere (D76). 17 % af 
sangskriverne har udelukkende skrevet sange til deres egen artistkarriere. Antal værker i 
professionel distribution, illustrerer sangskrivernes erfaringsmæssige bredde (D79): 

 
Figur 2 

D79 Hvor mange af de sange/værker, som du har medvirket til 
at lave, er nu i professionel distribution?  

     

A. 0-25 
sange  

B. 25-50 
sange C. 50-100 sange 

D. 100-200 
sange  E. over 200  

11 % 17 % 28 % 39 % 6 % 

Af de fortrinsvist yngre sangskrivere med op til 50 udgivne sange på samvittigheden, skriver de 
fleste hovedsageligt sange til egen solistkarriere eller eget band. Gruppe C-D-E består for ca. to 

                                                
9 I oplægget til undersøgelsen blev der lagt op til at anvende 14 informanter blandt sangskriverne. For at sikre en større 
bredde i informanternes profil, blev antallet udvidet. 
10 Ved at være tilstede under skemaudfyldningen har jeg blandt andet kunne sikre, at informanterne har forstået 
spørgsmålene og dermed minimeret chancerne for fejl. 
11 Kort fortalt går modellen ud på at få nye idéer på banen via en kritikfase – en tematisering – og  en forslagsfase. 
12 Denne brede definition af  ”sangskriver” kan sagtens diskuteres fra musikteoretiske, kulturpolitiske og 
ophavsretsmæssige synsvinkler, men det ligger udenfor undersøgelsens arbejdsramme.   
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tredjedeles vedkommende af personer, der ikke selv har en artistkarriere. Samlet set er der kun 3 af 
sangskriverne, som udelukkende har skrevet til egen artistkarriere (D80 samt krydstabulering).  
Halvdelen af informanterne kan eller vil ikke udpege én funktion som sin primære i 
skabelsesprocessen. Blandt den anden halvdel er der en større gruppe, som primært opfatter sig som 
komponister/melodimagere og en mindre, der primært ser sig som producere (D77). På nær en 
enkelt person står det klart, når der spørges til sekundære funktioner, at alle informanter har flere 
funktioner i skabelsesprocessen (D78).  

Sangskriverne har dels beskrevet, indenfor hvilken hovedgenre, deres primære virke er (D83), dels 
anført indenfor hvilke genrer, de eventuelt også lægger et stort arbejde som sangskrivere (D84). 

 
Figur 3 

 
 
Da udvælgelseskriteriet for sangskriverne har været det kommercielle, enten i form af succes eller 
potentiale, er det ikke overraskende, at 70 % svarer, at det primære virke angår pop. Men det er 
interessant at se, at sangskriverne lægger en stor portion af deres arbejde indenfor flere genrer, og at 
alle skemaets genrer er repræsenteret. Sangskriverne har desuden for en stor dels vedkommende 
appetit på at arbejde indenfor andre genrer end dem, de er ”kendt for”. 

Kommerciel sangskrivning behøver ikke at foregå udelukkende i en bestemt genre 

Den kommercielle sangskrivning, som undersøgelsen berører, er altså defineret ud fra dokumenteret 
kommerciel succes eller kommercielt potentiale. Selvom de største kommercielle succeser i 
Danmarks tilfælde er samlet om nogle bestemte under-genrer, er det vigtigt at understrege, at 
undersøgelsens sektor-tilgang netop ikke handler om at afgrænse kommerciel sangskrivning til 
bestemte genrer. Dette faktum har samtidig betydning for DCS's erhvervsmæssige sigte, fordi der 
ud af alle under-genrer i princippet kan opstå kommercielle succeser13. Emne genre-diversitet 
behandles i afsnit 6.5 

                                                
13Et godt eksempel herpå er Norah Jones´ verdensomspændede succes med en musik, der appellerer bredt, selvom den i 
sin harmonik, instrumentation og udtryk har mange elementer af jazz og blues; genrer der ikke normalt anses for at 
være specielt kommercielle.    



22 

 
 

 

 
 



23 

 
 

 

 
 

 

4 PRODUKTIONSPRAKSIS I KOMMERCIEL SANGSKRIVNING.   
Samarbejde er kodeordet 

Det følgende kapitel handler om den kreative proces hos sangskriverne og om, hvordan den står i 
forbindelse med den erhvervsmæssige udnyttelse af sangene. På det overordnede plan etableres her 
en terminologi om forskellige sangskriver-roller. Terminologien fungerer som en fælles 
forståelsesramme for resten af rapporten. På indholdsplanet afklares det nærmere hvilke behov 
sangskrivere og andre interessenter kunne få dækket af projektet14. Og kapitlet forsøger på 
organisations-analytisk plan  at besvare, hvordan kommercielle sange bliver til og hvad der skal til 
i den forbindelse. Der vil også blive bud på ”best practice” i relationen til produktionspraksis.   
Efter denne redegørelse perspektiveres analysen ud fra et historisk erfaringsgrundlag fra 
henholdsvis Sverige og Danmark.  
Hvordan er de største succeser opstået? Både pladeselskaber, forlag og sangskrivere, er, med nogle 
ganske få undtagelser hvis årsager uddybes senere, enige om, at succes oftest opstår som et resultat 
af samarbejde mellem flere sangskrivere15 (D18). Succesfulde sange opstår altså sjældnere på 
baggrund af en individuel proces og denne opfattelse forstærkes, jo mere succes sangskriverne selv 
har haft. Også sangskrivernes generelle åbenhed overfor nye samarbejdspartnere, som omtales 
andetsteds, understreger vigtigheden af en kollaborativ arbejdsform. Undersøgelsen har blandt andet 
registreret informanternes samarbejdsformer således (D91&D79) : 

 
Figur 4 

 
 
Figur 4´s hovedtotal viser, at cirka 1/3 af sangskriverne, fortrinsvis er individualister (1. og 2), men 
2/3 har flere forskellige foretrukne samarbejdssituationer. Spørgsmålets kombination med 
spørgsmål D79 antyder kort og godt dette: Jo flere værker udgivet, jo højere grad af samarbejde. 
Figuren nedenfor peger på, at selvom sangskriverne organiserer sig med en foretrukken 

                                                
14 Jeg er godt klar over, at udtrykket ”produktionspraksis” lyder tørt og maskinelt, og ikke virker særlig kreativt, men 
det er en neutral betegnelse. Desuden signalerer begrebet, at det er et job at være sangskriver 
15 Man skal ikke grave særlig dybt i den populærmusikalske musikhistorie, for at konstatere betydningen af songwriter-
teams, men det ligger udenfor undersøgelsens tidsramme at gå i dybden med denne argumentation.  
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samarbejdsform, arbejder de fleste ligeledes under andre samarbejdsformer, hvilket også gælder 
individualisterne. Et til lejligheden etableret samarbejde mellem to eller flere sangskrivere, der går 
sammen om at skrive en (eller flere) sange, betegnelses ofte cowrite i branchen.  

 
Figur 5 

 
 

Jeg bemærker, at der her er tale om et gennemsnit af alle sangskrivernes fordeling af værker på 
typen af samarbejdssituation, og tallene dækker over større individuelle variationer. Hvad de 2 
ovenstående figurer ikke viser, er, at graden af samarbejde hænger sammen med 
produktionspraksis. For at produktionspraksis nærmere kan beskrives, er det derfor hensigtsmæssigt 
først at identificere nogle af de moderne sangskriver-roller ud fra deres funktion. De hidtil anvendte 
termer ”sangskriver” og ”producer” er simpelthen for brede og mangetydige til at kunne forklare, 
hvordan arbejdet fordeles.  
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4.1 EN TERMINOLOGI FOR SANGSKRIVERNES ROLLER 

Basewriter, Toplinewriter, soundwriter, producer-artist , solistwriter & bandwriter 

Jeg beskriver nu 6 forskellige sangskriverroller. De kan og skal ikke opfattes som en firkantet 
kategorisering af individuelle sangskrivere. Den enkelte sangskriver kan nemlig sagtens optræde i 
en rolle den ene uge, og i en anden rolle ugen efter.  
De første 3 typer af sangskriverroller er kendetegnet ved, at sangskriveren skaber sangen, men ikke 
med henblik på selv at indspille eller opføre den som artist. 
 

• Basewriteren er min betegnelse for den traditionelle professionelle sangskriver, der skaber 
sangen fra grunden af (= af det engelske ord base) i form af tekst og melodi i en foreløbig 
rytmisk og harmonisk struktur. Basewriteren laver ikke sangen til egen artistkarriere og ses i 
denne rolle typisk ved et instrument eller ved skrivebordet. Ved basewriting ses ofte en 
specialisering i teams bestående af en tekstforfatter og en melodiker/musiker.  

• En toplinewriter – eller slet og ret en topliner - modtager et stykke instrumentalmusik og 
lader sig inspirere af dette til at skrive tekst og melodi. Der ses også her en specialisering i 
teams med en tekstforfatter og en melodiker/musiker. Udtrykket topliner er industriens eget. 

• En soundwriter er den producer, som igangsætter sangskrivningen, inden toplinewriteren 
udfører sin del af arbejdet. Soundwriteren opbygger i sit lydstudie sangens struktur, kreerer 
dens harmoniske progression og rytmiske fundament samt former dens sound. Man kan 
betragte soundwriteren som kompdfgonist af et stykke instrumentalmusik i lyd. Jeg har valgt 
udtrykket soundwriter, fordi betegnelsen signalerer, at der skrives/skabes et værk i lyd, og at 
processen derfor ender med, at personen registreres som ophavsmand til dele af værket 16 

 
De følgende 3 typer er kendetegnet ved, at sangskriveren også er den artist, der performer sangen.  

 
• En producer-artist  skaber sin sang til egen artistkarriere i lydstudiet, ofte med 

udgangspunkt i en musikproduktion, der opbygges i lighed med soundwriterens 
arbejdsmetode. Producer/artisten kan eventuelt invitere en toplinewriter med i processen.  

• En solistwriter arbejder som udgangspunkt på samme vis som den traditionelle 
professionelle sangskriver (Basewriteren), men skriver sangen til sin egen karriere 

• En bandwriter skriver til egen karriere som artist. Bandwriteren færdiggør typisk sangen 
alene eller gør den næsten færdig og anvender derefter bandets medlemmer som 
sparringspartner til perfektion af sangen.  

 

 

                                                
16 Jeg undlader af pladshensyn at komme ind på hvilke juridiske problemstillinger, denne betegnelse kan føre til af 
interessante diskussioner om ophavsret og masterrettigheder, ikke mindst i historisk perspektiv.  
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Jeg vil nu nærmere indkredse hvilke produktionspraksisser, der ligger til grund for professionel, 
kommerciel sangskrivning. Denne beskrivelse stammer især fra undersøgelsens interviewdel, hvor 
jeg især anvender beskrivelserne fra de mest erfarne og succesfulde sangskrivere.  Selskaber, forlag 
og de resterende sangskrivere genkender i vidt omfang disse praksisser. Samtidig gives en 
beskrivelse af et udsnit af den værdikæde, som de respektive praksisser indgår i. Jeg understreger, at 
modellerne er en skematisering. Det er et tema med variationer, og nogle af sangskriverne boltrer 
sig i flere af modellerne.   

 
4.2 BASEWRITEREN I PRODUKTIONSPRAKSIS OG VÆRDIKÆDE 

 

Basewriteren er en betegnelse, jeg vil introducere for analytisk at kunne sondre mellem den 
traditionelle kommercielle sangskrivers rolle og andre roller indenfor sangskrivningen. 
Basewriteren skriver sangen enten til en konkret artist eller til sin forlægger, som herefter forsøger 
et pitch17 af sangen til den rette artist. Der er tale om sangskrivning i traditionel forstand, hvor 
sangskrivningen opfattes som afsluttet, når tekst og melodi i en foreløbig harmonisk og rytmisk 
struktur foreligger.  

  
Figur 6. Basewriter: produktionspraksis 

 
Her er sangen altså ikke indlejret i musikproduktionens lyd. Dette forhold kan indenfor nutidig 
publishing gøre det vanskeligere at afsætte sangen, fordi det stiller store krav til forestillingsevnen 
hos eventuelle A&R folk eller forlæggere om, hvordan sangen mon vil tage sig ud med en påtænkt 
artist. I Nashville, USA, er industrien indrettet direkte på at tage højde for dette ‘svage’ led i kæden: 
 
Figur 7. Basewriter: værdikæden i Nashville. 

 
                                                
17 At pitche er den internationalt udbredte betegnelse for at forsøge at afsætte en sang til en artist, altså at ‘kaste og 
ramme’. Forlaget kan forsøge sig med et ‘pitch’, hvor ordet her er anvendt som substantiv. 
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Her er etableret en helt bestemt arbejdsgang, hvor indspilningen til musikproduktionen foregår i et 
flow, hvor fastansatte studiemusikere, der kender de genrer, artisterne arbejder indenfor (især 
country, men også rock og pop), leverer varen. Dette i form af en musikproduktion, som i meget høj 
grad lyder som den musik, som artisterne arbejder indenfor. På denne måde sikres det, at sangen 
sender de rigtige signaler til de personer, der fungerer som aftagere. Der sørges altså i værdikæden 
for at sangen bringes videre i verden i en foreløbig musikproduktion, så aftageren kan forestille 
sig, hvordan den vil tage sig ud i færdig form.  Sangskriveren mødes med studiets producer, som 
hurtigt lærer sangen på basis af en work demo og udarbejder et chart sheet til bandets brug. Det 
aftales nærmere hvilken instrumentsammensætning, der skal anvendes, hvilket har betydning for 
hvilke(n) artist(er) der sigtes mod. Ved indspilningen synger sangskriveren som regel selv en cue-
vokal, og derefter bliver den færdige vokal lagt på ud fra dette forlæg. Hvor sangens helt færdige 
udtryk ender, afhænger selvfølgelig af den musikproduktion, den i sidste instans havner i. 
Der refereres i USA til Nashville som ‘The Music City’.  Byen er et centrum for den oprindelige 
amerikanske sangskrivning, og det siges, at ca. 250.000 ud af en befolkning på 1 mio. arbejder i 
musikindustrien og afledte brancher. De 25.000 er selv udøvende på højt niveau. 2.500 personer kan 
leve rigtig godt af det. Og der er omtrent 250 mennesker, der som udøvende eller sangskrivere er 
millionærer i dollars. Også genremæssigt er der nogle ganske særlige forhold ved Nashville. 
Country- og mainstreamrocken er et kæmpe marked i USA. Og traditionen for at artister modtager 
sangskrivernes sange og indspiller dem, har rødder langt tilbage i tiden. Det er derfor, det har givet 
god mening at etablere større musikproduktionsenheder, befolket af musikere, vokalister, teknikere 
og producere, der målretter sig efter at lave musikproduktioner af sangskrivernes sange i et hurtigt 
flow. Ifølge Jeppe Riddervold, der som dansk sangskriver med forlagsaftale hos EMI Music 
Publishing Nashville arbejder ca. 60 dage om året i Nashville, kan man få lavet færdigmixede, 
velfungerende musikproduktioner for blot 600-700 $, en pris man vanskeligt kan konkurrere med i 
Danmark.  

Et sådant produktionsflow kan formentlig ikke overføres direkte til Danmark og Europa, hvor 
markederne indenfor de bestemte genrer typisk er mindre. Men Nashville modellen kan give 
inspiration til DCS på to måder: 
I DCS kunne der over længere tid opsamles nogle puljer af værker i bestemte genremæssige 
kategorier fra Basewriterne. Derefter tilrettelægges der, igen med længere mellemrum, 
indspilningssessions, hvor musikere og vokalister med særlige evner indenfor en aktuel subgenre 
indspiller demoer af disse værker i et samlet produktionsflow, eventuelt med hjælp fra en eller flere 
af DCS´s stab af brugere. Der er konstateret en stor interesse for tiltag som disse, med det 
forbehold, at flere soundwritere af gode grunde ikke har samme interesse (D126) 
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4.3 SOUNDWRITERS OG TOPLINERS: PRODUKTIONSPRAKSIS OG 
VÆRDIKÆDE 

Nedenstående figur viser det typiske forløb for tilblivelsen af en sang i denne praksis.  

 
Figur 8. Soundwriter/toplinewriter: produktionspraksis 

 
Instrumentalmusikken sendes fra soundwriter til toplinewriter, der herefter skriver tekst og melodi i 
et produktionsforløb, som angivet ovenfor. Der kan foregå en yderligere specialisering i et 
toplinewriter-team, hvor en person primært er melodiker, mens en anden er tekstforfatter. På 
soundwriter-siden kan også iagttages en specialisering, f.eks. kan det lydmæssige og rytmiske 
koncept for sangens design stamme fra en person, mens en anden har rollen som den, der sætter 
konceptet i lyd ved at programmere og stå for indspilninger.  
  
Figur 9. Soundwriter/toplinewriter: værdikæde A 
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Figur 9 angiver et tentativt forretningsmæssigt forløb: Der skabes kontakt mellem A & B. Under C. 
arbejder soundwriter ud fra viden om A´s præferencer. Og under G. er det som regel soundwriteren, 
der, nu i egenskab af producer, færdiggør musikproduktionen. Grafikken viser, at soundwriteren 
sidder centralt placeret, dels i skabelsesprocessen, dels som beslutningstager. De erfarne 
soundwritere, der har haft deres internationale gennembrud afgør, om toplinerens tekst og melodi 
kan bruges. Og har desuden den tætteste kontakt til øvrige beslutningstagere. Der kan selvfølgelig 
være variationer i denne værdikæde f.eks. i forhold til, hvordan kontakten skabes mellem artist og 
soundwriter.  
 

 
 
Figur 10. Soundwriter/toplinewriter: værdikæde B 

 
 
Her er arbejdet med sangen og musikproduktionen nærmest tilendebragt, inden en forlægger eller 
soundwriters management forsøger at afsætte sangen.  
Denne beskrivelse af produktionspraksis og værdikæder stemmer overens med forklaringer fra 
interviews med både sangskrivere, forlæggere og pladeselskaber og bekræftes desuden af skemaets 
spørgsmål om producerens rolle (D11) koblet med andre informationer (D79 m.v.)  

Et eksempel på et succesfuldt soundwriter-team, der blandt andet arbejder efter de nævnte modeller, 
er Jonas Jeeberg og Mich Hedin Hansen aka Cutfather. Et eksempel på en typisk toplinewriter er 
Adam Powers, der nærmest udelukkende fungerer i denne rolle, og som blandt andet samarbejder 
med Infernal.  
I alt har 60% af undersøgelsens sangskrivere arbejdet enten som soundwritere eller toplinere. Blandt 
de informanter, der ikke primært arbejder som enten topliner eller soundwriter, kender de fleste af 
de sangskrivere denne praksis. Over 50% af disse har allerede prøvet  rollen, og størstedelen af 
dem, der ikke har, vil gerne prøve at være topliner.(D111).  

Den normale praksis for fordeling af rettigheder på en sange er 50 % til tekstforfatteren og 50 % til 
komponisten.   
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At produceren i rollen som soundwriter betragtes som ‘ægte’ komponist af et stykke 
instrumentalmusik i lyd, understreges af den følgende konvention, som undersøgelsen har afdækket. 
Her fordeles ophavsrettighederne som udgangspunkt med 50 % til soundwriter (instrumentalmusik) 
og 50 % til topliner (melodi og tekst). Dette udgangspunkt kan naturligvis forhandles (D110). 
Blandt folk med topline-rolle eller ønske om afprøve den, arbejder 25% allerede ud fra den 
sidstnævnte fordelingskonvention, 58% er indstillet på at acceptere den, mens 17% vil forsøge at 
forhandle fordelingen anderledes (D112). Over 90 % af disse accepterer at modtage 50 % af 
rettighederne når de leverer tekst og melodi, og vil også acceptere fordelingen, hvis de arbejder på 
et soundwriter-track i konkurrence med andre toplinewritere, som vist i Figur 10 (D113).  

Det kan opsummeres, at soundwriter/toplinewriter-praksissen er en kollektiv tilblivelsesproces med 
en specialiseret arbejdsdeling, der er tilpasset en virkelighed, hvor sangskrivning og 
musikproduktion ikke adskilles.  
 

4.4 PRODUCER-ARTISTEN I PRODUKTIONSPRAKSIS OG VÆRDIKÆDE 
 
Artistproduceren er ikke en del af et band, men måske et act, der består af få individer, som ikke 
udgør en orkesterkonstellation (f. eks. bas-trommer-guitar-keyboard). Når artistproducere skriver 
sange i lydstudiet, er det derfor ikke unormalt, at det er programmering og indspilning af lyd, der 
starter sangskrivningen. Sangskrivning og musikproduktion kan altså fungere i et lukket kredsløb. 
Men fordi artistproducerens sangskrivning starter med et instrumentalt track, indbyder det til at 
invitere en udenforstående toplinewriter til at indgå i sangskrivningsprocessen.  
 
Figur 11. Producer-artist: produktionspraksis 

 
 
Et klart eksempel på denne sangskriver-model er Infernal. Det skal understreges, at 
producerartistens praksis giver vedkommende potentiale til også at fungere som soundwriter, 
hvilket der kan findes mange konkrete eksempler på.  
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Den efterfølgende værdikæde går over pladeselskabet, og i værdikæden kan også indgå remix, som 
beskrives nærmere efterfølgende.  
Det kan opsummeres, at producerartisten skaber værker hvori både melodi, tekst og lyd er 
integrerede og hvor skabelsen ofte foregår i en kollektiv proces med en specialiseret arbejdsdeling . 
Sangen er indlejret i den kommercielle musikproduktion. 

 
 

4.5 SOLISTWRITER I PRODUKTIONSPRAKSIS OG VÆRDIKÆDE 
Solistwriteren laver sangen til egen artistkarriere og benytter sig i sangskrivningsfasen fortrinsvist 
af at skrive melodi og/eller tekst ved et instrument. I funktionen solistwriter arbejder sangskriveren 
oftest alene eller ved at lade andre ressourcepersoner komme med det sidste input. (D91 og diverse 
krydstabulering) .  

 
Figur 12. Solistwriter: produktionspraksis 

 
 

Sangen er altså ikke indlejret i den kommercielle musikproduktion fra starten, men bundet til 
artisten. Men det faktum, at artisten ikke er bundet til et bestemt produktionsapparat (altså et band 
eller producer) giver flere valgmuligheder i forhold til musikproduktionen, hvor artist i samarbejde 
med pladeselskab kan vælge en eller flere producere til at varetage iscenesættelsen af sangen. 

Ca. 1/3 af undersøgelsens informanter kan som udgangspunkt karakteriseres som solistwritere. Jeg 
vil fremhæve to eksempler, hvor det frie (men selvfølgelig ikke gratis) valg af 
musikproduktionsmuligheder slår igennem, nemlig hos Camille Jones og Aura. Valgfriheden i 
forhold til musikproduktionen afspejles først af, at der anvendes forskellige producere i forbindelse 
med en albumudgivelse. Men fleksibiliteten og styrken i denne værdikæde bliver endnu tydeligere, 
når der ses på remix-muligheden. 
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Figur 13. Solistwriter: værdikæde 

 
4.5.1 Remix 

 

Remix er en alternativ musikproduktion, som anvender dele af den originale indspilning, typisk 
vokalindspilningerne, og sjældnere (men også gerne) andre af musikproduktionens mest 
karakteristiske elementer. Sangens kommercielle muligheder i forskellige geografiske territorier 
eller i forskellige subgenrer kan udforskes gennem diverse remix. A&R chef Jan Meedom fra 
Pladeselskabet Lifted House repræsenterer en dobbelt international succes som udgiver af Ida Corr 
& Camille Jones. Begge artisters sange i remixede versioner er på den danske top-10 liste over mest 
spillede i udlandet i 2007.  
Anvendelsen af remixet har flere funktioner og fordele. Jan Meedom forklarer først, at han opfatter 
disse remix som co-produktioner. For selvom det er korrekt, at en færdigt indspillet sang får en ny 
produktion og identitet som remix, er der ifølge Meedom tale om et "egentligt samarbejde mellem 
artist og den producer/DJ, der remixer". Samarbejde er samtidig en nøgle til udvikling, mener Jan 
Meedom. Hvis artisten kan lide et remix ”så er det jo tit, at artisten eller bandet tager remixets 
identitet til sig og kører videre i det spor”. 
På forretningsplanet betegner Jan Meedom remix som et ”helt uvurderligt værktøj” til at breake, 
dvs. penetrere markedet i forskellige territorier i udlandet. Man afprøver altså sangen i forskellige 
remix for at se, hvordan den rammer bedst. Meedom forklarer: ”Nogle DJs er jo i dag også store 
artister… og så kan man få mest mulig hype ud af det”. Som eksempel nævner JM metoden at lade 
forskellige (lokale) DJs/producere lave et remix, spille dem på clubscenen og dermed bane vej for 
større udbredelse. JM fremhæver, at remixet i disse territorier vil blive opfattet som det originale 
værk, og at offentligheden her ofte slet ikke er klar over, at der findes en oprindelig version.  

”Lige nøjagtig inden for clubgenren har vi jo den fordel, at artisten ikke som i rock-genren skal ud 
og spille det op selv, altså være fysisk tilstede. I Dance-genren har vi jo en masse ambassadører i 
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kraft af DJ´s, der spiller ude på klubber med tusinder af tilhørere hver weekend, så derfor kan vi 
med remix-værktøjet ramme helt vildt mange mennesker. Vi benytter os derfor af at få lavet 
remixes i både house og trance, og hvad genrerne nu ellers hedder”.  

På Auras udgivelse ‘Colombine’ har udgiveren bag selskabet Music For Dreams, Kenneth Bager, 
taget konsekvensen af dette forhold. Udgivelsen er en dobbelt-cd, hvor cd2 både indeholder flere 
originale tracks, men først og fremmest består af flere forskellige remix af sangene fra cd 1.  
Remix tilføjer en ekstra dimension til solistwriterens sang, der har væsentlig betydning for sangens 
udbredelse, og som i visse tilfælde ender med at præge publikums opfattelse af artistens udtryk i 
afgørende retning. Det er ikke normal praksis, men remix kan selvfølgelig også bruges til at tilføre 
nye klanglige og rytmiske dimensioner til sange, der er skrevet af f.eks. basewritere,  
soundwriter/toplinewriter-teams, eller en af de andre writer-typer.  

Solistwriterens funktionen blandes desuden typisk også med toplinewriter funktionen. Ikke mindst 
fordi solist ofte har kapacitet til selv at fungere som vokalist på demo-produktion af sange. 

DJs og den elektroniske scene folk som fremtidige sangskrivere.  

En betydelig del af informanterne blandt både de erfarne sangskrivere og branchens folk peger på, 
at den elektroniske scene producerer et stort antal talenter med professionelt snit. Der er f.eks. tale 
om folk, der med en laptop-computer ved hånden i stor stil indtager scener og klubber. Der er her 
tale om en udvikling, der blandt andet har rødder i teknologien. Teknologiske fremskridt har altid 
givet anledning til markedsmæssige kvantespring i musikkens historiske perspektiv. Derfor bør 
denne gruppe også indtænkes i forhold til DCS. Disse talenters færdigheder i form af instrumentale 
musikproduktioner har allerede afdækket et væsentligt internationalt potentiale. Der er således en 
mulighed for at udvikle talenterne til egentlige soundwritere, der, i samarbejde med toplinewritere, 
basewritere og solistwritere, kan opnå betydelig international sangskrivningsmæssig succes.  
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4.6 BANDWRITER I PRODUKTIONSPRAKSIS OG VÆRDIKÆDE 

Bandwriteren skriver sangen til bandet og anvender i sangskrivningsfasen fortrinsvist et instrument 
at skrive melodi og/eller tekst ved. Men der naturligvis også eksempler på bandwritere, der anvender 
en produktionsskitse forud for eller i forbindelse med arbejdet med melodi og tekst. Det er normalt, 
at bandwriteren anvender sit band som ressourcepersoner til perfektionering af sangen. (D91+incl 
yderligere analyse). 
 

 
Figur 14. Bandwriter: produktionspraksis. 

 
 

Som det ses, finder sangskrivningsprocessen sted i et kreativt kredsløb, der kan betragtes som 
lukket: Den er afhængig af de kreative ressourcer hos sangskriveren og i bandet. At der selvfølgelig 
kan være 2 sangskrivere i bandet, gør ikke kredsløbet mere åbent. Sangen finder ofte allerede i 
øvelokalet en færdig form, der eventuelt afprøves til koncerter inden indspilning. Det er 
sandsynligvis derfor, at informanter blandt sangskrivere og i industrien er enige om, at producerens 
indflydelse på selve sangskrivningen i rocksammenhænge ikke regnes som speciel betydningsfuld 
(D12) i modsætning til opfattelsen af producers indflydelse på sangen i flere af de øvrige 
sangskriver-praksisser (D10). Der gøres dog opmærksom på, at informanterne i ovennævnte 
spørgsmål er blevet bedt om et gennemsnit af deres betragtninger. Især for fagpersoner, er det 
indlysende, at der er væsentlige undtagelser fra ovenstående generelle udsagn.  

I sammenligning med producer-artisten og solistwriteren, der også  skriver til ”eget brug”, er 
bandwriterens produktionspraksis ikke i udgangspunktet mulig at målrette mod musikproduktionen 
i samme omfang. Det gør, at kommercialiseringen af sangen bliver vanskeligere, idet udbredelse af 
kendskab til sangen som tidligere anført er stærkt afhængig af musikproduktionens udbredelse. 
Bandwriterens sange kan sagtens være kommercielle, men produktionspraksis er ikke lagt an på 
at indlejre sangen i musikproduktionen (som hos producer-artisten) eller afprøve forskellige 
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versioner af sangen som remix i forskellige musikproduktioner på forskellige markeder som remix 
hos solistwriteren.  
 

Bandwriterfunktionen blandes typisk ikke med toplinewriterfunktionen, selvom muligheden klart er 
til stede, især i de tilfælde hvor en bandwriter i forvejen står for sangskrivningen og gennem sit 
band og kontakt til publikum forøger sin erfaring for, hvad der fungerer godt i sangskrivningen. 
Selvom de ovennævnte forhold vanskeliggør kommercialiseringen, er der en række vældig gode 
grunde til, at DCS udformes, så det virker tiltrækkende på bandwriteren. Hvordan og hvorfor 
uddybes senere. 

  
4.7 MÅLING AF SANGSKRIVERPRAKSISSERNES SUCCES.  

KODA registrer opførselsvederlagene per værk. I forbindelse med denne undersøgelse er der blevet 
udarbejdet en liste over de værker, der indbragte de højeste vederlag i 2007 i henholdsvis Danmark 
og i udlandet.  

Det er i det følgende blevet undersøgt hvilken sangskriverpraksis der ligger bag de højst placerede 
værker.  

Den nedenstående liste viser praksis for de 40 højst placerede værker (top 40). For at tegne et 
billede af samtidens sangskrivning, er værker registreret tidligere end 1995 ikke medtaget. 
Figur 15 

Top 40 efter 1994 udland   
Top 40 efter 1994 
indland  

bandwriter 2,5%  bandwriter 47,5% 

basewriter 15,0%  basewriter 2,5% 

producerartist 35,0%  producerartist 22,5% 

solistwriter 7,5%  solistwriter 22,5% 

soundwriter/toplinewriter 40,0%  soundwriter/toplinewriter 5,0% 

 
I udlandet står der producerartister og soundwritere/toplinewritere bag 75% af værkerne. Endvidere 
har 15% af værkerne en basewriter som ophavsmand, og performes iht. til definitionen ovenfor af 
en artist, der ikke fungererer som ophavsmand. For solistwriternes værkers vedkommende, er 
størstedelen desuden remix. Det er bemærkelsesværdigt, at kun 2,5% af værkerne er skrevet af 
bandwritere. Dette viser, at danske bands18 har meget svært ved at få deres værker opført i udlandet 
i større omfang.  

