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Innledning

Mange mennesker lytter på musikk daglig, men vet lite om hvilke prosesser som har 

muliggjort musikken og hva som har vært med på å få en til å høre på akkurat den musikken. 

Også for artister kan det ofte være vanskelig å skjønne hvilke prosesser de selv er med på. 

Mange kritiserer musikk i dag for å ha blitt for ”kommersiell”, og man begrunner ofte dette 

med at ”folk flest” har dårlig musikksmak. Samtidig er det vanskelig å kartlegge hva det 

egentlig er som ligger til grunn for en slik utvikling og hvorfor man føler at det er 

”kommersielt”. Ved å bruke Habermas teorier om livsverden og systemverden kan man 

derimot forklare mye av dette som for mange føles frustrerende. Populærmusikken mener jeg 

har fått så stor innpass fordi den kommuniserer innenfor livsverdens forståelseshorisont. 

Språket er ofte ukunstig og lytteren kan identifisere seg med artisten. Samtidig har sterke 

aktører sett denne populariteten som et markedspotensial og i økende grad gjort musikk til en 

forbruksartikkel. Lytteren på sin side blir dermed en forbruker. 

Jeg skal i det følgende først gjøre rede for hovedtrekk i Habermas Theorie des 

kommunikativen Handelns som første gang ble utgitt i 1981. Jeg vil benytte meg av Thomas 

McCarthys engelske oversettelse fra 1985. Ved hjelp av også nyere artikler vil jeg forklare 

hva som ligger i begreper som ”Livsverden”, ”Systemverden” og ”Kommunikativ handling”. 

I tillegg vil jeg støtte meg på notater fra Arne Johan Vetlesens forelesning om Habermas’ verk 

Teorien om kommunikativ handling, høsten 2005 (FIL4400).

I den delen som er kalt ”Musikk” vil jeg forsøke å vise hvordan popmusikk kan bidra 

til individuell bevissthet og sosial integrasjon. Deretter vil jeg vise hvilke systemiske faktorer 

som er med på å svekke popmusikkens bidrag.
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Teorien om den kommunikative handling

Jurgen Habermas

Habermas har blitt kalt ”den siste store rasjonalisten” og på mange måter er dette riktig. Men 

ifølge Thomas McCarthy er det en viktig forskjell hos Habermas at han, i god dialektisk ånd, 

også prøver å innarbeide de sentrale rasjonaliseringskritiske bidragene. Habermas verk bygger 

på en historisk rekonstruksjon av klassisk tenkning innenfor sosial teori ved at han trekker 

frem det positive og kritiserer svakhetene i bidragene. Habermas metode er dialektisk ved at 

han hele tiden prøver å tenke med og forbi sine historiske samtalepartnere. Gjennom denne 

historiske rekonstruksjonen kombinert med hans systematiske refleksjon forsøker Habermas å 

legge grunnlaget for en kritisk teori om moderniteten, og for at en slik samfunnsteori skal 

være dekkende vil han integrere bidrag fra både filosofien og den empiriske 

samfunnsvitenskapen. 

Ifølge Habermas har vår moderne tids svekkelse av dogmatisme og overtro samtidig 

gitt rom for fragmentering, mangel på sammenheng og meningstap. En kritisk distanse til 

tradisjonen har gått hånd i hånd med anomi og fremmedgjøring, ustabile identiteter og 

eksistensiell usikkerhet. Den teknologiske utviklingen har ikke hatt udelt vellykkede resultater

og rasjonaliseringen av administrative oppgaver betyr ofte tap av frihet og personlige valg.1

Habermas ser likevel ikke denne utviklingen som uunngåelig. For han er det viktig å tenke på 

den retning vår samfunnsmessige utvikling tok som kontingent og ikke nødvendig. Dermed 

gir han rom for en retningsforandring av utviklingen som han ønsker å basere på menneskelig 

samhandling bygget på gjensidig kommunikasjon. For Habermas er moderniteten et ufullendt 

prosjekt. 

I Teorien om Kommunikativ Handling ønsker Habermas for det første å utvikle et 

konsept om rasjonalitet som ikke er bundet til eller begrenset av de subjektivistiske og 

individualistiske premissene som tidligere dominerte moderne filosofi og sosial teori. For det 

andre ønsker han å konstruere et konsept om samfunnet som integrerer både livsverden og 

systemverden, og for det tredje - på bakgrunn av dette – lage utkastet til en kritisk teori som 

analyserer og gjør rede for modernitetens patologier på en måte som foreslår en omdirigering 
                                                
1 Habermas, 1985, 1:v
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fremfor forkastelse av opplysningsprosjektet. Patologier varsler om at noe er galt i samfunnets 

vitale funksjoner.

Ifølge Habermas har vår evne til å kommunisere en universell kjerne; grunnleggende 

strukturer og fundamentale regler som alle subjekter behersker idet de lærer seg et språk. 

Habermas er derfor ikke bare opptatt av det vi kan kalle grammatikalsk kompetanse, men 

også et aspekt ved språket som fordrer en bestemt universal form for kompetanse. Når vi 

snakker forholder vi oss til verden rundt oss, til andre subjekter, til våre egne intensjoner, 

følelser og ønsker. I det vi hevder noe om hver av disse dimensjonene, krever vi - vanligvis 

implisitt - gyldighet for det som blir påstått. Dette kan være krav om gyldighet til at det som 

blir sagt er sant i forhold til den objektive verden; krav om gyldighet i forhold til verdier og 

normer i en sosial livsverden om at det som blir sagt er rett, passende eller legitimert på annen 

måte; eller krav om oppriktighet eller autentisitet i forhold til våre intensjoner eller følelser.

Gjennom å kritisere og diskutere gyldighetskrav får vi en mulighet for å identifisere og 

korrigere feiltagelser og misforståelser og dermed lære av våre feil. Ved å være bevisst på 

hvordan dette gjøres kan man utvikle en form for argumentasjon som kan forplante seg og 

utvikles innenfor en tradisjon og innarbeides i kulturelle institusjoner. 

En kritisk teori med en praktisk hensikt

Sosiologien hadde sin opprinnelse på 1800-tallet og hadde som sitt studieobjekt det moderne 

industrielle samfunn. Ifølge Habermas har sosiologien fra første stund forsøkt å finne svar på 

hva som holder stadig mer komplekse samfunn sammen.2 Og helt siden 1950-årene har han 

vært opptatt av hvordan samfunnsvitenskapen kan bidra til en politisk praksis som er 

inkluderende og frigjørende.

For Karl Marx var filosofiens oppgave å være en kritisk analyse av det som 

karakteriserer virkeligheten og mennesket. Og et samfunn hvor frihet og rettferdighet råder 

kan man ikke oppnå gjennom filosofisk refleksjon alene, men gjennom en kritisk teori med en 

praktisk hensikt. Teorier skal ikke bare beskrive den sosiale virkeligheten, men også ha 

konsekvenser som bidrar til å skape et samfunn der menneskene har individuell frihet, sosial 

trygghet og muligheter til politisk deltakelse.3 Mennesket skaper og utfolder seg selv gjennom 

                                                
2 Habermas, 1999, s. 66.
3 Habermas, 1999 (2), s. 7.
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arbeidet og ifølge Marx, er det eneste alternativet til dette fremmedgjøring.4 På grunnlag av 

omfattende økonomiske og sosiologiske analyser av det moderne industrielle samfunn, så 

Marx en samfunnsmessig disintegrering som konsekvens av den nye kapitalistiske 

produksjonsmåten.

Habermas mener Emil Durkheims analyser passer bra for å underbygge hans egne 

teser fordi han gikk direkte på temaet samfunnsmessig integrasjon og analyserte 

moderniseringsprosesser ut fra endrede former for solidaritet.5 Durkheims fokus på anomier, 

avvikende atferd og selvmord viste disse som symptomer på et samfunn i oppløsning. Slike 

patologier, samfunnsmessige konflikter og sosial uro kom som følge av en svekket sosial 

integrering og fremmedgjøring. 

Weber og vestens rasjonaliseringsprosess

Weber har ikke uten grunn en avgjørende plass i teorien om kommunikativ handling. I lys av 

Webers teori om rasjonalisering drøfter Habermas oppgaven for en moderne kritisk 

samfunnsteori og han mener at hoveddelene av Webers diagnose av sin samtid er like 

relevante i dag, nesten hundre år senere. Dette gjelder spesielt analysen av kapitalismen og 

byråkratiet, samt tesene om meningstap og frihetstap. Det som er spesifikt for den vestlige 

samfunnsform er at det er en samfunnsform som historisk har gjennomgått og gjennomgår en 

rasjonalisering.

Rasjonaliseringsprosessen så Weber som en tendens til stadig økende byråkratisering 

og teknifisering som frarøvet aktørene meningen bak deres egne handlinger.6 Weber var 

opptatt av det som spesielt karakteriserte den kapitalistiske ånd, nemlig den formålsrasjonelle 

økonomiske handlingsmåten. I tillegg så han på problemer knyttet til sosial integrasjon. 

Webers syn på rasjonalitetsprosessen i vestlige samfunn kan kort forklares på følgende måte: 

1) Ny individuell viten finner vei inn i samfunnets fortolkningssystem gjennom 

læringsprosesser som følger et visst mønster. Denne kunnskapen kan utvikle 

seg til en kollektiv bevissthet som kan gjøres nyttig til samfunnsmessige 

formål.

                                                
4 Zafari Filosofileksikon, 1996, s. 367.
5 Habermas, 1999, s. 67
6 Habermas, 1985, s. 2:302.
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2) Samfunnet lærer gjennom å løse problemer som representerer evolusjonære 

utfordringer. Det som var spesielt for utviklingen i Europa var ikke hvilke

problemer man møtte, men hvordan man møtte utfordringen. Systemer 

reorganiseres og skaper nye former for sosial integrasjon.

3) Etableringen av en ny form for sosial integrasjon muliggjør en økning av 

den teknisk-organisasjonelle kunnskapen, noe som igjen muliggjør økt 

produksjonskraft og utvidet systemisk kompleksitet.7

Denne evolusjonære læringsmetoden begynner med en rasjonalisering av livsverden som først 

påvirker kulturen og personligheten og deretter tar tak i institusjonene.8

For Habermas er Webers rasjonalitetsteori særlig viktig for å forklare de sosiale 

patologiene som oppstod i etterkant av den kapitalistiske moderniseringen. Samtidig vil 

Habermas rette opp det han mener er feiltolkninger og misforståelser i Webers arbeider og 

gjøre de passende for et nytt perspektiv. For det første må vi benytte oss av et mer komplekst

konsept om hva rasjonalitet er for å komme fram til en riktigere beskrivelse og forklaring av 

patologiene i det moderne samfunnet. Slik kan vi analysere rasjonaliseringen av 

handlingssystemer ikke bare under det kognitiv-instrumentelle aspektet, men også bringe inn 

moralsk-praktiske og estetisk-ekspressive aspekter i sin fulle bredde. Weber likestilte den 

spesifikke kapitalistiske moderniseringen med samfunnsmessig rasjonalisering generelt. For 

Habermas er det avgjørende å ha et analytisk skille mellom rasjonaliseringen av 

kommunikativ handling på den ene siden og fremkomsten av undersystemer for målrasjonell 

økonomi og administrativ handling på den andre siden.

