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Forudsætninger

Musikbranchen er til tider et bureaukratisk kludetæppe sammensat af jura, økonomi & 
netværksorganisationer som ikke umiddelbart er designet, eller gearet til den tidsalder vi lever i i 
dag.  
 
Dette skal dog ikke afskrække dig fra at følge med tiden, du er bare nødt til at sætte dig ind i hvilke 
regler der gælder, inden du springer ud i det at udgive din egen musik. 
 
Først og fremmest, er du nødt til at være klar over, at du overtager et håndværk der normalt udføres 
at flere mennesker, oftest med uddannelse indenfor feltet.  
 
- Men hvem siger, at de kan gøre det lige så godt som dig? 
 
Hvis du vil have en nogenlunde chance for succes med projektet, er du nødt til at besidde nogle basale 
kompetencer indenfor følgende områder:  

– Marketing 
• Selve kernekompetencen ved et pladeselskab består oftest i at de er super skarpe til promotion, og det er du 

således også nødt til at være, hvis du vil have en chance for at dit musik ender hos lytterne. Dette er nok det 
vigtigste kompetenceområde at have styr på. 

– Økonomi 
• Har du nogle basale færdigheder i matematik, og med et regneark, er du også nogenlunde rustet til at kunne 

drive label. Da det vælter frem med online regnskabs-systemer, vil bogholderi og økonomi ikke være den 
kritiske faktor der afgør om du skal gøre det eller ej.  

– Organisatoriske evner 
• Du er nødt til at være struktureret, holde styr på deadlines, og holde folk op på de ting de påtager sig for at 

dit projekt lykkedes. Du er derfor nødt til at have en lille leder i maven, og sans for at få tingene ført ud i 
livet.
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Vigtige aspekter

• Regnskab & Økonomi 
– Skal du oprette CVR? 
– Hvilken distributør skal du vælge? 
– Hvilke indtægter og udgifter vil du få? 

• Salg & Marketing 
– Hvilken rolle spiller det egentlig?



Regnskab & Økonomi

Musiksalg for under  < 50.000 kr. Salg over  > 50.000 kr.

• Indberettes som B-indkomst i den 
udvidede selvangivelse, i april måned, 
året efter.

• Oprette CVR nr.  
• Momsafregning hver 3. måned. 
• Lave årsregnskab ved årets udgang.

Starte virksomhed eller ej? 
Som udgangspunkt er det ikke uvæsentligt hvor meget du forventer at sælge. 
Dette har nemlig både indflydelse på om du skal starte virksomhed eller ej, 
og hvilken distributør du bør vælge - alt efter hvilken afregningsform der 
anvendes.

Hvilken distributør? 
Ydermere skal du være opmærksom på hvilken måde din distributør afregner 
deres cut af dit samlede salg. Nogle tager en royalty (% af hele salget), hvor 
andre tager et fast beløb pr. udgivelse.

Et eksempel på forskellen i din fortjeneste:

http://lydmaskinen.dk/viewtopic.php?
p=540827#p540827

Se mere her:

http://lydmaskinen.dk/viewtopic.php?p=540827%23p540827
http://lydmaskinen.dk/viewtopic.php?p=540827%23p540827


Pengestrøm: dine indtægter & udgifter

Taget med inspiration fra Holger Lagerfeldt: Pengeflow & rollefordeling i den danske musikbranche. Ekstern publishing er fjernet fra denne model.

Én eller flere om udgivelsen? 
Som illustreret ovenfor vil du såfremt du agerer både Producer, Artist, Sangskriver, Komponist & 
Studiemusiker indkassere indtægten for alle disse roller. Er disse fordelt over flere personer skal der 
udarbejdes en pladekontrakt, med klare retningslinjer og afregningsgrundlag. Det er i så fald vigtigt, at du 
har lidt mere avancerede kompetencer indenfor økonomi/jura til rådighed, da forretningsmodellen bliver 
en smule mere kompleks.

Dig som pladeselskab

Studiemusiker Producer Artist
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Salg & Marketing

• Markedsføring 
– Hvordan skiller du dig ud? 

Når du udgiver din plade, handler det om at præsentere den på en så 
velovervejet måde, at den vil fremstå attraktiv overfor dine kunder.  
 
Den mest simple måde at stille det op på, er igennem de 4 p’er: 
• Produkt: 

– Hvordan skiller artist/track sig ud fra andre udgivelser i samme kategori? (meget forsimplet 
her) 

• Pris: 
– Hvor meget skal kunden betale? (har du dog ikke megen indflydelse på) 

• Place: 
– Hvor kan kunden købe produktet? (valg af digitale stores) 

• Promotion:  
– Hvordan vil du lave reklame for din udgivelse? (Facebook, blogs, blade, radio osv.) 