                                                
18 Der jf terminologien ikke er producerartists. 
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M.a.o er det de ‘nye’ kollektive eller specialiserede sangskriverpraksisser, der dominerer i den 
profesionelle kommercielle sangskrivning. I Danmark indtager de ‘nye’ og de ‘konventionelle’ 
sangskriverpraksisser derimod listen med nogenlunde samme styrke.  

At den kollektive sangskrivning er kommercielt effektiv, ses også af antallet af ophavsmænd per 
værk i nedenstående figur. 
Figur 16 

Top 40 efter 1994 
udland   

Top 40 efter 1995 
indland  

antal ophavsmænd per 
værk Total  

antal ophavsmænd per 
værk Total 

1 5%  1 38% 
2 30%  2 15% 

3 25%  3 15% 
4 20%  4 15% 

5 eller derover 21%  5 eller derover 18% 

 

Det er altså normal praksis, at de populære værker skrives i samarbejde. Der er dog en afgørende 
forskel på dansk og international orienteret praksis: 38 % af værkerne på den danske top 40 liste er 
skrevet af en enkelt person. Bag denne høje procentsats ser man især ældre navne som Kim Larsen, 
Thomas Helmig, Steffen Brandt og Anne Linnet.  

Det fremgår af afsnit 2.6 samt 13.4 , at det er en forholdsvis lille gruppe af værker, der indbringer 
størstedelen af opførselsvederlagene. Når målsætningen for DCS er at styrke den professionelle 
kommercielle sangskrivning, ligger det derfor ligefor at konkludere, at DCS er nødt til at etablere 
rammer for både de kollektive og specialiserede praksisser såvel som de konventionelle 
praksisser.  
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4.8 INDHOLDETS BETYDNING VED PITCH AF KOMMERCIELLE SANGE 
OG MUSIKPRODUKTIONER 

 

Hvad gør sange kommercielt velegnede? I det følgende vil undersøgelsen gennem informanternes 
besvarelser forsøge at afklare, hvad der indholdsmæssigt skal lægges vægt på, når sangene enten 
skal sælges som produktion til pladeselskaber og andre kundetyper eller pitches til en artist. For at 
besvare ovenstående spørgsmål, har jeg bl.a. andet anvendt krydstabulering, så undersøgelsen har 
kunnet læne sig op af svarene fra de informanter blandt sangskriverne, der har både stor kommerciel 
succes og forretningsmæssig erfaring, og som jeg i det følgende kalder ‘sangskriverpanelet’. Jeg har 
foretaget en lignende krydstabulering for forlags og selskabers vedkommende. Det har været 
udenfor undersøgelsens rækkevidde at lave en databaseret afgrænsning, der præcist kunne afgøre, 
hvilke af disse informanter, der gennemsnitligt har haft den største kommercielle succes. Men jeg 
har udvalgt 3 informanter blandt selskaber og forlag, om hvem det med sikkerhed kan siges, at de 
har haft betydelig international succes. Denne gruppe kalder jeg i det følgende ‘branchepanelet’.  
 

4.8.1 Melodiens betydning 
I rapportens start udtrykker informanterne, at den generelle kvalitet af melodierne er for lav (D7). 
Men spørger man om betydningen af det melodiske materiale i en sang, som skal afsættes i en 
B2B–sammenhæng (D8), er der en divergens mellem sangskrivere og forlag på den ene side og 
pladeselskaber på den anden side. Selvom pladeselskaberne selvfølgelig tillægger melodien meget 
stor betydning, har den gennemsnitligt ikke helt samme centrale placering som hos sangskrivere og 
forlag. Dette forhold kan selvfølgelig forklares ved, at der er mere opmærksomhed om melodiens 
kvaliteter netop hos sangskriver og forlag, mens at pladeselskaberne er nødt til at vægte en række 
andre faktorer, som ikke har med sangskrivningen at gøre, f. eks. artistens image.  

 ‘Branchepanelet’ ligger dog på linje med sangskrivere og forlag. Og ser man på udsagn fra 
‘sangskriverpanelet’ er sagen klar: Det kan ikke gradbøjes, at melodien har central betydning i 
forretningssammenhæng. 
Hvilket billede har informanterne af melodiens betydning, i forhold til hele sangens mulighed for at 
appellere til forbrugeren ?   
Her ser man en lidt anden svarfordeling, hvor forlagene i gennemsnit ikke mener betydningen af 
melodiens kvalitet er ligeså vigtig for forbrugeren, som den er indenfor branchen selv (D9). Mens 
sangskriverne i udpræget grad mener, at melodien har central betydning, når forbrugeren skal 
indfanges.  
Selvom der er tale om små variationer i vægtningen af melodiens betydning, kan man af analysen 
med rimelighed slutte, at chancen for succesfuld kommercialisering er større, når man betragter 
melodiens kvalitet som central, end hvis man ‘bare’ mener, den har stor betydning.  
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4.8.2 Tekst 
For sangteksternes vedkommende mener informanterne, at det slet ikke i samme grad som på 
andre parametre er vigtigt at hæve kvalitetsniveauet af tekster på dansk (D6). Der ønskes fra 
selskaberne fortrinsvist” et mindre kvalitetsløft” og hos forlagene et ”vist kvalitetsløft”. Herimod 
ændrer billedet sig væsentligt, når man kigger på engelske tekster af danske sangskrivere.  

 
Figur 17 

 
 
Til samme spørgsmål lægger branchepanelet sig fast på ønsket om et ‘stort’ eller ‘markant’ 
kvalitetsløft.  

Ser man på vurderingen af engelske sangteksters betydning, rummer undersøgelsen en række 
underspørgsmål, der går i detaljer med informanternes holdning til, hvilken rolle den engelske tekst 
spiller i bestemte markeder/lande, i forretningsmæssig sammenhæng og hos publikum (D2 & D3) 
Hvad angår de angloamerikanske markeder fordeler informanternes svar sig efter nogenlunde 
samme mønster i vurderingen af tekstens betydning i B2B og for publikum: Tekstkvaliteten 
vurderes til at være meget vigtig eller af central betydning for disse markeder.  

Dette betyder lidt firkantet sagt, at med det nuværende tekstniveau for dansk sangskrivning, er der 
vanskeligt at slå igennem i USA og England, ganske enkelt fordi afstanden mellem den nuværende 
kvalitet og områdernes forventninger er for stor. I forhold til de engelsksprogede markeder er det 
altså en nødvendig opgave for DCS at hæve niveauet af de engelske tekster.  

Kigger man på de kontinental-europæiske markeder, har den engelske tekst faldende betydning 
efter informanternes mening, men opfattes stadig som relativ vigtig/meget vigtig. Hos 
branchepanelet og sangskriverpanelet er der dog den opfattelse, at den engelske tekst i B2B 
sammenhæng stadig er af meget vigtig eller central betydning.  

Først for de øvrige områder, altså ikke-engelsksprogede områder udenfor kontinental-Europa, falder 
kvalitetsbetydningen i B2B efter panelernes mening, men karakteriseres stadigt som ‘meget vigtigt’ 
eller ‘af central betydning’ af 60% af paneldeltagerne.   
Dette betyder for DCS, at selv når der skabes engelsksprogede sange til andre områder end 
England/USA, især kontinental-Europa men også øvrige områder, er det stadig en vigtig opgave at 
hæve niveauet for de engelske sangtekster, da sangene ellers ikke vil trænge igennem hos 
forretningsforbindelserne.  
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4.8.3 Kreative og opfindsomme musikproduktioner 
Som det er fremgået af det tidligere, spiller musikproduktion en afgørende rolle i sangens 
udbredelse. På dette felt vurderes det generelle niveau for kreativitet og opfindsomhed i danske 
udgivelser at være i orden, set fra en gennemsnitlig betragtning (D114) . Det bemærkes, at forlagene 
her er den mest ukritiske informantgruppe.  

I B2B situationer vurderes musikproduktionens kreativitet og opfindsomhed generelt af 
informanterne til at være af afgørende betydning, men der er en vigtig afvigelse: Ca. 30 % af 
sangskriverne mener, at kvaliteten kun er ‘relativ vigtig’ (D116) . Ved krydstabulering viser denne 
opfattelse sig typisk at tilhøre de mindre rutinerede sangskrivere, som også har tendens til at 
undervurdere betydningen af produktionens kreativitet og opfindsomhed for publikum. Derfor vil 
en kobling af de erfarne og talenterne i DCS kunne give talenterne et mere realistisk billede af, 
hvad der kræves, for at få sangene frem. 
Interviewene har uddybet et vigtigt aspekt ved sangens indlejring i musikproduktion, som jeg vil 
kalde sangens lodrette identitet. Jeg vil beskrive dette forhold ved først at kalde melodiens 
udvikling, den harmoniske progression og formens elementer for det horisontale plan, altså den 
måde hvorpå sangen udfolder sig på tidsaksen. I soundwriternes verden arbejdes der meget intenst 
på det vertikale plan. Der spenderes ofte meget lang tid på at skabe en særlig sound i et lille afsnit 
af musikken, altså en enkelt takt eller to, der senere udbredes til hele sangen19. Dette skaber en høj 
grad af ‘lodret’ identitet i sangen, der gør, at dens sound kan genkendes, nærmest uanset hvor man 
befinder sig på sangens tidsakse (formen). Resultatet er, at lytteren kan genkende sangen ved blot at 
høre ganske få sekunder af den. Der er ingen tvivl om, at dette arbejde kommer sangens horisontale 
niveau (tekst og melodi) til gode under udbredelsen, fordi sangens vertikale sound ‘sætter sig fast’. I 
nutidens fragmenterede medieforbrug møder lytteren ofte sangene i ‘bidder’. Soundwriteren evner 
her at markedsføre hele sangen gennem placering af et lille udsnit af den i lytterens bevidsthed. 
Det er sandsynligvis dette forhold, der har skabt stor succes for sange lavet i en 
soundwriter/topliner- praksis. For tilblivelsen er her netop lagt an på, at melodi og tekst indlejres i 
musikproduktionen på musikproduktionens præmisser. 

Viden om betydningen af sangens lodrette identitet er vigtig at udbrede fra de erfarne soundwritere 
til de mindre erfarne sangskrivere blandt basewritere, solistwritere og bandwritere.    

Overordnet skal der fremhæves et vigtigt positivt resultat: De kreative og opfindsomme elementer i 
danske musikproduktioner har et ganske højt niveau efter informanternes opfattelse, også ifølge 
sangskriverpanelet. Dette er naturligvis en styrke, der skal udnyttes i DCS.  

                                                
19 Dette er en stærkt forenklet forklaring, og en uddybelse ville hurtigt blive en længere redegørelse og introduktion til 
en kompliceret terminologi. 
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4.8.4 lydkvalitet 
For god ordens skyld skal det nævnes, at også den tekniske lydmæssige kvalitet forstået som 
lydkvaliteten, balancer i mix, mastering m.v. er  blevet diskuteret med informanterne. Kort fortalt 
spiller disse forhold efter informanternes opfattelse bestemt en rolle både hvad angår B2B og 
publikum, men informanterne er enige om, at danske produktioner kun af og til ikke lever op til det 
kvalitetsniveau, der her kan forventes. (D16, D17, D71)  
 

4.8.5 Pitch af sange. 
Dette afsnit uddyber, hvad der er vigtigt, når en sang skal afsættes. Pitch er en B2B-manøvre, 
hvilket betyder, at det er artister, forlæggere, pladeselskaber og managere, der træffer 
beslutningerne. Altså fagfolk, som er direkte økonomisk afhængige af beslutninger om valg af sang. 
I kontrast til publikum, der har minimalt at miste, hvis de ikke bryder sig om musikken.  
Sangskriverne er delt hvad angår emnet pitch, og jeg anvender i første omgang sangskriverpanelets 
svar.  Panelet mener, det er af central betydning, at der anvendes en demo af sangen i samme genre 
som den kunde, der pitches til. Her tillægger forlagene ikke genren helt samme store betydning 
(D70).  
Demoen forstået som sang OG musikproduktion af høj kvalitet er også helt afgørende for, hvorvidt 
sangens sælger kan komme tæt på en konkret aftager: Forholdet er meget afgørende, og demoen 
skal være perfekt (D72).  Det mener alle i sangskriverpanelet og 4/5 dele af forlagene.  

Som nævnt i det indledende kapitel, ser forlæggerne generelt ikke særlig kritisk på betydningen af 
de danske musikproduktioners kvalitet, hvilket måske skyldes, at musikproduktion generelt ikke er i 
fokus i forlagsarbejdet (D114). Det afdækker, at forlæggerne måske ikke helt har samme kritiske 
holdning til demoproduktionen, som f.eks. sangskriverpanelet udtrykker. Måske kan DCS være med 
til, at forlagene samlet set deler viden og får alle i branchen til at sætte et højt ambitionsniveau, 
hvad angår sangdemoer? Ikke mindst, hvis aftageren bliver mere modtagelig for en sang, med en 
stærkt lodret identitet. 
Overordnet set har forlagene selvfølgelig indset, at demoer er selve adgangsbilletten til sangens 
afsætning, men det har en gruppe af sangskriverne ikke. 1/3 af sangskriverne ved ikke, hvor vigtig 
genren er og 1/5 kender ikke den samlede betydning af sang og musikproduktion, når varen skal 
afsættes.  Her bør erfaringer sangskrivere imellem udveksles. 
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4.8.6 Opsummering af indholdets betydning  
 
Der ligger nogle større eller mindre nuanceforskelle i, hvilken betydning pladeselskaber, forlag og 
sangskrivere tillægger sangenes forskellige kvalitetsparametre. Det fælles træk i analyserne er, at de 
mest succesfulde sangskrivere og branchefolk sætter ambitionsniveauet højere end resten af 
informanterne. Man kan beskrive dette som en best practice, der måske virker indlysende, men 
ikke desto mindre går ud på at sigte højest muligt på alle de musikalske parametre. Hertil 
kommer deres konkrete viden om, at man i nutidens virkelighed af kommerciel sangskrivning ikke 
kan afsætte ‘verdens bedste sang’, medmindre den foreligger i en nærved perfekt musikproduktion.  
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4.9 NETVÆRKS BETYDNING FOR AFSÆTNING AF SANGE 

 
Under samtalerne med informanterne har jeg spurgt til betydningen af netværk. Netværk opfattes 
generelt som meget vigtige. Især forlagene mener, at betydningen heraf ikke kan overvurderes.   
Netværkene er som oftest nødt til at være personlige, det er ikke nok blot at tilhøre den samme 
organisation, f.eks. samme label. Visse forlag mener, at soundwriterne, der som ovenfor anført er i 
tæt kontakt med de besluttende aktører, ganske enkelt har bedre netværk end de selv. 

Der er derfor også en mulighed for, at DCS kan spille en betydelig rolle i den forstand, at brugerne 
over tid vil kunne dele netværk. Denne udvikling skal der nok ikke gøres forsøg på at systematisere, 
fordi deling af netværk beror på mange forskellige faktorer og indenfor den professionelle 
sangskrivning i hvert fald har den forudsætning, at materialet er i orden. Hvis de største talenter kan 
få mulighed for at arbejde sammen med eliten, er dette den bedste vej mod at brede deres netværk 
ud. Men samarbejdet i sig selv bør være den egentlige målsætning.  

 
 

4.10 PERSPEKTIVERING AF PRODUKTIONSPRAKSIS OG SALG AF 
KOMMERCIELLE SANGE: DE HISTORISKE ERFARINGER  

 

Især to emner har været genstand for megen opmærksomhed under adskillige af samtalerne med 
informanterne. Det ene drejer sig om årsagerne til, hvorfor svensk musikindustri historisk set på 
internationalt plan har været langt foran den danske og stadig er det. Det andet berører en ikke så 
fjern ”gylden periode” indenfor dansk popmusik, hvis mest kendte eksponent er Aqua.  

Disse to historiske eksempler rummer, på hver deres måde, en række mulige forklaringer på årsager 
til succes og kan derfor indeholde værdifuld information om måden, succes indenfor sangskrivning 
fremadrettet kan stimuleres. Derfor har eksemplerne fået deres særskilte plads i undersøgelsen 
(afsnit 4.11 & 4.12 ).  
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4.11  HVORFOR FIK SVERIGE SUCCES (SVERIGE CA. 1960-2000) 

 
Sveriges internationale opførselsvederlag udgjorde i 2007 ca. 236 mio. danske Kr. mod Danmarks 
ca. 35 mio. dk.kr. Når samtalen med informanterne falder på årsagen til denne forskel, fremhæves 
udover Abbas succes især, at der hersker en anden ‘mentalitet’ og ‘professionalisme’ i Sverige. Det 
fremhæves i øvrigt, at svenskerne generelt er ‘stolte af deres musikbranche’, og at man i Sverige 
kan være ‘stolt af at lave popmusik’, mens der bliver ‘set lidt ned’ på bestemte populære genrer i 
Danmark.  

Stikkan Anderson: Forlæggeren som driver 

Jeg vil bruge informanternes udsagn i kombination med især en bestemt kilde20 til at trække de 
forhold frem, der kan betragtes som de væsentligste årsager til det svenske ‘musikmirakel’. 
Formålet er at afklare, om DCS på organisatorisk og musikalsk plan kan implementere nogle 
historiske erfaringer og korrigere for eventuelle fejltrin. 
Et velkendt højdepunkt for den svenske musikindustris succes er Abbas gennembrud med Waterloo 
i sejren ved det internationale Melodi Grand Prix i 1974 og efterfølgende store internationale 
succes. Men dette er ikke den eneste forklaring på, hvorfor svenskerne får succes og evner at 
fastholde den gennem 80´erne og 90´erne frem til i dag. Beskrivelsen af den historiske udvikling i 
Sverige frem til 1990´erne baserer sig i vid udstrækning på Henrik Smidt-Sivertsens (HS) Ph.d. 
afhandling Kylling og softice med pølser fra 2007. I meget korte træk havde svensk populærmusik 
en guldalder-periode under 2. verdenskrig, der skabte en økonomisk sund musikbranche21. Den 
danske musikindustri var frem til 1945 forbundet med Tyskland, der var det vigtigste europæiske 
marked, men som efter krigen lå i ruiner (Smidt-Sivertsen 2007: 77). Efter krigen væltede musik fra 
Storbritannien og især USA ind over det kontinentale Europa. Her var svenskerne bedre rustet til at 
lade sig inspirere af friske trends og anvende nye produktionsmetoder og markedsføringsstrategier.  

I 1950´erne og 60´erne bestod en væsentlig del af industriens økonomi af engelsksprogede hits, der 
blev oversat til henholdsvis svensk og dansk. Her opbyggede Stig Leopold ‘Stikkan’ Anderson en 
forlagsvirksomhed, hvor han oversatte de engelske og amerikanske hits til svensk. Derefter blev de 
oversat fra svensk til dansk. Stikkan Anderson oprettede også pladeselskabet Polar og fik således 
kontrol over hele værdikæden og direkte kontakt til kunstnerne (Smidt-Sivertsen 2007:91). Især 
Stikkan Andersons succes førte til en specialisering i den svenske musikbranche på et tidligt 
tidspunkt med en værdikæde af tekstforfattere, melodikere, studiemusikere, producere og 
lydteknikere. Således blev også sangskrivning professionaliseret. Som jeg ser det, indebar arbejdet 
med oversættelserne på et tidligt tidspunkt en konkret adskillelse af tekst og melodi i 
sangskrivningens professionelle miljøer, hvilket formentlig har ansporet kreative personer med 
enten lyriske eller melodiske evner, men ikke nødvendigvis begge dele, til at arbejde i 
musikindustrien. For musikproduktionernes vedkommende førte professionaliseringen blandt andet 

                                                
20 At undersøgelsen her kigger på  den svenske musikindustris historiske udvikling og dens betydning for den nutidige 
nordiske musikbranche skyldes fortrinsvist, at Henrik Schmidt-Sivertsen, forfatter til Ph.d afhandlingen ‘Kylling med 
Softice og Pølser’ , for et par år siden gjorde mig opmærksom på denne problemstilling. 
21 Bjørnberg 2004 , citeret i Henrik Smidt Sivertsen 2007:79 
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til, at populærmusikalske musikproduktioner fra 1970´erne på flere planer i de lydtekniske, 
musikermæssige og arrangementsmæssige kvaliteter overgår de danske ditto fra samme periode, 
hvilket danske branchefolk med lidt flere år på bagen kan nikke genkendende til. ABBAs 
gennembrud med sejren i det internationale Melodi Grand Prix i 1974 var nøje planlagt af ‘Stikkan’, 
der selv skrev teksten til ‘Waterloo’. Henrik Smidt-Sivertsen skriver: ‘Efter i 15 år at have opkøbt 
sange i hele verden og i sproglig forstand tilpasset dem til de svenske omgivelser, vendte Stikkan 
Anderson så at sige bøtten på hovedet og skød ABBA af via de samme kanaler (2007:94)’. 

Det fremgår også tydeligt af historien, at Stikkan Anderson som forlægger havde en betydelig rolle i 
Danmark, og at de sange, han fik rettighederne til, spillede penge hjem fra Danmark til Sverige.  

 
Informanterne i undersøgelsen kender selvfølgelig til ABBA, men er ikke alle i samme omfang 
orienteret om, at der er en forlagsmæssig baggrund for den svenske succes, som rækker langt 
tilbage i tiden.  

 

Integration af musikalsk talent som driver 

Et andet forhold gjorde sig formentlig også gældende. Dansktoppen blev nedlagt af Danmarks 
Radio i 1977, mens den svenske hitliste Svensktoppen fortsatte ufortrødent og uden en adskillelse af 
det, der af Henrik Smidt–Sivertsen betegnes slagermusik og den resterende populærmusik, f.eks. 
rocken. I Danmark skød der i slutningen af 1970´erne et stort antal pladeselskaber op, der lavede 
kassettebånd og distribuerede på lokalt plan. Og i lokalradioer kom der hitlister som en slags 
modvægt til Danmarks Radio mangel på samme. Et enkelt billede på den store omsætning er Jodle-
Birges produktion af Lp´er, kassettebånd og CDer fra 1976 – 2004, hvor det samlede salgstal anslås 
til at være mellem 2 og 3,5 millioner, solgt til lave priser. Opsplitningen af den samlede danske 
musikproduktion i en ‘grå’ lavstatus kassettebåndmusik og den ‘finere’ rock gør det sandsynligt at 
anslå, at den samlede musikindustri både kommercielt men også håndværksmæssigt blev svagere, 
det sidste fordi musikere, teknikere og producere og branchefolk jo ikke dygtiggjorde sig indenfor 
afvekslende musikalske miljøer. Informanterne bekræfter i undersøgelsen, at der i Sverige ikke 
eksisterer den samme form for opsplittelse i ‘fint’ og ‘mindre fint’ som i Danmark, og at det er 
bredt accepteret, at musikere den ene dag spiller i et ‘danseband’, og næste dag er ‘rockstjerner’ på 
en festival. 

Selvom hele dette område sagtens kunne udforskes mere, er det nok ikke forkert at anslå, at 
musikbranchen i Sverige i højere grad end i Danmark formår at integrere og blande talent frem for 
at adskille sig i forskellige genrer og miljøer.  
 

Ny produktionspraksis som driver 

Svensk populærmusiks store indtjening fra 1990´erne og frem til i dag har rod i et lidt andet 
persongalleri og produktionsmiljø men er et tydeligt eksempel på integration af talenter med 
forskellige baggrunde. Udgangspunktet er en gruppe talentfulde DJ´s og remixere, og den vigtigste 
person er Denniz Pop (Dag Volle), der starter som remixer og senere grundlægger Cheiron Studios i 
Stockholm. Hertil bliver flere sangskrivere og producere knyttet, blandt andre Max Martin (Martin 
Sandberg), der kommer med baggrund som forsanger i et heavy metal band. Cheiron er 
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udgangspunkt for adskillige for internationale succeser som Ace of Base, Backstreet Boys, Britney 
Spears, E-Type m. fl.   
Man kan med en vis ret hævde, at det er Denniz Pop, Max Martin og en række andre 
producere/sangskrivere, der udvikler den produktionspraksis, som jeg ovenfor betegner 
soundwriter-modellen. Denne praksis betragter jeg som en yderligere specialisering af 
sangskrivningen som indlejret i musikproduktion. Resultatet er i en vis forstand en forlængelse af 
den udvikling, som Stikkan Anderson satte i gang. Med soundwriter-modellen udkonkurrerer disse 
svenskere (lidt firkantet sagt) de amerikanske sangskrivere. Man kan beskrive denne bevægelse som 
en optimering af en ældre sangskriverpraksis, som f.eks kendes fra pladeselskabet Motown. Den 
afgørende forskel er, at musikproduktionen i denne ældre praksis (Nashville, Motown mv.) er 
adskilt fra sangskrivningen ..  

Forlæggeren Magnus Österwall arbejder i det danske forlag Good Songs Publishing og har en 
baggrund fra flere store forlag i Sverige. Magnus Österwall forklarer, hvordan store amerikanske 
sangskrivere er blevet tiltagende frustrerede over, at forlæggere og A&R folk har sendt deres sange 
retur med besked om, at de gerne vil tage stilling til, om sangen passer til artisten, når den er blevet 
‘produceret op’. Modellen er altså især succesfuld, fordi pladeselskabet kan tage stilling til ‘hele 
pakken’ på en gang. Der er ikke det usikkerhedsmoment, som selv den bedste sang-skitse 
indebærer, nemlig om musikproduktionen ender med at blive tilfredsstillende. Magnus Österwall 
peger som ekstra forklaring på, at Sverige blev foregangsland, at Skandinavien som sådan tidligt var 
langt fremme teknologisk og musikteknologisk.  
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4.12 HVORFOR DANMARK PLUDSELIG FIK SUCCES 

 Subgenre-succes som driver 

Der opstod i midten af 1990´erne en succes indenfor det, der siden er blevet betegnet moderne 
Bubblegum-pop, en afart af Europop-genren. Første skud på stammen var duoen Me & My 
bestående af søstrene Susanne & Pernille Georgi med albummet Me & My (1995) produceret af 
Johnny ‘Jam ’ Pederson & Karsten ‘Delgado’. De to sidstnævnte producere havde også mere end en 
finger med i spillet i den hidtil største danske popsucces nogensinde, nemlig udgivelsen Aquarium 
(1997) med gruppen Aqua. Aquas succes var altså en kombination af flere ting: Sangskrivere – 
artister - og producere med en bestemt sound. I kølvandet fulgte en række andre acts, der i en eller 
anden forstand havde tilknytningen til Bubblegum-genren. Man kan beskrive det som en bestemt 
produceret sound og et dansabelt beat kombineret med et humoristisk og ofte selvironisk univers 
hos artisterne, der brød igennem internationalt.    
 

Kreativt miljø styret af de kreative som driver 

Der fulgte flere succeser i kølvandet herpå. Og Pakhuset i Njalsgade, Islands Brygge i København 
var et centralt omdrejningspunkt. Kenneth Bager fortæller: ”Alle de ting, som hittede i udlandet i 
alle de år, uden undtagelse, de var lavet derude”. En masse ting fra den første Aqua plade blev 
lavet der.  Me & My blev også lavet derude. Tiggy. Los Umbrellos. Infernal startede der. Cartoons. 
DJ Alligator. Safri Duo. Og Barcode Brothers’.22 

Det var den daværende direktør for EMI Danmark Michael Ritto, der fandt stedet og spurgte om det 
var noget for Kenneth Bager og labelen Flex Records. En hel etage stod tom, og pakhuset i 
Njalsgade endte som et lille kreativt cluster. Om hvordan det kunne fungere, fortæller Kenneth 
Bager: ‘Vi fik indført i lejekontrakten, at alle dem, der skulle ind og have lejemål, de skulle 
godkendes af os. Så på den måde på 2- 3 år kom der fra 2 studier til 28 studier’.  
Grunden til at Kenneth Bager ville bestemme, var at sikre sig et højt niveau, og at der ikke kom 
nogen usympatiske23 personer ind.  
 

Samarbejde som driver 

Kenneth Bager: ”Der var rimelig meget samarbejde på kryds og tværs, og det foregik på alle mulige 
planer. F.eks. hvis man sad med en sang, som man mente var kommercielt rigtig, så kunne de andre 
komme ind og lytte på den. Så tog man 10 mennesker og sagde: klokken 3 så mødes vi inde på 
vores studie, og så lytter I lige på, om det lyder fedt. Og så var der måske nogen der sagde: prøv 
broen, den er ikke god nok, den skal være federe eller et eller andet... Og det samme var gældende 
den anden vej rundt”.  

 

                                                
22 Ikke al denne musik kan betegnes som tilhørende sub-genren Bubble Gum. 
23 Kenneth Bager bruger et par kraftigere udtryk i det båndede interview. 
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Udover på denne måde at samle et panel for at få en pejling på et stykke musik, fremhæver Kenneth 
Bager også værdien af at have kapaciteter og talenter samlet et sted: 
”Når man har det der hold og selvfølgelig med nogen som spydspidser, så gør det bare, at niveauet 
bliver højere. Fordi man hjælper hinanden og også er parat til at hjælpe hinanden”.  
Derfor er Kenneth Bager også meget entusiastisk, når det kommer til tanken om DCS. Især 
fremhæver han, at det vil give god mening at få ‘nogle producere og sangskrivere op og ned ad 
hinanden’.  

Forlæggeren John Aagaard fra T.G. Publishing var på det pågældende tidspunkt manager for Aqua. 
På højden af denne succesbølge var der ifølge John Aagaard ‘verdens bedste internationale 
netværk’ bestående af internationale A&R folk med stor interesse for de danske produkter. Folk, der 
ifølge Aagaard ‘også kunne have taget f.eks. rockbands ind’. Men iflg. Aagaard var der ikke nogen 
større interesse i at anvende denne forretningsmæssige åbning, fordi ‘det var for ”lavt”, det var for 
poppet og for kommercielt at gøre sådan’.  

Måske var det netop modstanden mod bestemte genrer, som forhindrede nye talenter i at følge op på 
succesen i slutningen af 90´erne? Altså som det øjensynligt har været muligt gennem årtier i 
Sverige. I hvert fald fik musikbranchen som sådan ikke lagt en fælles strategi for at udbrede 
erfaringer og netværk i kølvandet af succesen og dermed få hele branchen til at kapitalisere på den. 
En sådan opgave er ikke en opgave for DCS. Men hvis man gennem arbejdet i centret kan 
anerkende hinandens ressourcer på tværs af genrerne, er der sat en vigtig bevægelse i gang. Mange 
af informanterne har under interviews af sig selv givet udtryk for, at de kraftige skel mellem f.eks. 
pop og rock er under opblødning, og det er mit generelle indtryk, at informanterne generelt har lyst 
til at ‘blande kortene’ på nye måder. 
•  
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5 STRUKTURELLE BEHOV OG INTEGRATION AF PRAKSISSER  
 
Kapitel 5 tager de vigtigste delkonklusioner fra kapital 4 og fører dem ind i en praktisk diskussion 
omkring, hvilken form et Dansk Center for Sangproduktion bør have for at kunne stimulere en øget 
kommerciel succes for dansk sangskrivning.  I den forbindelse kan man med fordel først kort 
sammenligne processerne i moderne sangskrivning med nyere viden omkring projektorienterede 
arbejdsformer generelt. 

‘”Projekter” er defineret som vidensintensive organisationsformer, som konstitueres af 
forskellige besiddere af færdigheder (økonomiske agenter med specialiserede, men 
komplementære kompetencer), der samarbejder over en forud fastsat tidsperiode for at kunne 
færdiggøre en bestemt (og ofte enestående) kompleks opgave’ (Lundin og Söderholm, 1995). 

Samarbejde mellem besiddere af færdigheder med specialiserede men komplementære 
kompetencer synes at være en præcis beskrivelse af samtlige af sangskrivningens ovennævnte 
produktionspraksisser . Nogle af modellerne giver dog bedre plads til specialiserede kompetencer 
end andre. Det fremgår nemlig af ikke mindst af de historiske eksempler, at visse typer 
produktionspraksis er bedre egnet til at skabe en forretningsmæssig succes, i høj grad netop på 
grund af deres evne til at inkorporere komplementære kompetencer. 