Ifølge Habermas kan vi unngå en rekke problemer i Webers forklaringsstrategi hvis vi 

godtar følgende resonnement:

(p) the emergence of modern, to begin with capitalist, societies 
required the institutional embodiment and motivational 
anchoring of postconventional moral and legal representations, 
but;

(q) capitalist modernization follows a pattern such that 
cognitive-instrumental rationality surges beyond the bounds of 
the economy and state into other, communicatively structured 

                                                
7 Habermas, 1985, s. 2:313.
8 Habermas, 1985, s. 2:316.
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areas of life and achieves dominance there at the expense of 
moral-political and aesthetic-practical rationality, and

(r) this produces disturbances in the symbolic reproduction of 
the lifeworld.9

Habermas mener Webers forklaring på framveksten av det moderne samfunn fokuserer på 

preposisjonen (p), og hans diagnose av tiden refererer til påstanden om patologiske 

bivirkninger (r). Problemet er at Weber ikke fokuserer på preposisjonen (q); En progressivt 

rasjonalisert livsverden er både skilt fra og gjort avhengig av økende komplekse, formelt 

organiserte handlingsområder som økonomi og byråkrati og disse vokser ut over sine grenser.

For Weber er tendensen til byråkratisering viktig for å forstå moderne samfunn. 

Byråkratiseringen av samfunnet muliggjør den høyeste form for samfunnsmessig 

rasjonalisering samtidig som den mest effektivt innordner subjektet under et objektivt, 

autonomt apparat. Weber er opptatt av rasjonalitet som nedfelt i noe samfunnsmessig; det vi 

etter hvert identifiserer som modernitetens institusjoner. Slik er det også en glidende overgang 

fra rasjonalitet til rasjonalisering. Det moderne samfunnet blir et samfunn av organisasjoner 

hvor subjektet nøytraliseres til medlemmer og organisasjoner øker sin autonomi gjennom en 

avgrensning fra de symbolske strukturene i livsverden: ”they become peculiarly indifferent to 

culture, society and personality.”10 For å fungere så effektivt som mulig må moderne 

organisasjoner være uavhengig av kulturelle tradisjoner. Med en slik ideologisk nøytralitet 

unnslipper organisasjonene ”the force of traditions” som ellers ville satt begrensninger for 

deres virkefelt og suverenitet til å forme sitt eget program:

”Just as persons are, as members, stripped of personality 
structures and neutralized into bearers of certain performances, 
so too cultural traditions, as ideologies, are robbed of their 
binding power and converted into raw material for purposes of 
ideology planning”11

Ved at organisasjonene frakobler seg kulturelle forpliktelser gjør de seg uavhengig av 

livsverden. Denne selvreguleringen bygger på lovgivning som i det moderne samfunnet er 

selvstendiggjort fra tradisjonell religiøs moral. Formålsrasjonell handling må ha en 

verdiforankring i vedtatte lover som ansees som rettferdige og verdigrunnlaget må baseres på 

rasjonell gyldighet. Dette er nødvendig for institusjonaliseringen av mediene penger og makt 

                                                
9 Habermas, 1985, s. 2:304.
10 Habermas, 1985, s. 2:307.
11 Habermas, 1985, s. 2:308.
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og for den korresponderende organiseringen av økonomi og administrasjon som samtidig 

betyr å skille lov fra moral. Når den kapitalistiske økonomien endelig er etablert som et 

mediestyrt delsystem er det ikke lenger nødvendig med en etisk forankring.12  Fra 

organisasjonens perspektiv ser man denne utviklingen som økt uavhengighet fra livsverdens 

elementer, mens den fra livsverdens perspektiv viser seg som en økende autonomisering. 

Ifølge Thomas Luckmann blir handlingsområder objektivt bestemt ut ifra en formålsrasjonell 

mening: ”in most of the areas of everyday life important for maintaining a society, the 

objective meaning of an action no longer coincides as a matter of course with the subjective 

sense of acting.”13

Viktig for Habermas i tillegg til Webers analyser av formålsrasjonalitet og byråkrati er 

hans religions-sosiologiske bidrag om protestantisk etikk. Her blir det overordnede spørsmålet 

hos Weber sammenhengen mellom et religiøst forankret livssyn på den ene siden og 

framveksten av den kapitalistiske økonomien og den moderne staten på den andre siden.

Vitenskapen har hatt uvurderlig betydning for samfunnsutviklingen og i Webers samtid står 

vitenskapen i fremskrittets tegn. Det interessante er at vitenskapen i tillegg til å være et 

materielt fremskritt også sees som en kraft som fremmer den åndelige og moralske 

utviklingen hos mennesket. Weber er derimot skeptisk til en slik utvikling og finner hos 

mennesket fremveksten av en metodisk livsstil hvor man skiller skarpt mellom det 

yrkesmessige og det private; det er et motiv som handler om askese. Med protestantismen 

privatiseres spørsmålet om frelse; det blir det enkelte subjekts forhold til Gud. Og i den 

moderne kristendommen er mennesket selv ansvarlig for å forbedre seg når det oppstår et 

misforhold mellom den troende og Gud. Gjennom arbeidslivet kan den enkelte praktisere en 

asketisk-metodisk livsførsel som skal gjøre en fortjent til frelse etter døden. Mennesket 

disiplinerer seg derfor til å leve opp til bestemte forestillinger om hva som er riktig 

handlemåte. Dette ser Weber som en systematisk tvang den enkelte pålegger seg selv mot en 

rendyrking av gyldighetskrav og handlingsmåter. Protestantismen muliggjør en levemåte som 

rendyrker det som er funksjonelt for å lykkes og skilles dermed fra motivasjon og normer 

forankret i religiøs moral. 

Denne måten å leve på utvikler seg ironisk nok i retning av sekularisering; det 

religiøse opphavet forvitrer. Hos mennesket som aktør i samfunnet skjer det en sakliggjøring 

av forholdet til de andre som går sammen med en objektiverende innstilling som erstatter en 

                                                
12 Habermas, 1985, s. 2:315.
13 Habermas, 1985, s. 2:311.
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genuint moralsk eller sosial innstilling. En bevissthet bygget på prinsipiell moral skaper et

ankerfeste av motivasjon som er en nødvendig drivkraft bak formålsrasjonelle 

handlingsorienteringer så omfattende at de utgjør yrkesmessige roller.14 Slik passet den 

protestantiske etikken og kapitalistiske økonomien godt sammen. Men i søken etter personlig 

frelse gjennom en slik altomfattende arbeidsetikk taper nestekjærligheten til fordel for en 

objektivering av mellommenneskelige forhold. Arbeidslivet blir veien til frelse og 

medmenneskene blir aktører som kan være til hjelp eller hinder for at man lykkes med sitt

prosjekt. Slik skal suksess på jorden gi frelse i himmelen.

Rasjonaliseringsprosessen foreslått av Weber kan, ifølge Habermas, forklares ut fra 

det faktum at formelt organiserte handlingsområder bare kan løsrive seg fra livsverden etter 

en tilstrekkelig differensiering av livsverdens strukturer. Livsverden må rasjonaliseres til et 

punkt hvor etisk nøytrale handlingsområder rettmessig reguleres gjennom en formell prosess 

av vedtatte og rettferdige lover. Den kulturelle tradisjonen må derfor være såpass ”smeltet” at 

en lovlig rettmessighet kan klare seg uten et dogmatisk fundament grodd fast i tradisjonen. 

Mennesket må derfor være i stand til å skifte fra moralsk definerte handlingskontekster 

orientert mot gjensidig forståelse til handlingsområder organisert av lov og rett, uten fare for å 

skade sin egen identitet.

Innføringen av pengesystemet og byråkratiseringen av arbeidskraft og statlig 

organisering har historisk sett vært en omfattende prosess som i bunn og grunn betydde en 

ødeleggelse av tradisjonelle livsformer. Likevel har den kapitalistiske produksjonsmåten og 

den byråkratiske styringsmodellen vist seg å være uoverlegen hva angår den materielle 

reproduksjonen i livsverden.15 Forholdet mellom den private sfære av livsverden og det 

økonomiske systemet har ideelt sett vært et utvekslingsforhold som benytter seg av mediene 

arbeidskraft for lønn, samt etterspørsel og produksjon av goder. Den offentlige sfærens 

utvekslingsforhold med det administrative systemet benytter seg av mediene skatt for 

organiseringsoppgaver og politiske bestemmelser som er avhengig av massens lojalitet. Slik 

er det mediene penger og makt regulerer forholdet mellom livsverden og systemverden. Og 

siden delsystemene bare kan forholde seg til disse mediene må de deler av livsverden som er 

avhengig av en slik utveksling abstrakteres for å tilpasse seg mediumet, slik for eksempler 

arbeidskraft blir lønnsarbeid. 

                                                
14 Habermas, 1885, s. 2:315.
15 Habermas, 1985, 2:321.
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Problemene man står ovenfor i et slikt forhold som er avhengig av gjensidighet er å 

vise den kapitalistiske produksjonen som noe meningsfullt og en legitimering av statens krav 

om makt. Meningstapet blir, ifølge Habermas, forklart på en tilfredsstillende måte ved å 

belyse kapitaliseringen og byråkratiseringen av hverdagspraksisen i den private og offentlige

sfære av livsverden. Den private sfæren svekkes og brytes ned av det økonomiske systemet og 

den offentlige sfæren av det administrative systemet. Vi får en profesjonalisering og 

spesialisering som øker avstanden mellom ekspertkulturen og det bredere lag av 

befolkningen. Man får et økende antall sektorer som styres av et ekspertvelde som i tillegg til 

å ha løsrevet seg fra den kulturelle tradisjonen forankret i livsverden, pålegger livsverden krav 

bestemt ut ifra premisser i systemverden. Det er ikke differensieringen og 

selvstendiggjøringen av den kulturelle sfæren som svekker den dagligdagse kommunikative 

praksis, men en avgrensning av ekspertkulturer fra dagliglivets kontekster i kommunikativ 

handling. Det er ikke frakoblingen av mediestyrte delsystemer fra livsverden som fører til en 

ensidig rasjonalisering og tingliggjøring av hverdagslig kommunikativ praksis, men den 

økonomiske og administrative rasjonalitetens inntrenging i handlingsområder som motsetter 

seg å bli omformet til styringsmediene penger og makt fordi de er spesialisert i kulturell 

formidling og sosial integrering og dermed avhengig av gjensidig forståelse som mekanisme 

for å samordne handling.16

Ifølge Habermas kan ikke Webers teori om individets frihetstap forklares ut ifra skiftet 

fra formålsrasjonalitet med en rasjonell verdiforankring til en formålsrasjonalitet uten 

forankring. Frihetstapet må forklares ut ifra frakoblingen mellom livsverden og systemverden. 