– Hvem, hvad og hvornår?  
En anden meget vigtig ting at have for øje, er handlingsplanen for hvordan 
udgivelsen introduceres til markedet:  
• Hvilke aktiviteter foretages? 
• Hvem står for hvad? 
• Hvor store bliver de samlede omkostninger til reklame? Hvornår falder 

betalingerne?



To-do lister:

• To-do liste: Stifte label 
• To-do liste: Oprette din første release



To-do: Stifte label
1. Foretage overvejelser vedr. model: 

1. Estimere forventet samlet indtægt: 
• > 50.000 = opret CVR nr. Og start dermed virksomhed https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed?

nm_extag=Link%3D%2Cforside%2Cmest-anvendte-start-virksomhed%2C  
• < 50.000 = oplys dine indtægter som B-indkomst  

2. Evaluere egne kompetencer (se flowchart) 
3. Aftale forretningsmodel & spilleregler med evt. andre deltagere(hvis I eks. er et band). 

2. Afhængigt af din andel i musikken: 
– Tilmelde dig Koda: http://www.koda.dk/medlem/bliv-medlem-nu/#c8385  

• Enten som artist 
• Eller som musikforlag, hvis du selv vil varetage publishing 

– Eventuelt: Lave aftale med publisher 

1. Registrere dig som producent ved GRAMEX: 
1. Ansøg om producentkode her: http://gramex.dk/pladeselskaber/isrc/ansog-om-isrc-koder/  
2. Herefter vil du modtage din producentkode 

• Læs mere her: http://gramex.dk/pladeselskaber/isrc/isrc-koder-i-praksis/  

2. Ansøge om mekaniseringstilladelse hos NCB: 
1. Læs først detaljerne her: http://www.ncb.dk/01/1-1-2.html  
2. Ansøg derefter her: https://www.ncb.dk/E2EWeb/WebEpLogin.faces  

3. Vælge distributør/aggregator: 
– Udfylde papirer/formularer & oprette dig

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed?nm_extag=Link=,forside,mest-anvendte-start-virksomhed,
http://www.koda.dk/medlem/bliv-medlem-nu/%23c8385
http://gramex.dk/pladeselskaber/isrc/ansog-om-isrc-koder/
http://gramex.dk/pladeselskaber/isrc/isrc-koder-i-praksis/
http://www.ncb.dk/01/1-1-2.html
https://www.ncb.dk/E2EWeb/WebEpLogin.faces


To-do: Oprette din første release:
1. Færdiggøre produktet: Indspilning, mix, cover. 

1. Udfærdige evt. kontrakt for udgivelse 
– Såfremt i er flere om udgivelsen, eller du udgiver for andre skal i lave en kontrakt med: 

• Skriftlig tilladelse til udgivelse af rettighedshaverne(artister, komponist, sangskriver) 
• Under hvilke vilkår udgivelsen finder sted: 

– Afregning imellem parterne 
– Varigheden af aftalen 
– Betingelser ved opsigelse 

2. Generere ISRC kode 
– Læs mere om praktisk anvendelse på Gramex’ website: http://gramex.dk/pladeselskaber/isrc/isrc-koder-i-praksis/  

3. Mastering 
– Findes mange tråde om dette emne på Lydmaskinen. Se evt. FAQ: http://lydmaskinen.dk/viewforum.php?f=34  

4. Registrere udgivelsen hos NCB 
– Gøres ved at udfylde en formular på NCB’s website: http://www.ncb.dk/01/1-1-3.html  

5. Videresende til distributør 
– Dette varierer, følg derfor din distributørs vejledning. 

6. Udfylde og indsende studieliste til Gramex 
– Læs mere her: http://gramex.dk/pladeselskaber/udfyld-studielister/  

7. Udarbejde markedsføringsplan 
– Simpelt budget på forventede udgifter 
– Tidsplan & ansvarsfordeling på dine promotion aktiviteter(Interviews, pressemeddelelser, annoncer m.m.)

http://gramex.dk/pladeselskaber/isrc/isrc-koder-i-praksis/
http://lydmaskinen.dk/viewforum.php?f=34
http://lydmaskinen.dk/viewforum.php?f=34
http://www.ncb.dk/01/1-1-3.html
http://gramex.dk/pladeselskaber/udfyld-studielister/
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