 
5.1 PRODUKTIONS-UDVIKLING  

 

• Helt konkret kan iagttagelserne fra kapitel 4 om succesfuld produktionspraksis kombineret med 
de historiske iagttagelser omsættes til tre væsentlige doktriner for Dansk Center for 
Sangproduktion: 

• Centret skal facilitere en vifte af produktionspraksisser  
• Centret skal stimulere, at de enkelte sangskrivere kan foretage rolleskift, således at potentielt 

succesfulde konstellationer kan opstå 
• Centret skal lade forskellige kompetencer komme i spil, så der foregår en specialisering 

indenfor sangskrivningen 
 
Alle informanter enige om, at Dansk Center for Sangproduktion skal have produktionsfaciliteter 
(D14). Analysen viser, at det på strategisk niveau fra starten er nødvendigt at skabe rammer, der er 
tilpasset de forskellige praksisser indenfor sangskrivningen, altså rammer til: 
• Solistwritere 
• Bandwritere 
• Soundwritere 
• Producerartister 
• Remixere (med soundwriter-potentiale) 
• Basewritere/toplinewritere  
• tilrejsende internationale sangskrivere i de ovennævnte roller. 
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Formålet med at facilitere de forskellige produktionspraksisser er at skabe betingelser for 
samarbejde mellem specialiserede aktører, så sangene bliver indlejret i musikproduktionen. Denne 
integration vil kunne foregå således: 

 
• Alle øvrige sangskriverroller kan indgå i samarbejde med soundwritere, remixere & 

producerartister. Udover at der vil komme gode kommercielt velegnede sange ud af dette, vil 
den enkelte kunne tage værdifuld erfaring ‘med hjem’ til egen foretrukne produktionspraksis  

• Soundwritere, remixere og producerartister vil ligeledes kunne indgå i samarbejder 
• Der vil ske komplementær specialisering: Individuelle sangskriver-typer vil kunne ‘finde 

hinanden’ og styrke sangskrivningen gennem oplevelsen af at komplementere hinanden 
 
Der er desuden lokaliseret nogle specielle områder, hvor udfordringerne kan løses i samlet regi:  

 
• Cowrite-pulje: En særlig pulje, der anvendes til udgifter i forbindelse med at invitere 

engelsksprogede co-writere til centret 
• Produktionspulje: Gruppering af genremæssigt relativt ensartede sange fra basewritere, 

solistwritere, toplinewritere og bandwritere, der indspilles i ét samlet produktionsflow med 
jævne mellemrum 

• Bandwriter-pulje. En del af bandwriterens sangskrivningspraksis foregår i øvelokaler. Ideelt set 
skulle centret kunne rumme alle typer af produktionspraksis, men der skal nok ske en realistisk 
afgrænsning her. I relation til at invitere bandwriteren ind i DCS, bør der givetvis afsættes en 
pulje, hvor udvalgte bandwritere med appetit på samarbejde knyttes til de faste brugere i 
projektforløb, der går ud på at lade andre hjælpe til i den sangskriverfase, hvor bandwritere 
måske har tendens til at være så isolerede i deres arbejdsproces, at deres værker ikke når ud over 
den internationale rampe, jf. afsnit 4.7. 

 
5.2 STRUKTURELLE BEHOV    

Udover de mere praktiske behov i et kommende center, er der igennem kapitel 4 konstateret en 
række videnbetingede behov, som ikke relaterer sig til konkrete faciliteter og praksisser, og som den 
enkelte sangskriver måske ikke umiddelbart selv ser som direkte problemer. Jeg vil betegne disse 
som strukturelle behov, som DCS kan være en løsning på. Det drejer sig blandt andet om:  
 
• Videndeling om demoens centrale betydning ved sang pitch 
• Betydningen af netværk og deling af dem 
• Nødvendigheden af, at genrers integration kan skabe udvikling 
• Bevidstheden om, at sangen ikke er stærkere end sit svageste led, uanset om dette er teksten, 

melodien, musikproduktionen eller andet 
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Det er vigtigt, at DCS også på dette overordnede niveau anlægges med henblik på at kunne skabe de 
fornødne rammer og i øvrigt bør have kompetencer til at kunne følge og viderefordele ny viden og 
nye tendenser i faget internt i huset 

 
5.3 NYTÆNKNING OG EN ‘BEST PRACTISE’ - VISION. 

 

• Der tegner sig nogle interessante kombinationsmuligheder, der ikke normalt bringes i spil, og 
som derfor med god ret kan betragtes som en del af den nytænkning, der også er et højt ønske 
om i udspillet til DCS.  

• Hvis kommissoriets kommercielle kriterier skal opfyldes, kunne DCS´s bud på en best practice 
være at sigte højest muligt på alle de musikalske parametre. Eller sagt på en anden måde: 
Hellere 10 rigtig gode sange uden svage led end 50, der næsten er i orden.  

 
Det fremgår af det ovenstående, at centrets kommende brugere bliver en del af en proces, der 
handler om mødet mellem forskellige kompetencer samt praksisser og integration af disse. Altså 
kort sagt samarbejde. Hvordan forholder sangskriverne sig til dette? Har de en interesse heri? Og 
hvilket incitamenter har pladebranchen og musikforlagene til at befordre denne udvikling? Dette er 
et af de væsentligste emner for næste kapitel.  
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6 KORTLÆGNING AF BRANCHEFORHOLD, HOLDNINGER OG 
BEHOV 

 
6.1 SANGSKRIVERE  

Produktionspraksis hos sangskriverne er nu overordnet kortlagt med en række konkrete detaljer og 
eksempler som dokumentation. Herunder er det blevet afklaret, at den kommercielle sangskrivning i 
høj grad består af komplementære roller og komplementære samarbejdsformer. Nedenfor beskrives 
en række mere specifikke forhold om samarbejde og behov hos sangskriverne, der har betydning for 
hvordan et Dansk Center for Sangproduktion konkret kunne fungere. 

 

6.1.1 Peer-to-peer og mentorer 
Stor personlig erfaring med peer-to-peer- læring blandt informanterne 

Hvordan forholder sangskriverne sig til at skulle etablere sig i et center, hvis nøgleord er 
samarbejde og peer-to-peer learning? 
For det første kan det konstateres, at 75% af informanterne er selvlærte, mens de resterende som 
formel musikuddannelse enten har konservatoriebaggrund eller en anden musikuddannelse (MGK 
eller seminarium) (D81).  Blandt de sidstnævnte mener 75%, at uddannelsen kun i ringe eller 
mindre grad har bragt dem til det kreative niveau, de er på i dag (D82). Disse faktorer betyder, at 
sangskriverne har førstehåndskendskab til en situation, hvor de selv er nødt til at tage ansvar for at 
hæve deres professionelle niveau. 
Derfor er det interessant at se, hvordan sangskriverne, herunder soundwritere og producerartister 
vurderer betydningen af peer-to-peer læring.  Inden informanterne blev bedt om at besvare 
nedenstående spørgsmål, er de blevet givet en enkel introduktion til peer-to-peer – begrebet. Dels 
ved oversættelse af begrebet tilpasset deres situation som ”læring mellem kolleger” og 
”erfaringsdeling med andre ligesindede”. Men også eksemplificeret ved ”at man sidder ved siden af 
en kollega, som er rigtig dygtig og har lært en masse” eller ”at man har fået særlige tricks, udvekslet 
tips om udstyr eller lignende”.     
Figur 18 

D121. I hvilken udstrækning har du selv kunnet nå dit 
sangskrivermæssige/producermæssige niveau med 
læring/sparring/samarbejde i peer-to-peer formen?  

     

5. i omfattende udstrækning 38%    

4. i stor udstrækning 38%    

3. i en vis udstrækning 19%    

1. ingen 6%    
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Opfattelsen af peer-to-peer læringens positive virkning på egen udvikling er således markant24.  

Ved krydstabulering af svarene er der ydermere en klar tendens til, at jo større individuel erfaring 
og dokumenteret kommerciel succes informanten har, jo højere en værdi tillægges denne 
læringsform. Peer-to-peer læring opfattes altså som en central forudsætning for succes, som man 
iht. DCSs målsætning skal skabe optimale betingelser for. En væsentlig forudsætning for at lade 
peer-to-peer læring være et grundkoncept bag DCS, er derfor til stede. 
Sangskriverne anfører, at peer-to-peer også er meget anvendelig og effektiv, hvis en artist har brug 
for at hæve sit sangskriverniveau. I deres afklarede holdning til dette forhold er sangskriverne inde 
på det felt, hvor pladeselskaberne og deres artister kunne drage nytte af DCS. Hvordan dette kunne 
finde sted behandles nærmere i afsnit 6.3. 

Åbenhed for at fungere som mentorer 

Forudsætningerne for, at DCS kan fungere som et kompetenceudviklingscenter for de professionelle 
selv, er i hvert fald til stede: 2/3 dele af informanterne mener, at det i stor eller omfattende 
udstrækning vil være spændende af og til at fungere som mentor for sangskrivere/producere med 
stort talent, men uden samme erfaring som dem selv (D122). Ved et nærmere blik på tallene, er det 
typisk de yngre og mindre erfarne af informanterne, der ikke i samme grad som deres erfarne 
kolleger ser sig selv som mentorer, hvilket jo er forståeligt. 
 

6.1.2 Specifikke data om samarbejde 
Åbenhed for nye samarbejdskonstellationer 

Som tidligere anført er sangskriverne i stand til at navigere i forskellige samarbejdssituationer og 
produktionspraksisser (Se f.eks. D92). Og samarbejde opfattes generelt som nøglen til at skrive de 
gode sange. Det er derfor naturligt, at sangskriverne erklærer sig interesserede i at finde nye 
midlertidige samarbejdspartnere, når de bliver spurgt: 

 
Figur 19 

 
 
 

                                                
24 Den ene person, der ikke mener at have udviklet sig gennem peer-to-peer learning, er meget betegnende heller ikke 
interesseret i at deltage i centret.  
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Der kan også ses en generel interesse i at finde nye faste samarbejdspartnere:  
Figur 20 

 
 

Ved krydstabulering viser det sig, at interessen for nye samarbejdsrelationer i gennemsnit er mindre 
hos de sangskrivere, der primært skriver sange til egen karriere, altså når sangskriveren fungerer 
som producer-artist , solistwriter eller bandwriter. 
Svarene ovenfor understreger, at sangskriverne ønsker et DCS, der befordrer samarbejdsrelationer 
af både kortere og længere varighed. Men svarene bekræfter også, at der for centret ligger en særlig 
udfordring i at skabe interesse hos artisterne i mulighederne for øget samarbejde. Der er m.a.o. brug 
for tiltag som den tidligere foreslåede bandwriter-pulje. Emnet berøres igen senere i relation til 
pladeselskaberne. 

Værdien af længerevarende samarbejdsrelationer 

 Sangskriverne forholder sig også til varigheden af samarbejdssituationen i undersøgelsen.  
Figur 21 

 
 
Det viser sig at der er en jævn spredning i holdningen til, hvor betydningsfuld en langvarig 
arbejdsrelation er for at få lavet succesfulde sange. Langvarige samarbejdsrelationer opfattes ikke 
som centrale for succes hos hverken soundwritere eller basewritere, mens de øvrige sangskrivere er 
delt i besvarelsen. Man kan endnu en gang ud fra det ovenstående konkludere, at DCS skal skabe 
rammer for både lang- og kortvarige samarbejdsrelationer.  

Værdien og længden af co-write sessions 

Sangskriverne forholder sig også til betydningen af længden af arrangerede co-write sessions, hvor 
man altså møder ny sangskrivere i et midlertidigt samarbejde. Sangskriverne opfatter generelt co-
write som værdifuld. Men der er en klar tendens til, at værdien af en co-write session bliver højere 
hvis den strækker over tre dage i stedet for blot en (D100, D101, D102, D103). De detaljerede data 
over co-write sessions varigheder kan eventuelt anvendes, når der konkret og praktisk skal 
arrangeres co-write sessions i DCS´s regi. Det er under alle omstændigheder vigtigt at notere sig, at 
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DCS´s udformning skal tage højde for, at eventuelle besøgende internationale co-writere ikke blot 
kommer på lynvisit. 

Grundlaget for nye konstellationer er tilstede 

Det er ikke mindst i de konstellationer, hvor soundwritere og toplinere samarbejder om nye sange, 
at der er muligheder for at øge antallet af internationale succeser. Det er derfor væsentligt at 
bemærke, at soundwriterne grundlæggende ser det som en fordel, hvis der er sangskrivere med 
toplinewriter-kompetencer til stede i nærheden (D107). Desuden sender soundwriterne af og til det 
samme instrumentale stykke musik ud til flere toplinere, som hver kan komme med et bud (D108). 
Hvis talentfulde toplinewritere placeres i DCS, vil disse naturligt kunne få lejlighed til at byde ind. 
Ikke opfattet sådan, at disse nødvendigvis får deres tekst og melodi med på ”cuttet”, som er 
branchen betegnelse for den færdige musikproduktion i udgivet form. Men det vil give talenterne 
lejlighed til at mærke hvilke kvalitetskrav, der stilles, også internationalt. Og være en del af 
talenternes udviklingsproces. 
Det er allerede klarlagt, at der er konventioner for fordeling af vederlag under soundwriter-
modellen, og at konventionerne ser ud til at være relativt udbredte og opfattes som acceptable af de 
kommende toplinewritere. Der eksisterer derfor ikke i udgangspunktet et uafklaret 
fordelingsspørgsmål ift. vederlag, der kan skaber interne vanskeligheder i DCS, men 
vederlagsfordeling er selvfølgelig et område, der potentielt altid kan give anledning til tvister. Det 
vil derfor være en god idé at formulere nogle guidelines omkring fordeling af vederlag f.eks. vedr. 
en simpel registrering af fordelingsaftaler og i øvrigt løbende fra centrets side holde øje med tegn på 
vanskeligheder. Der kan i tillæg hertil arrangeres kurser i rettighedsspørgsmål for brugerne i DCS. 
  

6.1.3 Krav om professionalisme 
Krav til højt ambitionsniveau og kvalitet er uomgængeligt  

Det er tidligere gjort klart, at internationalt gennembrud kun kommer, når ambitionsniveauet sættes 
meget højt på alle planer. Her er værdien af et kollegialt panel som tidligere nævnt cementeret af 
Kenneth Bager i afsnit 4.12. Over 50% mener, at et det kan være meget eller helt afgørende at 
vende nye sange hos gode kolleger i et panel (D118). Det viser sig, at de mest rutinerede ikke 
længere har brug for paneler af denne art, men de vil iht. til deres interesse for at fungere som 
mentorer gerne sidde i et internt panel. 

Interessen for eventuelle paneler med branchefolk ”udefra” følger ikke noget helt specifikt mønster 
(D130). Men de erfarne folk har dog fortrinsvis en højere interesse i deltagelsen fra internationale 
branchefolk og solistwriterne er typisk ikke interesserede i paneler af denne art. 

Amatører og semi-professionelle: ingen adgang 

Efter samtalerne med informanterne og efter de havde udfyldt det lange spørgeskema, stillede jeg 
som afslutning spørgsmålet: ‘Hvad ville være meget irriterende i et Dansk Center for 
Sangproduktion?” Stort set alle informanter svarede i forskellige versioner af dette samme indhold: 
Der må ikke komme nogen amatører, wannna-bies eller semi-professionelle. Centret skal være 
for de professionelle. Ellers gider vi ikke være med. Flere af sangskriverne med egne 
studiefaciliteter gjorde det herunder klart, at centret er nødt til at udleje faciliteter på markedsvilkår. 
Budskabet i disse markante udmeldinger er ikke til at komme udenom.  
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6.1.4 Kurser, clinics og workshops 
Måske er det ovenstående en af årsagerne til, at kun et meget lille antal af disse professionelle 
sangskrivere deltager i organisationernes kurser og workshops. Der er blandt de adspurgte 
sangskrivere ingen, der deltager i kurser om publishing, networking eller musikproduktion fra 
KODAs kursuskatalog (D140).  Og der er ganske få, der ‘sjældent’ deltager eller har deltaget i 
andre kurser eller sangskrivnings-workshops arrangeret af andre af musikkens organisationer eller 
foreninger. Sangskriverne er heller ikke specielt interesserede i, at DCS skal udbyde eller formidle 
kurser, clinics og workshops (D28). Da spørgsmålet blev drøftet nærmere, kunne flere af 
informanterne dog godt se en pointe i at lave interne og meget fagspecifikke kurser af mere teknisk 
karakter. 

Men det er ikke på dette felt, at DCS skal have stor aktivitet ifølge sangskriverne. Man må 
konstatere, at eventuelle forløb af denne art skal arrangeres i respekt for ønskerne hos DCS´s 
kommende brugere. 
 

6.1.5 Co-write for den professionelle  
Man bør ikke af det ovenstående udtolke en generel modstand fra informanterne mod co-write 
praksis, Sangskriverne etablerer nemlig i høj grad selv co-write sessions og deltager også gerne, når 
de arrangeres af pladeselskaber, forlag eller management. (D105, D106). Der er med andre ord intet 
i vejen for, at DCS har et stort element af co-write sessions indbygget. Men det skal være 
professionelt orienteret, have den rette udformning og hvis det skal ske via organisationerne, i 
overensstemmelse med brugernes ønsker. 
 

6.1.6 Fælles produktionsaktiviteter 
Der er blandt sangskriverne en stor interesse for at få koordinerede besøg af internationale session-
sangere, der lægger vokal til (D123). En gruppe af knap så rutinerede sangskrivere, der selv er 
vokalister, mener ikke de har dette behov, fordi de selv er i stand til at indsynge demoens vokalspor. 
Men også her vil de formentlig ændre deres opfattelse. De erfarne mener bestemt, at vokalsporet på 
en demo skal tilpasses aftageren.  
Der er også interesse for i højere grad at anvende studiemusikere i produktionerne, hvis centret på 
nogen måde kan bidrage til nedbringe disse udgifter.  
Blandt sangskrivere med primær rolle som basewriter, solistwriter, og toplinewriter er der stor 
interesse for produktionsflow, som beskrevet i afsnit 4.2. 

6.1.7 Networking med branchen  
Der eksisterer bestemt et ønske om networking med den danske musikbranche (D119), men 
besvarelserne falder her temmelig bredt på interesseparametret. Krydstabuleringen tyder på, at 
sangskrivere med en artistkarriere naturligt ikke har et stort behov her, da de jo i forvejen har et 
netværk. Endvidere bemærkes det, at selv folk med hul igennem til udlandet, stadig er interesseret i 
at networke med den danske musikbranche. Mest markant er det dog at se, at sangskriverne i vid 
udstrækning er orienterede mod det internationale marked, hvor de for 80% vedkommende i stor 
eller omfattende udstrækning er interesserede i, at DCS tiltrækker internationale branchefolk 
(D120).  
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6.1.8   Konkrete ønsker vedrørende fysiske forhold 
Jacuzzi, butler og swimmingpool eller … 

Nej. Men sangskriverne har generelt et ønske om, at der er nogle fælles lækre og afslappede 
mødefaciliteter (133). Nogle af dem forholder sig mere skeptisk hertil, men det viser sig, at 
skepsissen hænger sammen med en opfattelse af, at der skal arbejdes, ikke slappes af.  
 ‘Vi sidder alle sammen og stirrer ind i en mur’. Sådan udtrykte en af sangskriverne det, hvilket er 
en meget rammende beskrivelse af flere af informanternes nuværende arbejdsforhold. Faktisk 
udtrykker de fleste sangskrivere, at de i varierende omfang ikke er tilfredse med deres nuværende 
fysiske rammer. 
Uanset sangskrivernes præferencer for afslappede faciliteter, må man fra en arbejds-psykogisk 
synsvinkel anføre, at det er temmelig vigtigt med nogle gode naturlige mødesteder, fordi det netop 
er under uformelle omstændigheder, at kontakter skabes og vigtig erfaring ofte udveksles. Dette 
forhold understreges senere i afsnittet om The Animation Workshop i Viborg.  
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6.2 PLADESELSKABER OG MUSIKFORLAGS GRUNDHOLDNING TIL 
INITIATIVET 

 

Der er en grundlæggende tiltro til, at et DCS vil kunne styrke samarbejdet og skabe nye muligheder 
for networking mellem forlag, selskaber, sangskrivere og producere (D46). Der er også en 
formodning om, at DCS kan fungere som et uformelt salgsvindue, hvor internationale kapaciteter 
mødes, og de internationale vederlag derved kan øges.  

 
6.3 PLADESELSKABERNE – STATUS OG BEHOV:  

Pladeselskaberne opfatter i høj eller højeste grad sangskrivning som en central forudsætning for 
virksomheden (D30). Tilblivelsen af nye værker spiller en afgørende rolle, og sangskrivning 
opfattes som et centralt element i stort set alle genrer (D31 & D32). Pladeselskaberne udtrykker 
derfor også, at de med ‘jævne mellemrum’, ‘ofte’ eller sågar ‘meget ofte’ vil frekventere DCS 
(D44). 

Den store betydning af hits er der blevet gjort rede for indledningsvist Og det er derfor ikke 
overraskende, at pladeselskaberne stort set er enige om, at internationale hits har en meget væsentlig 
betydning for deres artisters karriere. Et dansk hit har dog efter selskabernes opfattelse i gennemsnit 
en noget mindre betydning (D34, D35). 

Herudover spiller sangene også en forretningsmæssig betydning for selskaberne i forbindelse med 
spillefilm, tv og  reklame men også computerspil og virksomhedsbranding for visse af 
pladeselskaberne (D42). Herudover mener pladeselskaberne for 80% vedkommende, at indtægter 
relateret til ophavsretten uden tvivl bliver vigtigere for deres virksomhed i fremtiden. De resterende 
svarer ‘måske’ (D43). 
Pladeselskaberne er blevet bedt om at tegne et billede af deres artisters sangskriverroller. De 
følgende tal er et gennemsnit på tværs af selskaberne, der dækker over visse variationer, men giver 
et ret nøjagtigt billede (D20). 
Figur 22 Sangskriver-roller hos de danske pladeselskaber. 

 
 

Nærmest alle selskaberne er enige om, at succes-sange opstår under samarbejde (D18). Derfor er 
rollefordelingen i Figur 15 tankevækkende. Hvordan kan det være, at selskaberne ikke i højere 
lader deres artister indgå i samarbejde med eksterne resourcer omkring sangskrivningen ? De 
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fleste selskaber arrangerer nemlig sjældent eller aldrig international co-writes med deres artister 
(D24). 
Forklaringen er den følgende:  Selskaberne møder modstand fra artisternes side. Alle 
pladeselskaber, på nær en af de mindste, har faktisk forsøgt at påvirke deres artister til samarbejde 
omkring deres sangskrivning (D25). Men 60% af selskaberne karakteriserer forsøget på at overtale 
artisterne som  ”vanskeligt” eller ”ikke problemfrit” (D26). Det er ikke mindst indenfor rock-
genren, at der er en ret betydelig modvilje mod ekstern deltagelse i sangskrivningsprocessen. Uden 
at gå i detaljer bekræftes dette af andre dele af undersøgelsen. Det hjælper heller ikke selskaberne, 
at KODA og organisationerne arrangerer diverse kurser, clinics og workshops, for artisterne 
deltager i minimal grad i disse (D140, D141). Trods dette har pladeselskaberne stor tiltro til kurser i 
Dansk Center for Sangproduktions regi, men denne tiltro stemmer hverken med band- og 
solistwriternes holdninger til kurser, hvilken er nævnt tidligere, eller med selskabernes egne 
erfaringer med  overtalelse til mere samarbejde (jf. D26 og ovenfor) 

Blandt de 3 selskaber, som ‘ingen’ eller ‘få’ problemer har med at få artisterne til at co-write, er der 
2 selskaber, som iflg. mine oplysninger har en særlig tradition for at sørge for samarbejde mellem 
soundwritere og sangskrivere og 1 selskab, der jævnligt afholder arrangementer, hvor selskabets 
sangskrivende artister og tilknyttede producere/soundwritere mødes under forhold, jeg vil 
karakterisere som faglige, men uformelle. 
Måske er det først og fremmest de uformelle og anderledes rammer, selskaberne har brug for? I 
hvert fald tror pladeselskaberne på DCS som et uformelt kompetenceudviklingscenter (D29). Der er 
også enighed om, at peer-to-peer learning er anvendeligt i forsøget på at hæve artisternes 
sangskriver-niveau (D27), men tiltroen til formen er ikke ligeså høj som hos sangskriverne. Her er 
det nok vigtigt at slå fast, at selskabernes besvarelse jo bygger på en formodning om forholdene i en 
proces, som selskaberne ikke selv direkte er involveret i. 

Nærmere om modstand mod samarbejde hos pladeselskabernes artister 

Modstand mod samarbejde på sangskrivningsfronten kan være bundet i nogle snævre økonomiske 
betragtninger om ‘ikke at ville dele kagen’ med andre. Men uviljen kan også stamme fra angsten for 
at miste kunstnerisk profil og identitet. Et interessant tilfælde er Michael Learns To Rocks seneste 
udgivelse ‘Eternity’. Her var det den internationalt succesfulde og anerkendte bandwriter Jascha 
Richter, der selv foreslog, at andre sangskrivere skulle indbydes til at skrive sange til pladen, mens 
de øvrige bandmedlemmer strittede imod idéen til at begynde med25. 
Man kan måske tale om, at selskaberne i højere grad burde satse på artister, der kunne være 
fremragende fortolkere af andres sange. Måske har selskaberne ved at dyrke artister, der kan og vil 
det hele selv, indirekte været med til at skabe det nuværende problem med sangenes 
kvalitetsniveau? Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at selskabernes antal af signede artister, 
der samarbejder med andre om sangskrivningen, er relativt lavt (jf . Figur 22). Ikke mindst, når det 
fremgår, at det er de kollektive sangskrivningsformer, der jf afsnit 4.7 skaber de internationale hits, 
der er så vigtige for artisterne og selskaberne selv. Her har selskaberne en strategisk udfordring, der 
går ud på at afklare kommende artisters vilje til samarbejde omkring sangskrivningen inden 
pladekontrakten tegnes.  
                                                
25 Kilde: Ord & Toner 04, dec. 2008. København: Dansk Populærautorer. 
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Problemet har nok ikke så simpel en forklaring, og jeg henviser til afsnit 6.6 for en nærmere 
diskussion. Jeg vil her anføre, at dette emne er et særskilt research-område, som det ville være en 
god idé at få belyst nøjere, så den helt præcise strategi kan lægges. Her kunne man eventuelt starte 
med at lade sig inspirere yderligere af det forarbejde, der skulle til, da filmskolen gennemførte en 
manuskript-uddannelse for at forbedret filmene, en historie med paralleller til DCS´s projekt, som 
belyses nærmere i afsnit 8.3.  
Jan Meedom fra pladeselskabet Lifted House samler sin holdning således: ‘På artisternes vegne er 
jeg skeptisk, hvis det er et center med et kontor og nogle seminarer og workshops for 
sangskriverne– jeg kan ikke se, hvad der skulle gøre artisterne interesseret, men hvis det er sådan et 
egentligt hus eller miljø, hvor de bedste producere, sangskrivere og talenterne kunne samles til en 
fair kvadratmeterpris med nogle lidt sexede og anderledes forhold, der virkelig motiverede til at få 
lavet noget, så er min holdning virkelig optimistisk’.  
Det er naturligvis sin sag at svare på, hvordan man forholder sig til noget, der endnu ikke eksisterer. 
Men pladeselskaberne anslår alligevel, for nogens vedkommende med et forståeligt forbehold, at  
• de som pladeselskaber vil anvende centret med jævne mellemrum eller ofte (D44) 
• at centret vil styrke mulighederne for networking mellem forlag, pladeselskaber, sangskrivere 

og producere (D46) 
• at centret kan fungere som et uformelt salgsvindue og øge deres omsætning internationalt og på 

andre fronter (D47) 
 

6.3.1 Rekruttering af nye topline-stjerner og soundwriter talenter 
Som de historiske erfaringer fra ikke mindst Sverige tyder på, kan genre-blanding være en vigtig 
ingrediens i DCS. Det er nemlig ikke kun for pladeselskabernes skyld, at der skal gøres en særlig 
indsats for at få ‘vrangvillige’ solist- eller bandwritere til at interessere sig for samarbejde. Max 
Martin med baggrund i heavy-metal er et enkelt glimrende eksempel. DCS skal give plads til både 
sangskrivere med baggrund i enten rock, hiphop, folk, soul, R&B, dance, heavy-metal, electronica 
eller pop mv. Sansen for den gode sang indlejret i den gode produktion kan komme mange steder 
fra.  
  

6.3.2 Opsummering af behov hos pladeselskaberne 
 

Vederlagene af værkerne er forretningsmæssigt knyttet til forlagene og sangskriverne. Det skal 
derfor pointeres, at pladeselskabernes økonomiske fordele ved DCS for de flestes vedkommende  
er indirekte.  
• DCS kan bruges til at forbedre artisternes sange på ad hoc basis  
• Herunder kan artisternes sangskrivning udvikles i international retning    
• Hvis dette skal lykkes, giver det god mening med den allerede foreslåede projekt-pulje målrettet 

på at tiltrække solist- og bandwritere (se endvidere 6.5 og 6.6). Det kan ske ved nøje udvælgelse 
af få  potentielle talentemner, som på forhånd er indstillet på samarbejde. Rygtet om en succes 
skal nok brede sig hurtigt. Ud fra det foreliggende kan der dog ikke gives nogen garanti for, at 
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problematikken med ‘modstand’ kan løses ved oprettelsen af et DCS. Men centret kan være et 
skridt på vejen.  

Omvendt er der en udfordring for sangskriverne i forhold til pladeselskaberne: 
• Der burde være et stort marked for afsætning af danske sange fra DCS´s toplinewritere og 

soundwritere til danske artister, men det skal åbnes. 
• Pladeselskabernes sangskrivere kan risikere at møde DCS´s brugere med en skeptisk holdning 
•  
Skal man drage en kortfattet afgørende konklusion, må det være, at det er vigtigt, at DCS satser 
internationalt og at markedsvilkårene for sange i Danmark ændres gennem en 
holdningsændring, som DCS i samarbejde med branchen tilvejebringer.  
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6.4 MUSIKFORLAGENE – STATUS OG BEHOV: 

På det overordnede plan mødes initiativet om Dansk Center for Sangproduktion af en stor 
entusiasme hos forlagene. Det er også helt naturligt, for sangskrivning opfattes som en central 
forudsætning for virksomheden (D30). De nye værker spiller desuden en afgørende rolle og 
sangskrivning opfattes som et centralt element i stort set alle genrer (D31 & D32). Forlagene 
udtrykker derfor også, at de med ‘jævne mellemrum’ eller ‘ofte’ vil anvende DCS (D44). 
For at få indkredset forlagenes behov, har de svaret på, hvilke forretningsområder, der er de 
vigtigste (data: 75f1 – 8)26. De mekaniske vederlag fra udlandet er det vigtigste område for 3 ud af 5 
forlag. Dette peger på at pladeselskaberne er et vigtigt omdrejningspunkt for afledte aktiviteter i 
branchen. Og det et gennemgående træk, at den internationale omsætning spiller en vigtig rolle for 
samtlige forlag.  

Film, tv, reklame og computerspil er andre vigtige forretningsområder (D42 & D34), og her spiller 
de internationale synkroniseringsindtægter en større rolle end de danske. Dette er de generelle 
aspekter for de undersøgte forlags økonomi: Når man går nærmere på forlagenes 
forretningsområder, tyder besvarelserne på, at der finder en del specialisering sted.  

Betydningen af store hit er, udover det direkte økonomiske aspekt, også vigtigt for forlagene, idet 
hits skaber øget opmærksomhed om forlagets øvrige sangskrivere (D40). Et hit vurderes dog ikke til 
at have helt samme store karrieremæssige betydning for den enkelte sangskriver, som et hit har for 
den enkelt artist ifølge pladeselskaberne (D35). Det er ikke umuligt for en sangskriver at skabe sig 
en international karriere uden internationale hits, mener halvdelen af forlagene: Dermed ikke sagt, 
at det er let, og 1/3 af forlagene mener da også, at en international karriere uden hits er en praktisk 
umulighed (D38). For forlagene selv betyder et internationalt gennembrud desuden, at netværket 
udbredes, og der opnås kendskab til og åbning af nye markeder (D41).  