Det er ikke mellom forskjellige handlingsorienteringer, men mellom forskjellige prinsipper 

for sosialisering vi finner de største paradoksene: ”Rationalization of the lifeworld makes it 

possible to convert societal integration over to language-independent steering media and thus 

to separate off formally organized domains of action.”17 Etikk blir erstattet med lov og 

systemverden kan sette sine egne premisser. Kapitalismen og den moderne stat som 

delsystemer er differensiert fra institusjonene; de sosiale komponentene i livsverden, gjennom 

mediene penger og makt.

For Weber var det vestlige samfunns utvikling en avfortryllelse av verden og han 

hadde lite tro på en etikk som ikke var religiøst basert. Samtidig så han på byråkratiseringen 

og teknologiseringen som en ustoppelig prosess som til slutt ville binde mennesket til 

                                                
16 Habermas, 1985, 2:330.
17 Habermas, 1985, 2:318.
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prosesser som ikke var basert på fri menneskelig vilje. Habermas er derimot ikke så 

pessimistisk og tror ikke systemverden kan fungere ved å fullstendig selvstendiggjøre seg 

gjennom å løsrive seg fra sine røtter i den kommunikativt strukturerte livsverden. Han mener 

også Weber burde studert fremveksten av en sekulær etikk, blant annet innenfor det franske 

borgerskapet på 1800-tallet, for å se at en slik utvikling er både mulig og bærekraftig.

Intersubjektiv erkjennelse og differensiering

Begrepsparet livsverden og systemverden bruker Habermas for å spesifisere sammenhengen 

mellom samfunnets sosiale reproduksjon og sosiale integrasjon. Systembegrepet har røtter i 

Charles Parsons og Niklas Luhmanns sosiologiske systemteori.

Hele den vestlige filosofiske tradisjon har opp gjennom tiden vært opptatt av fornuft; 

det har vært selve temaet. Habermas følger dette temaet videre, men velger å kalle det 

rasjonalitet. Det har filosofisk vært et brudd med den klassiske rendyrkede 

erkjennelsesmodellen fra Descartes og Kant. Det som kjennetegnet den tidlige moderne 

filosofien var det kartesianske paradigmet med den ensomme tenker som ramme for 

refleksjon. Denne monologiske, subjektivistiske modellen for vitenskap og erkjennelse 

erstattes nå av en intersubjektivistisk modell. Habermas belyser dette ved hjelp av det George 

Herbert Mead kaller symbolsk interaksjonisme. Ifølge Mead får individet sin bevissthet og sin 

oppfatning av et ”jeg” gjennom kommunikasjon med andre mennesker. Symboler og det at vi 

deler fortolkninger av symbolene er det som binder mennesket og samfunnet sammen. Derfor 

er mennesket og samfunnet uatskillelige og gjensidig avhengige av hverandre. Rasjonalitet 

blir dermed ikke et subjekts oppnåelse av erkjennelse, men hvordan subjekter oppnår, utviser 

og utveksler viten. Det har i den 20. århundre skjedd en forskyvning hvor rasjonalitet har 

skiftet tyngdepunkt fra det tenkende subjekt til de sosiale handlingene. Skiftet går fra et 

bevissthetsparadigme til et språkparadigme, hvor språk her er i brukende betydning som

kommunikasjon. Habermas sier det slik at hvis vi forutsetter at menneskearten opprettholdes 

gjennom sosialt samordnende aktiviteter og at denne koordineringen blir etablert gjennom 

kommunikasjon – og i enkelte situasjoner gjennom kommunikasjon rettet mot enighet – må 

reproduksjonen av menneskearten også tilfredsstille betingelsene for rasjonalitet som en 

egenskap i kommunikativ handling.18 Fordi individers målrettede handlinger er sosialt 

                                                
18 Habermas, 1985, s. 1:397.
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samordnet vil Habermas rette fokuset på nettopp disse mellommenneskelige strukturene som 

utgjør denne omfattende konteksten for handlinger.

Ifølge Habermas er rasjonalitet et trekk ved en handling eller ytring som gjør at den

har et publikum; at den blir eksponert for den sosiale dimensjonen. Ved å si eller gjøre noe 

eksponerer en aktør seg for at mottakeren kan spørre om gyldigheten av det formidlede. 

Gjennom argumentasjon kan man avgjøre om aktørens handling/ytring er rasjonell eller ikke.

Habermas beskriver mangelen av en slik rasjonalitet i det mytiske verdensbildet for å vise en 

kontrast til den moderne verden og for dermed å lettere forstå egenarten i det moderne 

samfunnet. I den mytiske verden er det en sammenblanding mellom saksforhold og

meningssammenhenger; naturen er åndelig og kulturen er naturalisert. Det er en manglende 

differensiering mellom språk og verden. I den moderne verden kan individuelle aktører på 

egne vegne komme med tolkninger av virkeligheten. Den enkelte spiller en autonom rolle. 

Gjennom språket tester man gyldigheten av sine omgivelser. Hva som bør reproduseres og 

hva som bør forkastes blir gjenstand for en gyldighetstesting gjennom kommunikativ 

rasjonalitet. Men i dette språkspillet er det viktige også det at et argument kun blir stående til 

et bedre argument dukker opp; et mer gyldig argument.

Å være et subjekt i et moderne samfunn innebærer å forholde seg til verden på 3

måter: Man forholder seg til den objektive verden, den sosiale verden og den subjektive 

verden. Det historisk nye for vestlig modernitet er at det er en differensiering mellom disse 3 

verdenene; alle har sine egne gyldighetskriterier. Dette korresponderer til 3 rasjonalitetstyper: 

den kognitiv-instrumentelle, den moralsk-praktiske og den estetisk-ekspressive. Denne 

tredelingen et resultatet av den spesielle historiske samfunnsmessige utviklingen som særlig 

kjennetegner den vestlige verdens utvikling. Habermas forklarer differensieringen slik:

“I understand social evolution as a second-order process of 
differentiation: system and lifeworld are differentiated in the 
sense that the complexity of the one and the rationality of the 
other grow. But it is not only qua system and qua lifeworld that 
they are differentiated: they get differentiated from one another 
at the same time.” 19

I tillegg er en annet vesentlig utvikling i den vestlige verden det at den kognitiv-instrumentell

rasjonalitet har blitt dominerende og fortrenger de andre rasjonalitetstypene. Når den 
                                                
19 Habermas, 1985, s. 2:153.
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målrettede rasjonalitetstypen vokser ut over sin egen sfære skapes ubalanse, og en konflikt 

mellom sfærene vil true hele samfunnet på sikt. Habermas kaller det en kolonisering og sier 

den har kliniske bivirkninger på samfunnet; den forstyrrer dannelsen av sosialitet og identitet 

gjennom meningstap, anomi og psykopatologier. Disse patologiene kan unngås gjennom 

kulturell reproduksjon, sosial integrasjon og sosialisering, en oppgave forbeholdt 

kommunikativ handling. 

Habermas er opptatt av hvordan samfunn oppnår sosial orden. På empirisk grunnlag 

avviser han alle former for totalitære styreformer, men tror på et samfunn hvor sosiale 

spørsmål og problemer løses gjennom kommunikativ handling. Egentlig ser han ingen andre 

reelle alternativer; og eventuelle alternativer må man jo nettopp argumentere for og 

gyldighetsteste gjennom kommunikasjon. Kommunikativ handling er et komplementærbegrep 

til livsverden og må styres ut ifra sine egne gyldighetskrav. Gjennom kommersialisering og 

byråkratisering – og styringsmediene penger og makt - fordrives den kommunikative handling 

fra vår hverdagspraksis.

Kommunikativ Handling

For å beskrive hva som gjør kommunikativ handling særegent begynner Habermas med å 

skille mellom ikke-språklige og språklige handlinger. Ikke-språklige handlinger i snevrere 

forstand beskrives som resultatrettet virksomhet der en aktør griper inn i verden for å realisere 

bestemte mål gjennom valg og innsats av egnede midler. Språklige ytringer beskrives som 

handlinger der en taler ønsker å komme til forståelse med en annen om noe. Disse to 

handlingsformene er alltid henvist til særegne forståelsesbetingelser og for å være sikker på at 

vi forstår bakgrunnen for en handling må vi kunne innta deltakerens perspektiv. Denne 

betingelsen oppfyller språklige handlinger fordi de i de normaltilfeller gir talerens intensjon til 

kjenne. Talehandlinger fortolker seg selv fordi de har en selvrefererende struktur.20 Man sier 

også hva en gjør ved å utføre en talehandling. Men som lytter å ha muligheten til å forstå 

intensjonen bak og meningen i en talehandling er det avgjørende å oppgi et tredjepersons 

observatørperspektiv til fordel for et andrepersons deltakerperspektiv:

                                                
20 Habermas, 1999, s. 138.
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”Talehandlinger skiller seg fra enkel ikke-språklig virksomhet 
ikke bare gjennom selvfortolkningens refleksive trekk, men også 
gjennom hva slags mål som vil kunne intenderes og hva slags 
resultater som vil kunne nås gjennom tale. På et allment plan 
kan selvsagt alle handlinger, språklige som ikke-språklige, 
forstås som målrettet virksomhet. Men straks vi ønsker å skille 
mellom forståelsesorientert handling og resultatrettet handling 
må vi ta hensyn til at det teleologiske språkspill, der aktører
forfølger mål, har suksess og frembringer handlingsresultater, 
får en annen mening i språkteorien enn i handlingsteorien – de 
samme grunnbegreper blir fortolket på en annen måte”21

Som taler og lytter – i motsetning til resultatrettede aktører som kun kan nå hverandre som 

objekter eller motspillere – inntar man en performativ holdning og møtes som medlemmer av 

en intersubjektivt delt livsverden gjennom et språkfelleskap. Kun gjennom et slikt 

språkfelleskap kan man nå illokusjonære mål som gjennom andrepersons perspektiv ikke har 

karakter av resultatmål. Illokusjonær suksess beskriver Habermas som forståelse og 

godtakelse av talehandlinger. Begrepet illokusjonær språkhandling henter Habermas fra 

språkfilosofien til John Searle og J. L. Austin og skiller seg fra perlokusjonær språkhandling 

som har en tilsiktet virkning og dermed ikke er utelukkende basert på forståelse. Disse to 

handlingstypene har altså forskjellige kriterier for å lykkes og tilfredsstiller dermed alltid 

forskjellige rasjonalitetsbetingelser:

”Mens formålsrasjonaliteten henviser til betingelsene for 
kausalt virksomme intervensjoner i eksisterende saksforhold i 
verden, henviser forståelsesprosessers rasjonalitet til 
sammenhengen mellom talehandlingers gyldighetsbetingelser, 
gyldighetsfordringer som fremmes i talehandlinger, og grunner 
for diskursiv innfrielse av disse fordringene. Betingelsene for 
vellykkede talehandlingers rasjonalitet er av en annen art enn 
betingelsene for vellykket, resultatrettet handlings 
rasjonalitet.”22

Resultatrettet og forståelsesrettet virksomhet er derfor elementære handlingstyper hvor den 

ene ikke kan reduseres til den andre, med andre ord; formålsrasjonalitet og 

forståelsesrasjonalitet kan ikke erstatte hverandre. 

