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Intensiveret 
udlands-indsats

UDLAND

En samlet indtægt på knap 54 millioner kroner blev resultatet på 
Kodas indtægter fra udlandet i 2015. Penge modtaget fra Kodas 
søsterselskaber verden over. Og et tal som primært er betaling til 
danske medlemmer, for deres musik spillet i udlandet.

Flere medlemmer end nogensinde fik del i udbetalingerne fra ud-
landet takket være Kodas intensiverede indsats. Knapt 1.000 flere 
danske medlemmer modtog i 2015 en udbetaling for deres musik i 
udlandet end tilfældet var i 2014. Der blev for 2015 afregnet 16 pro-
cent flere værker end i 2014 for dansk musik i udlandet.

Koda har siden 2010 også opnået støt stigende indtægter på ud-
lands-området, svarende til en fremgang på 20 procent, og ledelsen 
har lyttet til medlemmer og forlag, som efterlyser stadig større fokus 
på området.

Opgaven har siden juni 2015 været løftet af en selvstændig enhed i 
Koda.

Detektivarbejde
Claus Lund Pedersen står i spidsen for Kodas udlandsteam. Han råder 
over et indgående branchekendskab fra sine tidligere jobs, bl.a. hos 
Music Week i London og som Exploitation Manager og A&R-director 
hos Universal Music. Han kan nu bruge al sin erfaring i et job, der ofte 
minder om detektivarbejde.

”Vi er en blanding af Sherlock Holmes og rejsende i dokumentation,” 
fortæller Claus Lund Pedersen fra udlands-teamet, der har som mål 
at opsøge 5-6 søsterselskaber årligt.

UDLAND

Samlede indtægter fra udlandet
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”Fremgangsmåden er, at vi besøger de selskaber, hvor vi modtager indtægter på over 
en million kroner. På den måde koncentrerer vi os om de områder, hvor der potentielt 
er flest penge at hente. Der er ca. 20 lande, som er relevante i den sammenhæng,” siger 
Claus Lund Pedersen.

Når udlands-enheden rykker ud, hører de flere gange fra søsterselskaber, at Koda er 
blandt de ganske få proaktive forvaltningsselskaber på området. 

Stor gæstfrihed
”Det er jeg selvfølgelig glad for at høre, for vi er meget engagerede 
og interesserede i vores komponisters værker. Der er endnu ingen 
selskaber, der har takket nej til besøg. Vi får svar på vores spørgsmål, 
også de kritiske. Det er utroligt vigtigt at være godt forberedt, så vi 
kan spørge til detaljer, vi synes er modstridende. F.eks. hvis vi mod-
tager betydelige indtægter fra et værk fra et bestemt land, men intet 
fra nabolandet. Eller hvis en tv-serie med dansk repertoire er blevet 
vist i et land, og at Koda ikke har registreret en afregning. Sådanne 
konkrete cases kan lokalt sætte gang i en nærmere undersøgelse, og 
det giver ofte resultater i form af penge til medlemmerne,” fortæller 
Claus Lund Pedersen.

Koda investerer også i området ved at købe data fra digitale le-
verandører, som f.eks. registrerer radioafspilninger. Det gør det 
muligt for udlands-teamet at sammenligne faktiske afregninger med 
performance data, og derefter forelægge eventuelle uoverensstem-
melser for søsterselskaberne.

Derudover består special-enhedens opgave i at granske relevante 
værkoplysninger.

”Vi sikrer først og fremmest, at de mest ombejlede værker er oprettet korrekt i vores 
system med præcis fordeling omkring rettighedshavere. Det være sig komponister, tek-
stforfattere og/eller forlag. Det er selve dna’et i et værk, og det skal være 100 procent 
korrekt. Dernæst forsyner vi vores søsterselskaber med et særligt kort, hvor alle værk-
oplysninger indgår, og de bliver bedt om at rette oplysningerne ind i deres egne værk-
databaser. Det er her til stor gavn, at Koda i 2015 overgik til den internationale database 
ICE. Matchet sker i de tilfælde automatisk, og informationerne om værker er troværdige 
i ICE. Samtidig kan afregninger gennemføres meget hurtigt,” siger udlandschefen.