For at afsøge alternative muligheder på området, er forlagene blevet spurgt, om der er et 
forretningsmæssigt potentiale i at udvikle dansksprogede hits til engelsk. Her tror halvdelen, at der 
er et stort eller meget stort potentiale, men der er ikke blevet arbejdet med dette område i nogen 
videre udstrækning (D65 & D66). Der er en mindre tiltro til udvikling af sange til andre sprog end 
engelsk, hvis man ser bort fra et enkelt forlag, der tilsyneladende ser et stort potentiale her og 
arbejder med udvikling i større udstrækning (D67 & D68). Måske er der her tale om en lukrativ 
niche, det kunne blive nemmere at finde løsninger på i et DCS regi med flere kreative ressourcer 
samlet? Der er i hvert fald ét historisk frugtbart eksempel på oversættelse af sange, beskrevet i 
afsnit 4.11. 
Forlagene har i interviews klart tilkendegivet, at udvikling af deres sangskrivere står højt på 
ønskelisten. De har generelt en stor tiltro til, at peer-to-peer metoden vil gavne sangskrivningen, 
men ikke i så udpræget grad som sangskriverne selv (D27). Helt anderledes forholder det sig på et 
andet felt, hvor 2/3 af forlagene har stor tiltro til kurser, clinics og workshops som et middel til 
udvikling. Her er sangskriverne som tidligere nævnt af en anden opfattelse (D28).  

                                                
26 Et enkelt forlag afviste at gå i detaljer om dette af forretningsmæssige hensyn, men gav en prioritet liste med mere 
overordnet karakter. 
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Lidt overraskende mener 1/3 af forlæggerne, at det er ‘ikke problemfrit’, at få deres sangskrivere til 
at co-write (D26). Det er sandsynligt, at de sangskrivere, som de omtalte forlag her tænker på, er 
bandwritere eller solistwritere, som forlaget har en aftale med.  

Det sidstnævnte bringer os frem til beskrivelsen af, hvilke roller forlagenes sangskrivere har, hvilket 
kan aflæses detaljeret i datadelen (D59 til D64) Det skal pointeres, at forlagene har estimeret disse 
tal, så der tegnes altså her et generelt billede uden fuldstændig nøjagtighed.  
Figur 23 

 
 
Andelen af band- eller solistwritere er ca. 40%  hos to af forlagene, mens den er mellem 10-25% 
hos de øvrige. Af disse arbejder i gennemsnit lidt under halvdelen primært med sange til egne 
udgivelser. 

Sangskrivere med soundwriter-profil udgør mellem 40-70 % hos forlagene (C+D). Af disse arbejder 
over halvdelen i faste teams, et lidt mindre antal i ad hoc teams, mens et lille antal arbejder alene.  

Der er forholdsvist få base- og toplinewritere med forlagsaftale (B). Man kan måske derfor med en 
vis ret sige, at forlagene har aftaler med sangskrivere med producerprofil, hvilket øger chancen for 
at der kommer nogle udgivelser med deres værker, eller samarbejder med band-/solistwritere, 
hvilket også ender med udgivelser. Antallet af aktive sangskrivere med forlagsaftale hos de 5 
undersøgte forlag er ifølge materialet 150 personer27. Deres rollefordeling er omtrent således efter 
krydstabulering: 
Figur 24 

 

                                                
27 Den præcise fordeling opgives ikke i datadelen af fortrolighedshensyn. 
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6.4.1 Musikforlagenes kapacitet og volumen.  
 
Forlagsbrancherne, herunder f.eks. også bogforlagene, kan karakteriseres som virksomheder baseret 
på langsigtede investeringer, og de opererer med en høj risiko som alle kreative brancher. Det 
fremgår af samtalerne med sangskriverne, at der kan gå mange år, før man når et indtægtsniveau, 
hvor det er muligt at leve som full-time sangskriver, hvis det overhovedet lykkes. Udover at 
forlagene arbejder med at skabe opgaver for sangskriverne og placere sange, investerer forlagene i 
før-gennembruds-fasen ved at tilføre sangskriverne økonomisk støtte, oftest i form af forskud, til at 
skabe deres værker (produktionsudstyr, rejser, leveomkostninger), selvfølgelig mod forventet afkast 
på et senere tidspunkt. Selv når der opstår et hit, kan der gå en del tid, før vederlagene for alvor 
materialiserer sig. Derfor kan forlagene anses - og betragter også sig selv - som fødselshjælpere for 
sangskriverne.  
Indenfor populærmusik må det konstateres, at danske forlag i dag spiller en mindre rolle end f.eks. i 
Sverige. Denne situation skyldes delvist de forskellige historiske forudsætninger beskrevet i afsnit 
4.11, og forholdet fremgår f.eks. af medlemstallet af de respektive forlæggerforeninger, hvor 
Svenska Musikförläggare-föreningen har 107 medlemmer, mens der er 35 medlemmer af Dansk 
Musikforlæggerforening. Af de største multinationale forlag er Warner Chapell Music & EMI 
Music Publishing repræsenteret i Danmark, men ikke Universal Music Publishing Group og BMG 
Music Group/Sony ATV Music Publishing. Flere andre store forlag findes udelukkende i Sverige, 
f.eks. Peer Music og Air Chrysalis.  
Typisk består det populærmusikalsk orienterede forlag i Danmark af få personer, der eventuelt 
refererer til et svensk hovedkontor. Undersøgelsen har selvfølgelig ikke haft til opgave at foretage 
en nøje afdækning af hele forlagsbranchen i Norden, men ud fra det foreliggende, og i varierende 
grader bekræftet af informanternes udsagn, kan det konstateres, at den del af forlagsbranchen i 
Danmark, der beskæftiger sig med ny populærmusik, mangler noget volumen. Set i relation til 
den historiske udvikling af en stærk og på nordisk plan dominerende svensk forlagsbranche, er der 
intet underligt i dette. 

Der er derfor en helt naturlig ressourcemæssig barriere for, hvor meget aktivt og udadvendt 
forlagsarbejde, de få individer i branchen kan overkomme. Hermed ikke sagt, at forlagene ikke 
opnår gode resultater men snarere, at der bliver for langt imellem dem. At forlagene bredt set ikke 
opleves som aktive af sangskriverne, kan aflæses i besvarelserne. Der skal tages det væsentlige 
forbehold, at de interviewede sangskrivere ikke nødvendigvis alle har aftaler med lige præcis de 5 
forlag. Og jeg kan ikke gå helt tæt på tallene af diskretionshensyn. 
Figur 25 
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Den eneste logiske forklaring på denne forskel må være, at forlagene oplever, de arbejder på dette 
felt, men de er for få til, at sangskrivere oplever, at forlagenes aktivitet er omfattende. Den samme 
tendens slår igennem i forhold til co-write med internationale sangskrivere. 
Figur 26 

 
 
Sangskriverne deltager faktisk hyppigere i internationale co-writes arrangeret af ikke-danske forlag 
(D104).  
Jeg nævner nedenfor en række forhold, der er alle udgør sandsynlige sammenhænge, der kunne 
dokumenteres direkte i et mere omfattende analysearbejde. 
Konsekvensen af forlagenes manglende volumen må også være, at de ikke i samme grad som i 
Sverige kan tegne længerevarende samarbejdsaftaler med de bedste sangskrivere eller dyrke en 
større palet af ny talenter. Hertil skal lægges, at forlagene formentlig fungerer som andre 
internationale organisationer og firmaer, hvor der typisk er større prestige og indflydelse forbundet 
med at være tilknyttet de større afdelinger. Betragter man forlagene som en vigtig investor i 
sangskrivernes fremtid, er der formentlig tabt nogle potentielt succesfulde sangskrivere i svinget 
gennem årene. Men det er altså ikke de danske forlæggeres ”skyld”, og bør henføres til den 
nordiske ubalance forlagsmæssigt.   
Endvidere skal det i relation til forlagenes volumen bemærkes, at markedet ikke er så stort og 
uoverskueligt som andre steder, hvor der kan være brug for et forlag som vagthund. Opsamling og 
udbetaling af vederlag i Danmark er velordnet, hvilket i musikerkredse og på organisationsplan 
måske har skabt et dogme om, at forlagsaftaler ikke er nødvendige28. Denne beskrivelse nikker flere 
af forlagene genkendende til, idet der peges på, at NCB og KODA kan betragtes som ‘passive’ 
indsamlere i den forstand, at disse organisationer ikke aktivt går ud og arbejder med udnyttelse af 
sangen på f.eks. film, tv, reklame, spil m.v. Dette mulige dogme er det både op til forlag, 
sangskrivere og brancheorganisationer at stille spørgsmålstegn ved.   

Man kan måske have den opfattelse, at den geografiske nærhed til forlagene ikke spiller den store 
rolle for sangskriverne. Men her fortæller studier af forretningsmæssig succes i kreative industrier 
en anden historie:   

“The facts that most experience industries are dominated by SMEs [Small and 
Medium Enterprises] , and that project-based collaboration and working together is 
common, means that proximity to potential collaborators and partners is even more 
important for experience industries than for many other industries.… Proximity and 

                                                
28 Det er ikke i undersøgelsen blevet undersøgt, om dette dogme skulle være udbredt hos sangskriverne.  
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clustering lowers transaction costs and facilitates cooperation.” (Power—Gustafsson 
2005)  

Mulighederne hænger altså sammen med geografisk nærhed.  Dette er også en af årsagerne til, at de 
svenske sangskrivere har stor succes. Det kan naturligvis ikke ændres uden videre, men forlagene 
vil med DCS få en god begrundelse for at vokse i volumen i Danmark og måske udvide deres 
aktiviteter på sigt.  

6.4.2 Musikforlagenes behov 
Forlagene har overordnet set et klart behov for, at sangskrivning med internationalt potentiale 
styrkes. Det vil dels give mulighed for større indtægter, mens flere internationale hits vil udløse en 
kædereaktion, der også vil profilere forlagene internationalt, hvad enten de er del af en større 
organisation eller ej. Er det primært markedet for danske sangskriveres sange i Danmark, der 
styrkes, vil forlagene formentlig ikke profitere heraf, fordi der sandsynligvis først og fremmest blot 
vil ske en omfordeling af de vederlag, der allerede er til rådighed.  

Undersøgelsen har konstateret, at det er vigtigt, at musikproduktionen er i orden, for at 
forlagsarbejdet kan lykkes internationalt. Derfor har forlagene brug for fremragende sange i 
musikproduktioner, der i hånden på forlæggerne udgør ‘perfekte demoer’. Denne fokus på 
musikproduktionen er samtidig en udfordring for forlæggerne, der her også skal forholde sig til 
sound/groove/mix og derfor må trække på den type kompetencer, man typisk finder hos A&R 
personalet på et pladeselskab. Her er der grundlag for erfaringsudveksling direkte med 
pladeselskaberne.  En del af denne udveksling kunne foregå i DCS regi. Her kan også kapaciteter 
blandt sangskriverne, især soundwriterne, bidrage til generelt at hæve branchens ambitionsniveau 
og kompetencer, der, som tidligere nævnt, er et væsentligt parameter for at bryde igennem 
kommercielt internationalt. 

En punktvis fremstilling af forlagenes behov vil se således ud: 
• Der er brug for sange indlejret i musikproduktioner, som præcist kan ramme markedet for pitch 

af sange. 
• Forlagenes naturlige ressourcemæssige begrænsninger giver behov for den form for kapacitet, 

som Dansk Center for Sangproduktion vil kunne tilbyde. 
• Forlagene har brug for at få sat internationalt fokus på sange skrevet i Danmark, og Dansk 

Center for Sangproduktion kan medvirke til at ‘brande’ deres virksomhed.   
• Iht. til ressourcespørgsmålet vil forlagene i samarbejde med DCSs brugere kunne søsætte 

specielle udviklingsprojekter, der til eksempel kunne handle om ‘velafprøvede’ danske hits 
oversættelse til engelsk eller andre sprog. 

• Forlagene har brug for at tiltrække internationale engelsksprogede co-writere, så deres egne 
sangskriveres værker kan gøre sig internationalt. 

• Forlagenes vil desuden have følgende direkte økonomiske fordele ved oprettelse af Dansk 
Center for Sangproduktion: 

• Forlagene kan få direkte økonomisk fordel af de sange, der udvikles i DCS, ifald de har 
forlagsaftaler med de pågældende sangskrivere. 

• Det skal desuden konstateres, at forlagene, i det det tilfælde, at en af deres sangskrivere er 
bruger i DCS, sandsynligvis vil have reducerede udgifter i forbindelse med den normale 
investering i en sangskrivers fremtid.  
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6.5 INTEGRATION AF GENRER. ANDRE SPROGOMRÅDER  

Dansk Center for Sangproduktion skal lade genrerne blande sig 

Som det tidligere er antydet, lægger hovedparten af sangskriverne ikke blot deres arbejde i 
popgenren. Indenfor andre genrer end dem, de som sangskrivere er ”kendte for”, skriver 29% af 
sangskriverne ofte værker, mens 24% svarer ”af og til”, og 29% svarer ”sjældent” (D85). I alt 72% 
af samtlige sangskrivere vil gerne arbejde indenfor andre genrer, men hele 71% af disse mangler 
de rette kreative samarbejdspartnere (D87/85). 
Flere af sangskriverne udtrykker i samtalerne lyst til at samarbejde enten på tekst, melodi eller lyd- 
fronten med f.eks. rock- eller folkartister. Men de føler, at det er vanskeligt at etablere samarbejde, 
fordi der bliver ‘set ned på’ de genrer, de primært beskæftiger sig med. Et par af soundwriterne er 
meget interesserede i at indgå i udviklingsprojekter med rock-grupper. Og sangskriverne udtrykker 
som tidligere nævnt generelt en fornemmelse af, at der i Sverige ikke er de samme skarpe skel 
mellem genrerne som i Danmark.  
Pladeselskaberne er også parate til at blande kortene. En yngre repræsentant hos pladeselskaberne 
forklarer, at der er en omvæltning på vej, ikke mindst i kraft af de nye forretningsmodeller, hvor det 
simpelthen er nødvendigt at orientere sig mod nicherne i ‘The Long Tail’. Han udtrykker, at det var 
rockmusikken, der ‘så at sige stablede den rytmiske musik på benene, men at der nu er folk på vej 
ind i branchen og hos kritikerne, der ikke er funderet i rocken og som opfatter musiklandskabet 
som meget mere facetteret, end det har været tilfældet tidligere. Det hierarki, hvor rocken som 
genre ‘står over’ f.eks. en genre som dance, er under opbrud’.  

Denne forsigtige kritik suppleres af Jan Meedom, der giver de nuværende støtteordninger følgende 
ord med på vejen: ”Vi har jo dårligt nogensinde modtaget en eneste krone fra nogle af de der tiltag, 
mens mange andre genrer bliver sendt rundt i hele verden. Man har i den forbindelse set en masse 
hype om, at NU har vi de nye Rolling Stones, men, sjovt nok, når vi har en succes, så er det rent 
faktisk baseret på salg. Og når man analyserer igennem, så er det altså dance-ting, der er blevet en 
stor eksport succes”. 

Uanset hvilke former forskellige initiativer har taget gennem tidens løb, er det indlysende, at en 
væsentlig målsætning for DCS skal være, at genrerne skal blande sig. Det er nødvendigt, ikke 
mindst set i lyset af Chris Anderssons banebrydende analyse af musikbranchen i bogen ”The Long 
Tail ”(2006), at der i centret kan opstå nye musikformer, der kan udgøre fremtidens lukrative 
nicher. Genrerne i dette regi derfor hverken skal stå oven på eller ligge nedenunder, men ved siden 
af hinanden med respekt for forskellighederne.  

 

Spændende andre markeder for sangskriverne 

Der er endnu et eksempel på, at sangskrivernes holdning til nye områder kan karakterises som 
‘åben’. Sangskriverne er nemlig interesseret i at arbejde på andre sprog end dansk og engelsk. (D89 
& D90)  
Nedenfor vises KODAs tal for indkomne opførselsvederlag fra de 20 vigtigste lande.  
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Figur 27. 

 

 
 
Kombineret med sangskrivernes appetit på det sproglige felt viser tallene med al ønskelig 
tydelighed, at andre sprog end engelsk og dansk er interessante markeder for DCS at sætte fokus 
på. Her kan DCS eventuelt målrette ressourcerne mod et bestemt territorium ad gangen og invitere 
grupper af dygtige tekstforfattere til eksempelvis en tysk eller fransk ‘uge’. 
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6.6 KUNSTOPFATTELSE OG BESLUTNINGSPROCESSER 

Skal sangskrivning behandles som en kunstart? 

‘Treating art as ”nothing special” can threathen the partisans whose status is tied up with the 
”specialness” of art’ (Victoria D. Alexander, 2003:81). 

DCS kan muligvis opfattes som en ‘en hjælp til den musik, der ikke har behov for hjælp, fordi den 
er kommerciel’. Som citatet ovenfor antyder, vil denne kritik komme fra folk, som selv er viklet ind 
i den autonome kunst. Kommerciel produktionspraksis opfattes nemlig ofte som en kontrast til 
idealet om den ægte rockkunstner, der selv skriver, spiller, synger og producerer musikken. Et 
eksempel på denne modvilje finder man i ‘Hitskabelonen’ af Henrik Marstal og Morten Jaeger, der 
mener: 

 ‘Hele populærmusikkens fødekæde af sangskrivere/artister og A&R-personer – og på sidelinjen 
marketingdirektører, managers og producere – er altså med til at sikre et vist element af 
standardisering, gentagelse og forudsigelighed, der ikke nødvendigvis er godt for nogen af parterne 
og i øvrigt heller ikke nødvendigvis er det for publikum’. (2003:71) 

En del væsentligt mere jordnære betragtninger om denne form for modstand er blevet luftet af flere 
af informanterne. Forlæggeren John Aagaard kalder fænomenet ”den danske musiksyge”: ‘Vi vil så 
gerne være berømte for noget, vi ikke er ret gode til på verdensplan, og er så flove over det, som vi 
virkelig får succes med’.   

Det kan måske virke som en meget akademisk diskussion, men disse holdninger kan have stor 
indflydelse på DCS. Henrik Smidt Sivertsen markerer, at ‘Med Dylan og de andre store 
rockautorer reproduceredes nogle romantiske skabelses- og originalitetsforestillinger om det store 
gudsbenådede geni’ (2008:39). Blandt andet af denne årsag er der opstået en ‘høj-lav’ – dikotomi, 
der ovenfor omtales som et ‘hierarki’ af en af informanterne. Henrik Smidt Sivertsens afhandling 
peger mere generelt på, at autonomi-opfattelsen har haft en større negativ indvirkning på den 
danske musikbranche, end man lige umiddelbart forestiller sig.  
Traditionelt set er strukturerne omkring kulturstøtteordninger præget af netop disse autonome 
idealer. En nærmere undersøgelse af den nu nedlagte pladeproduktionspulje hos Kunstrådet viser 
tydeligt, hvad der kan gå galt29. Det besluttende under-udvalg var udpeget via musikkens 
organisationer, hvilket ikke i sig selv er et problem. Men i strid med støtteordningens intention 
(ikke dens ordlyd, som var meget vagt formuleret) ignorerede underudvalget betydningen af 
markedsføringsplaner. Derfor blev projekter, der fra et erhvervsfagligt synspunkt burde være afvist, 
støttet.  

 
I den sociologiske musikopfattelse er der plads til, at forskellige musikfelter har hver deres æstetik, 
produktionsformer, scener og økonomi. Derfor anbefales det af denne undersøgelse, at man bør 
undgå, at et af disse felters etos anvendes som præmis for de øvrige felters kvalitet. Med andre ord 
skal beslutningskompetencen i forbindelse med DCS nøje overvejes. 

                                                
29 Se Anders Juhl : National støtte til udgivelse af musikproduktion – En rationel kulturpolitisk investering med 
uforløste potentialer (2008) 
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7 SANGSKRIVNING PÅ INTERNET  OG NUVÆRENDE SANGSKRIVER-
AKTIVITETER 

I søgen efter brugbare modeller og arbejdsformer stiller kommissoriet det naturlige spørgsmål, om 
der er internetbaserede løsninger, som DCS kunne have gavn af. Endvidere ønskes der et overblik 
over eksisterende tiltag på sangskrivningsområdet i form af sangskriverklubber, kurser og 
workshops m.v. Disse områder beskrives i det følgende.  

 
7.1 INTERNETBASEREDE SANGSKRIVERFORA OG ANDRE NET-

LØSNINGER  
7.1.1 Community-fora 

 

Der findes mange forskellige former for sangskriverfora på internettet. Mange er bygget op som en 
almindelig type community-brugerforum med emnetråde. Her kan sangskrivere og interessenter 
diskutere og sparre samt dele viden, råd og links, f. eks. www.songwriterforums.com og 
www.writersblock.com. På flere af disse sites kan man desuden lægge sine sange op eller henvise til 
dem via links. Dette både for at få råd og vejledning fra ligemænd, men også for at prøve at afsætte 
dem. Den form for pitching virker knap så målrettet, nok grænsende til det tilfældige, hvilket 
brugerne er helt bevidste om. For mange må disse fora anskues som en ekstra mulighed for at 
komme bare et skridt videre med deres sange. 

Denne type sangskriverforum er ofte gratis samt åbent for alle og har ikke et decideret professionelt 
tilsnit. Her findes guitaristen, der lige har komponeret sin første sang, den optrædende 
singer/songwriter og den semiprofessionelle projektstudiesangskriver/producer. Selv om der 
optræder masser af enkeltstående succeshistorier, ser det ud som om, den professionelle sangskriver 
holder sig væk eller måske forsvinder, når vedkommende får succes. 
Andre sites har andre vinkler og andet fokus, fx er www.thesongnet.org, der er en støttehjemmeside 
for sangskrivere i Los Angeles. www.songwriters-guild.co.uk er en mere traditionel 
sangskriverforening med medlemmer i 60 lande, men også med et lidt gammeldags fokus på den 
engelske folk- og balladegenre. Der findes mange sites som www.songwritersdirectory.com, der er 
et register over sangskrivere, men uden andre mål end at være opslagsværk. 

 

7.1.2 Song Quarters 
Internetfora kan være et supplement til netværksdannelse 

Song Quarters på adressen www.songquarters.com kalder sig selv verdens førende 
sangafsætningsforum. Det er et fuldt kommercielt foretagende, der servicerer sangskrivere og alle 
de store musikforlag med viden om hvilke af ”verdens top 500 kunstnere”, der leder efter sange, 
hvilken type musik, der er brug for, deadlines og kontaktinfo.  
 

Som sangskriver melder man sig til for et år formedelst 395 dollars eller halvårligt for 225. Song 
Quarters har inddelt leads (annoncering) i tre kategorier: Verdens top 500 kunstnere, ny-signede 
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kunstnere under udvikling samt u-signede up-and-coming kunstnere. Det var i skrivende stund hhv. 
30, 116 og 4, der annoncerede. 
Man kan vælge at respondere på de leads, som selskaberne lægger ud for de specifikke kunstnere, 
som mangler sange. Man kan også vælge at lægge sine sange ud til almindelig katalogbrug for 
andre. Man kan uploade så mange sange, man ønsker. 

Song Quarters bryster sig også af at virke som proaktiv forlægger ved at forsøge at afsætte sange, 
indsendt til bedømmelse. Et A&R panel er tilknyttet, og det tager stilling til, om den enkelte sang er 
egnet til afsætning. Har man ikke fået et svar fra panelet inden for tre måneder, er sangen ikke 
fundet god nok til at give videre. Song Quarters udsender desuden ugentlig nyhedsmail og 
publicerer artikler og interviews. 
Song Quarters er en forlængelse af Hit Quarters www.hitquarters.com, der er en mere generel 
musiker- og musikbranchehjemmeside med artikler, interviews og mulighed for eget artist-site. 
Begge sites deler søgemaskinen, HitTracker, der er et register over kunstnere og deres A&R, 
managere, producere og forlæggere med oplistning i territorier og genrer. Hit Quarters blev 
grundlagt i 1999 af Ranis og Pontus Edenberg som en paneuropæisk organisation, men inkluderede 
Nordamerika i 2001. Det har en administration, der inkluderer en række producere, forlæggere og 
sangskrivere. 

Det er svært at måle Song Quarters direkte resultater. På hjemmesiden opgøres udvalgte resultater 
for 2006-07. 120 kunstnere med top 20 hits i USA, England og Tyskland har således i perioden søgt 
sange via Song Quarters. Succesraten er dog et fortolkningsspørgsmål, da der ikke gøres 
opmærksom på, om de sange, kunstnerne har hittet med, var fundet på Song Quarters, eller om 
artisterne blot har søgt her.  
De kunstnere, der har søgt sange tæller popstjerner som Britney Spears, Ashlee Simpson og 
Pussycat Dolls, hiphoppere som 50 Cent, Chamillionaire og Xzibit, countrymusikere som Alan 
Jackson, Tim McGraw og Brooks & Dunn samt r&b-sangere som Rihanna, John Legend og Ciara. 

Song Quarters oplister en lang række superstjerner som Madonna, Gwen Stefani og Aqua som 
eksempler på kunstnere, som SQ-abonnenter har afsat sange til. Roy Orbison er også på denne liste, 
og da han døde i 1988, kan man godt tillade sig at opfatte listen som en cv-historik på de 
abonnenter, der har pitchet succesfuldt gennem årene, og ikke nødvendigvis gennem Song 
Quarters.  
Selvom Song Quarters succesrate ikke umiddelbart er verificerbar, hersker der ingen tvivl om, at 
fremtiden vil bringe flere internetbaserede communities. Denne udvikling skal DCS selvfølgelig 
holde øje med og aktivt bruge, såfremt det kan påvirke sangafsætningen i en positiv retning. 
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7.2 INTERNETBASERET MUSIKPRODUKTION OG INTRANET-
LØSNINGER. 

Udvikling af et DCS intranet til musikfiler er muligvis ikke nødvendigt 

I DCS vil det naturligvis have fordele, hvis sangskriverne, selvom de er tæt på hinanden, kan 
udveksle beskeder og filer. Frem for at skulle udvikle et dyrt intranet, var det måske en mulighed at 
se nærmere på en community-løsning, der samtidig kunne fungere som intranet. Ikke mindst, hvis 
DCS ender som en konstruktion med flere fysiske placeringer. Et eksempel på en sådan model 
kunne være indabamusic.com , der er lagt an på, at sangskrivere, musikere og producere 
samarbejder online. Indabamusic har 75.000 registrerede brugere i 150 lande.  

En dansk pendant til indabamusic er netop startet ved navn makemusic.net. Fælles for disse fora er, 
at man lægger musik ud med en beskrivelse af, hvilken type musikalsk ydelse man har brug for. Der 
er desuden knyttet en række funktioner som brugerprofil, chat og salg til forummet. Matchmaking 
foregår gennem udveksling af mp3 filer. Når f.eks. en bassist er kommet med et bud på en basgang 
til en producers track i mp3 format, og en aftale vedrørende fordeling af rettigheder eller løn er 
indgået, udveksles 32-bit filer mellem brugerne. Indabamusic har en gratis amatør/semi-
professionel del og en såkaldt pro-user del, hvor man for 10 dollar kan overføre 10 GB filer 
månedligt.  Makemusic udkommer indenfor nogle måneder i en pro-user version, der ifølge co-
founder Jonas Østergaard kommer til at koste 50 kr. pr. måned. Her kan medlemmerne både 
orientere sig mod de åbne produktionsmarkeder, men også gruppere sig i lukkede 
produktionsmarkeder, hvilket vil være nødvendigt i forbindelse med DCS. De ovennævnte type 
værktøjer, som vil kunne bruges konstruktivt i DCS regi, er under hastig udvikling. Derfor er det 
muligvis ikke nødvendigt at udvikle nye, dyre systemer specifikt til DCS på denne front.  
 

7.3 KARAKTERISTIK AF SANGSKRIVERKLUBBER OG HENVISNING 
TIL KURSER OG WORKSHOPS 

 

Det fremgår af sangskrivernes svar, at de ikke deltager i kurser og workshops og i øvrigt fortrinsvist 
deltager i co-writes, som er arrangeret af forlag, management, pladeselskaber eller dem selv. Men 
flere af informanterne sætter meget stor pris på støttemulighederne hos KODAs fraktioner til co-
writes, som de selv kan arrangere.   

Kommissoriet angiver, at der skal skabes et overblik over de eksisterende aktiviteter og initiativer i 
Danmark. I appendiks er angivet lister med henvisninger til specifikke kurser og sangskriverklubber 
(afsnit13.3) . KODA støtter opstarten af sangskrivermiljøet i Danmark og har hjulpet flere af 
sangskriverklubberne praktisk og økonomisk. Disse fungerer som inkubationsordninger og –
miljøer. Der er flere af de interviewede sangskrivere, der er startet i en sangskriverklub. Blandt 
disse angiver en informant, at sangskriverklubben var medvirkende årsag til at begynde en 
artistkarriere som vokalist. En anden informant udtrykker, at ‘det har været godt for mig i starten, 
men jeg er holdt op med komme der’. Som årsag nævnes, at der kommer alt for mange 
sangskrivere. En af informanterne har bl.a. deltaget i co-write workshoppen ‘Listening Room’ på 
Samsø. Resultatet udtrykkes således: ‘Det er få af de sange, jeg har brugt til noget, men det er en 
sindssyg god øvelse’ 
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Der en anden vigtig iagttagelse at gøre omkring de fleste sangskriverworkshops. Ganske få af disse 
tiltag ser ud til afgørende at befordre den i praksis-afsnittet beskrevne nødvendige integration af 
songwriting og soundwriting. Det betyder, at demo-produktet, der kommer ud af workshoppen, kan 
være vanskeligt at komme videre med i en afsætnings-sammenhæng.   
Både sangskriverklubber og workshops i f.eks. KODA-regi ser ud til at være gode og 
betydningsfulde for de semi-professionelle lag men har svært ved at tiltrække eliten og de største 
talenter. De kan karakteriseres som en del af en pipeline frem mod en professionel karriere, hvor 
DCS måske bliver et senere stop. Hvis der skal der laves kurser eller clinics i DCS, skal det være 
efter brugernes egne ønske. Der kan være tale om teknik-specifikke kurser eller coachlignende 
forløb med internationale kapaciteter, som et par af informanterne har været inde på. Ifølge 
undersøgelsen vil det dog ikke være en god idé at anvende DCS som kursus-lokale, da det vil støde 
den vigtigste målgruppe, eliten, fra sig.  
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8 INITIATIVER TIL INSPIRATION FOR DANSK CENTER FOR 
SANGPRODUKTION 

 
Der er blevet researchet efter initiativer, der på musikkens felt kunne ligne det, der tegner sig med 
Dansk Center for Sangproduktion. Der findes en del mindre produktionsfællesskaber af studier, 
som opstår ved at folk, der kender hinanden, slår sig sammen. Disse fællesskaber er for små og for 
specielle til, at de kan anvendes som modeller for DCS. Det største eksempel på et sådant 
produktionsfælles er Njalsgade-komplekset i midten af 1990´erne, som tidligere er beskrevet.  