I språklig formidlet samhandling er handling og tale forbundet med hverandre i ulik 

grad. Talehandlingen kan ha en handlingskoordinerende rolle eller bli underordnet den 

utenomspråklige dynamikk. I det siste tilfellet blir de særegne språklige bindingsenergiene 

                                                
21 Habermas, 1999, s. 139.
22 Habermas, 1999, s. 141.
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ikke benyttet. I en situasjon hvor en aktør er avhengig av en annen aktør får vi en 

handlingssituasjon hvor det oppstår ulike typer språklig formidlet samhandling. I strategisk 

handling benyttes det naturlige språket kun som medium for overføring av informasjon, mens 

det gjennom kommunikativ handling tjener som kilde til sosial integrasjon. Kommunikativ 

handling er henvist til forståelsesorientert språkbruk hvor de deltakende aktører forsøker ”i 

felleskap å avstemme sine planer til hverandre innenfor en felles livsverdenshorisont og på 

grunnlag av felles situasjonsfortolkninger.”23 Aktørene må være villige til betingelsesløst å 

forfølge illokusjonære mål og en vellykket handlingskoordinering baseres på 

forståelsesinnsatsenes rasjonelt motiverende kraft. For å få tilgang til potensialet av språklig 

sammenbindingsenergi må aktørene gi avkall på resultatorientering til fordel for en 

performativ innstilling bygget på den forståelsesorienterte språkbruks betingelser. 

Habermas henviser til Karl Bühler som observerte språkets tre like opprinnelige 

funksjoner. ”Setninger som brukes kommunikativt tjener samtidig til å bringe en talers 

intensjoner (eller opplevelser) til uttrykk, fremstille saksforhold (eller noe en støter på i 

verden) og inngå forbindelser med en adressat”.24 Historisk har man, ifølge Habermas, forsøkt 

å forklare hele språkets betydningsspekter ut ifra bare en av disse språkfunksjonene. Dette har 

ført til mangler i språkteorien som Searles talehandlingsteori kan gi svar på gjennom at den 

vektlegger og gir plass til alle tre av språkets funksjoner. Slik er alle språkfunksjoner 

gjennomsyret av gyldighetsfordringer: ”Enhver talehandling kan i alminnelighet alltid 

kritiseres for å være ugyldig ut fra tre aspekter: som usann med hensyn til en fremført 

påstand; som uriktig med hensyn til eksisterende normative kontekster; og som usannferdig 

med hensyn til talerens intensjon”.25 Påstandsmessig sannhet suppleres med normativ 

riktighet og subjektiv sannhet. Det ligger dermed i språket et potensial av bindingskrefter som 

utfordrer en taler til å garantere for gyldigheten i en talehandling samtidig som lytteren 

utfordres til å ta stilling til talehandlingen på rasjonelt motivert vis. 

I kommunikativ handling trer aktørene ut av det egosentriske ved en formålsrasjonell 

orientering. Ifølge Habermas innbyr de overindividuelle språkstrukturene til å besvare det 

klassiske spørsmålet om hvordan sosial orden er mulig. I systemteorien vi finner hos  

Luhmann og Parsons blir grenseopprettholdende systemer introdusert istedenfor disse 

overindividuelle språkstrukturene som er vevd sammen i hverdagspraksisen. Men denne 

                                                
23 Habermas, 1999, s. 142.
24 Habermas, 1999, s. 148.
25 Habermas, 1999, s. 151.
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systemfunksjonalismen ”kapper forbindelsen til den intuitive viten om livsverden og dens 

medlemmer” gjennom en objektivistisk tilnærming.26 Livsverden står altså til rådighet for en 

helhetlig forståelse av et komplekst samfunn, men åpner seg utelukkende for en forstående 

fortolkningstilnærming gjennom samhandlingsdeltakerens handlingsperspektiv. 

Livsverden er forutsetningen for forståelse

Habermas låner begrepet om livsverden fra Edmund Hussels avhandling Die Krisis der 

Europäischen Wissenschaften (1936). Husserls fenomenologiske analyse var en kritikk av 

teknifiseringen av fornuften og han innfører livsverdens fenomenologi som det fortrengte 

meningsfundament bak den virkelighet som naturvitenskapene holder for å være den eneste 

gyldige. ”Husserl setter livsverdenen som den umiddelbart nærværende sfære av opprinnelige 

ytelser, opp mot målingers, kausalitetsantakelser og matematiseringers idealiseringer, og den 

medfølgende tendens til teknifisering.”27

Ifølge Habermas er livsverdens bakgrunnsviten kjennetegnet med umiddelbarhet, 

totaliserende kraft og holisme. Umiddelbarheten kommer i form av livsverdens bakgrunn som 

implisitt og før-refleksivt nærværende. Livsverden utgjør en totalitet med et sentrum og 

ubestemte, porøse grenser som ikke kan overskrides, men som trekker seg bakover. 

Mennesket befinner seg ”alltid allerede i en intersubjektivt delt verden; der de kollektivt 

bebodde livsverdener skyves inn i hverandre, overlapper hverandre og knyttes sammen, som 

tekst og kontekst”.28 Dens holistiske konstitusjon gjør at den smelter sammen de komponenter 

som blir splittet gjennom en problematiserende kritisk vitenskap og reiser en mur mot 

erfaringenes overraskelser. 

Nettverket av kommunikative handlinger er det medium som livsverdenen 

reproduserer seg gjennom. Talehandlinger tjener gjensidig forståelse gjennom overleveringen 

og videreutviklingen av kulturell viten, og tjener sosialisering gjennom dannelse og 

opprettholdelse av personlig identitet. Livsverden bevarer ”avleiringer” fra prosessene for 

gjensidig forståelse, handlingskoordinering og sosialisering og overleverer denne viten som 

befester seg og muliggjør mestringen av situasjoner:

                                                
26 Habermas, 1999, s. 154.
27 Habermas, 1999, s. 158.
28 Habermas, 1999, s. 162.



16

”Livsverdenens komponenter stammer fra og bevares gjennom
felles opprettholdelse av gyldig viten, stabilisering av 
gruppesolidariteter og fostring av ansvarlige aktører. Nettet for 
den kommunikative hverdagspraksis strekker seg både over det 
symbolske innholds semantiske felt, og over det sosiale roms og 
den historiske tids dimensjoner, og utgjør det medium som 
kultur, samfunn og personlighetskulturer utvikles og 
reproduseres gjennom.”29

Kultur, samfunn og individ må derfor ikke forståes som systemer som utgjør omverdener for 

hverandre. Gjennom dagligspråket som felles medium blir de flettet inn i hverandre og 

opprettholder en forbindelse til livsverdenens totalitet:

”Livsverdenen er derfor ikke noen organisasjon som den enkelte 
tilhører som medlem, ikke noe forbund som individene slutter 
seg sammen i, ikke noe kollektiv sammensatt av enkelt-
medlemmer. Den kommunikative hverdagspraksis, der 
livsverdenen har sitt sentrum, næres tvert imot av et samspill av 
kulturell reproduksjon, sosial integrasjon og sosialisering, som 
på sin side har rot i denne praksis.”30

Livsverden er for Habermas en felles bakgrunn som ikke er gjenstand for bevisst 

oppmerksomhet, men representerer et grunnlag for identitetsbevaring og formidling av 

tradisjon. Det er ved hjelp av livsverden vi fortolker oss selv, samfunnet og verden rundt oss; 

livsverden er forutsetningen for forståelse.

                                                
29 Habermas, 1999, s. 165.
30 Habermas, 1999, s. 168.
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Musikkindustrien

Som empiri for å belyse den nødvendige kommunikative praksisen i livsverden og hvordan 

systemkarakteren i samfunnet trenger inn i livsverdens indre, vil jeg ta for meg 

musikkindustrien og hvordan man innenfor denne i økende grad organiserer og treffer 

avgjørelser ut ifra økonomiske og byråkratiske hensyn og dermed sidesetter musikkens vitale 

funksjoner og kommunikative kvaliteter. Med hovedvekt på populærmusikken ønsker jeg å 

belyse det Habermas kaller den uimotståelige ironien i verdenshistoriens opplysningsprosess: 

“The rationalization of the lifeworld makes possible a 
heightening of systemic complexity, which becomes so 
hypertrophied that it unleashes system imperatives that burst the 
capacity of the lifeworld they instrumentalize” 31

Jeg vil forsøke å redegjøre for hvilke følger dette har for musikkens utøvere og mottakere, 

samt hvordan en slik utvikling svekker det potensialet musikken har som arena for refleksjon 

og kommunikasjon mellom mennesker. Habermas tanke om det moderne som ufullendt 

prosjekt mener jeg nettopp setter fokus på utvikling av mulighetene i vår hverdag fremfor å 

deterministisk forklare verden ut ifra hva den har vært.

                                                
31 Habermas, 1985, s. 2:155.
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Metode

Det følgende feltarbeidet er basert på en kombinasjon av litteratur, relaterte internettsider og 

intervjuer med aktører i musikkbransjen. Særlig har jeg på litteratursiden benyttet meg av 

Herman Willis Instant Karma, Populærmusikkens Historie (2001). Herman Willis er 

pseudonym for Ole Fyhn og navnet er inspirert av countrylegenden Hank Williams. Willis er 

forfatter, journalist og oversetter og har skrevet mye om musikk i norsk presse. I tillegg er han 

selv utøvende musiker.