Han understreger, at det proaktive er yderst vigtigt på udlandsområdet. 

På sporet af et hit
”Koda har ingen indflydelse på, om danske numre hitter i udlandet. Men vi er aktive på 
bagkanten af andres indsats og aktiviteter. Når et værk begynder at kravle op ad hitlisterne 
i udlandet, gælder det om at varsko managere, pladeselskaber og andre implicerede 
aktører om, at de skal videregive oplysninger og registrere den rette dokumentation for, 
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Vi har også ambition 
om vækst på 
udlandsområdet i 
2016. Men da vi reelt 
ikke har indflydelse 
på, hvor stor 
gennemslagskraft 
danske navne har, 
er min primære 
ambition, at vi får de 
penge hjem, der nu 
engang kan hentes.

“

Gorm Arildsen 
- viceadministrerende direktør i Koda



Koda årsberetning 2015    –    18

hvem der skal betales, så værkets dna er komplet. Når vi ved, hvad 
der er i pipelinen af aktiviteter, kan vi også se, hvad der eventuelt 
mangler af betaling på bagkanten,” siger Claus Lund Pedersen.

Ifølge Kodas viceadministrerende direktør Gorm Arildsen er oprust-
ningen på udlandsområdet et led i Kodas strategi om at servicere 
medlemmer og forlag optimalt og have internationalt fokus.

”Vores undersøgelser viser, at medlemmerne er meget tilfredse med 
Koda. Men vi har hidtil ikke været så strukturerede overfor forlagene, 
og vi er blevet udfordret på deres tilfredshed med vores service. Vi 
skal tættere på forlagene og i stigende grad servicere dem som for-
retninger. Det er et indsatsområde i 2016, og vi vil snarligt ansætte 
en Key Account Director, der skal tage sig specielt af forlagsområ-
det,” siger Gorm Arildsen og lover samtidig medlemmer og forlag 
mere detaljeret data for afregning, bl.a. på udlandsområdet.

”Efterspørgslen er stor. Så vi har initiativer på vej i 2016 og 2017, hvor 
vi får bedre systemunderstøttelse og derigennem mere detaljeret 
data. Det giver tryghed, når man kan se præcis, hvor pengene kom-
mer fra.”

”Vi har også ambition om vækst på udlandsområdet i 2016. Men da 
vi reelt ikke har indflydelse på, hvor stor gennemslagskraft danske 
navne har, er min primære ambition, at vi får de penge hjem, der nu 
engang kan hentes,” siger Gorm Arildsen.

2016 bliver ”Unforgettable”
Men han og udlandschefen er helt enige om, at 2016 ligner et inter-
nationalt jubelår for dansk musik.

”I 2015 var de store danske succeser især navne som Mø – i selskab 
med Major Lazer – Volbeat og danske komponisters bidrag til hjem-
lige og udenlandske film og tv-serier. I 2016 brager Lukas Graham 
igennem. Danske tv-serier – med dansk musik – er fortsat et hit i ud-
landet, bl.a. ”Broen”, ”Borgen” og ”Forbrydelsen”. Og det er danske 
komponister, der har lavet musik til tv-serier som ”Unforgettable” og 
”Lilyhammer”. Alt tyder på, at 2016 bliver det største år for Kodas 
udlandsindtægter nogensinde. Det er en meget positiv udvikling for 
dansk musik, og vi står klar til at gøre alt, hvad vi kan for at sørge for, 
at medlemmer og forlag får de penge, de har krav på,” siger Claus 
Lund Pedersen.
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Top played foreign composers 
in Denmark 2011
Mest spillede danske 
komponister i udlandet 2014

Top played foreign composers 
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Mest spillede udenlandske 
komponister i DK 2015
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