Vender man blikket mod udlandet, er der især to større offentligt initierede initiativer, der vækker 
opmærksomhed. Det ene hedder Popcluster 013 og ligger i den hollandske by Tilburg. Her satses 
bredt på popmusikken som et specifikt erhvervsområde for at fokusere og brande byen Tilburg.  
Det andet er det svenske Rock City kompleks, der er opstået i tilknytning til byen Hultsfreds årlige 
festival. Rock City har bl.a. opbakning fra den meget store svenske fond  
Knowledge Foundation, også kaldet KK-stiftelsen. KK stiftelsen fik i 1994 en startkapital på 3,6 
mia. svenske kroner og har siden dens oprettelse givet over 6 mia. svenske kroner i støtte til 
omkring 2000 projekter. Siden 1999 har stiftelsen støttet oplevelsesindustrien med 150 mio. 
svenske kr. De svenske initiativer og det hollandske projekt vurderes til at være henholdsvist meget 
omfattende og for specifikt rettet mod byudvikling. Til gengæld danner det svenske Hultsfreds 
initiativ udgangspunkt for en model for oplevelsesøkonomisk udvikling kaldet ERIBA modellen, 
som også har fungeret som inspiration til denne rapport. 

Det projekt, der tegner sig med DCS er ret unikt på musikkens felt. Og derfor er der fundet tre 
paralleller til projektet med gode resultater og erfaringer udenfor musikkens eget område. Alle har 
det tilfælles, at deres erfaringsgrundlag er spiret i den danske muld.  
 

8.1 PARALLEL: THE ANIMATION WORKSHOP I VIBORG. 
 
The Animation workshop i Viborg (www.animwork.dk) startede i 1989 og har langsomt vokset sig 
større. Det er nu en institution med støtte fra Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og 
Videnskabsministeriet og har en samlet omsætning på 28 mio. kr. om året. Jakob Høgel, der er leder 
af Det Danske Filminstituts støtteordning New Danish Screen, som både er målrettet de nye talenter 
på professionelt plan samt de mere erfarne, peger på The Animation Workshop som et rigtig godt 
eksempel på, hvordan professionelle talenter kan integrere sig med kapaciteterne. Filminstituttet er 
fast samarbejdspartner med centret i Viborg, der betragtes som førende indenfor sit felt i 
Nordeuropa. The Animation workshop består nu 5 afdelinger: Bachelor of Arts Department – 
Professional Training – The Drawing Academy – Center for Education and Animation og The Open 
Workshop. 
Det var The Open Workshop, som var udgangspunktet for centret, og som undersøgelsen  
fortrinsvist beskæftiger sig med. Navnet The Open Workshop betyder ikke, at værkstedet er åbent 
for alle, men at der kan ansøges om plads på værkstedet. Her stilles der faciliteter og undertiden 
også økonomiske midler til rådighed til udvikling af ansøgernes projekter indenfor film, TV og 
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computerspil. Lederen af stedet, Morten Thorning, har været med fra starten og giver en række 
erfaringer og idéer videre.  
 

Etablering af et miljø 

Morten Thorning beskriver de kreative som en særlig ‘stamme’, for hvem det er særligt vigtigt at 
der er skabes et fysisk ‘stammeområde’, hvor de kreative føler, at ‘det er et fedt sted at mødes’. 
Man vil gerne være sammen om samme interesse. ‘De folk, der søger ind her ved, at de kommer til 
et sted, hvor der er en masse andre professionelle, der arbejder’. Noget af det første Morten 
Thorning fremhæver, og som han ved, kan lyde banalt, er, at der skal være et sted, hvor folk kan gå 
hen at spise. ‘Folk arbejder jo på alle mulige tider af døgnet, der er jo nogen, der elsker at arbejde 
om natten, og så er det vigtigt, de kan gå ud i køkkenet, åbne et køleskab og spejle et æg’.  
Han beskriver det som sin primære opgave at sørge for, at rammerne hele tiden faciliterer de 
kreatives ønsker og behov. Så snart energien er til stede, skal folk nok motivere sig selv.   
I opstarten må man ud og ”hive fat i de kreative,” efter Thornings opfattelse, for der går mindst 1  
år, før man er oppe på den kritiske masse, så folk selv begynder at henvende sig. Man må i denne 
startfase sørge for have nogle netværksskabende aktiviteter. Eksemplet med et at finde et fælles 
projekt, der skal skrives sange til, synes Thorning lyder som et rigtigt tiltag. Men ‘det skal være 
reelle projekter – noget der resulterer i udgivelse’. 

I startfasen knyttede The Animation Workshop bånd til nogle af de store amerikanske 
animationsselskaber. Amerikanerne ville gerne deltage, for så kom de ud af deres eget hektiske 
miljø. Morten Thorning tilføjer, at det var en kæmpe fordel, at The Animation Workshop var det 
første sted af sin art. ‘På den måde har vi fået opbygget et kæmpestort netværk. Vi havnede 
simpelthen i et vakuum, hvor der ikke var nogen som os før lang tid senere’.  
 

Betydning af internationale gæster og recidences 

The Animation Workshop inviterer en del udenlandske gæstelærere, hvilket har en positiv 
afsmittende effekt på stedets energi. Derfor, anfører Thorning, er der gæste-lejligheder, og det er 
meget vigtigt. Tilknyttet de øvrige faciliteter findes et helt kompleks med 7-8 værelser og køkkener. 
Der er nemlig brug for, at de internationale kapaciteter kan være der et stykke tid.  
 

Professionel medindflydelse, graden af åbenhed og social funktionalitet.  

‘Værkstedet er lukket i den forstand, at du kun er omgivet af folk, der vil det samme som dig selv, 
men på mange forskellige måder’. Der foregår en meget skrap sortering af de personer, der ønsker 
at komme ind. Men er man først kommet ind, er der meget frie rammer.  
‘Desuden sørger vi for, at nogle af de professionelle selv er med til at udvælge talenterne, for så er 
der en sikkerhed for, at det vil fungere’. I udvælgelsesprocessen handler det ifølge Thorning bl.a. 
om at finde ud af, om ansøgerne kan begå sig socialt. 
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Morten Thorning og udvælgelsesteamet sørger for, at der hele tiden er et overtal af de 
professionelle i forhold til en mindre gruppe af professionelle talenter. Der er i orden at sende et 
lille antal ‘uslebne diamanter’ ind i miljøet af kapaciteter. Thorning forsikrer, at ser den højt 
professionelle, at talentet arbejder målrettet for tingene, så sker der en accept.   
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8.2 PARALLEL: STATENS VÆRKSTEDER FOR KUNST OG HÅNDVÆRK.  
 

I centrum af København, i et pakhus ved vandet på Christianshavn ligger Statens Værksteder For 
Kunst og Håndværk (www.svkh.dk/dk). Stedet er et professionelt tilbud til udøvende kunstnere, 
kunsthåndværkere, designere og konservatorer med meget store, rummelige faciliteter og 
professionelt udstyrede specialværksteder, som muliggør projekter, der ikke kan gennemføres på 
anden vis. Der er mulighed for at søge et arbejdsophold, og stedet har også to recidences, der er 
forbeholdt tilrejsende fra provinsen. 

Gammel Dok, som stedet kaldes blandt fagfolk, har på en gang en kunstnerisk og håndværksagtig 
atmosfære og har eksisteret siden 1986. Her findes i alt 9 værksteder, f.eks. et stort smedeværksted,  
et træværksted, et tekstilværksted, et fotolaboratorium m.v. Gammel Doks vision er at være et sted, 
‘der gennem samarbejde, høj faglighed og faciliteter af høj kvalitet kan yde et afgørende bidrag til 
udviklingen af særligt krævende projekter, og hvor der gives tilbud til nye talenters professionelle 
udvikling’. 

Statens Værksteder For Kunst og Håndværk drives som en statsinstitution efter en 4-årig 
resultatkontrakt med Kulturministeriet og en årlig bevilling på omkring 7.5 mio. kr., heraf  2.9 mio. 
i personaleomkostninger og 1.7 mio. kr. i husleje. Institutionen har fire fokusområder, som er 
billedkunst, kunsthåndværk, industrielt design samt konservering og restaurering. Hvert område har 
sit eget udvalg med 3 medlemmer, typisk udpeget af Akademirådet og den faglige forening på det 
pågældende område. 

Det interessante ved Gammel Dok er, at kunst, håndværk og industrielt design forenes. Der kan på 
værkstederne ses folk arbejde side om side med henholdsvis moderne kunstinstallationer og 
udvikling af designmodeller til brug for industriel masseproduktion. Her er med andre ord ikke et 
modsætningsforhold mellem det kommercielle og det kunstneriske.    

For at få en jordnær beskrivelse af stedet, interviewede jeg et par af de kunstnere, der i flere 
omgange har arbejdet på værkstedet.  

Værkstederne ledes af erfarne konsulenter med enten kunstfaglige og håndværksfaglige baggrunde. 
Deres direkte opgave er at vejlede brugerne i en kompliceret (og livsfarlig) maskinpark. Men det 
kan være svært at sætte en skillelinje for disse folks vedkommende: Er de håndværkere eller 
kunstnere? Et eksempel kunne være Ingvar Rønne, som leder træværkstedet. Ifølge mine 
informanter fra stedet, er der ikke noget at vide om træ, som Ingvar Rønne ikke ved. Alligevel tager 
han den unge og urutinerede bruger ved hånden og oplærer vedkommende med stor tålmodighed, 
vel og mærke hvis han kan se, at den rette arbejdsindstilling er til stede. Hvis man ikke er 
interesseret i at lære noget, har man indtryk af, at servicen risikerer at falde til et formelt niveau.  

Selvom der er tale om en statslig institution, er det faktisk muligt at arbejde døgnet rundt. Kulturen 
på stedet er ikke møntet på, at brugerne skal samarbejde. Men der eksisterer ifølge brugerne en god 
atmosfære, hvor de fleste finder ud af, at give fred til den, der står og arbejde ved siden af.  
Man kunne måske med fordel lede efter lighedstegn mellem de værkstedsledere, der arbejder ved 
gammel dok, og de faste brugere, der eventuelt kunne tænkes at have en plads på DCS. Den læring, 
der foregår på dette sted, er peer-to-peer learning, selvom den nok snarere her ville blive betegnet 
mesterlære.  
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8.3 PARALLEL: SUCCES I FILMBRANCHEN VED FOKUS PÅ STARTEN 
AF VÆRDIKÆDEN 

 

DCS´s nødvendige specialiserings- og højkvalitetsvision svarer til et langsigtet strategisk arbejde 
indenfor dansk film, der vendte en negativ udvikling til fremgang i slutningen af 90´erne. Dette 
arbejde kulminerede med succeser fra bl.a. Thomas Vinterberg, Peter Flinth, Per Fly og Ole 
Christian Madsen og tæller blandt manuskriptforfatterne navne som Bo Hr. Hansen, Kim Fupz 
Aakeson og ikke mindst manuskriptforfatteren Mogens Rukow, der samtidig var et af de 
væsentligste omdrejningspunkter for dette strategiske arbejde.  

Sidst i 90´erne bliver succesen tydelig i offentligheden med f.eks. Dogme95-manifestet og filmen 
Festen. Forarbejdet er mindre kendt, men grundigt dokumenteret. Jeg støtter mig til en 
tidsskriftartikel af journalist og nu Ph.d. studerende Eva Novrup Redvall, der er ophavsmand til de 
informationer, der bringes i et kort sammendrag nedenfor30 

Udgangspunktet i starten af 1970´erne var, at instruktøren i dansk film blev opfattet som auteur, en 
såkaldt writer-director, og at manuskriptforfattere ikke skulle blande sig i arbejdet med filmen. 
Adskillige års forsøg på specialisering mislykkedes: De strandede på instruktørernes uvilje mod at 
anvende manuskriptforfattere. I en pause herefter udvikledes et pædagogisk grundlag for at 
nedbryde denne modvilje31.  I filmskolens regi blev der i 1988 dannet en selvstændig 
manuskriptlinje med Mogens Rukow og Lars Kjeldgaard som de drivende kræfter. Resultatet blev, 
at der dannedes stærke teams mellem instruktører og manuskriptforfattere og ud fra filmskolen kom 
folk, der alle var interesseret i at skabe historier i tæt samarbejde med andre, blandt andre den 
såkaldt ‘gyldne årgang’ af kendte instruktører som bl.a. Thomas Vinterberg (Festen 1998, It´s All 
About Love 2003), Peter Flinth (Ørnens Øje 1997), Per Fly (Bænken 2000, Arven 2003 Drabet 
2005) og Ole Christian Madsen. (En kærlighedshistorie 2001, Nordkraft 2005). 
Den erfaring som kan uddrages her, er, at den kommercielle succes opstod på baggrund af et 
strategisk arbejde med at indføre specialisering i produktionsprocessen ved at facilitere mødet 
mellem kreative aktører med forskellige roller. Det ud til, at DCS kunne spille en lignende 
strategisk rolle.  
Forskellene består i, at producer og sangskriverområdet ikke til fulde indgår i et 
uddannelsesmæssigt forløb. Selvom Rytmisk Musikkonservatoriums bacheloruddannelse som 
sangskriver starter i E2009, er det nuværende professionelle miljø autodidakt. Her er der blandt 
sangskriverne oven i købet et ønske om samarbejde. Og iflg. pladeselskaberne er det muligt at 
inddrage artister i DCS, selvom det ikke er problemfrit. Pladeselskaberne mener, at DCS kan 
anvendes som et attraktivt sted for artister at finde samarbejdspartnere, så kvaliteten af sangene kan 
få det sidste skub opad. Undervejs i filmskoleforløbet kunne desuden observeres en stærk modvilje 
mod specialiseringsprojektet i de kunstkommenterende kredse. En modvilje, der stadig kan 
lokaliseres. En lignende reaktion kan man derfor også forvente ved en eventuel etablering af DCS. 

                                                
30 Forløbet er beskrevet af Eva Novrup Redvall i Skriverkarle og kamerakrukker(2008) og belyses detaljeret i Ph.d.-
afhandlingen Dansk films nye bølge: afsæt og aftryk fra Den Danske Filmskole  af  Heidi Philipsen (tidl. Jørgensen). 
31 Forløbet er beskrevet i ovennævnte Ph.d.-afhandling.  
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Vigtigste parallel til Dansk Center for Sangproduktion er således, at det strategiske fokus i 
filmbranchen på netop at styrke indsatsen i det allerførste led af værdikæden – på manuskriptet – 
medfører et generelt og varigt kvalitetsløft. 
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9 PLACERING 
I forhold til placering af DCS mener de fleste af informanterne, at centret skal ligge centralt i 
København. Et fåtal mener, at centret bør ligge i Københavns opland, mens et enkelt forlag mener, 
det bør ligge i provinsen (D50). Dette sidstnævnte forlag understreger problematikken i forhold til 
placeringen, idet forlaget selv er placeret i Ålborg og alle de øvrige informanter er bosat eller har 
kontor i København. Adspurgt herom, kan over 50% blandt pladeselskaber og sangskrivere godt 
forestille sig 1-2 mindre afdelinger i provinsen, og kun 30% er modstandere af denne idé. Flere af 
modstanderne argumenterer ud fra en ren omkostningsbetragtning, altså uden en faglig eller egen 
forretningsmæssig begrundelse. Fra en anden synsvinkel må det imidlertid anerkendes, at en del af 
det talent, der bryder igennem internationalt i disse år har slået deres folder i provinsen, med 
Alphabeat, Camille Jones og Ida Corr som de seneste eksempler herpå.  
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10 SAMMENFATNING AF ERFARINGER FRA LIGNENDE TILTAG OG 
BEHOV HOS SANGSKRIVERE, FORLAG OG PLADESELSKABER  

 
”An important point too is that the creative industries need more than just creative 
individuals. A system is important—with supportive structures that stimulate 
encounters and thus the exchange of knowledge and creativity as a process. An arena 
or forum in which to gather is necessary for informal communication, validation by 
experts and small talk. Occasionally such systems and arenas arise and grow 
randomly, particularly in big cities. In smaller places however, it can be more difficult 
for this to occur naturally, and it thus requires more government intervention.”  (The 
Eriba Model: 95) 

 
10.1 BEHOV PÅ DET STRATEGISKE PLAN. 

 
Det danske marked har en lille størrelse målt på international skala. Dette giver i sig selv vægtige 
grunde til at forbedre de konkrete rammebetingelser for kommerciel sangskrivning.   

Erfaringen fra filmbranchen bekræfter dette synspunkt. 
Filmbranchen skabte succes via en strategi, der fokuserede på manuskriptfasen. Denne strategi 
har stor lighed med Dansk Center for Sangproduktions målsætning, nemlig at hæve kvaliteten af 
sangene, der  - i lighed med manuskripter – skabes i starten af værdikæden.  

Musikbranchen har brug for internationalt at brande sig på nye måder og forlagsbranchen har 
behov for at vokse. 

 
10.2 BEHOV PÅ ØKONOMISK NIVEAU. 

Det økonomiske potentiale er indlysende fra samtlige aktørers synsvinkel. 

Der er kortlagt et potentiale på nationalt niveau, der berettiger en investering. 
Centret er erhvervsorienteret og retter sig især mod internationale markeder. 

 
10.3 MÅL PÅ KONCEPTUELT OG INDHOLDSMÆSSIGT NIVEAU 

Den professionelle sangskrivning skal i DCS sætte det højeste ambitionsniveau på samtlige 
musikalske parametre. Kun derved nås det erklærede mål om det højest mulige kvalitetsniveau.  
DCS rummer et væsentligt element af nytænkning, da der er blevet afdækket en mulighed for at 
integrere forskellige praksisser i sangskrivningen under samme tag.  
Som støtteobjekt ligger initiativet på en skala et sted mellem kunst og håndværk, men initiativet 
skal være erhvervsminded og kommercielt for at fungere efter hensigten.  
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10.4 CENTRETS GRUNDTANKE 

 

I centret skabes sange af højeste kvalitet gennem: 
Peer-to-peer læring 

Samarbejde 
Det højest mulige ambitionsniveau 

 
Professionel kommerciel sangskrivning er en komplementær proces, hvor forskellige 
kompetencer og praksisser mødes på individ-niveau. Succeserne opstår hovedsageligt i 
autodidakte rammer, præget af samarbejde og peer-to-peer learning, men uden at være sat i 
system. Centret sørger for den nødvendige systematisering. De kommende brugere er på forhånd 
i overensstemmelse med stedets grundtanke. 

 

10.5 CENTRETS MÅLGRUPPER AF SANGSKRIVERE 
 

1. Danske sangskrivere med forskellige profiler (jvf. Afsnit 4.1-4.6) 

Der er indkredset i alt 6 brugerprofiler, der hver er en del af bestemte praksisser. Det er afklaret, 
at disse profiltyper vil kunne indgå i nye samarbejdskonstellationer.  

DCS målrettes to brugerniveauer:  
en elite  

professionelle talenter 
 

2. Tilrejsende kreative kapaciteter 
De tilrejsende kreative kapaciteter skal hæve danske sangskriveres niveau, skabe et internationalt 
orienteret miljø og uddybe danske sangskriveres netværk. 

 
10.6 CENTRETS MÅLGRUPPER I ERHVERVSLIVET 

 
1. Musikforlag – kan få et direkte økonomisk udbytte i form af ophavsretsvederlag ved at indgå 
samarbejdsaftaler med stedets brugere, der leverer sange i den nødvendige kvalitet.  
2. Pladeselskaber - Kan få indirekte økonomisk udbytte ved at lade egne artister indgå i 
samarbejde med centrets brugere, og derved opnå øget indtægt gennem mersalg af fonogrammer 
og anden udnyttelse af masterretigheder. 
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10.7 DET SOCIALE MILJØ I DANSK CENTER FOR SANGPRODUKTION 

 

Erfaringer fra lignende tiltag og informanternes svar danner basis for DCS´s sociale model: 
Det skal sikres at kommende brugere agerer i overensstemmelse med grundtankerne. 

Der skal være er en balance på bruger-niveau, hvor eliten i overtal. 
Netværksdannelse skal ske på brugernes egne betingelser 

Professionelle talenter indsluses i kontrolleret antal 
Udadtil er centrets opsøgende og inviterer talenter på besøg, men sørger for arbejdsro til dets 
faste brugere og begrænser herunder antallet af ikke-professionelle gæster.  
Indadtil sikrer centret en høj grad af frihed for brugerne 

Der er begrænsninger i invitationsret til samarbejde for nye brugere 
Stedet er for brugerne selv: der er ikke kurser eller besøg, medmindre det aftales. 

 
10.8 FACILITETER 

 

Formålet med faciliteterne er at integrere praksisser og skabe rammer om mødet mellem 
komplementære kvalifikationer indenfor sangskrivning.  

Der skabes rammer til de 6 forskellige sangskriver - praksisser. 
Der skabes rammer for det uformelle møde og peer-to-peer-learning. 

Der er køkkener og andre faciliteter, der erfaringsmæssigt er nødvendige. 
 

Faciliteterne skal ikke være gratis men på markedsvilkår, hvilket de kommende brugere selv peger 
på. Der udlejes: 

Studierum, kontor og netværk ekskl. udstyr til faste brugere med fast lejeaftale 
Lokale inkl. fælles studierum inkl. netværk ekskl. udstyr til professionelle talenter i kortere eller 
længere perioder 
Desuden er der:  

Fælles lokaler til sangskrivningsbrug for ad hoc gæster 
Større fælles indspilningsfacilitet 

Fælles mixfacilitet, der udlejes på markedsbetingelser til faste brugere 
Kombinerede branche, møde - og showcase faciliteter. 

Lejligheder for tilrejsende internationale kapaciteter 
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10.9 AKTIVITETER 

 

Brugernes egne projekter omkring sangskrivning 
Netværkskabende aktiviteter med musikbranchen nationalt og internationalt 

Fælles indkøb/pulje til: sessionssangere. studiemusikere. Eventuelt med tilskud fra centret eller 
andre. 

Andre aktiviteter, der på brugernes præmisser opbygger fællesskab 
Centerfinansieret produktionspulje, se  6.1.6 

Center/pladeselskabsfinansieret bandwriterpulje, se 6.3.2 
Research og forskning i sangskrivning 

 
10.10  STARTFASE 

Der skal knyttes internationale bånd og aftaler i opstartfasen 

Der skal indgås aftaler om konkrete projekter med f.eks. 1-2 producenter, så der skabes interesse og 
samling i startfasen: En start-pulje. 

Stedet er formentlig det første af sin art, hvilket erfaringsmæssigt er en fordel.  
Det vil erfaringsmæssigt tage mindst 1 år, før den kreative ‘kritiske masse’ er etableret. 

Det kan blive nødvendigt med en etableringsrabat  
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11 BESKRIVELSE AF KONKRETE MODELLER FOR DCS 
 

En af de modeller for DCS, som jeg forestillede mig i opstartsfasen til denne undersøgelse var en 
slags sangskriver-klubhus. Men resultaterne af undersøgelsen peger væk fra denne model: Man kan 
ikke lave et frit & åbent sted hvor semi-proffer har deres gang til kurser og workshops, for det er de 
professionelle simpelthen modstandere af.  

Det er et enten/eller. Som nævnt ovenfor, har The Animation Workshop haft held til at skabe et 
sted, hvor der både foregår undervisning af talenter og findes et arbejdsområde kapaciteterne, blandt 
andet ved at tilbyde de professionelle en undervisningsrolle og nogle formidable 
produktionsrammer. Men her er også tale om et felt, hvor selv ikke stjerner har alt udstyret til 
rådighed, og hvor alle er vant til, at antallet af samarbejdende individer i de specifikke projekter er 
højt. Sådan er forholdene ikke i sangskrivningen. Der er ikke brug for et stort hold til fuldførelse af 
en sang eller musikproduktion, og det er ikke vanvittigt dyrt at etablere et professionelt setup og 
eventuelt kombinere det med leje af et stort mixstudie.  

Det vil stride mod resultatet af analysen, hvis jeg foreslog flere væsensforskellige modeller for 
DCS. I stedet vil jeg anbefale en model, der kan skaleres til forskellige størrelser. Det er mit 
indtryk, at informanterne vil trives bedst i overskuelige rammer. Ud fra de erfaringer, der er fra 
Njalsgade komplekset, fra The Animation Workshop og de historiske eksempler, skal centrets have 
flere afdelinger, der ikke føles så store, at brugerne ikke lærer hinanden at kende og dermed 
risikerer at isolere sig.  

Man kan derfor forestille sig: 1 center – der er delt i et antal overskuelige afdelinger, der hver især 
har den samme grundlæggende struktur, som jeg beskriver nedenfor. Antallet af brugere per 
afdeling bør ikke overstige 25 individer. Overskueligheden kunne f.eks. foregå ved etageadskillelse, 
men det kunne også komme på tale at oprette f.eks. 2 afdelinger, ikke fjernt fra hinanden, men med 
en fælles administrativ overbygning.  
Der kan finde en grad af udveksling sted mellem disse afdelinger. Dette kan skabe en fleksibilitet 
både i forhold til matchmaking mellem kreativt komplementære sangskrivere undervejs, men kan 
også være en udvej til løsning af personlige konflikter. Og så vil det måske kunne tilføre et element 
af konkurrence, som jeg tror, vil være en ret motiverende, og for den enkelte afdeling, samlende 
faktor.  

Når disse afdelinger er etablerede, eller samtidig med det, vil jeg anbefale, at der måske laves en 
satellit i provinsen, på en mindre skala. De nye regioner og kommuner er ved at finde deres 
kulturelle profiler, og der bør i den forbindelse være mulighed for at indgå i et frugtbart samarbejde. 
Der er mange nylige eksempler på at de store kommercielle succeser har rod i provinsen. Det 
afgørende er, at der det/de pågældende sted(er) er den påkrævede kritiske elite/talent - masse.   
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11.1 ORGANISATORISK RAMME 

 

Man kan forestille sig flere forskellige modeller for centrets konkrete organisation. Jeg mener, at det 
i det videre forløb må drøftes, hvordan organisationen skal se ud. Men flere af informanterne har 
været inde på at der i organisationen bør være et advisory board. Det følgende er en beskrivelse af 
dette boards funktion og sammensætning med afsæt i undersøgelsens resultater.  

 
11.2 ADVISORY BOARD 

Organisationerne kunne udpege et antal repræsentanter til advisory board på baggrunden af disses 
kunstneriske og kommercielle succes. Advisory boards vigtigste funktioner er, i fællesskab med 
centrets ledelse, at træffe beslutninger om hvem, der skal få en plads i centret og fungere som et 
professionelt netværk for centrets ledelse. 
Som det tidligere er fremhævet, vil den ønskede udvikling bl.a. opstå via de enkelte særligt 
kompetente og kreative individer, der i overskuelige rammer kan tage et mindre antal talenter under 
vingerne og dyrke samarbejdet i fred og ro. Og det, der kan vække disse folks interesse, er nogle 
særligt lækre og gode rammer og adgang til faciliteter og services, de normalt ikke råder over. 
Derfor er det nødvendigt, at centrets kapaciteter er en del af beslutningsprocessen omkring hvem 
der skal ind: De skal være tilfredse med hvem, der udpeges til kommende potentielle 
samarbejdspartnere. Men de skal også føle en stor grad af ejerskab til projektet og stedet. 

Bag succesen i Njalsgade lå der bl.a. følgende forhold, som Kenneth Bager har formuleret det: ”Vi 
fik indført i lejekontrakten, at alle dem, der skulle ind og have lejemål, de skulle godkendes af os”.  

Jeg vil kraftigt anbefale, at eliten blandt brugerne, der skal sammensættes på baggrund af deres 
dokumenterede kommercielle succes og erfaring, har en høj grad af indflydelse på hvem der gives 
adgang til centret. Organisationerne i konsortiet skal i fællesskab udpege den faste elitestab, baseret 
på kommerciel gennemslagskraft, besiddelse af stærke netværk og evner for samarbejde. 
Organisationerne bør udpege de resterende medlemmer af advisory board efter samme 
retningslinjer. Ved beslutning om hvem, der gives adgang, skal de faste brugere i tilfælde af 
manglende enighed have det sidste ord. Samtlige af boardets medlemmer kan have en formel 
indstillings ret.  

Ovennævnte konstruktion er ikke normal i kulturelle sammenhænge, hvor de af organisationerne 
udpegede rådsmedlemmer ofte har beslutningskompetencen. Men det er præcis den model, man kan 
iagttage hos Det Fri Forskningsråd, der er et uafhængigt råd. Her er det eliten blandt forskerne, der 
beslutter, hvem der skal tildeles midler. I DCS´s tilfælde er der desuden en ekstra faktor, der er 
argument for at den foreslåede model.De faste brugere skal indgå i et ‘kollektiv’ med nye brugere. 
Denne forudsætning er væsensforskellig fra situation ved støttetildeling i f.eks Kunstrådets regi, 
hvor rådsmedlemmerne uddeler midler, der herefter anvendes i individuelt afgrænsede projekter.  
For at sikre kontinuiteten foreslås det også at der skal være begrænsede rettigheder for talent-
brugere ift. hvem der kan inviteres ind til ad hoc samarbejder, mens eliten skal have fri ret hertil. 
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11.3 FYSISKE RAMMER 

Lys og luft vil være et meget tiltrækkende element. Hvis man oven i købet kan skabe et sted, der på 
arkitektonisk højt plan signalerer kreativitet og professionalisme udadtil, vil man kunne skabe 
yderligere international opmærksomhed omkring Centret . 
Jeg har nedenfor lavet en model, der ikke skal opfattes som en arkitektonisk plan og heller ikke skal 
opfattes som et forslag til antallet af individer og centrets størrelse. Men modellen signalerer en 
vigtig ting vedrørende balancen mellem antal individer af elite og talent, som helst skal være i 
elitens favør.  
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Figur 28  
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Skematisk ser det ovenstående således ud:  
Elite facilitet:  XX antal enheder med studie, kontor, med eller uden indspilningsboks.  

  Leje på markedsvilkår men attraktive fælleslokaliter og særlige services. 
  Brugerprofil:  soundwriter 

    producerartist  
Etablerede topline writere eller basewritere (uden indspilningsfacilitet). Det understreges at disse i 
øvrigt også kan være solisterwritere, der i denne sammenhæng fungerer som toplinere eller 
basewritere.  

Talent facilitet 1 Lille antal mindre lokaler til med en lille arbejdsstation.  
  Leje på markedsvilkår, evt. reduceret med en art stipendium 

  Brugerprofiler: solistwriter 
    Bandwriter 

    Toplinewriter/basewriter 
Talentfacilitet 2 Lille antal mindre lokaler med studie og fælles indspilningsboks. 

  Leje på markedsvilkår, evt. reduceret med en art stipendium 
  Brugerprofil:  producer/soundwriter 

    remixer/dj 
 

Residence  Få lejligheder i tilknytning til centret.   
  m. eget køkken & bad.  

  Brugerprofil:  internationale sangskrivere 
    Internationale producere/soundwritere 

    Internationale artister m.v. 
Fællesfaciliter Opholdssted 

  Kreativt område med instrumenter 
  Køkken 

  Større indspilningsfacilitet til ensembler, kor el .lign  
  Fælles mix studie:  på markedsbetingelser for eliten 

    gratis ved samarbejde med talenter 
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11.4 ØKONOMI OG AFRUNDING 
Samtlige sangskrivere med egne produktionsfaciliteter understreger, at de faste pladser (i 
ovenstående betegnet ‘elitefacilitet) skal udlejes på vilkår, der svarer til kvadratmeterprisen af 
lignende faciliteter, for at sikre professionalismen.  

Det foreslås, at talentfaciliterne stilles til rådighed til en pris, der er markedsvilkår med et 
‘stipendium’ som tilskud. 

Det vil også kunne komme på tale, at faciliteterne forbeholdt internationale sangskrivere kan udlejes 
til pladeselskaber eller forlag, der ønsker at arrangere samarbejde i centret med sangskrivere der 
ikke er udpegede brugere. Men enhver ekstern anvendelse af centret skal ske i forståelse med dets 
faste brugere.  

En større del af driften samt bygninger bør ske ved ekstern offentlig finansiering. Der peges på, at 
organisationerne er involveret direkte i startfasen og senere som løbende rådgivere og supervisorer, 
men udover dette lader ansvaret overgå til brugerne i et omfang, der nærmer sig den private sektor. 
Organisationerne kan på denne måde signalere, at DCS ikke skal være et sted, der anvendes til at 
føre organisationernes egne kulturpolitik. Undersøgelsen har konstateret et bredere 
samfundsøkonomisk potentiale af større omfang og skal initiativet skal især betragtes som et 
eksportorienteret tiltag der, i modsætningen til offentlig støtte på de fleste andre af kulturens felter, 
både er målrettet på at skabe omsætning og vækst og er i stand til at dokumentere sit realistiske 
potentiale. 
 