Ballade er Musikkinformasjonssenterets (MIC) nettavis. MIC ble opprettet under 

navnet Norsk Musikkinformasjon i 1979 på initiativ av Norsk Komponistforening og Norsk 

Kulturråd. MIC får driftsmidler gjennom kulturdepartementet og har blant annet satt seg som 

mål å aktivt informere om og profilere kvalitetene i det profesjonelle norske musikkliv. MIC 

har et ideelt formål og eventuelle overskudd skal anvendes i tråd med slike formål.32 For å 

belyse de temaene jeg føler er relevante har jeg i stor grad benyttet meg av diskusjonsinnlegg 

på Ballade fra forskjellige aktører i musikkbransjen. 

Jeg har forsøkt å velge ut temaer og felt som jeg håper viser betydningen av 

popmusikk frem til i dag, samt ikke-musikalske faktorer som er med på å svekke eller 

forsterke denne betydningen. Mye av dette er amerikanske eksempler, særlig fordi 

kildematerialet er betydelig større en det norske, samtidig som musikkindustrien slik vi 

kjenner den i dag, startet og utviklet seg nettopp i USA. Amerikanske artister og 

plateselskaper har også en betydelig påvirkning på det norske musikkmarkedet.

Den amerikanske musikknettsiden www.allmusic.com har eksistert siden 1995 og er 

en av de største og mest anerkjente nettsidene for musikk. I tillegg til faste skribenter har 

Allmusic i stor grad benyttet seg av innlegg fra musikkentusiaster fra hele verden.33 I forhold 

til denne oppgaven har nettsiden vært benyttet som inspirasjon, og også for å dobbeltsjekke 

fakta og påstander om musikk.

                                                
32 www.mic.no, 10.05.2006
33 www.allmusic.com, 15.05.2006.
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Intervjuobjektene har jeg kontaktet først og fremst på grunnlag av deres erfaringer i 

musikkbransjen, men også på grunn av offentlig engasjement de har vist i forbindelse med 

saker som omhandler musikk. Christer Falck har lang erfaring som musikkforhandler i tillegg 

til at han er medeier i C+C Records, som er et lite, uavhengig plateselskap som gir ut norske 

artister.34 Martin Kvamme er prisbelønt designer som har arbeidet mye med utforming av 

albumcover for både store og små, norske og internasjonale artister. Han har derfor daglig 

kontakt med både artister og plateselskap.35 Martin Hagfors er født i USA, men har i mange år 

jobbet som musiker, låtskriver og produsent i Norge. Hagfors har skrevet låter for og 

samarbeidet med en rekke norske artister. Han har mange utgivelser bak seg og er en aktiv 

deltaker på livescenen.36 I tillegg har jeg intervjuet musikkjounalist Håvard Bråthen, som 

arbeider i NRK Lydverket. Jeg håper derfor å ha valgt personer som representerer de fleste 

ledd i en musikkproduksjon fra artisten lager sangen til lytteren kjøper musikken i butikken. 

I intervjusituasjonen har jeg stort sett latt personene snakke fritt, etter at jeg kort har 

lagt frem noen problemstillinger i oppgaven og deretter spurt dem om sitt syn på og erfaring 

med musikkbransjen. Intervjuene er basert på lydopptak fra diktafon og er noe omskrevet for 

å bevare en flyt i oppgaven. Jeg mener likevel ikke jeg med dette har endret meningene til 

intervjuobjektene, men heller gjort det lettere å sammenligne intervjuene seg i mellom og i 

forhold til problemstillinger i oppgaven.

Jeg har valgt å trekke inn Habermas kontinuerlig gjennom oppgaven for å prøve å 

opprettholde en dialektikk og bevare fokus på hans teorier. Det avsluttende analysekapittelet 

må derfor sees som en oppsummering av og forlengelse av dette.

                                                
34 http://www.espens.no/work/ccrecords/index.php
35 http://www.unitdeltaplus.com/
36 http://www.homegroan.net/
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“We know when we understand:
Almighty God is a living man.

You can fool some people sometimes,
But you can't fool all the people all the time.”

Bob Marley

Musikk

Mennesket og musikk

Mennesket har et spesielt nært forhold til å skape musikk og det eldste kjente menneskeskapte

instrumentet er en beinfløyte laget av neandertalerne for 45000-50000 år siden. For noen år 

siden fant man også i Kina det som regnes for å være det eldste instrument man fortsatt kan 

spille på; en 9000 år gammel fløyte med en skala på seks toner.37 Funnet viser at man var 

kjent med toneskalaer og oktaver, noe som igjen viser at man allerede da gikk aktivt inn for å 

konstruere melodier.

Både på det mer abstrakte musikalske plan og mer konkret gjennom tekster har 

musikk opp gjennom tiden bidratt til å skape en arena hvor menneskelig refleksjon generelt 

har hatt stor utfoldelse. Musikk skaper fortsatt en slags frisone hvor man kan la følelser og 

tanker få et uttrykk og skape et hvilested fra hverdagens kompleksitet og tempo. Musikk er 

også noe som lar seg kombinere med andre aktiviteter og man kan ofte selv bestemme hvor 

mye oppmerksomhet man vil gi musikken. Musikk har gjerne en naturlig plass i tradisjonelle 

seremonier som kaster glans over viktige begivenheter i et menneskes liv. De fleste samfunn 

har hatt et ønske om å markere en fødsel eller en dåp, overgangen fra barn til voksen, giftemål 

mellom to personer og til sist et menneskes død, sammen med musikk. Musikk har derfor 

                                                
37 Wikipedia, 20.01.2006
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gjerne en betydningsfull plass i de fleste menneskers liv, bevisst eller ubevisst. Selv om 

enkelte synes det virker unyttig at man utdanner seg som musiker eller komponist, ville

sikkert de samme menneskene følt seg utilpass i et samfunn hvor det ikke fantes musikk. Det 

kan lett bli en selvfølge at man forventer musikk til spesielle situasjoner eller hverdagslige 

sammenhenger, samtidig som man ikke er klar over arbeidsmengden og prosessene som 

ligger til grunn for en musikalsk komposisjon. Og musikk dreier seg heller ikke bare om 

tradisjonelle sanger, men omhandler også alt fra musikk for teater, film og dataspill, til 

vignetter og jingles for radio- og TV-programmer for å nevne noe.

Popmusikk som meningsformidler

Ikke sjelden har musikk vist seg å være avgjørende for å samle mennesker i politiske og 

sosiale hendelser og en enkelt sang har gjerne vært samlende for helt ulike sosiale grupper. Et 

godt eksempel på dette er den tyske soldatsangen ”Lili Marleen” som til tross for stadige 

forsøk på offentlig forbud ble flittig spilt av soldatene på både den tyske og den allierte siden.

Selv om sangen ble innspilt i både en engelsk og en amerikansk versjon foretrakk de allierte 

soldatene den tyske versjonen, noe som gjør ”Lili Marleen” til en musikalsk forening midt i 

krigens motsetninger. I dag er sangen oversatt til 48 språk; også til hebraisk.38

Tibetanere har hatt en lang tradisjon med shetsig som er protestsanger i form av 

satiriske nidviser i mangel av en fri og åpen presse. I dag viderefører popmusikken den skjulte 

politiske og sosiale kritikken i Tibet. I Norge stod protestvisene sterkest på 70-tallet hvor 

artister som Lillebjørn Nilsen og Ole Paus spilte videre på det musikalske uttrykket til 

svenske artister som Evert Taube og Cornelis Vreeswijk og ikke minst amerikanere som 

Woody Guthrie og Bob Dylan.

Habermas sier at en liberal politisk kultur krever et ”velfungerende nettverk av 

frivillige sammenslutninger og en pulserende strøm av offentlige diskurser”.39 For å se 

hvilken rolle popmusikken kan spille i en slik meningsdannende offentlighet, skal vi i det 

følgende skal vi se på noen eksempler hvor popmusikken blir et aktivt medium for 

samfunnskritikk og hvor artister bruker sin innflytelse for å rette oppmerksomhet mot 

problemer i samtiden.

                                                
38 Willis, 2001, s. 124.
39 Habermas, 1999, s. 65.
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Folkemusikkartisten Woody Guthrie har hatt enorm innflytelse på den senere 

popmusikken både i USA og i Europa. Guthrie vokste opp under vanskelige kår i Oklahoma 

på 30-tallet og var en av mange som søkte til bedre muligheter i California. Det var også her 

han skulle føle fordommene mot folk som kom utenfra og på grunn av dette han i større grad 

identifiserte seg med outsideren som skulle spille en avgjørende rolle i hans musikalske og 

politiske posisjon.40 Allerede i 1937 kunne radiolyttere i USA og Mexico høre Guthries 

sanger som omhandlet korrupte politikere, vanskelige arbeidsforhold, blandingen av religion 

og business og andre kontroversielle temaer. Sangen Tom Joad – inspirert av en karakter i 

John Steinbecks roman Vredens Druer – omhandler vanskelighetene med å tilpasse seg et 

samfunn med skjeve fordelinger og vanskelige sosiale kår, samt mulighetene og håpene til 

arbeidere som forsøker å forsørge seg og sin familie. Guthrie ville være tilstede og rapportere 

det som skjedde:

"I preached for the Lord a mighty long time,
Preached about the rich and the poor.

Us workin' folkses, all get together,
'Cause we ain't got a chance anymore.

We ain't got a chance anymore.

Ever'body might be just one big soul,
Well it looks that a-way to me.

Everywhere that you look, in the day or night,
That's where I'm a-gonna be, Ma,

That's where I'm a-gonna be.

Wherever little children are hungry and cry,
Wherever people ain't free.

Wherever men are fightin' for their rights,
That's where I'm a-gonna be, Ma.

That's where I'm a-gonna be."

Etter hvert flyttet Guthrie til New York hvor han sammen med andre musikere dannet en 

populær gruppe samfunnskritikere som spesielt kjempet for arbeidernes rettigheter og mot 

fascistiske tendenser i samfunnet. Woody Guthries gitar er også kjent for å være påmalt i store 

bokstaver ”This Machine Kills Fascists”. Musikken ble et aktivt medium for å motvirke 

negative krefter i samtiden.

                                                
40 www.woodyguthrie.org/biography.htm
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Bob Dylan har aldri lagt skjul på inspirasjonen fra Guthrie samtidig som han selv har 

hatt betydelig innflytelse på både etablerte og uetablerte musikere gjennom popmusikkens 

historie. Dylan viste også at man ikke nødvendigvis trengte en vakker stemme, men kunne 

komme lang med gode melodier og tekster. Dylan var inspirert av folkemusikk og blues og 

begynte etter hvert også å få et politisk bevissthet i tekstene sine. Ved å videreformidle 

tradisjonen fra Guthrie har han som poet brukt musikken som et hjelpemiddel for å bære fram 

tekster som har blitt oppfattet som meningsfulle og ærlige og et forhold til musikk som et 

håndverket som har satt nye standarder for popmusikken. Dylans utgivelse ”Like a Rolling 

Stone” fra 1965 regnes som starten på den moderne popmusikken ved at hans umiddelbare 

måte å synge på, i låter som gjerne varte i 5-6 minutter, erstattet de tradisjonelle 

oppskriftsmessige 3-minutterssangene. Beatles har også uttalt at det var Dylan som avgjorde 

den radikale forandringen de selv hadde på den tiden, både tekstlig og musikalsk.

Bob Marley vokste opp i slummen i Jamaica, men klarte gjennom musikken å oppnå 

en popularitet også blant hvite lyttere som var eksepsjonell. I 1976 brukte Marley denne 

innflytelsen for å prøve å dempe de politiske motsetningene med en forsoningskonsert i 

Kingston. Til tross for et alvorlig drapsforsøk på Marley og hans familie gjennomførte han 

konserten som også resulterte i en lignende konsert i 1978 hvor han fikk statsministeren

Michael Manley og opposisjonslederen Edward Seaga til å komme opp på scenen og ta

hverandre i hånden. I Marleys begravelse i fødebyen Nine Miles var både regjering og 

opposisjon tilstede og tidligere statsminister Michael Manley sa om Marley at han ”tok det 

som var en subkultur i Jamaica og løftet det opp til et dominerende kulturuttrykk. Han tok en 

folkelig kunst og løftet den opp til nivået der den ble et universelt språk.”41 Reggae har vist 

seg å ha en enorm gjennomslagskraft og er gjerne det resten av verden forbinder Jamaica 

med, samtidig som det er en sjanger med stor overlevelsesevne globalt.

Det irske bandet U2 har siden starten i 1980 latt politikk spille en avgjørende rolle i 

sine tekster som da gjerne omhandlet konflikten i Nord-Irland og som etter hvert skulle få et 

mer globalt preg. Vokalist Bono har også de siste 10 årene vært en iherdig forkjemper for 

sletting av u-landshjelp og annet humanitært arbeid. Og han har benyttet rollen som berømt 

artist for å komme i kontakt med og skape dialog mellom statsledere. For enkelte kan U2 og 

Bono virke noe pompøse og naive i sin tro på sin egen og andre artisters evne til å forandre 

verden. Men bare ved å nå fram til og være forbilder for så mange mennesker vil slike 

                                                
41 Willis, 2001, s. 388.
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holdninger i hvert fall være med å skape en viss politisk bevissthet hos lytteren, samtidig som 

de aktualiserer rollen som samfunnskritikere hos sine kollegaer. I mai 1998 gjorde også Bono 

det som straks ble kalt ”å ta en Marley”, da han under et arrangement i Belfast fikk de to 

fraksjonslederne i Nord-Irland, David Trimble og John Hume, til å ta hverandre i hånden på 

scenen.42

Popmusikken i dag skylder mye til svart afroamerikansk musikk som jazz og blues og 

denne musikken var på begynnelsen av 1900-tallet et svært viktig medium for å formidle den 

vanskelige situasjonen den svarte befolkningen levde i. Svarte musikere har også levert 

viktige bidrag til frigjøringskampen i USA på 50 og 60-tallet, samtidig som de bidro til å gi et 

undertrykt folk en følelse av identitet og stolthet. Ofte var det vanskelig for svarte artister å 

bygge seg opp som musiker og mange fryktet at politisk engasjement ville ødelegge en skjør 

karriere. Likevel var det enkelte artister som allerede var så populære at de hadde kraft til å 

henvende seg til et helt folk. James Brown brukte blant annet denne gjennomslagskraften til å 

roe ned opptøyene i etterkant av drapet på Martin Luther King. Til tross for et noe frynsete 

ettermæle fungerte Brown i mange tilfeller som den svarte befolkningens ansikt overfor 

styresmaktene og mange mener han mer enn noen andre utviklet er moderne, samlende 

uttrykk for opplevelsen av å være afroamerikaner i USA.43 Harry Belafonte regnes også som 

en av de mest suksessrike afroamerikanske artistene på verdensbasis og er kjent for å være en 

aktiv forkjemper for både svarte og andre minoriteters rettigheter. Han var også, i følge Bob 

Geldof, en av de som gjorde det mulig å gjennomføre prosjekter som USA for Africa og Live 

Aid. 

Et ferskt eksempel på hvor effektiv popmusikk kan være er Neil Youngs album Living 

With War (2006) som ble komponert, innspilt og produsert på bare noen få uker. Deretter 

kunne man umiddelbart høre låtene på Youngs internetthjemmeside før albumet også var 

tilgjengelig i butikkene. Albumet er en kritikk av dagens ledelse i USA og samtidig som den 

er en umiddelbar kommentar til situasjonen vil den i fremtiden stå som et dokument over et 

øyeblikk i amerikansk historie. Young trekker også inn bearbeidelser av amerikanske

patriotsanger sammen med referanser til tidligere arbeider til artister som Dylan og Guthrie. 

Slik bevarer og kommuniserer albumet både en tradisjon og en umiddelbarhet ved at han 

gjennom musikken og tekstene skaper en historisk og følelsesmessig kontekst. 

                                                
42 Willis, 2001, s. 444.
43 Willis, 2001, s. 171.
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Enkelte sanger er også gode eksempler på popmusikkens levedyktighet. Den ukrainske 

sigøynersangen ”Dorogoj dlinnoju” var en svært populær melodi i Ukraina og Russland på 

1800-tallet. Den ble etter hvert spilt mye på varietéteatrene i de store russiske byene og ble 

første gang spilt in på plate av poeten og sangeren Aleksander Vertinskji på begynnelsen av 

1900-tallet. Sammen med andre russiske kunstnere forlot Vertinskji Russland etter 

oktoberrevolusjonen og ble en populær artist i viktige Europeiske byer som Paris, London og 

New York. På repertoaret hadde han blant andre denne låten som de europeiske lytterne 

forbandt med Russland. Derfor lot man denne låten være sentral når man i Hollywood i 1958 

gjorde en filmatisering av ”Brødrene Karamasov”. Skuespillerinnen Maria Schnells ble også 

populær og førte til at sangen ble oversatt til italiensk med en tittel som best oversettes til

”Hvilke dager det var”. Nattklubbsangeren Gene Raskin ga sangen den engelske tittelen 

”Those were the days” og fremførte den fast på en nattklubb i London hvor Paul McCartney 

var gjest og hørte låten første gang. Noen år senere, i 1968, spilte McCartney inn denne som 

en av de første innspillingene på Beatles eget plateselskap Apple med den 18-årige Mary 

Hopkins. Sangen ble en stor suksess med 1. plass på hitlister i en rekke land og solgte over 5 

millioner eksemplarer i løpet av et halvt år. Den er oversatt til alle verdensspråkene og ble på 

90-tallet et fast allsangnummer på konsertene til de tre tenorene Placido Domingo, Luciano 

Pavarotti og José Carreras. Det er fascinerende å se hvordan en sang kan reise gjennom land, 

kulturer og århundrer på en slik måte og vise popmusikken tilpasningsevne og universelle 

kvaliteter. Og som en ekstra morsom detalj er tittelen på den opprinnelige ukrainske 

sigøynersangen best oversatt med ”Langs en lang vei”.44

Musikk har hatt en viktig plass i menneskets historie og ofte vært et uvurderlig 

hjelpemiddel for å få uttrykt sine tanker og følelser, eller for å rette oppmerksomheten mot 

noe man mener er galt i samfunnet. Musikk skaper bevissthet hos individet og er med på å 

tolke de symboler som vi mennesker deler i en livsverden. Jeg tror popmusikken kan være 

med på å gi mennesker en følelse av fellesskap nettopp fordi den er så folkelig.

Musikk kan gi individer og minoriteter en stolthet og bevissthet om seg selv og sine 

omgivelser. Samtidig er popmusikken for mange inngangsporten til en verden av undring, 

filosofiske betraktninger og politisk bevissthet, men ikke minst et svært menneskelig og 

hverdagslig uttrykk for kjærlighet, sorg, tungsinn og glede.

                                                
44 Willis, 2001, s. 24.
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”Welcome to the Machine”

Pink Floyd.

Kolonisering

Jeg mener at det særlig i den senere tid har skjedd en innsnevring av innholdet i og kvaliteten 

på deler av musikken, og da spesielt populærmusikken, til fordel for et konsept om musikk 

som et produkt med store økonomiske gevinster. Det skjer i økende grad en ensretting av 

hvilken musikk som presenteres lytteren ved at man begrenser og tilpasser musikk til å bli en 

mellomting som skal tilfredsstille flest mulig. Artister og kunstnere blir på sin side presentert 

for en virkelighet som i stor grad er skapt av musikkindustrien selv, og blir fortalt at man for å 

nå fram til et publikum må tilpasses dette systemet. Musikken skal i økende grad formes etter 

krav fra et marked av lyttere som igjen blir fortalt av musikkindustrien hva som bør forventes 

og forlanges. Et eksempel på dette er hvordan store plateselskaper betaler og presser viktige 

radiostasjoner for å spille nettopp deres musikk og sponser platebutikker og aviser for å 

promotere deres artister. Følgene er at det blir penger og ikke kvalitet som bestemmer 

tilgjengeligheten.

Musikkindustrien er et godt eksempel på differensiering, spesialisering og 

profesjonalisering og den dominerende delen av industrien har i stor grad utviklet seg til å bli 

et stort byråkratisk, hierarkisk strukturert system hvor økonomiske hensikter har blitt en 

avgjørende drivkraft. Platebransjen har siden 70-tallet vært i en kontinuerlig prosess av 

oppkjøp og fusjoner som har endt med at så godt som hele musikkindustrien i dag eies av fire 

verdensomspennende konglomerater. Dermed får vi det Habermas kaller utviklingen av en 

normfri sosialitet. Plateselskaper og andre aktører i bransjen opererer innenfor et landskap av 

selvbestemte strukturer tilpasset lovgivning, men ikke normer og stiller seg ikke ansvarlige 

for virkningene, eller mangel på virkning av det som produseres. Bakgrunnen for å gi ut en 

artist vil i de fleste tilfeller være økonomisk. 
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Selvsagt kan de fleste som ønsker det lage musikk og prøve å etablere seg som artist, 

men de store selskapene styrer så store deler av markedet at mulighetene for å nå fram til et 

større antall mottakere for de aller fleste er svært begrenset. En utbredt reaksjon på dette vil 

vanligvis være å påpeke at musikkbransjen historisk alltid har vært slik. Men jeg tror jeg med 

støtte i Habermas vil kunne si at det ikke er et veiende argument for at det skal fortsette å 

være slik. Og at man tvert imot ser tendenser på at musikkindustrien er i ferd med å bli en 

enda mer kynisk bransje, som baserer sin virksomhet på systemiske imperativer.