 
 

 
Anders Juhl, København, september 2009 
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13 BILAG. 
 

13.1 KOMMISSORIUM 

 
Kommissorium for behovsundersøgelse vedr. etablering af  
”Center For Sangskrivning” 

Baggrund  
Center For Sangskrivning32 er et projekt, der er initieret af et konsortium bestående af KODA, 
Dansk Musikforlæggerforening (DMFF), Danske Populærautorer (DPA), Danske Jazz, Beat og 
Folk Autorer (DJBFA), IFPI Danmark og Rytmisk Musikkonservatorium (RMC).  

 
Centerets formål og mål 

Formålet med Center For Sangskrivning er at styrke kvaliteten i dansk sangskrivning, både 
kunstnerisk og kommercielt, med henblik på:  
• At skabe bedre publikumsoplevelser, 
• At øge musikbranchens indtjening, gennem øget salg, koncertvirksomhed og beskæftigelse 

generelt, 
• At øge musikeksporten, 
• At styrke samarbejdet mellem musiklivets virksomheder, uddannelser og organisationer, 
• At styrke musikkens rolle i oplevelsesøkonomien og i kulturlivet generelt. 
Den primære målgruppe er professionelle sangskrivere, der har potentiale til en 
national/international karriere. Centeret bør have et primært erhvervsmæssigt formål, der skal ses i 
forlængelse af intensionerne med bl.a. støtteordningen til musikeksport og den nu nedlagte 
støtteordning til pladeproduktion, hvor der sker en udvælgelse på baggrund af 
kunstnernes/projekternes kommercielle potentiale.  

Målet er at etablere et kreativt og innovativt miljø for sangskrivere, hvor samarbejde og synergi er 
kodeordene. Hvor man deler ideer, erfaringer, viden, færdigheder med sine samarbejdspartnere. 
Hvor man gennem samarbejde mellem ligeværdige, engagerede og kompetente aktører opnår højere 
kvalitet med større indtjening til følge. 

 
 

 
                                                
32 ”Center for sangskrivning” er projektets arbejdstitel 
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Centerets opgaver 

Centeret skal først og fremmest være et kreativt miljø, hvor sangskrivere kan mødes og arbejde 
sammen i forskellige konstellationer. Et centralt element er cowriting sessions med sangskrivere fra 
ind- og udland, dels sangskrivernes egne uformelle sessions, dels sessions arrangeret af fx forlag 
eller pladeselskaber. 

Centeret kan derudover være et uformelt mødested, hvor sangskriverne kan møde producere, 
musikforlag, plade- og produktionsselskaber, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer m.fl. 

Centeret kan tilbyde rammer for egentlige produktioner, der kan bruges til at pitche sange med 
henblik på pladekontrakter, udgivelse, markedsføring mv.  

Centeret kan være et mødested for internationale kapaciteter, og derved fungere som et uformelt 
salgsvindue, hvor dansk musik præsenterer sig over for omverdenen. 

Centeret kan tilbyde vejledning til konkrete projekter.  
Endelig kan centeret fungere som center for kompetenceudvikling, dels gennem den peer-to-peer-
læring, som er hele grundkonceptet i centeret, dels ved at udbyde/formidle kendskab til 
uddannelsesforløb, hvor de involverede kan opkvalificere deres kompetencer i form af korte kurser, 
clinics og workshops eller længerevarende grund-, efter- eller videreuddannelse. 
 

Behovsundersøgelse 
Projektleder 

Der ansættes en projektleder til at gennemføre undersøgelsen. Projektleder refererer til en 
styregruppe nedsat af konsortiets medlemmer.  

Projektleder har til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering af Center For 
Sangskrivning.  

 
Undersøgelsen 

Undersøgelsen forventes at tage udgangspunkt i interviews med interessenter i ind- og udland, 
herunder sangskrivere, branchefolk, organisationer mv.  

Behovsundersøgelsen skal primært afdække følgende spørgsmål: 
• Hvilke erfaringer findes der fra lignende tiltag? Der skal udarbejdes en oversigt over lignende 

offentlige eller private tiltag fra den internationale musikbranche eller andre relevante områder 
inden for oplevelsesøkonomien.  

• Er der behov og opbakning i branchen til centeret? Der skelnes her mellem branchens og 
brugernes oplevelse af behovet samt evt. overordnede behov, defineret i forlængelse af fx 
politiske målsætninger.  

• Hvem er centerets interessenter? Den centrale målgruppe er brugerne, der primært omfatter 
sangskrivere. En anden vigtig målgruppe er firmaer i branchen, som indgå i konkrete projekter. 
Hertil kommer en målgruppe af eksterne partnere (organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.), 
som kan have interesse i projektet.  
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• Hvilke aktiviteter skal projektet rumme? Der skal skabes et overblik over eksisterende 
aktiviteter og initiativer i Danmark. Projektet skal tage udgangspunkt i nye typer af aktiviteter. 
Undersøgelsen skal afdække hvilke aktiviteter, der tiltrækker målgruppen. 

• Hvordan kan centeret drives? Her skal der belyses spørgsmål om drift, økonomi og 
forretningsidé. Desuden skal spørgsmålet om centerets placering og fysiske rammer samt 
muligheden for at udnytte diverse virtuelle netværk belyses. Undersøgelsen skal ikke tage 
stilling til centerets finansiering. Dette spørgsmål tages op, hvis det besluttes at realisere 
initiativet. 

 

Undersøgelsen skal munde ud i en rapport med anbefalinger til styregruppen inden for ovennævnte 
spørgsmål. 
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13.2 APPENDIKS A: LISTER OVER INFORMANTER. 

 
Sangskrivere: 

Adam Powers 
Anders Bønlykke 

Annika Aakjær 
Aura 

Camille Jones 
Christian Møller Nielsen 

Fredrik Thaae 
Jeppe Riddervold 

Jonas Jeeberg 
Kasper Eistrup 

Lars Halvor Jensen/Deekay 
Mads Langer 

Mads Mouritz 
Mich Hedin Hansen aka Cutfather 

Paw Lagerman 
Søren Nystrøm Rasted 

Søren Schou aka Pharfar 
Teitur 

 
Musikforlæggere: 

 
Anders Hansen, Goodsongs Publishing 

Jesper Krøll, Border Breakers Publishing 
John Aagaard, T.G. Publishing 

Lars Sjelle, Warner Chapell Denmark 
Magnus Österwall, Good Songs Publishing 

Ole Drejer Wogensen, Emi Music Publishing Denmark 
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Pladeselskaber/producenter: 
 

Christian Møller, ArtPeople 
Henrik Daldorph, Sony BMG 

Jakob Sørensen, Copenhagen Records 
Jan Meedom, Lifted House 

Kenneth Bager, Music For Dreams 
Michael Holm Guldhammer, Border Breakers 

Michael Vermuth, EMI Music Denmark 
Nicolai Hyltén-Cavallius, Artiscope 

Peter Kehl, Cope Records 
Søren Madsen, Playground Music Scandinavia 
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13.3 APPENDIKS B: DIVERSE KURSER OG SANGSKRIVERCLUBBER 

 

13.3.1 Andre kurser for sangskrivere 
Listening room international songwriter retreat, Samsø.  

Afholdes i år for 8. år i træk. 20 sangskrivere samles på Samsø om efteråret.  
Varighed: 1 uge 

Pris: 7.500 kr. 
Arrangør: Brett Perkins. 

 
Nordic Co-writers.  

Status: Initiativet startede i 2006 og foregår i ugen op til SPOT festivalen i Århus.  
Deltagerkrav: Uoplyst. 

Signal om niveau: For unge talentfulde sangskrivere’.  
Udvælgelse af deltagere: Road Amundsen (ROSA) og Christian Ulf-Hansen (bl.a. BMIs London 
kontor).  
Pris: Uoplyst 

 
Eksempler fra KODAs Sangskriverkurser forår 2008. 

 
Sangskriverworkshop med amerikanske sangskrivere Brett Perkins & Tom Kimmel. 

Deltagerkrav: Rytmiske sangskrivere. Alle niveauer er velkomne. Medbring instrument 
Signal om niveau: ‘Uanset hvor rutineret du er som sangskriver, får du hjælp til at bevæge dig in en 
retning, der er rigtig for dig’.  
Udvælgelse: Instruktører i samråd med Artlab/DMF. 

Medlemspris: 950 kr.  
 

Writer/Producer. Med Ole Hansen & Martin Bregnhøi. 
Forår 2008 

Deltagerkrav: Sangskrivere med grundlæggende erfaring i at bruge computeren til at producere 
musik. 

Signal om niveau: ‘Bruger du til gengæld computeren som medspiller og sangskrivningsværktøj er 
alle veje farbare’.  

Udvælgelse: Instruktører i samråd med Artlab/DMF. Medlemspris: 950 kr.  
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Eksempler fra KODAs Sangskriverkurser forår 2009. 

 
Sangskriverworkshop. Med Daron Jones & Ben Allen. 

Deltagerkrav: Professionelle sangskrivere inden for pop/rock/rnb/hiphop 
Signal om niveau: Særlig ansøgning. På workshoppen arbejder I på tremandshold i studiet med at 
skrive sange sammen med DJ & BA. 
Udvælgelse af deltagere: Instruktører i samråd med Artlab/DMF. 

Pris: 2.000 kr. 
Kommentar: Indholdet og instruktørerne sender et kraftigt professionelt signal og kunne overføres 
direkte som et samarbejde i DCS.  
 

Langdistance co-writing. Med Peter Ulf Jørgensen. Peter Wallevik. Lisbeth Rygaard. 
Deltagerkrav: Sangskrivere og producere. Alle niveauer er velkomne. 

Signal om niveau: På kurset får du hjælp til at komme i gang med at sætte seesions op og få 
teknikken til at spille med på dine betingelser. 

Udvælgelse af deltagere: Uoplyst 
Pris: 650 kr. 

 
Kill Your Darlings. Med Annette Bjergfeldt & Bo Skjoldborg. 

Deltagerkrav: Sangskrivere, alle niveauer er velkomne.  
Signal om niveau: alle niveauer er velkomne. 

Udvælgelse af deltagere: Uoplyst 
Pris: 850 kr.  

13.3.2 Sangskriverclubber.  
 
Foreningen Danske Sangskriverclubber. Stiftet 2007. 27 medlemmer bestående af sangskriver-
clubber spredt udover landet.  
www.danskesangskriverclubber.dk samt 

www.koda.dk/aktiviteter/kontakt-sangskriverclubberne 
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13.4 APPENDIKS C: ÅRLIGT VÆKSTPOTENTIALE FOR 
INTERNATIONALT ORIENTERET DANSK SANGSKRIVNING (KUN 
OPFØRSELSRETTIGHEDER) 

 
 

13.4.1 Beregning af en faktor for vækstpotentialet for den danske 
sangskrivning 

 

Nedenstående er en beregning foretaget på baggrund af en KODA analyse af dansk og svensk 
reptoires indtjening udenfor Norden og Baltikum i en række europæiske lande i 2007. Analysen 
korrigerer for sub-forlag-andele, herunder det forhold, at de største internationale forlag har nordisk 
hovedsæde i Sverige. Der korrigeres herefter for indtægter af højt-indtjenende ældre repetoire samt 
for forskellen i befolkningsstørrelse på Danmark og Sverige. 
 
 Svensk repetoires indtjening i en række europæiske lande udenfor Norden korrigeret for 
subforlag  kr 48.248.400 

 Dansk repetoires indtjening i en række europæiske lande udenfor Norden korrigeret for 
subforlag  kr 15.534.720 

 Svensk repetoires indtjening …. korrigeret for ældre værker (se note a)  kr 44.904.786 

 Dansk repetoires indtjening …. korrigeret for ældre værker (se note b)  kr 13.981.248 

 Forhold ml. svensk/dansk indtjening i Europa udenfor Norden/Baltikum (2007-tal), korrigeret 
for subforlagsandele og højtindtjenende ældre retoire (Abba, Roxette, Laid Back, Jakob 
Gade)  3,2118 

 korrektion for befolkningtal (5.520.000 / 9.060.000 )  1,6413 

 Faktor for vækstpotentiale   1,9569 

  

note a: Ifølge tal indhentet fra Gramex, udgjorde omfanget af det økonomisk tungtvejende ældre 
svenske repetoire bestående af Abbas og Roxettes produktion i gennemsnit 6,93 % af Gramex 
afregning til den svenske søsterorganisation. Denne procentsats anvende i beregning, idet det lægges 
til grund, at Abba og Roxettes popularitet ikke procentuelt er højere i andre territorier end det danske.  

note b: Kodas egne tal viser at nogle få danske værker ældre end 1995 stadig vejer tungt. Der 
korrigeres for disse værker med 10%.   
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13.4.2 En indikation af, hvor mange succesfulde værker, der vil give 
den beregnede vækst.  

Nedenstående overblik angiver, at 2/3 dele af de internationale vederlag stammer fra et mindre antal 
værker. Tallene understreger, at det kommercielt er vigtigt at fokusere på kvalitet. 

 

 
 

13.4.3 Den årlige ekstra vederlagsindtægt ved indfrielse af 
vækstpotentialet.  

Nedenstående udregning viser potentialet i at øge antallet af de få højtindtjenende nyere værker til 
et niveau, der svarer til det svenske. 

 
 

Note d. Vedr. beregning af omfanget af nyere danske værkers internationale omsætning. 
Undersøgelsen har ønsket at give en opgørelse over de udenlandske opførselsvederlag for nye 
danske populærmusikalske værker.  
Kodas database er ikke opbygget, så disse tal uden videre kan trækkes ud. Der er derfor blevet 
anvendt en række filtre, som har frasorteret de værker, der ikke kan karakteriseres som nyere 
populærmusikalske værker. For at indkredse betegnelsen ”nyere”, anvendes årsskiftet 1994/1995 
som skæringspunkt. Hermed medregnes værker fra Aquas udgivelser, men udelades ældre værker 
som f.eks. Sunshine Reggae af John Guldberg og Tim Peter Stahl, Tango Jalousie af Jacob Gade.  

Følgende filtre et blevet anvendt. 
Filter   Forklaring på filters funktion 

 
Værker, modtaget afregning før 1995 Undersøgelsen har inddraget nye populærmusik og sat 

årsskiftet 1994/1995 som skæringspunkt. Hermed 
medregnes værker fra Aquas katalog men udelades ældre 
værker som f.eks. Sunshine Reggae af John Guldberg og 
Tim Peter Stahl eller Tango Jalousie af Jacob Gade. Disse 
nævnte værker var blandt de mest spillede danske værker i 
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udlandet i 2007 (hhv. placeret  som nummer 10 og nummer 
7) 

Værker, med DKF andele Værker af ophavsmænd, der er medlem af Dansk 
Komponist Forening, betragtes ikke som populærmusik i 
denne undersøgelse. 

 
 

Værker, hvor afdøde ophavsmænd  
har andele Der er korrigeret således at værker med stor udbredelse, 

hvor en ud af flere ophavsmænd er afdøde, er inkluderet i 
opgørelsen. Et eksempel er værket Enur-Calabria 
2006/2007, hvor afdøde Natasha Saad er ophavsmand i en 
af værkets versioner. 

Værker med anmeldelsesdato før 1995 Ikke alle værker har en anmeldelsesdato, men de der har, er 
blevet filtreret fra.  

Varighed anmeldt > 10 Filtret frasorterer  typisk værker, der ikke har den for 
populærmusik karakteristiske korte længde. Selvom  
størstedelen af de populærmusikalske værker har en 
varighed på under 5 minutter, er varigheden sat til > for at 
sikre, at diverse dancehits ikke frasorteres.  

Værker, registreret som film  Det kan dog ikke udelukkes, at nogle filmværker kan være 
indgået i opgørelsen.  

Værker , registreret før 1995  

Værker, udelukkende afregnet til forlag  DCS er målrettet mod værker, hvor der er danske 
ophavsmænd involveret. 

Værker, med diverse klassiske   
søgeord i titlen  
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14 DATA: BEARBEJDEDE RESULTATER AF SPØRGESKEMA-
UNDERSØGELSE. 

 

Introduktion til det empiriske materiale. 
Besvarelserne nedenfor er, så vidt det har været muligt, opstillet tematisk, så det giver det mening at 
læse dem fortløbende. Jeg bemærker, at informanterne har besvaret spørgsmålene i en anden og for 
dem mere logisk rækkefølge end den, der fremgår her. Det oplyses i øvrigt, at jeg har foretaget en 
lang række krydstabuleringer i pivottabel, for at kvalificere og gennemprøve analysen. I en enkel 
forklaring gør krydstabulering det muligt at anvende resultaterne fra et spørgsmål i analysen af et 
helt andet spørgsmål. Man kan i en tænkt eksempel se nærmere på, hvordan kategorien af 
‘sangskrivere, der ønsker at arbejde på sproget spansk (spørgsmål 90s) ‘typisk starter 
sangskrivningsprocessen’ (spørgsmål 95s) . Kun en mindre del af de udførte krydstabuleringer er 
medtaget i nedenstående datadel af omfangsmæssige årsager og fordi resultaterne ofte kan gå så tæt 
på den enkelte informant, at graden af anonymitet forsvinder. 

Vejledning om materialets systematisering.    
Et "s" efter spørgsmålets  nummer angiver at det er stillet til en Sangskriver 
Et "p" efter spørgsmålets  nummer angiver at det er stillet til et pladeselskab-repræsentant  

Et "f" efter spørgsmålets  nummer angiver  at det er stillet til en forlægger  
Således er spørgsmål nummer "76s" stillet til en sangskriver, mens spørgsmål "3pfsA" er besvaret 
af alle typer af informanter. Kapitalen A angiver her, at der er flere underspørgsmål i spørgsmål 3. 

Hvordan grafikken aflæses 
 Eksempel: 
73f. Hvilken betydning har værker (eller dele af værker), hvori der 
ikke er tekst, for din virksomheds omsætning?  

  

1. meget 
væsentlig 
betydning 

2. 
væsentlig 
betydning 

3. 
medium 
betydning 

4. lille 
betydning 

5. ingen 
betydning 

forlag 0% 0% 50% 50% 0% 

 

Her mener halvdelen (50%) af informanterne fra de deltagende musikforlag (73f), at værker, hvori 
der ikke er tekst, har en ‘lille betydning’ for vedkommende musikforlags omsætning.   

Der er enkelte tilfælde, hvor en informant har undladt at besvare spørgsmålet. Her er der set bort fra 
den manglende besvarelse i beregningen af procentfordelingen. Denne situation skyldes fortrinsvist, 
at en enkelt informant blandt sangskriverne pga. tidspres kun har besvaret et udvalg af 
undersøgelsens spørgsmål.    
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14.1 FORLAG OG PLADESELSKABER OM SANGSKRIVNINGS 
BETYDNING FOR DERES VIRKSOMHED 

 

30pf. I hvilken grad betragter du sangskrivning af høj kvalitet som en central forudsætning 
for din virksomhed ? 

  
1. I ringe grad 2. I mindre 

grad 
3. I medium 
grad 

4. I høj 
grad 

5. I højeste 
grad 

forlag 0% 0% 0% 0% 100% 

pladeselskaber 0% 0% 0% 30% 70% 

 

31p. Hvor stor en rolle spiller nyskrevne originale værker i jeres udgivelser ? 

31f. Hvor stor en rolle spiller nyskrevne originale værker for jeres forlags samlede 
virksomhed? (For multinationale forlags vedkommende tænkes her på arbejdet i den 
danske afdelings regi) 

  

1. nærmest 
ingen rolle 

2. en mindre 
rolle 

3. en medium 
rolle 

4. en 
væsentlig 
rolle 

5. en 
afgørende 
rolle 

forlag 0% 0% 0% 17% 83% 

pladeselskaber 0% 0% 10% 20% 70% 

 

32f. Er forlagsvirksomhed et væsentligt element i alle populærmusikalske genrer ?  

  1. Kun i få genrer 2. I en del genrer 3. I de fleste genrer 4. Stort set i alle genrer. 

forlag 0% 0% 17% 83% 

 

32p. Er sangskrivning et væsentligt element i alle genrer af jeres populærmusikalske udgivelser?  

  
1. Kun i få 
genrer 

2. I en del 
genrer 

3. I de fleste 
genrer 4. Stort set i alle genrer. 

pladeselskaber 0% 10% 40% 50% 

 

33pf. Bliver der i fremtiden behov for i højere grad at orientere din 
virksomhed mod nicher for at trænge igennem internationalt?  

  1. Ja 2. Måske 3. Nej 

forlag 33% 67% 0% 

pladeselskaber 60% 30% 10% 
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37pf. Her spørges til din historiske viden og erfaring om den generelle betydning af sange, der 
bliver til store hits. Der tænkes på artister af alle nationaliteter, ikke kun danske artister. Hvilket 
udsagn kan du tilslutte dig?  

  forlag pladeselskaber 

1. De fleste internationale artist-karrierer er sat i gang af 1 bestemt hit 
efterfulgt af flere.  67% 33% 

2. Mange internationale artist karrierer er sat i gang af 1 bestemt hit 
efterfulgt af flere.  33% 56% 

3. En del internationale karrierer er sat i gang af 1 bestemt hit efterfulgt af 
flere. 0% 11% 

4. Få internationale karrierer er sat i gang af 1 bestemt hit efterfulgt af 
flere. 0% 0% 

5. Nærmest ingen internationale karrierer er sat i gang af 1 bestemt hit 
efterfulgt af flere. 0% 0% 

 

38p. Kan danske artister/bands etablere succesfulde internationale karrierer uden et eller flere 
hits, der baner vej ? 

38f. Kan danske sangskrivere etablere succesfulde internationale karrierer uden et eller flere 
hits, der baner vej ? 

  

1. det kan godt 
lade sig gøre 

2. det lader sig 
gøre i en del 
tilfælde. 

3. det lader 
sig kun gøre i 
få tilfælde 

4. det er 
temmelig 
usandsynligt 

5. det er 
praktisk talt 
umuligt 

forlag 0% 0% 50% 17% 33% 

pladeselskaber 0% 0% 33% 11% 56% 

 

34p. Hvordan vil du vurdere den karrieremæssige betydning af 1 stort dansk hit for 
en dansk artist/band/act ? 

34f. Hvordan vil du vurdere den karrieremæssige betydning af 1 stort dansk hit for en 
dansk sangskriver ? 

  

1. af meget 
stor betydning 

2. af stor 
betydning 

3. af 
medium 
betydning 

4. af mindre 
betydning 

5. af lille 
betydning 

forlag 17% 67% 0% 17% 0% 

pladeselskaber 33% 56% 11% 0% 0% 
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35p. Hvordan vil du vurdere den karrieremæssige betydning af 1 stort internationalt 
hit for en dansk artist/band/act ? 

35f. Hvordan vil du vurdere den karrieremæssige betydning af 1 stort internationalt 
hit for en sangskriver ? 

  

1. af meget 
stor betydning 

2. af stor 
betydning 

3. af 
medium 
betydning 

4. af mindre 
betydning 

5. af lille 
betydning 

forlag 50% 50% 0% 0% 0% 

pladeselskaber 80% 20% 0% 0% 0% 

 

39p. Hvor vigtige er internationale hits for dit selskabs indtægter ? (For multinationale 
pladeselskaberers vedkommende tænkes her på den danske afdeling)  

39f. Hvor vigtige er internationale hits for dit forlags indtægter ? (For multinationale forlags 
vedkommende tænkes her på den danske afdeling)  

  

1. af meget 
væsentlig 
betydning 

2. af væsentlig 
betydning 

3. af medium 
betydning 

4. af mindre 
betydning 

5. af lille 
betydning 

forlag 60% 40% 0% 0% 0% 

pladeselskaber 44% 22% 11% 11% 11% 

 

40p. Skaber et internationalt hit opmærksomhed blandt udenlandske 
labels/afdelinger om andre af dine artister ?  

40f. Skaber et internationalt hit opmærksomhed blandt udenlandske 
forlag/afdelinger om andre af dine sangskrivere ?  

  

1. Ja, 
altid 

2. Ja, 
som 
oftest. 

3. Ja, i nogen 
grad 

4. Kun i 
ringe grad 

5. 
Nærmest 
ikke. 

forlag 50% 33% 17% 0% 0% 

pladeselskaber 22% 44% 11% 11% 11% 
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41p. Hvilke andre typer af værdier tilfører et internationalt gennembrud for en dansk artist 
til dit selskab?  Sæt gerne flere krydser og uddyb eventuelt … 

41f. Hvilke andre typer af værdier tilfører et internationalt gennembrud for en dansk 
sangskriver til dit selskab?  Sæt gerne flere krydser og uddyb eventuelt … 

Informanternes svarmuligheder: 

1. Nye 
samarbejdspartnere 

2. Åbning til nye 
markeder 

3. Kendskab til nye 
markeder 

4. (Mere) 
erfaring med 
international 
samarbejde/ 
lancering 

5. Erfaring 
vedrørende 
hvilke 
genrer, der 
skal satses 
på. 

6. Viden om 
konkurrenceforhold, 
segmentering og 
målgrupper 

7. Erfaringer til 
sammensætning 
af marketingmix 

8. Værdifuld 
erfaring/inspiration 
vedrørende konkret 
markedsføringsplan-
lægning 

9. Positiv 
energi internt i 
organisationen 

10. Tilføj 
eller uddyb 
gerne: 

 

41p. Hvilke andre typer af værdier tilfører et internationalt gennembrud for en dansk artist til dit 
selskab?  Sæt gerne flere krydser og uddyb eventuelt … 
41f. Hvilke andre typer af værdier tilfører et internationalt gennembrud for en dansk sangskriver til dit 
selskab?  Sæt gerne flere krydser og uddyb eventuelt … 
 (informanternes afkrydsningsmuligheder) pladeselskaber forlag 
1. Nye samarbejdspartnere  78% 100% 
2. Åbning til nye markeder  89% 100% 
3. Kendskab til nye markeder  89% 60% 
4. (Mere) erfaring med international samarbejde/ lancering  89% 80% 
5. Erfaring vedrørende hvilke genrer, der skal satses på.  33% 40% 
6. Viden om konkurrenceforhold, segmentering og målgrupper  44% 40% 
7. Erfaringer til sammensætning af marketingmix  11% 0% 
8. Værdifuld erfaring/inspiration vedrørende konkret markedsføringsplan-
lægning  56% 0% 
9. Positiv energi internt i organisationen  67% 100% 
Tilføj eller uddyb gerne:     

 

73f. Hvilken betydning har værker (eller dele af værker), hvori der ikke er tekst, for din 
virksomheds omsætning?  

  
1. meget væsentlig 
betydning 

2. væsentlig 
betydning 

3. medium 
betydning 

4. lille betydning 5. ingen 
betydning 

forlag 0% 0% 50% 50% 0% 
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42p. Har sangskrivning en betydning for din virksomhed på disse øvrige forretningsområder? Sæt 
gerne flere krydser.  

42f. Har sangskrivning (med tekst) en betydning for din virksomhed på disse øvrige 
forretningsområder? Sæt gerne flere krydser.  

Pladeselskaber: % af informanter, der har sat kryds i de pågældende felt: 

1. Reklamefilm 80% 2. Webreklame 20% 3.Film 80% 4. TV 80 % 

5. Virksomhedsbranding 40% 6. Computerspil 50% 7 Webcontent & diverse 20% 

Forlag: % af informanter, der har sat kryds i de pågældende felt: 

1. Reklamefilm 80% 2. Webreklame 20% 3.Film 100% 4. TV 100 % 

5. Virksomhedsbranding 20% 6. Computerspil 60% 7 Webcontent & diverse 0% 

 

74f. Har værker eller dele af værker, hvori der ikke er tekst, betydning for din virksomhed på disse øvrige 
forretningsområder? Sæt gerne flere krydser.  

Forlag: % af informanter, der har sat kryds i de pågældende felt: 

1. Reklamefilm 100% 2. Webreklame 60% 3.Film 100% 
4. Tv 
100% 5. Virksomhedsbranding 20% 

6. Computerspil 60% 7 Webcontent og diverse 20%   
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75f. Kan du liste dit forlags forretningsområder i prioriteret rækkefølge efter anslået omsætning? Skriv ”1” ud for 
det vigtigste område, ”2” ud for det næstvigtigste – og så fremdeles ….  

 (Kategorier anført til prioritering:) 

     Offentlig fremførsel Danmark (inkl. opførsler på tv)  

     Mekanisering Danmark (inkl. mekanisering fra Dvd-film) 

     Offentlig fremførsel udland (inkl. opførsler på tv)  

     Mekanisering Udland (inkl. mekanisering fra Dvd-film) 

     Film/Tv licensering Danmark – her tænkes f.eks. på direkte indtægter/fees ved synkronisering  

     Film/Tv licensering Udland – her tænkes f.eks. på direkte indtægter/fees ved synkronisering 

     Reklame synkronisering Danmark 

     Reklame synkronisering Udland. 

     Computer/konsol spil 

   

Forklaring: Nedenfor fremgår det som eksempel, at 60% af forlagene har mekanisering udland som deres 
vigtigste forretningsområde 

   

1 vigtigste forretningsområde: 2. vigtigste område: 3. vigtigste område: 

mekanisering udland 60% Film/TV licensering udland 20% off fremførsel udland 40% 

off fremførsel DK 40% reklame synkronisering udland 20% reklame synkronisering DK 20% 

 off fremførsel udland 20% mekanisering DK 20% 

 mekanisering DK 20% off fremførsel DK 20% 

 off fremførsel DK 20%  

   

4. vigtigste område: 5. vigtigste område: 6. vigtigste område: 

off fremførsel udland 40% Film/TV licensering udland 40% mekanisering DK 40% 

off fremførsel DK 20% mekanisering udland 20% reklame synkronisering udland 40% 

mekanisering udland 20% reklame synkronisering udland 20% 
forlag uden et 6. vigtigste område 
20% 

mekanisering DK 20% Film/TV licensering udland 20%   

   

7. vigtigste område 8. vigtigste område  

reklame synkronisering DK 20% Film/TV licensering DK 20%  

Computer spil 20% Film/TV licensering udland 20%  

Film/TV licensering DK 20% reklame synkronisering DK 20%  

forlag uden et 7. vigtigste område 
40% 

forlag uden et 8.. vigtigste område 
40%  
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43p. Tror du, at indtægter relateret til ophavsret bliver vigtigere end nu for din 
virksomhed i fremtiden? 

  1. Ja, uden tvivl 2. Muligvis 3. Nej 

pladeselskaber 80% 20% 0% 

 

14.2 INFORMANTERNES SYN PÅ DANSK SANGSKRIVNING, PÅ SANGENS 
FORSKELLIGE KOMPONENTER OG PÅ DISSES BETYDNING FOR 
FORSKELLIGE TYPER AF AFTAGERE. 

 
1pfs. Synes du tit du lægger mærke til talentfulde bands/acts med godt udtryk/image etc., 
men hvor det er sangenes tekstmæssige kvalitet, der reducerer chancerne for en 
international lancering? 

0pfs. Informant type 1. 
aldrig 

2. 
sjældent 

3. af og 
til 

4. 
ofte 

5. meget 
ofte 

forlag 0% 17% 17% 67% 0% 

pladeselskaber 20% 0% 60% 10% 10% 

sangskrivere 0% 6% 18% 41% 35% 
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2p. Når du vil gøre en udenlandsk afdeling eller label interesseret i en artist, hvor vigtigt 
er kvalitetsniveauet af den engelske tekst (internt, i business-to business forretninger) . 
Spørgsmålet er fordelt på 3 områder… 

2f. Når du vil gøre en udenlandsk afdeling, et subforlag eller en artist/manager 
interesseret i en sang, hvor vigtigt er kvalitetsniveauet af den engelske tekst. 
Spørgsmålet er fordelt på 3 områder… 

2s. Når du, eller dit forlag/management, vil gøre en artist/et label eller anden 
forretningspartner interesseret i en sang/et værk, hvor vigtigt er kvalitetsniveauet af den 
engelske tekst. Spørgsmålet er fordelt på 3 områder? 