Fra å være en naturlig del av livsverden begynner popmusikken nå å ligne en 

inntrenger fra utsiden som forkler seg i livsverdens kommunikative kjennetegn. Språket 

handler ikke lengre primært om kommunikasjon, men ligner mer og mer på manipulasjon. 

Populærmusikken blir en tvillingbror av reklamen.

Musikkmarkedet

Interesseorganisasjonen for norske fonogramprodusenter IFPI (International Federation of the 

Phonographic Industry) i Norge kan melde at 2005 var det beste salgsåret for norsk musikk 

noensinne med et registret salg av norske produksjoner på 4,2 millioner album. Norske artister 

har likevel en lav andel av markedet og i 2001 var denne på 18 %. Den gjennomsnittlige 

nasjonale andelen i andre land er på 68 %.45 Norges største platebutikkjede Platekompaniet 

hadde i 2005 en samlet omsetning i Norge på 600 millioner kroner.46

Totalt ble det i 2004 på verdensbasis solgt musikk for 33.6 milliarder dollar og det 

meste av dette gikk via de fire mektige selskapene. Ifølge IFPI er Universal er det største og 

kontrollerte i 2005 25,5 % av verdensmarkedet. Deretter fulgte Sony BMG (21,5 %), EMI 

(13,4 %) og Warner (11,6).

45 % av nordmenn lytter til en CD, plate eller en kassett hver dag og det er bare TV, 

aviser og radio som brukes av flere.47 I tillegg til musikk som kjøpes over disk i form av CD, 

LP, DVD og lignende kommer lovlig og ulovlig nedlastning av musikk fra nettet, samt 

ulovlig kopiering av musikk for videre distribuering. Ulovlige kopier utgjør en av tre CD-

plater. Når det gjelder lovlig nedlastning fra nettet kan Digital Music Report 2006 (som gis ut 

                                                
45 Østlandsforkning, rapport 10/2004, s. 56.
46 www.aftenposten.no, 07.02.2006
47 Østlandsforskning, rapport 10/2004, s. 57.
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av IFPI) melde at det på verdensbasis ble lastet ned 420 millioner sanger fra de største 

nettbutikkene i fjor. Antallet ulovlig nedlastede sanger forventes å være langt høyere, men er 

av forståelige grunner vanskelig å dokumentere.

Jeg ønsker med dette ikke å føle opp en rettslig diskusjon omkring lovlig og ulovlig 

distribusjon av musikk, men å illustrere det store omfanget av musikk og hvilke økonomiske 

muligheter musikk gir for selskaper og andre aktører. Den enorme mengden ulovlig 

distribuert musikk synes jeg sier mye om den store etterspørselen og hvordan også kriminelle 

nettverk ser denne etterspørselen som en betydelig inntektskilde. Omfanget av ulovlig 

nedlastning fra nettet sier i tillegg noe om brukernes meninger om opphavsrettigheter knyttet 

til musikk.

Rasjonaliseringen av musikk

Pytagoreerne oppdaget empirisk at de grunnleggende intervallene (toneavstandene) i 

musikken passet til elementene i samtidens matematiske formler. Overgangen fra pytagoreisk 

stemming til lik temperering tok århundrer og er en parallell til forholdet mellom matematikk 

og musikk. På 1500-tallet påbegynte man i vesten for alvor å lage det som er vårt moderne 

tonesystem, et arbeid som ble fullført på midten av 1700-tallet. Dette betydde at musikken nå 

kunne systematiseres med åpning for harmonisering innen et kromatisk utbygd tonesystem og 

gjorde at man mer presist kunne skrive ned musikken som noter. Samtidig som vi i siste 

halvdel av 1800-tallet fikk en økende profesjonalisering av musikklivet utviklet 

musikkvitenskap seg også som akademisk gren. Herman Willis mener opplysningstidens ideer 

gjorde seg gjeldende også innenfor musikken hvor man kan se en bevegelse bort fra 

øyeblikket; musikkens ideal ble system og forutsigbarhet. På slutten av 1800-tallet forsvant 

også improvisasjonskunsten som ble sett på som primitivt og som manglende dannelse. 

Denne spontaniteten kommer ikke tilbake til vesten før jazzen vokser fram i New Orleans på 

begynnelsen av 1900-tallet.

Mozart sies å være en av de første som kommersialisere deler av sin 

musikkproduksjon ved å holde konserter for et betalende publikum og dermed gjøre seg 

mindre avhengig av hoffet. Etter Mozarts død gjorde hans kone inntekt på salg av hans 

musikk som noter. Det var også salg av komposisjoner som partitur som utgjorde hoveddelen 

av musikkindustrien på 1800-tallet da klaveret som teknologisk nyvinning hadde blitt mer 
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vanlig både i husholdningen og i teatrene. Tin Pan Alley var navnet på gaten hvor forleggerne 

holdt til og ble etter hvert beskrivelsen for selve bransjen. Det var også her den kommersielle 

populærkomponisten fikk sin utbredelse ved at regulært ansatte musikere fikk i oppgave å 

lage musikk som lignet suksesslåter eller sanger som var skreddersydd artisters image eller 

personlighet. Det var også her fenomenet ”cover art” oppstod ved at man registrerte økt salg 

av notehefter som også hadde en tiltalende innpakning.48

Edison, på sin side, var den første som vellykket klarte å lage en mekanisk lydbærer da 

han gjorde opptak av sin egen stemme på en tinnfoliesylinder i 1877. Dette var starten på 

fonografen som skulle revolusjonere vårt forhold til musikk gjennom å bringe musikken hjem 

til våre stuer slik at øyeblikket kunne gjenoppleves når man selv ønsket det. Etter Edisons 

gjennombrudd fulgte mange forsøk på å forbedre fonografen. Oppfinneren Emile Berliner 

erstattet i 1887 sylinderen med en flat disk, mens Eldridge R. Johnson i 1897 supplerte 

maskinen med en enkel og billig motor. Fonografen ble nå et kommersielt produkt og 

grunnlaget for Victor Talking Machine Company og The Gramophone Company som senere 

skulle bli plategiganten EMI. 

Med Elvis Presleys gjennombrudd i 1956 overtok platene markedet fullstendig. Og 

teknologiske nyvinninger gjorde plateindustrien til en masseproduksjon som også gjorde det 

mulig å dekke et globalt marked. Popmusikken ble dermed også en drivkraft bak 

ungdomsopprøret som preget den vestlige verden på 60-tallet, et opprør som ville være en 

motkultur til etterkrigstidens konformitet og materialistiske livsførsel. Samtidig bidro 

popmusikken til å gjøre engelsk til et verdensspråk. 

Platebransjen

Et plateselskap er et firma som spesialiserer seg på produksjon, distribusjon og 

promotering av musikk- og videoopptak på forskjellige formater. Plateselskapene er en av de 

viktigste aktørene som befinner seg i området mellom artisten og lytteren. Det er de som 

tradisjonelt har kontrollert artistens tilgang til publikum og publikums tilgang til artisten. 

Måten et album blir til på begynner gjerne med at en artist underskriver en kontrakt med et 

plateselskap og leverer fra seg rettighetene til sine innspillinger. Selskapet produserer album 

                                                
48 Willis, 2001, s. 340.
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som de sender til en distributør, samtidig som de setter i gang promoteringstiltak av ulik 

størrelse. Et selskap består i hovedsak av følgende avdelinger:

1. A&R (Artist and Repertoar). De ansatte som fungerer som selskapets ører på 

jakt etter nye talenter.

2. Produksjonsavdelingen som trykker albumet og sender de til distributørene.

3. Salgsavdelingen. Som er ansvarlig for å få solgt albumet til butikkene.

4. Markedsavdelingen. Ansvarlig for reklamevirksomhet, publisitet, 

coverdesign, musikkvideoer, plakater og annet reklamemateriell til 

butikkene og andre salgsfremmende tiltak.

I tillegg kommer finansavdelingen som i tillegg til å holde styr på selskapets inntekter og 

utgifter, kalkulerer og betaler artistenes royalties, samt advokater som er ansvarlige for 

kontraktene med artistene på den ene siden og utsalgssteder på den andre siden.49 Når man 

snakker om de store selskapene som dominerer musikkindustrien snakker man egentlig om de 

fire største distributørene. Men alle disse er igjen eid av de store plateselskapene. Sony og 

BMG fusjonerte i 2004 og distribuerer og eies av Colombia, Epic og RCA Records. I tillegg 

har vi EMI (Capitol og Virgin), Universal (Universal, A&M, Island og Motown) samt WEA 

(Warner, Elektra og Atlantic). 80 % av musikkmarkedet er dermed kontrollert av disse 

plateselskapene gjennom sine distributører. I Norge er dette tallet 90-95 %, med andre ord 

nesten hele markedet.50 Tidligere nevnte IFPI er disse internasjonale selskapenes organisasjon 

og teller i Norge 20 medlemmer.51 Ved å beholde alle ledd av en plateproduksjon innad i 

selskapet kan man ha kontroll på sine utgivelser fra de mottar sangene fra artisten til de legges 

ut i butikkene som album.

Uavhengige selskap (independents) er - som navnet tilsier – et plateselskap som ikke 

er eid av et større selskap, men finansierer og bestemmer sine egne utgivelser. De uavhengige 

selskapene distribuerer sine utgivelser enten gjennom en av de fire store distributørene, eller 

via uavhengige distributører. Tidligere brukte også de største selskapene uavhengige 

                                                
49 Passman, 2004, s. 63
50 Østlandsforskning, rapport 10/2004, s. 57
51 Østlandsforskning, rapport 10/2004, s. 55
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distributører, mens musikken i dag i de aller fleste tilfeller går via et av de store 

distribusjonsselskapene. De uavhengige distributørene har derfor mistet betydelig innflytelse 

de siste årene og begrenser seg nå vanligvis til smalere musikalske sjangere. De uavhengiges 

fordeler er at de er langt mindre og dermed mer fleksible og smidige. De kan få et album 

utgitt i løpet av få uker, mens de store selskapene gjerne bruker flere måneder. Uavhengige 

plateselskap og distributører har gjerne også et nærmere forhold til både artistene og 

butikkene.