(svarmuligheder:) 

1. Kvalitetsniveauet er 
slet ikke vigtigt. Der er 
så mange andre 
faktorer, der spiller ind 

2. Niveauet er ikke 
særlig vigtigt. Der er så 
mange andre faktorer, 
der spiller ind 

3. relativt 
vigtigt 

4. meget 
vigtigt 

5. af central 
betydning 

 
Lande med engelsk som hovedsprog 
(England, USA m. fl)?   

0pfs. Informant 
type 

1. slet 
ikke 
vigtigt 

2. ikke 
særlig 
vigtigt 

3. 
relativt 
vigtigt 

4. meget 
vigtigt 

5. af 
central 
betydning 

forlag 0% 0% 0% 33% 67% 

pladeselskaber 0% 10% 10% 20% 60% 

sangskrivere 0% 0% 6% 35% 59% 

 Kontinental-Europa ? 

0pfs. Informant 
type 

1. slet 
ikke 
vigtigt 

2. ikke 
særlig 
vigtigt 

3. 
relativt 
vigtigt 

4. meget 
vigtigt 

5. af 
central 
betydning 

forlag 0% 17% 50% 17% 17% 

pladeselskaber 0% 20% 30% 50% 0% 

sangskrivere 6% 0% 47% 35% 12% 

 Øvrige områder (ej Danmark) ?  

0pfs. Informant 
type 

1. slet 
ikke 
vigtigt 

2. ikke 
særlig 
vigtigt 

3. 
relativt 
vigtigt 

4. meget 
vigtigt 

5. af 
central 
betydning 

forlag 0% 17% 67% 17% 0% 

pladeselskaber 10% 10% 50% 30% 0% 

sangskrivere 6% 0% 47% 29% 18% 
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3pfsA. En vurdering af følgende... Hvor vigtigt er engelske teksters kvalitetsniveau for 
køberne/kunderne på disse 4 områder… 

(svarmuligheder:) 

1. Kvalitetsniveauet er slet ikke 
vigtigt. Der er så mange andre 
faktorer, der spiller ind 

2. Niveauet er ikke særlig 
vigtigt. Der er så mange 
andre faktorer, der spiller ind 

3. relativt 
vigtigt 

4. meget 
vigtigt 

5. af 
central 
betydning 

 
Lande med engelsk som hovedsprog (England, 
USA m. fl)?  

 

2. ikke 
særlig 
vigtigt 

3. relativt 
vigtigt 

4. meget 
vigtigt 

5. af 
central 
betydning 

forlag 0% 0% 33% 67% 

pladeselskaber 10% 0% 50% 40% 

sangskrivere 0% 35% 18% 47% 

 Kontinental-Europa ? 

 

2. ikke 
særlig 
vigtigt 

3. relativt 
vigtigt 

4. meget 
vigtigt 

5. af 
central 
betydning 

forlag 17% 67% 0% 17% 

pladeselskaber 20% 50% 30% 0% 

sangskrivere 24% 59% 0% 18% 

Hovedtotal 21% 58% 9% 12% 

 Øvrige områder (ej Danmark) ?  

  

1. Slet ikke 
vigtigt 

2. ikke 
særlig vigtigt 

3. 
relativt 
vigtigt 

4. meget 
vigtigt 

5. af central 
betydning 

forlag 0% 50% 33% 17% 0% 

pladeselskaber 0% 40% 30% 30% 0% 

sangskrivere 6% 25% 44% 13% 13% 

Hovedtotal 3% 34% 38% 19% 6% 

 Det danske marked ?    

  

1. Slet ikke 
vigtigt 

2. ikke 
særlig vigtigt 

3. relativt 
vigtigt 

4. 
meget 
vigtigt 

5. af central 
betydning 

forlag 0% 33% 50% 17% 0% 

pladeselskaber 0% 20% 40% 40% 0% 

sangskrivere 0% 13% 63% 13% 13% 

Hovedtotal 0% 19% 53% 22% 6% 
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4pfs. I hvilken grad kan kvalitetsniveauet af de engelske tekster af danske 
sangskrivere hæves ?  

 

1. kvaliteten kan 
ikke hæves 

2. et 
mindre løft 

3. et vist 
løft 

4. et stort løft 5. der er 
plads til et 
markant 
kvalitetsløft 

forlag 0% 0% 17% 50% 33% 

pladeselskaber 0% 0% 40% 60% 0% 

sangskrivere 0% 0% 25% 25% 50% 

Hovedtotal 0% 0% 28% 41% 31% 

 

5p. I hvilken grad kan kvalitetsniveauet af de engelske tekster af danske 
sangskrivere hæves på udgivelser på dit selskab? 

5f. I hvilken grad kan kvalitetsniveauet af de engelske tekster af danske 
sangskrivere hæves hos de sangskrivere, du fungerer som forlægger for? 

  

1. kvaliteten kan 
ikke hæves 

2. et 
mindre løft 

3. et vist 
løft 

4. et stort løft 5. der er 
plads til et 
markant 
kvalitetsløft 

forlag 0% 17% 33% 33% 17% 

pladeselskaber 0% 20% 60% 20% 0% 

Hovedtotal 0% 19% 50% 25% 6% 

 

6p. I hvilken grad kan kvalitetsniveauet af de danske tekster hæves på 
udgivelser på dit selskab?  

6f. I hvilken grad kan kvalitetsniveauet af de danske tekster hæves hos de 
sangskrivere, du fungerer som forlægger for?   

  

1. kvaliteten kan 
ikke hæves 

2. et mindre 
løft 

3. et vist 
løft 

4. et stort løft 5. der er 
plads til et 
markant 
kvalitetsløft 

forlag 0% 33% 50% 17% 0% 

pladeselskaber 0% 78% 22% 0% 0% 

Hovedtotal 0% 60% 33% 7% 0% 
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7pfs. Synes du tit du lægger mærke til talentfulde bands/acts med godt udtryk/image etc., 
men hvor det er sangenes/værkernes melodimæssige kvaliteter, der reducerer chancerne for 
en større karriere ? 

  1. aldrig 2. sjældent 3. af og til 4. ofte 5. meget ofte 

forlag 0% 0% 17% 83% 0% 

pladeselskaber 0% 10% 30% 50% 10% 

sangskrivere 0% 6% 31% 31% 31% 

 

8p. Når I vil gøre en udenlandsk afdeling eller label interesseret i en artist, hvor vigtigt er kvalitetsniveauet 
af det melodiske materiale (melodi, hooklines mv.)  (internt, i business-to business forretninger) ? 

8f. Når I vil gøre udenlandsk afdeling, et subforlag eller en artist/manager interesseret i en sang, hvor 
vigtigt er kvalitetsniveauet af det melodiske materiale (melodi, hooklines mv.)  (internt, i business-to 
business forretninger) ? 

8s. Når du, eller dit forlag/management, vil gøre en artist/et label eller anden forretningspartner 
interesseret i en sang/et værk, hvor vigtigt er kvalitetsniveauet af det melodiske materiale (melodi, 
hooklines mv.) ? 

 

1. Kvalitetsniveauet er 
slet ikke vigtigt. Der er 
så mange andre 
faktorer, der spiller ind 

2. Niveauet er ikke 
særlig vigtigt. Der er så 
mange andre faktorer, 
der spiller ind 

3. 
Niveauet 
er relativt 
vigtigt 

4. 
Niveauet 
er meget 
vigtigt 

5. Niveauet er 
af central 
betydning 

forlag 0% 0% 0% 33% 67% 

pladeselskaber 0% 0% 0% 50% 50% 

sangskrivere 0% 0% 0% 13% 88% 

 

9pfs. Hvor vigtigt vil du mene kvalitetsniveauet af det melodiske materiale er for forbrugeren ? 

  

1. Kvalitetsniveauet er 
ikke vigtigt. Der er så 
mange andre faktorer, 
der spiller ind 

2. Niveauet er ikke 
særlig vigtigt. Der 
er så mange andre 
faktorer, der spiller 
ind 

3. 
Niveauet 
er relativt 
vigtigt 

4. Niveauet er 
meget vigtigt 

5. Niveauet er 
af central 
betydning 

forlag 0% 0% 0% 50% 50% 

pladeselskaber 0% 0% 0% 70% 30% 

sangskrivere 0% 0% 0% 13% 88% 

 

114pfs. Synes du tit du lægger mærke til talentfulde danske bands/acts med godt 
udtryk/image osv.., men hvor det er manglende kreativt og opfindsomt arbejde med 
musikproduktionens lyd og groove, der reducerer chancerne for en større karriere? 

  1. aldrig 2. sjældent 3. af og til 4. ofte 5. meget ofte 

forlag 0% 40% 20% 40% 0% 

pladeselskaber 0% 13% 25% 50% 13% 

sangskrivere 0% 0% 35% 47% 18% 
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115pfs. Hvor vigtigt er kvalitetsniveauet af et indgående kreativt og opfindsomt arbejde med lyd og groove for 
at en sang af høj kvalitet efter din mening kan appellere til forbrugerne ?  

  

1. Kvalitetsniveauet 
er slet ikke vigtigt. 
Der er så mange 
andre faktorer, der 
spiller ind 

2. Niveauet er ikke 
særlig vigtigt. Der er 
så mange andre 
faktorer, der spiller 
ind 

3. Niveauet 
er relativt 
vigtigt 

4. Niveauet 
er meget 
vigtigt 

5. Niveauet er 
af central 
betydning 

forlag 0% 0% 0% 80% 20% 

pladeselskaber 0% 0% 13% 75% 13% 

sangskrivere 0% 0% 12% 29% 59% 

 

116pfs. Når du vil gøre et fx et udenlandsk label, et filmselskab eller en anden form for kunde interesseret i en 
sang, hvor vigtigt er kvalitetsniveauet af kreativt og opfindsomt arbejde med lyd og groove af 
musikproduktionen? 

  

1. Kvalitetsniveauet 
er slet ikke vigtigt. 
Der er så mange 
andre faktorer, der 
spiller ind 

2. Niveauet er ikke 
særlig vigtigt. Der er 
så mange andre 
faktorer, der spiller 
ind 

3. Niveauet 
er relativt 
vigtigt 

4. Niveauet 
er meget 
vigtigt 

5. Niveauet er 
af central 
betydning 

forlag 0% 0% 0% 40% 60% 

pladeselskaber 0% 0% 13% 75% 13% 

sangskrivere 0% 0% 29% 0% 71% 

 

15pfs. Synes du tit du lægger mærke til talentfulde danske bands/acts med godt 
udtryk/image osv.., men hvor det er musikproduktionens lydmæssige kvaliteter 
(lydkvalitet, balancer i mix, mastering) , der reducerer chancerne for en større karriere 
? 

  1. aldrig 2. sjældent 3. af og til 4. ofte 5. meget ofte 

forlag 0% 0% 83% 17% 0% 

pladeselskaber 0% 10% 50% 40% 0% 

sangskrivere 6% 6% 63% 19% 6% 

* Note: 1 af informanterne har svaret "ved ikke" og er udeladt af ovennævnte statistik 
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16p. Når I vil gøre en udenlandsk afdeling eller label interesseret i en artist, hvor vigtigt er 
kvalitetsniveauet af den lydmæssige del af musikproduktionen (lydkvalitet, balancer i mix, mastering)? 

16s. Når du, eller dit forlag/management, vil gøre en artist/et label eller anden forretningspartner 
interesseret i en sang, hvor vigtigt er kvalitetsniveauet af den lydmæssige del af musikproduktionen 
(lydkvalitet, balancer i mix, mastering)? 

  

1. Kvalitetsniveauet 
er slet ikke vigtigt. 
Der er så mange 
andre faktorer, der 
spiller ind 

2.         Niveauet 
er ikke særlig 
vigtigt. Der er så 
mange andre 
faktorer, der 
spiller ind 

3. 
Niveauet 
er relativt 
vigtigt 

4. 
Niveauet 
er meget 
vigtigt 

5.        Niveauet 
er af central 
betydning 

pladeselskaber 0% 0% 20% 60% 20% 

sangskrivere 0% 18% 12% 41% 29% 
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17p. Hvor vigtigt vil du mene kvalitetsniveauet af den lydmæssige del af musikproduktionen (lydkvalitet, 
balancer i mix, mastering) er  for køberne/kunderne ? 

17s. Hvor vigtigt vil du mene  kvalitetsniveauet af den lydmæssige del af musikproduktionen (lydkvalitet, 
balancer i mix, mastering) er for køberne/kunderne ? 

  

1. Kvalitetsniveauet 
er slet ikke vigtigt. 
Der er så mange 
andre faktorer, der 
spiller ind 

2. Niveauet er 
ikke særlig 
vigtigt. Der er så 
mange andre 
faktorer, der 
spiller ind 

3. 
Niveauet 
er relativt 
vigtigt 

4. 
Niveauet 
er meget 
vigtigt 

5. Niveauet er af 
central 
betydning 

pladeselskaber 0% 10% 20% 50% 20% 

sangskrivere 0% 12% 29% 24% 35% 

 

70f. Er det afgørende, at demoen ligger i tilnærmelsesvist samme genre som den kunde, der skal 
anvende sangen, har brug for ? 

70s. Er det afgørende, at demoen ligger i tilnærmelsesvist samme genre som den kunde, der skal 
anvende sangen, har brug for ? 

  
1. 
nej 

2. kun i et mindre 
omfang  

3. ja i et vist 
omfang 

4. ja, i  stort 
omfang 

5. ja, det er af central 
betydning. 

forlag 0% 0% 17% 33% 50% 

sangskrivere 0% 6% 13% 31% 50% 

* Note: 1 af sangskriverne har svaret "ved ikke" og er udeladt af ovennævnte statistik 

 

”Sangskriverpanelets” svar på ovenstående spørgsmål:  

   

 

”Branchepanelets” svar på 
ovenstående spørgsmål: 

 

4. ja i stort omfang 

100% 

 

4. ja i stort omfang 
5. ja, der er af central 
betydning 

50% 50% 
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72f. I hvilken grad er demoen forstået som sangen & produktionen afgørende for at forlaget kan komme 
tæt på en konkret kunde ? 

72s. I hvilken grad er demoen forstået som sangen & produktionen afgørende for at forlaget eller den, der 
skal pitche sangen, kan komme tæt på en konkret kunde ? 

  

1.ikke 
afgørende 

2. kun afgørende 
i få tilfælde 

3. ofte 
afgørende 

4. meget 
afgørende 

5. Helt afgørende. 
Demoen skal være 
perfekt 

forlag 0% 0% 17% 17% 67% 

sangskrivere 0% 6% 6% 31% 56% 

* Note: 1 af sangskriverne har svaret "ved ikke" og er udeladt af ovennævnte statistik 

 

117s. Hvor vigtigt er kvalitetsniveauet af et indgående kreativt og opfindsomt arbejde med lyd og groove for 
at en sang af høj kvalitet kan appellerer til den artist eller manager, der skal pitches til?  

 

1. Kvalitetsniveauet 
er slet ikke vigtigt. 
Der er så mange 
andre faktorer, der 
spiller ind 

2. Niveauet er 
ikke særlig 
vigtigt. Der er så 
mange andre 
faktorer, der 
spiller ind 

3. Niveauet 
er relativt 
vigtigt 

4. 
Niveauet 
er meget 
vigtigt 

5. 
Kvalitetsniveauet 
er af central 
betydning 

sangskrivere 0% 0% 13% 44% 44% 

* Note: 1 af sangskriverne har svaret "ved ikke" og er udeladt af ovennævnte statistik 
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14.3 SANGSKRIVERNES PROFIL OG ARBEJDSMETODE. 

 
76s. Hvem skriver du primært sange til ?  

informant 
1. Mine udgivelser 
som solist. 

2. Mit eget 
band 

3. Andre artister/grupper 

sangskrivere 28% 28% 44% 

 

77s. Hvad opfatter du som din primære funktion i forbindelse med at skabe musik 
(Sæt kun 1 kryds) : 

  

informant 1. 
Tekstforfatter 

2. Producer 3. Komponist/melodimager. 
(laver top-line og/eller 
harmonisk fundament) 

4. Mine roller er flere, 
og det er umuligt at 
besvare spørgsmålet. 

sangskrivere 0% 12% 35% 53% 

78s. En væsentlig del af mit arbejde består her ud over af rollen som (sæt 
højest 2 krydser)   

informant 

1. 
Tekstforfatter 

2. 
Producer 

3.Komponist/melodimager. 
(laver top-line og/eller 
harmonisk fundament) 

4. Mine roller er flere, 
og det er umuligt at 
besvare 
spørgsmålet. 

sangskrivere 18% 12% 59% 12% 

 

79s. Hvor mange af de sange/værker, som du har 
medvirket til at lave, er nu i professionel distribution?     

informant 1. 0 – 25 2. 25-50 3. 50-100 4. 100-200 5. flere end 200 

sangskrivere 11% 17% 28% 39% 6% 

 

80s. Hvordan fordeler dine sange/værker i professionel distribution sig cirka i procent ? 

Sangskrivere: gennemsnit af besvarelser             

1. På ca. 28 % af sangene medvirker jeg på udgivelsen som artist og sangskriver.   

2. På ca. 23 % af sangene medvirker jeg på udgivelsen som producer og sangskriver.   

3. På ca. 31 % af sangene medvirker jeg på udgivelsen som producer, artist og sangskriver.   

4. På ca. 18 % af sangene medvirker jeg ”kun” på udgivelsen som sangskriver.   
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81s. Har du en formel uddannelse 
indenfor musik? Sæt også kryds hvis 
du ikke afsluttede den !          

1. Selvlært 

2. Musikvidenskab (universitet) 

3. Konservatorieuddannelse (musiker, musiklærer, musikpædagog) 

4. Anden musikuddannelse (MGK, seminarium, international uddannelse) 

5. Music Management på Rytmisk Musikkonservatorium 

6. Evt. anden musikuddannelse: 
…………………     

  

0pfs. Informant type 1. selvlært 
3. 
konservatorium 

4. anden 
musikuddannelse Hovedtotal 

sangskrivere 76% 12% 12% 100% 

 

Svar kun på det næste spørgsmål, hvis du har en formel musikuddannelse.    

82s. I hvilken grad har din formelle musikuddannelse hjulpet dig til til at nå det kreative niveau, du er på i 
dag ? 

0pfs. Informant type 1. i ringe grad 2. i mindre grad 3. i medium grad 
4. I høj 
grad 5. I højeste grad 

sangskrivere 25% 50% 25% 0% 0% 

 

83s. I hvilken af følgende genrer/områder ligger dit primære virke som 
sangskriver/producer/artist:   (Sæt venligst kun 1 kryds ! ) 

84s. I hvilken af følgende genrer/områder har du også en stor del af dit 
arbejde som sangskriver/producer/artist:   (Sæt højest 2 krydser ) 

  83s 84s 

1. Rock (herunder punk) 18% 21% 

2. Heavy metal (black metal, death metal, doom 
metal, speed metal, trash metal mv.) 

0% 6% 

3. Soul/R&B ( herunder soul-funk, 
contemporary R&B m.v.) 

6% 18% 

4. Dance (disco, techno, house, trance, 
ambient) 

0% 18% 

5. Hip-hop (herunder rap & dancehall) 0% 9% 

6. Folk/country 6% 21% 

7.  Pop (”mainstream” pop, der eventuelt 
lægger sig op af en eller flere af genrerne 
ovenfor) 

71% 9% 
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85s. Laver du sange/værker, der ikke passer til din egen act eller ligger 
udenfor de genrer, som du er kendt for at arbejde med ? 

0pfs. Informant type 85s. Laver du sange/ Total   

sangskrivere 1. ja ofte 36%   

  2. ja af og til 29%   

  3. ja men sjældent 36%   

sangskrivere Total 100%   

 

86s. Hvis ja, hvilke genrer ligger de indenfor? (sæt så mange 
krydser du ønsker) 

bearbejdelse af svar:  

3 af  informanterne skaber udelukkende værker inden for den eller 
de genrer, de i forvejen beskæftiger sig med. 

De resterende informanter skaber ogsåværker i andre genrer, som 
informanterne fordeler sig således på genrer: 

1. rock herunder punk 21% 

2. heavy metal 7% 

3. soul/R&B 14% 

4. dance 14% 

5. hiphop (rap, dancehall mv) 7% 

6. folk/country 36% 

7. pop 14% 

8. klassisk 14% 

9. reklamemusik 14% 

10. andet 21% 

11. electronica 14% 
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87s. Er der genrer, som du kunne tænke dig at arbejde indenfor, men hvor du mangler de rigtige 
kreative samarbejdspartnere (altså tekstforfatter, melodimager, producere)? 

0pfs. Informant type 1. ja 2. nej Hovedtotal  

sangskrivere 65% 35% 100%  

 

Krydstabulering: 87s og  85s 

  

87s. Er der genrer, som du kunne tænke dig at arbejde 
indenfor, men hvor du mangler de rigtige kreative 
samarbejdspartnere (altså tekstforfatter, melodimager, 
producere)? 

85s. Laver du sange/værker, der 
ikke passer til din egen act eller 
ligger udenfor de genrer, som du 
er kendt for at arbejde med ? 1. ja 2. nej 

1. ja ofte 60% 40% 

2. ja af og til 75% 25% 

3. ja men sjældent 80% 20% 

 

88s. Er der genrer, som du kunne tænke dig at arbejde indenfor, men hvor du mangler de 
rigtige forretningspartnere eller netværk?  

0pfs. Informant type 1. ja 2. nej 

sangskrivere 71% 29% 
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14.4 SPØRGSMÅL OM SPROG TIL SANGSKRIVERE OG FORLAG 

 
89s. Kunne du tænke dig at arbejde på andre sprog end dansk/engelsk, hvis den 
rigtige samarbejdspartner findes eller arbejder du allerede på andre sprog også ?  

0pfs. Informant type 1. ja 2. nej 

sangskrivere 71% 29% 

 

90s. Hvilke sprog ?  

 

Af samtlige informanter er 29% ej interesseret 
i andre sprog end engelsk/dansk 

Hos de resterende informanter, der gerne vil 
arbejde med andre sprog, fordeler ønskerne 
sig således 

    

75% ønsker at arbejde på fransk 

58% ønsker at arbejde på tysk 

50% ønsker at arbejde på svensk 

33% ønsker at arbejde på spansk 

25% ønsker at arbejde på kinesisk 

17% ønsker at arbejde på italiensk 

17% ønsker at arbejde på portugisisk 

 

 

65f. Hvilket forretningsmæssigt potentiale mener du, der er i at udvikle dansksprogede hits til 
engelsk? (kun forlag) 

1. intet potentiale 2. et lille potentiale 3. et vist potentiale 4. et stort 
potentiale 

5. et meget 
stort 
potentiale 

0% 17% 33% 33% 17% 

 

66f. I hvilken grad har I arbejdet med at udvikle dansksprogede hits til engelsk og 
afsætte dem? (kun forlag) 

1. slet ikke  2. i mindre 
udstrækning 

3. i en vis 
udstrækning 

4. i større 
udstrækning 

5. i 
omfattende 
udstrækning 

0% 33% 67% 0% 0% 
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67f. Hvilket forretningsmæssigt potentiale mener du, der er i at udvikle dansksprogede 
hits til andre sprog? (kun forlag) 

1. intet potentiale 2. et lille 
potentiale 

3. et vist 
potentiale 

4. et stort 
potentiale 

5. et meget stort 
potentiale 

0% 17% 67% 17% 0% 

 

68f. I hvilken grad har I arbejdet med at udvikle dansksprogede hits til andre sprog og afsætte 
dem ? (kun forlag) 

1. slet ikke  2. i mindre 
udstrækning 

3. i en vis 
udstrækning 

4. i større 
udstrækning 

5. i 
omfattende 
udstrækning 

0% 33% 50% 17% 0% 
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14.5 SANGSKRIVERNES SYN PÅ ARBEJDSPROCES, SAMARBEJDE OG 
LÆRING MV. 

 
91s. Hvilken af disse samarbejdssituationer karakteriserer bedst din måde at arbejde på ? 

1. Jeg arbejder mest alene med sangskrivningen 12% 

2. Jeg gør sangene næsten færdige og lader andre komme med de sidste input og 
hjælp til perfektionering af sangene 24% 

3. Jeg indgår i mange forskellige ad hoc teams med artister, sangskrivere eller andre 
producere.   0% 

4. Jeg har 1-2 faste samarbejdspartnere, som jeg kender rigtig godt, hvilket giver gode 
resultater 24% 

5. Jeg indgår i mange forskellige ad hoc teams med artister, sangskrivere eller andre 
producere, hvor også mine 1-2 faste samarbejdspartnere medvirker. 41% 

 

92s. Kan du sætte cirka procent på fordelingen af 
samarbejdssituationerne ? 

gennemsnit af samtlige 
sangskriveres forskellige 
arbejdsmetode for for deres 
værker* 

1. Ca. ___ % af sangene har jeg skrevet alene 12% 

2. Ca. ___ % af sangene har jeg skrevet med et sidste input fra andre 
til perfektionering af sangene.  5% 

3. Ca. ___ % af sangene har jeg skrevet i forskellige ad hoc teams med 
artister/sangskrivere/producere 25% 

4. Ca. ___ % af sangene har jeg skrevet med 1 eller 2 
samarbejdspartnere, som jeg arbejder/arbejdede fast sammen med 25% 

5. Ca. ___ % af sangene har jeg skrevet med 1 eller 2 faste 
samarbejdspartnere samt forskellige artister/topline-writere 33% 

* Note: Gennemsnit dækker over individuelle variationer 
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Krydstabulering af spørgsmål 91s og 79s 

 
79s. Hvor mange af de sange/værker, som du har medvirket til at 
lave, er nu i professionel distribution? 

91s. Hvilken af disse 
samarbejdssituationer 
karakteriserer bedst din måde at 
arbejde på ? 

A. 0-25 
sange i 
prof. distr. 

B. 25-50 
sange i 
prof. distr. 

C. 50-100 
sange i 
prof. distr. 

D. 100-200 
sange i prof. 
distr. 

E. over 200 
i prof. dist. 

1. Arbejder mest alene 50% 0% 20% 0% 0% 

2. Sange næsten færdige; andres 
input til perfektionering 0% 67% 20% 17% 0% 

4. 1-2 faste samarbejdspartnere 50% 0% 40% 17% 0% 

5. Mange ad hoc teams + faste 
partnere 0% 33% 20% 67% 100% 

 

95s. Hvordan kommer du mest typisk ind i 
skabelsesprocessen/sangskrivningen ? 

(den typiske 
skabelsesproces hos den 
enkelte sangskriver) 

1. Jeg starter med tekst/tekstkoncept som udgangspunkt  6% 

2. Jeg skriver en melodi med et akkord fundament ved et instrument. Jeg 
anvender måske cue-tekst. Den egentlige tekst følger senere. 29% 

3. Jeg arbejder på en gang med tekst og melodi ved et instrument. 18% 

4. Jeg starter med et track/beat eller en produktionsskitse, og går videre med 
teksten. 0% 

5. Jeg starter med et track/beat eller en produktionsskitse, og går videre med 
melodi. Jeg anvender måske cue-tekst, men den egentlige tekst følger 
senere. 18% 

6. Jeg starter med et track/beat eller en produktionsskitse, og går videre med 
tekst & melodi på en gang. 12% 

7. Jeg starter med et track/beat/produktion og sender den videre til en 
sangskriver/et team, der skriver topline /melodi+tekst) 12% 

8. Jeg kommer ind i processen som producer efter at en artist kommer med et 
foreløbigt oplæg/udkast til en sang, som jeg bearbejder. 0% 

9. Jeg kommer ind i processen som producer efter et foreløbigt oplæg/udkast 
til en sang, fra en sangskriver, der ikke fungerer som artist i denne forbindelse 0% 

10. .Som topline writer, der modtager et track fra en producer 6% 
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96s. Hvordan kommer du desuden også (ofte) ind i 
skabelsesprocessen/sangskrivningen? 

(den sekundære 
skabelsesproces 
hos den enkelte 
sangskriver) 

1. Jeg starter med tekst/tekstkoncept som udgangspunkt  
18% 

2. Jeg skriver en melodi med et akkord fundament ved et instrument. Jeg 
anvender måske cue-tekst. Den egentlige tekst følger senere. 24% 

3. Jeg arbejder på en gang med tekst og melodi ved et instrument. 24% 

4. Jeg starter med et track/beat eller en produktionsskitse, og går videre med 
teksten. 0% 

5. Jeg starter med et track/beat eller en produktionsskitse, og går videre med 
melodi. Jeg anvender måske cue-tekst, men den egentlige tekst følger senere. 12% 

6. Jeg starter med et track/beat eller en produktionsskitse, og går videre med 
tekst & melodi på en gang. 18% 

7. Jeg starter med et track/beat/produktion og sender den videre til en 
sangskriver/et team, der skriver topline /melodi+tekst) 0% 

8. Jeg kommer ind i processen som producer efter at en artist kommer med et 
foreløbigt oplæg/udkast til en sang, som jeg bearbejder. 6% 

9. Jeg kommer ind i processen som producer efter et foreløbigt oplæg/udkast til 
en sang, fra en sangskriver, der ikke fungerer som artist i denne forbindelse 0% 

10. .Som topline writer, der modtager et track fra en producer 
0% 

 

97s. Hvor mange dage tager det typisk at færdiggøre en rigtig god sang?  

  1.           
1-2 dage 

2.           
3-7 dage 

3.  Mellem 1 
og 2 uger 

4. Det typiske billede er at der arbejdes løbende 
på færdiggørelsen af en sang over længere tid. 

Sangskriver 29% 12% 0% 59% 

 

98s. Hvordan fastholder du typisk dine idéer 
og organiserer dem ?   

diktafon 25% 

diktafon;  programmet "garageband" 6% 

diktafon; husker mine idéer i hovedet 6% 

diktafon; med indspilning/programering af track 6% 

husker mine idéer i hovedet 13% 

med indspilning/programmering af track 25% 

noder; notesbøger; indspilning; i hovedet 6% 

notesbøger med tekstidéer 6% 

på andre måder 6% 
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99s. Enig eller uenig ? : De mest succesfulde sange jeg har skrevet i et team, er opstået ud af en 
langvarig arbejdsrelation: 

 1. Meget enig 2. Enig 3. Hverken 
enig eller 
uenig 

4. Uenig 5. Meget uenig 

Total 12% 24% 24% 29% 12% 

 

Krydstabulering af 99s. Enig eller uenig ? : De mest succesfulde sange jeg har skrevet i et team, er 
opstået ud af en langvarig arbejdsrelation med: primær sangskriverpraksis hos sangskriver 

Primær 
sangskriverpraksis 

1. Meget enig 2. Enig 3. Hverken 
enig eller 
uenig 

4. Uenig 5. Meget 
uenig 

toplinewriter 50% 50% 0% 0% 0% 

soundwriter 0% 0% 0% 0% 100% 

artistproducer 0% 50% 25% 25% 0% 

solistwriter 0% 17% 50% 33% 0% 

bandwriter 50% 0% 0% 50% 0% 

basewriter 0% 0% 0% 100% 0% 

 

100s. Hvor værdifuld er en co-write session, der varer 1 dag? 

  
1. Meget værdifuld 2. Værdifuld 3. Ikke specielt 

værdifuld 
4. Nærmest 
værdiløs 

5. Spild af tid 

  19% 56% 25% 0% 0% 

* Note: 1 af sangskriverne har svaret "ved ikke" og er udeladt af ovennævnte statistik 

 

101s. Hvor værdifuld er en co-write session, der strækker sig over 3 dage? 

  
1. Meget værdifuld 2. Værdifuld 3. Ikke specielt værdifuld 4. Nærmest 

værdiløs 
5. Spild af tid 

  47% 47% 7% 0% 0% 

* Note: 1 af sangskriverne har svaret "ved ikke" og er udeladt af ovennævnte statistik 

 

102s. Hvor værdifuld er en co-write session, der strækker sig over længere tid? 

  
1. Meget værdifuld 2. Værdifuld 3. Ikke specielt værdifuld 4. Nærmest 

værdiløs 
5. Spild af tid 

  31% 50% 19% 0% 0% 

* Note: 1 af sangskriverne har svaret "ved ikke" og er udeladt af ovennævnte statistik 
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121s. I hvilken udstrækning har du selv kunnet nå dit 
sangskrivermæssige/producermæssige niveau med 
læring/sparring/samarbejde i peer-to-peer formen?  

1. ingen 6%  

2. kun i mindre udstrækning 0%  

3. i en vis udstrækning 19%  

4. i stor udstrækning 38%  

5. i omfattende udstrækning 38%  

 

118s. Hvor afgørende er betydningen af, at lade nye sange eller tracks ”vende” hos gode kolleger, hvor 
man er sikker på at få konstruktiv kritik ? (kun sangskrivere) 

  

1 det er ikke 
afgørende 

2. det er kun 
afgørende i få 
tilfælde 

3. det er er 
ofte 
afgørende 

4. det kan 
kan være 
meget 
afgørende 

5. det kan være helt 
afgørende.  

Total 13% 27% 7% 40% 13% 

 

122s. I hvilken udstrækning vil du synes det ville være spændende, af og til at fungere som mentor 
for sangskrivere/producere med stort talent, men uden samme erfaring som dig selv 

  
1. Ingen 2. kun i mindre 

udstrækning 
3. i en vis 
udstrækning 

4. I stor 
udstrækning 

5. i omfattende 
udstrækning 

sangskrivere 0% 13% 25% 25% 38% 
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14.6 INFORMANTERNE GENERELT OM SAMARBEJDE 
 
18p. Hvordan vil du fortrinsvis karakterisere tilblivelsen af de mest succesfulde 
originale sange, jeres artister har indspillet?  

18f. Hvordan vil du fortrinsvis karakterisere tilblivelsen af de mest succesfulde sange, 
som du har forlag på ?  

18s. Hvordan vil du fortrinsvis karakterisere tilblivelsen af dine mest succesfulde 
originale sange? 

  

1. som regel et resultat af en 
individuel proces med en 
enkelt dygtig sangskriver 

2. som regel et resultat af 
samarbejde mellem flere 
sangskrivere/producere etc. 

forlag 0% 100% 

pladeselskaber 20% 80% 

sangskriver 24% 76% 

 

27f. I hvilken grad vil du vurdere, at peer-to-peer metoden er anvendelig for en sangskriver, hvis 
sangskriverniveau skal hæves? 

27p. I hvilken grad vil du vurdere, at peer-to-peer metoden er anvendelig for en artist, hvis 
sangskriverniveau skal hæves? 

27s. I hvilken grad vil du vurdere, at peer-to-peer metoden er anvendelig for en artist, hvis 
sangskriverniveau skal hæves?? 

  

1. ikke 
anvendelig 

2. kun anvendelig 
i mindre 
udstrækning 

3. anvendelig 
i medium grad 

4. metoden 
er meget 
anvendelig 

5. Anvendelig i 
omfattende 
udstrækning 

forlag 0% 0% 33% 67% 0% 

pladeselskaber 0% 0% 30% 70% 0% 

sangskrivere 0% 0% 19% 44% 38% 
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14.7 FORLAGENE OM SANGSKRIVERNES SAMARBEJDE 

 
59f. Inddel venligst de ophavsmænd, du fungerer som forlægger for, i disse 4 
underkategorier? Angiv et omtrentligt tal… 

  forlag 
1 

forlag 
2 

forlag 
3 

forlag 
4 

forlag 
5 total 

A. Solo-artister eller bands, der udgiver 
fonogrammer i eget navn ca. ……….% 25% 10% 25% 43% 40% 29% 

B. Sangskrivere uden egentlig producer- 
eller artistkarriererca. ……….% 25% 20% 25% 17% 20% 21% 

C. Producere, der også arbejder med 
sangskrivning.ca. ……….% 50% 60% 40% 39% 20% 42% 

D. Producere, der er ophavsmænd, men 
ikke arbejder med sangskrivning i form 
tekst og melodi.ca. ……….% 0% 10% 10% 0% 20% 8% 

* Note besvarelsen viser den karakteristiske fordeling af ophavsmændendes roller hos 
de 5 forlag, der medvirker. 

 

60f. Hvordan er samarbejdsmønstrene hos ”jeres” solo-artister eller bands, der 
udgiver fonogrammer i eget navn (kategori A ovenfor). 

  forlag 
1 

forlag 
2 

forlag 
3 

forlag 
4 

forlag 
5 total 

1. ...% er solo-artister, der primært 
skriver til egne udgivelser. 40% 0% 50% 25% 50% 33% 

2 ….% er solo-artister, der ofte 
samarbejder med andre sangskrivere.  10% 25% 40% 25% 25% 25% 

3. ...% er bands, der primært skriver til 
egne udgivelser.  40% 25% 10% 33% 15% 25% 

4. ...% er bands, der ofte samarbejder 
med andre sangskrivere. 10% 50% 0% 17% 10% 17% 
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61f. Hvordan er samarbejdsmønstrene hos ”jeres” sangskrivere uden egentlig producer- 
eller artistkarrierer (kategori B ovenfor). 

  forlag 
1 

forlag 
2 

forlag 
3 

forlag 
4 

forlag 
5 total 

1.…. %  arbejder primært alene med 
sangskrivning. 0% 10% 33% 0% 50% 19% 

2. ….%  arbejder i et fast team med 
andre sangskrivere eller producere 50% 60% 33% 0% 25% 34% 

3. ….%  arbejder i forskellige ad hoc 
konstellationer med andre sangskrivere 
eller producere 50% 30% 33% 100% 25% 48% 

 

62f. Hvor stor en andel af sangskriverne uden 
producer/artistkarriere fungerer primært som tekstforfattere 
(kategori B ovenfor)?    …………%.? 

  forlag 1 forlag 2 forlag 3 forlag 4 forlag 5 

  0% 30% 0% 5% 10% 

 

63f. Hvordan er samarbejdsmønstrene hos de af ”jeres” producere, der også arbejder med 
sangskrivning (kategori C ovenfor). 

  forlag 
1 

forlag 
2 

forlag 
3 

forlag 
4 

forlag 
5 Hovedtotal 

1.….%  arbejder primært alene med 
sangskrivning. 0% 20% 25% 0% 0% 9% 

2 ….%  arbejder i et fast team med 
andre sangskrivere eller producere 50% 50% 70% 55% 50% 55% 

3.….%  arbejder i forskellige ad hoc 
konstellationer med andre sangskrivere 
eller producere 50% 30% 50% 45% 50% 36% 

 

64f. Hvordan er samarbejdsmønstrene hos de af ”jeres” producere, der ikke arbejder med 
sangskrivning i form af tekst og melodi. (kategori D ovenfor). 

  forlag 
1 

forlag 
2 

forlag 
3 

forlag 
4 

forlag 
5 Hovedtotal 

1. ….%  arbejder primært alene. 50% 20% 20% 0% 0% 23% 

2. … %  arbejder i et fast team med 
andre producere 0% 50% 80% 0% 50% 45% 

3. ….%  arbejder i forskellige ad hoc 
konstellationer med andre producere 50% 30% 0% 0% 50% 33% 
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14.8 INFORMANTERNE OM HVORDAN SAMARBEJDE ETABLERES 
 
144f  Arrangerer I selv co-writes mellem jeres sangskrivere og danske 
sangskrivere ? 

144s Deltager du i co-writes med danske sangskrivere arrangeret af danske 
forlag/danske afdelinger af internationale forlag ? 

  1. aldrig 2. sjældent 3. af og til 4. ofte 5. Meget ofte 

forlag 0% 0% 0% 50% 50% 

sangskrivere 63% 13% 25% 0% 0% 

 

24p. Arrangerer I selv co-writes mellem jeres artister og internationale sangskrivere ?  

  1. aldrig 2. sjældent 3. af og til 4. ofte 5. Meget ofte 

pladeselskaber 50% 20% 20% 10% 0% 

 

145f. Arrangerer I selv co-writes mellem jeres sangskrivere og internationale 
sangskrivere ?  

145s. Deltager du i co-writes med internationale sangskrivere/artister arrangeret 
af danske forlag/danske afdelinger af internationale forlag? 

  
1. aldrig 2. sjældent 3. af og 

til 
4. ofte 5. Meget ofte 

forlag 0% 0% 17% 67% 17% 

sangskrivere 75% 13% 6% 6% 0% 

 

105s. Deltager du i co-writes med internationale sangskrivere/artister, som du selv 
arranger/formidler  

  1. aldrig 2. sjældent 3. af og til 4. ofte 5. Meget ofte 

sangskrivere 29% 6% 29% 6% 29% 

 

106s. Deltager du i co-writes med internationale sangskrivere/artister, som dit management 
arranger/formidler?  

  1. aldrig 2. sjældent 3. af og til 4. ofte 5. Meget ofte 

sangskrivere 53% 6% 6% 12% 24% 
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14.9 FORLAG OG SELSKABER OM AT OPFORDRE ARTISTER OG 
SANGSKRIVERE TIL CO-WRITE 

 

25p. Har jeres selskab forsøgt at påvirker artister til at 
indgå i samarbejder omkring deres egen 
sangskrivning ?  

25f. Har jeres selskab forsøgt at påvirke sangskrivere 
til at indgå i samarbejder med andre sangskrivere ?  

0pfs. Informant type 1. ja 2. nej 

forlag 100% 0% 

pladeselskaber 90% 10% 

 

26p. Er det vanskeligt eller problemfrit at overtale artister, der skriver sange selv, til at indgå 
samarbejde/cowrite med andre sangskrivere ?  

26f. Er det vanskeligt eller problemfrit at overtale sangskrivere til at indgå i samarbejde/cowrite 
med andre sangskrivere ?  

  
1. problemfrit 2. næsten 

problemfrit 
3. ikke 
problemfrit 

4. vanskeligt 5. meget 
vanskeligt 

forlag 17% 50% 33% 0% 0% 

pladeselskaber 10% 30% 50% 10% 0% 

 

 

29p. I hvilken grad kunne Center For Sangskrivning som et uformelt mellemled blive en hjælp for jeres 
selskab i arbejdet med at udvikle artister ?  

29f. I hvilken grad kunne Center For Sangskrivning som et uformelt mellemled blive en hjælp for jeres 
selskab i arbejdet med at udvikle sangskrivere ?  

  
1. ingen 
udstrækning 

2. kun i mindre 
udstrækning 

3. i en vis 
udstrækning 

4. I stor 
udstrækning 

5. i omfattende 
udstrækning 

forlag 0% 0% 67% 17% 17% 

pladeselskaber 0% 0% 40% 50% 10% 
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14.10 INFORMANTERNES SYN PÅ PRAKSISSER OG KONVENTIONER 

 
10pfs. Bestemte udgivelser er præget af, at en producer kan deltage direkte i sangens 
tilblivelse, f.eks. ved at forestå/instruere programmering af beat, lyde og samplinger m.v. inden 
”topline” færdiggøres. En Dance eller en R&B udgivelse kunne være et typisk eksempel herpå. 
Ofte ser man en lignende arbejdsdeling indenfor former for mainstream pop. Hvordan vil du i 
disse udgivelsesformer vurdere betydningen af producerens betydning for selve 
sangskrivningen. (tag et gennemsnit af dine betragtninger) ? 

  
1. 
uvæsentlig 

2. ikke 
betydningsfuld 

3. af medium 
betydning 

4. af stor 
betydning 

5. af central 
betydning 

forlag 0% 0% 0% 67% 33% 

pladeselskaber 0% 0% 0% 56% 44% 

sangskrivere 0% 0% 7% 33% 60% 

 

11pfs. Vil du prøve at anslå, hvor ofte produceren får en andel af værket under sit 
arbejde indenfor ovennævnte typer af udgivelser (spørgsmål nr. 10) ?  

  
1. 
aldrig 

2. 
sjældent 

3. af og 
til 

4. 
ofte 

5. meget 
ofte 

6. 
Altid 

forlag 0% 0% 33% 17% 50% 0% 

pladeselskaber 0% 0% 11% 44% 33% 0% 

sangskrivere 0% 0% 6% 29% 24% 24% 

* Note: 4 af informanterne har svaret "ved ikke" og er udeladt af ovennævnte 
statistik 

 

12pfs. I andre udgivelser er det en enkelt artist eller et band, der initierer sangskrivningen, og 
sangen har en foreløbig færdig form inden produktionen i studiet begynder. En mainstream rock-
udgivelse er et typisk eksempel. Hvordan vil du her vurdere betydningen af producerens 
betydning for selve sangskrivningen. (husk at tage et gennemsnit af dine betragtninger)  

  
1. 
uvæsentlig 

2. ikke 
betydningsfuld 

3. af medium 
betydning 

4. af stor 
betydning 

5. af central 
betydning 

forlag 0% 33% 50% 17% 0% 

pladeselskaber 0% 11% 56% 33% 0% 

sangskrivere 13% 25% 31% 19% 13% 

* Note: 1 af informanterne har svaret "ved ikke" og er udeladt af ovennævnte statistik 
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13pfs. Vil du prøve at anslå, hvor ofte produceren får en andel af værket under sit 
arbejde indenfor ovennævnte type af udgivelse (punkt 12) ?  

  
1. aldrig 2. 

sjældent 
3. af og 
til 

4. ofte 5. meget 
ofte 

6. Altid 

forlag 0% 33% 33% 33% 0% 0% 

pladeselskaber 13% 38% 0% 50% 0% 0% 

sangskrivere 10% 60% 30% 0% 0% 0% 

* Note: 8 af informanterne har svaret "ved ikke" og er udeladt af ovennævnte statistik 

 

107s. Besvares kun af producere, der skaber sange i form af tracks/produktioner, og sender dem 
videre til ”toplinewritere”, der skriver tekst & melodi til tracket/produktion. Har du behov for at være i 
nærheden af toplinewriterne, når du samarbejder på denne måde ? 

  
1. Nej. 2. Ja, det kan være en 

fordel af og til 
3. Ja, den kan ofte 
være en fordel.  

4. Ja, det vil nærmest 
altid være en fordel 

  0% 75% 25% 0% 

 

108s. Besvares kun af producere, der skaber sange i form af tracks/produktioner som ovenfor 
beskrevet. Sender du sange i form af tracks/produktioner ud til flere toplinewritere på en gang?  

  1. Nej. 2. Ja, af og til 3. Ja, ofte 4. Ja, altid.  

  0% 100% 0% 0% 

 

109s. Besvares kun af  producere, der der har svaret ”ja” til forrige spørgsmål. Hvem afgør, 
hvilken topline, der passer bedst til tracket/produktionen?  

  
1. Produceren 
(altså mig selv) 

2. Management  3. Pladeselskab 4. 
Forlag 

5. Andre 

sangskrivere 75% 0% 25% 0% 0% 

 

110s. Besvares kun af producere, der skaber sange i form af tracks/produktioner som ovenfor 
beskrevet. Er der konventioner for, hvilken andel topline-writere får?  

  

1. Ja, 50 % 2. Ja, men de 50 % 
forhandles af og til. 

3. Nej. Der er mange 
forskellige modeller 

4. Det er ikke så ofte, jeg 
arbejder på denne måde 

  25% 50% 0% 25% 
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111s Er du interesseret i at arbejde som såkaldt ”toplinewriter”,  hvor du modtager/hører en 
produktion med sangens rytmiske og harmoniske grundstruktur og derefter skriver  

melodi og tekst ?  

0pfs. Informant type 
1. 
nej 2. det gør jeg allerede 3. ja det vil jeg gerne Hovedtotal 

sangskrivere 14% 50% 36% 100% 

 

112s Besvares kun hvis du har svaret 2. eller 3. i ovennævnte spørgsmål.. Vilkårene for at 
fungere som topline-writer for en succesfuld producer, der har skabt tracket og dermed 
sangens rytmiske og harmoniske grundstruktur, kan være, at produceren som initiativtager 
til sangen/komponist forlanger op til 50% af Koda/NCB rettighederne til det værk, I skaber i 
fællesskab. Kan du acceptere vilkår som disse? 

  
1. Nej 2. Det gør 

jeg allerede 
3. Ja. 4. Ja, men jeg vil prøve at forhandle 

fordelingen anderledes. 

sangskrivere 0% 25% 58% 17% 

 

113s. Besvares kun hvis du har svaret 2. eller 3. i spørgsmål 111s. Kan du acceptere ovennævnte 
vilkår, når det også kan ske, at du skriver i konkurrence med andre topline-writere til det samme track ?  

  1. Nej 2. Det gør jeg allerede 3. Ja.  

sangskrivere 9% 9% 82%  
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14.11 INFORMANTERNES DELTAGELSE I OG HOLDNING TIL KURSER 
OG WORKSHOPS.  

 
140p. Deltager jeres artister i kurser om publishing, networking eller musikproduktion fra 
Kodas kursuskatalog ? 

140f. Deltager jeres sangskrivere i kurser om publishing, networking eller musikproduktion fra 
Kodas kursuskatalog ? 

140s. Deltager du i kurser om publishing, networking eller musikproduktion fra Kodas 
kursuskatalog ? 

0pfs. Informant 
type 

1. 
aldrig 

2. 
sjældent 

3. af og 
til 

4. ofte 5. Meget 
ofte 

6. har aldrig 
hørt om det 

7. ved 
ikke 

forlag 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 

pladeselskaber 40% 0% 20% 10% 0% 0% 30% 

sangskriver 94% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 

Hovedtotal 68% 12% 6% 3% 0% 3% 9% 

 

141p. Deltager jeres artister i andre kurser eller workshops om sangskrivning eller 
musikproduktion arrangeret af musikkens organisationer eller foreninger ?  

141f. Deltager jeres sangskrivere i andre kurser eller workshops om sangskrivning eller 
musikproduktion arrangeret af musikkens organisationer eller foreninger ?  

141s. Deltager du i andre kurser eller sangskrivningsworkshops/musikproduktionsworkshops 
arrangeret af musikkens organisationer eller foreninger ?  

0pfs. Informant type 1. 
aldrig 

2. 
sjældent 

3. af og 
til 

4. ofte 5. 
Meget 
ofte 

6. har aldrig 
hørt om det 

7. ved 
ikke 

Forlag 33% 50% 17% 0% 0% 0% 0% 

Pladeselskaber 40% 0% 40% 0% 0% 0% 20% 

Sangskrivere 72% 22% 0% 0% 0% 6% 0% 
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28p. Centret kunne eventuelt udbyde/formidle kurser, clinics og workshops. I hvilken grad vil du vurdere, 
at disse elementer er attraktive for jeres artister, hvis sangskriverniveau skal hæves? 

28f. Centret kunne desuden udbyde/formidle kurser, clinics og workshops. I hvilken grad vil du vurdere, 
at disse elementer er attraktive for jeres sangskrivere, hvis sangskriverniveau skal hæves? 

28s. Centret kunne desuden udbyde/formidle kurser, clinics og workshops. I hvilken grad vil du vurdere, 
at disse elementer er attraktive for dig eller kommende kolleger? 

  1. ikke 
attraktive 

2. i mindre 
udstrækning 

3. i en vis 
udstrækning 

4. i stor 
udstrækning 

5. i 
omfattende 
udstrækning 

forlag 0% 17% 17% 67% 0% 

pladeselskaber 10% 0% 40% 40% 10% 

sangskrivere 25% 31% 25% 19% 0% 
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14.12 NETVÆRK OG KONTAKTSKABELSE I DANSK CENTER FOR 
SANGPRODUKTION OG DIVERSE. 

 
45p. Hvordan finder du selv frem til sangskrivere? Sæt eventuelt flere krydser.. 
Selskabernes svarmuligheder: andel  
1. Vi opsøges af forlag 60% 
2. Vi opsøger forlag. 50% 
3. Vi har sangskrivere fast tilknyttet. 30% 
4. Vi opsøges af sangskrivere direkte udenom forlag. 60% 
5. Vi har producere tilknyttet, som hjælper til i 
sangskrivningsprocessen 50% 
6. Vi spørger artister på vores rooster om sange 20% 
7. Vi annoncerer i fagblade efter sange 0% 
8. Vi søger på internettet. 10% 
9. Tilføj venligst andre måder / (besvarelse: ‘netværk’) 10% 

 

45f. Hvordan finder du selv frem til sangskrivere at samarbejde med? Sæt eventuelt 
flere krydser.  
Forlagenes svarmuligheder: andel  
1. Vi opsøges af sangskrivere 100% 
2. Vi opsøger sangskrivere 60% 
3. Vi opsøges af pladeselskaber 20% 
4. Søger på internettet. 60% 
5. Anvender eget netværk 80% 
6. Anbefalinger fra andre sangskrivere 40% 
7. tilføj venligst andre måder …………..   

 

119s. Man kunne forestille sig, at ”Center For Sangskrivning” kunne fungere som et sted, hvor 
der kan networkes med danske branchefolk fra pladeselskaberer, musikforlag og 
management m.v. I hvilken udstrækning vil det være en fordel for dig som 
sangskriver/producer?  

  

1. ingen 
udstrækning 

2. kun i 
mindre 
udstrækning 

3. i en vis 
udstrækning 

4. I stor 
udstrækning 

5. i 
omfattende 
udstrækning 

sangskrivere 6% 31% 25% 38% 0% 
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120s Måske kan Center For Sangskrivning være i stand til at tiltrække internationale 
branchefolk fra pladeselskaber, musikforlag og management m.v. I hvilken udstrækning vil det 
være en fordel for sangskrivere/producere?  

  

1. ingen 
udstrækning 

2. kun i 
mindre 
udstrækning 

3. i en vis 
udstrækning 

4. I stor 
udstrækning 

5. i 
omfattende 
udstrækning 

sangskrivere 6% 0% 13% 56% 25% 

 

44pf. Centeret er tænkt som et kreativt og innovativt miljø for sangskrivere, producere og 
branchefolk. Der lægges op til at centret kan være et uformelt mødested. Tror du, at de 
relevante medarbejde fra dit selskabs ville anvende et sådant mødested ? 

  1. Nej 2. Sjældent 3. Med jævne mellemrum 4. Ofte 5. Meget ofte 

forlag 0% 17% 50% 33% 0% 

pladeselskaber 0% 0% 70% 20% 10% 

 

46pf. Kan Centret styrke samarbejde og skabe nye muligheder for networking mellem musiklivets 
forlag, pladeselskaber, sangskrivere og producere? 

  

1. Ja, bestemt, 
hvis centret 
bliver drevet 
godt. 

2. Måske, og 
kun hvis 
centret bliver 
drevet godt 

3. Måske, men det 
bliver vanskeligt at 
ændre på de 
etablerede strukturer og 
samarbejdsformer. 

4. Det er ikke 
videre sandsynligt 
af mange 
forskellige 
årsager. 

5. Nej, 
jeg tror 
ikke på 
det. 

forlag 50% 33% 17% 0% 0% 

pladeselskaber 80% 20% 0% 0% 0% 

 

47pf. Kan Centeret fungere som et uformelt salgsvindue hvor internationale kapaciteter mødes, og 
derved bidrage til at dit selskab kan øge den internationale del af omsætningen? 

  

1. Ja, bestemt, 
hvis centret 
bliver drevet 
godt. 

2. Måske, og 
kun hvis 
centret bliver 
drevet godt 

3. Måske, men det 
bliver vanskeligt at 
ændre på de 
etablerede strukturer og 
samarbejdsformer. 

4. Det er ikke 
videre sandsynligt 
af mange 
forskellige 
årsager. 

5. Nej, 
jeg tror 
ikke på 
det. 

forlag 17% 33% 50% 0% 0% 

pladeselskaber 60% 40% 0% 0% 0% 
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48pf. Kan Centeret bidrage til at dit selskab kan øge indtægterne på andre fronter (synkronisering af 
forskellig art, spil, andre indtægtskilder) ?  

  

1. Ja, bestemt, 
hvis centret 
bliver drevet 
godt. 

2. Måske, og 
kun hvis 
centret bliver 
drevet godt 

3. Måske, men det 
bliver vanskeligt at 
ændre på de 
etablerede strukturer og 
samarbejdsformer. 

4. Det er ikke 
videre sandsynligt 
af mange 
forskellige 
årsager. 

5. Nej, 
jeg tror 
ikke på 
det. 

forlag 0% 50% 33% 17% 0% 

pladeselskaber 60% 20% 10% 0% 10% 

 

49pf. Tror du at et center for sangskrivning kan hjælpe til at skabe bedre publikumsoplevelser ? 

  

1. Ja, bestemt, 
hvis centret 
bliver drevet 
godt. 

2. Måske, og 
kun hvis 
centret bliver 
drevet godt 

3. Måske, men det 
bliver vanskeligt at 
ændre på de 
etablerede strukturer og 
samarbejdsformer. 

4. Det er ikke 
videre sandsynligt 
af mange 
forskellige 
årsager. 

5. Nej, 
jeg tror 
ikke på 
det. 

forlag 0% 50% 50% 0% 0% 

pladeselskaber 50% 20% 30% 0% 0% 

 

50pf. Tror du at et center for sangskrivning kan musikkens rolle i oplevelsesøkonomien og i 
kulturlivet generelt ? 

  

1. Ja, bestemt, 
hvis centret 
bliver drevet 
godt. 

2. Måske, og 
kun hvis 
centret bliver 
drevet godt 

3. Måske, men det 
bliver vanskeligt at 
ændre på de 
etablerede strukturer 
og samarbejdsformer. 

4. Det er ikke 
videre sandsynligt 
af mange 
forskellige 
årsager. 

5. Nej, 
jeg 
tror 
ikke 
på det. 

forlag 33% 50% 17% 0% 0% 

pladeselskab 70% 20% 0% 10% 0% 
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14.13 SANGSKRIVERNES HOLDNING TIL KONKRETE FUNKTIONER 
ELLER SERVICES I DCS OG KRAV TIL CENTRETS BRUGERE 

 

De følgende spørgsmål (nr 123s – 136s) er et udvalg af forskellige funktioner eller services, som et 
Center For Sangsangskrivning/-produktion kunne tilbyde/rumme. Sangskriverne er blevet bedst om 
at angive, i hvilket omfang de har interesse for forslagene… 
123s. Koordinerede besøg hvor navngivne sessions-sangere, kan anvendes til 
demoer af flere forskellige sangskriverteams sange ? 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  19% 6% 19% 25% 31% 

 

124s. Koordinerede besøg hvor en bestemt blæsergruppe kan anvendes til på flere 
forskellige sangskriverteams produktioner ? 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  6% 0% 25% 38% 31% 

 

125s. Koordinerede besøg hvor en rutineret strygergruppe kan anvendes til på flere 
forskellige sangskriverteams produktioner ? 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  6% 0% 6% 44% 44% 

 

126s. Besvares kun af producere: Produktionsdage, hvor der f.eks 1 dag 1 dag om 
måneden står et hold navngivne professionelle studiemusikere, og evt. en session  
sanger klar i studiet 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  0% 33% 0% 0% 67% 

 

127s. Besvares kun af sangskrivere, der ikke er producere: Produktionsdage, hvor 
der f.eks 1 dag 1 dag om måneden står et hold navngivne professionelle 
studiemusikere, evt. en session  sanger og evt. en producer  klar i studiet til at 
indspille dine sange. 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  18% 9% 27% 27% 18% 
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128s. En teknisk tekstkonsulent, der med mellemrum læser korrektur på engelske 
tekster, og understreger fejl og misforståelser? 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  38% 19% 0% 25% 19% 

 

129s. En kreativ tekstkonsulent, der med mellemrum læser korrektur på engelske 
tekster, og er i stand til at komme med kompetente bud på tekstændringer mod en i 
forvejen aftalt pris eller andel? 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  63% 13% 13% 6% 6% 

 

130s. Besøg af ”fokusgrupper” bestående af kompetente branchefolk/producere, 
som man afprøver nye sange overfor ?  

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  19% 25% 13% 31% 13% 

 

131s. Indkaldte ”fokusgrupper” fra segmenter af unge, hvor man ser den 
umiddelbare reaktion på nyt materiale/nye sange ?  

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  6% 31% 19% 19% 25% 

 

132s. Sekretærfunktioner. tage telefonen. Booke kalender. 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  27% 13% 13% 20% 27% 

 

133s Fælles lækre og afslappede mødefaciliteter ? 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  6% 6% 6% 31% 50% 

 

 

134s. Kantine/Madordning ved frokost ? 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  7% 7% 7% 47% 33% 
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135s  Showcase - faciliteter ? 

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  7% 20% 0% 27% 47% 

 

136s. Afslapningsfaciliteter?  

  
1. ingen 
interesse 

2. en lille 
interesse 

3. medium 
interesse 

4. stor 
interesse 

5. meget stor 
interesse 

  7% 13% 33% 13% 33% 

 

137s. Ville der være et rimeligt krav for at kunne anvende 
centret/være tilknyttet centret, at man skal få udgivet sin musik ? 

  1. ja selvfølgelig 2. måske 3. nej 

  82% 18% 0% 

 

138s. Besvares kun af producere/sangskrivere med egne studiefaciliteter: 
Hvis du skal være involveret i Center For Sangskrivning, er det så 
nødvendigt, at dine egne studiefaciliteter ligger i forlængelse af Center For 
Sangskrivning – dvs. i samme bygning eller kompleks ?    

  1. Ja 2. Måske 3. Nej   

sangskrivere 10% 40% 50%   

 

139s. Besvares kun af producere/sangskrivere med egne studiefaciliteter: 
Hvis Centeret kommer til at tilbyde de faciliteter, der gør det attraktivt for dig, 
vil du så være interesseret i at flytte dine egne faciliteter til center for 
sangskrivning ?  

  1. Ja 2. Måske 3. Nej   

sangskrivere 45% 45% 9%   
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14.14  OM BELIGGENHED OG UDFORMNING AF CENTRET. 

 
14pfs. Er musikproduktionen og sangskrivningen ofte så tæt knyttet, at Center For Sangskrivning er nødt 
til at have produktionsfaciliteter, der giver producere mulighed for at samarbejde direkte med 
sangskriverne? 

Svarmuligheder:   

  

1. 
Nej. 

2. Ja, men 
det er ikke en 
central 
problematik.   

3. Ja, Sangskrivning 
og musikproduktion er 
nødt til at kunne 
fungere integreret. 

4. Er ikke nødvendigt 
med disse faciliteter for 
mig, men ved, det er 
det for andre 

5. Ønsker 
ikke ikke 
tage 
stilling 

forlag 0% 17% 83% 0% 0% 

pladeselskaber 0% 0% 100% 0% 0% 

sangskrivere 0% 19% 69% 6% 6% 

 

51p. Hvor skal Center for Sangskrivning/sangproduktion være placeret, for at dit selskab kan 
have udbytte af det ? 

51f. Hvor skal Center for Sangskrivning/sangproduktion være placeret, for at dit forlag kan have 
udbytte af det ? 

51s. Hvor skal Center for Sangskrivning/sangproduktion være placeret, for at du kan have 
udbytte af det ? 

  1. Centralt i København 2. I Københavns opland 3. I provinsen   

forlag 83% 0% 17%   

pladeselskaber 80% 20% 0%   

sangskrivere 93% 7% 0%   

 

52pfs. Kan du forestille dig, at Center for Sangskrivning har 3 afdelinger, med 1 placeret i 
København, med f.eks 2 mindre afdelinger spredt i provinsen, for at opsamle/betjene 
talentmasse, pladeselskaber og forlag dér ?  

  1. Ja 2. Måske 3. Nej 

forlag 33% 0% 67% 

pladeselskaber 60% 40% 0% 

sangskrivere 53% 33% 13% 

 

55pf. Vil du anslå, at der brug for showcase faciliteter? 

  1. Ja 2. Måske 3. Nej 

forlag 50% 50% 0% 

pladeselskaber 30% 40% 30% 

 