Steve Albini er en amerikansk musikkprodusent som har vunnet mye kunstnerisk 

anerkjennelse fordi han konsekvent produserer artister fra uavhengige plateselskaper. Ifølge 

Albini er de store plateselskapenes forhold til sine artister et rent utnyttelsesforhold. I sin 

søken etter nye band bruker selskapene en A & R-representant som gjerne selv er ung og 

ambisiøs og som er en person bandet eller artisten kan identifisere seg med. A & R-

representantens oppgave er å få bandet til å underskrive en erklæring som første skritt mot en 

kontrakt mellom selskapet og artisten. Denne erklæringen er bindende slik at artisten ikke har 

mulighet til å gi ut sine sanger på andre selskap så lenge forhandlingene pågår. Økonomisk er 

slike kontrakter nesten aldri til artistens fordel til tross for at artisten kan sørge for store 

inntekter til selskapet. Hva artistene selv ofte ikke er klar over er at forskuddet man mottar i 

forhold til forventet platesalg også skal dekke betydelige utgifter til innspilling, promotering 

og turnering. I verste fall kan artisten sitte igjen med brøkdelen av en omsetning på mange 

millioner kroner i tillegg til å ha bundet seg med forpliktelser til å gi ut flere album på samme 

selskap og under samme forutsetninger.52

Store selskap krever ofte en opsjon på 4-7 album noe som gjerne kan bety hele 

karrieren til en artist. I praksis betyr en slik avtale, ifølge Terje Engen, daglig leder i S2 

Records, ”at artisten til enhver tid bare har kontrakt på ett album mens selskapet på sin side 

kan plukke opp både fem, seks og sju opsjoner - om det hele fungerer.”53

Som vi ser har også menneskets forhold til musikk gått langs en utvikling som er karakterisert 

av rasjonalisering. Ved å temme, systematisere og produsere lyder har man utviklet et system 

hvor alle deler av produksjonsprosessen er blitt mer eller mindre profesjonalisert. Jazzen og 

bluesen hadde derimot fortsatt en direkte tilknytning til omgivelsene og bluesen kjennetegnes 
                                                
52 www.negativland.com/albini.html
53 Ballade, 09.02.2002
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gjerne med enkelhet og menneskelig nærhet, mens jazzen gir nytt liv til improvisasjonen og 

det enestående øyeblikk. Det var bluesen og jazzen som la grunnlaget for rocken på 50-tallet, 

som igjen var starten på det vi i dag forbinder med populærmusikk. Denne musikken oppstod 

i stor grad utenfor utdannelsesinstitusjonene. 

Også i dag er de fleste popmusikkartister selvlærte og bandprosjekter begynner gjerne 

som et fritidsprosjekt. I kontakt med platebransjen kommer ofte artistene i stor kontrast til 

selskapenes byråkrati som baserer sin drift på en markedsøkonomisk virkelighet. Med fare for 

å karikere dette forholdet for mye kan man likevel si at mens artisten representerer en 

livsverden av kulturell og sosial viten uttrykt gjennom artistens personlige og individuelle 

ytringer, representerer de store plateselskapene en verden som baserer seg på målinger, 

kalkuleringer og matematikk. 

Men dette er i seg selv ikke det største problemet. For selv om artisten kan føle seg 

liten og fremmedgjort i møte med platebransjens verden har dette systemet vist seg å være 

svært effektiv i produksjon og distribuering av musikk. Og hvis man føler man har noe å 

fortelle som man gjerne vil dele med flest mulig andre kan dette være den mest effektive

måten å gjøre det på. Problemer oppstår i forhold til hvem som slipper gjennom 

plateselskapenes nåløye og hva som legger premissene for en slik utvelging, og hvordan 

musikken bearbeides av andre enn artisten selv og hva som setter premissene for slike 

forandringer av det opprinnelige uttrykket. Samtidig tar musikkbransjen i bruk sterke 

markedsføringskrefter som er med på å sette søkelyset på enkelte artister, og dette ikke 

nødvendigvis fordi denne artisten er bedre enn andre.

Popmusikk

Popmusikken dominerer i dag mye av kulturbildet, spesielt i media, og det er i hovedsak 

populærmusikk som pop, rock og rap som står for de store platesalgene og mesteparten 

musikkbransjens inntekter. Og sammenligner man salget av popmusikk med for eksempel 

salg av klassisk musikk, improvisasjonsjazz eller folkemusikk kan det være lett å trekke 

slutninger om vår prioritering av lett underholdning fremfor intellektuelle og musikalske 

utfordringer. Det er også forståelig at popmusikken av mange blir stemplet som ensidig 

lavkultur når man ser på hvilke sider av popmusikken som dominerer markedet. Men også på 
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grunn av dette jeg har ønsket å belyse populærmusikken rolle da det er denne genren som 

musikalsk berører størst antall menneskers hverdag. 

Formann i Norsk Komponistforening, Glenn Erik Haugland, mener grensene mellom 

popmusikk og det som kalles kunstmusikk er i ferd med å bli mindre klare:

”Det er lenge siden den rufsete popmusikeren var folkets mann 
med høy gatetroverdighet, mens den skoleflinke 
samtidsmusikkomponisten var en oversubsidiert venneløs skurk. 
Grensene mellom musikkgenrene er nå så utvisket, at nyskrevet 
musikk for strykekvartett like gjerne fremføres på rockescener, 
som at Dj’er beveger seg inn på den elektroakustiske musikkens 
enemerker. Det er nettopp norske musikeres evne til å sprenge 
grensene mellom genrene som nå høster internasjonal 
anerkjennelse.”

Ifølge Haugland er det også feil oppfatning å tro at makten og pengene er ujevnt fordelt i 

favør av samtidsmusikken og mener det er popmusikkindustrien som dominerer den 

musikalske arenaen:

”Mitt hovedanliggende er nettopp de små talentfulle men 
fattiges kamp mot institusjonene. I musikklivet er det uten tvil 
den verdensomspennende popindustrien som i dag utgjør 
institusjonen. Det er denne som bestemmer hvilken musikk du 
som lytter skal få tilgang til gjennom radio, TV eller CD-
markedet.”54

Herman Willis mener popmusikken allerede ved sin fødsel i det forrige århundre fremsto som 

en merkelig blanding av seriøs kunst, folkelig underholdning og kommersielt narrespill.55 Den 

ble mottatt med begeistring blant folket og forkastet av kritikere og den kulturelle eliten 

akkurat som filmen ble det, omtrent på samme tid. I dag har eldre artister som Duke Ellington

og The Beatles alle fått sin fortjente respekt i ettertiden akkurat som mange utøvere kanskje

vil få det i fremtiden. Willis mener popmusikken har vist seg som viktig blant annet fordi den 

har kraft til å forandre verden. Samtidig har den blitt kritisert som uforpliktende lettvinn fordi 

den ikke har hatt noe program for hvordan forandringen skal foregå. Samtidig gjelder det å 

holde fokus når man omtaler popmusikken, fordi det er en betegnelse som spenner over et 

stort spekter av svært forskjellig musikk. Og en typisk feiltakelse ”består i at man skjærer alt

                                                
54 Ballade, 21.03.2006
55 Willis, 2004, s. 594.
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over en kam, og dermed får det for seg at Melodi Grand Prix og Bob Marley hører sammen 

fenomenologisk” sier Willis.

Kulturminister Trond Giske har åpnet for økte bevilgninger til popmusikken i Norge 

gjennom etableringen av Rockemuseet i Trondheim og ytterligere økonomisk støtte til blant 

annet Norsk Rockeforbund og diverse norske musikkfestivaler. Giske ville med dette forsøke 

å gi popmusikken like levevilkår som andre genre innen musikken og uttalte til Aftenposten 

07.02.06 at ”Det faktisk er den musikken folk flest lytter til”. Støtte til musikk, dans, teater, 

møtesteder, organisasjoner og tidsskrifter skaper, ifølge Giske, møtesteder for folk med ulik 

bakgrunn.  I tillegg mener kulturministeren at det ikke er gitt at kunst fører til et bedre 

samfunn og at det derfor er viktig at kunstneren spør seg selv hva han eller hun kan tilføre 

samfunnet.56 Uttalelsen kom i sammenheng med et svar på kritikk Giske har fått i forbindelse 

med diskusjoner omkring kunstens nytteverdi og kunstens autonomi.

I tillegg til at det er innenfor popmusikken man finner noen av de klareste eksempler 

på hvordan musikk produseres og presenteres som et rent kommersielt produkt, er det 

samtidig her man nettopp kan finne mange eksempler på det motsatte. Jeg ønsker å nyansere 

bildet av popmusikken ved å vise hvordan den har vært, er og kan fortsette å være en 

betydningsfull arena for menneskelig kommunikasjon, sosial integrering og identitetsskaping. 

Selve begrepet populærmusikk kan være litt vanskelig å definere. Men generelt kan si 

det er musikk som henvender seg til et bredt publikum og hvor tekst og rytme har en 

fremtredende plass. Popmusikken ekspanderte kraftig etter krigen på grunn av økonomiske 

oppgangstider og teknologiske nyvinninger spesielt i USA. Og det er også amerikansk musikk 

som jazz, country og rock som danner grunnlaget for det meste av den popmusikken vi 

kjenner i dag. Det som er viktig å huske i denne sammenhengen er at mye av den 

populærmusikken som vi i dag liker å kategorisere inn i sjangere, er vellykkede blandinger av 

forskjellige stilarter. Elvis tidlige utgivelser, som etablerte han som en av popmusikkens 

viktigste enkeltperson, kan fra vårt ståsted karakteriseres som enkel og harmløs rock. Men da 

musikken kom ut var de en dristig og svært vellykket kombinasjon av Elvis egne 

inspirasjonskilder som rockabilly, blues, R&B, country og pop. Samtidig var Elvis unik fordi 

han var en hvit mann som kunne synge som en svart.

                                                
56 Morgenbladet, Nr. 11, 2006.
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Utøverne av popmusikk i dag er ofte unge og gjerne ikke skolert spesielt innenfor 

musikk. Selv om begrepet popmusikk i dag også brukes om en sjanger som betegner enkel og 

”kommersiell” musikk, har jeg valgt å bruke betegnelsen i sin mest inkluderende form. 

Innenfor enkelte akademiske kretser benyttes ofte betegnelsen ”rytmisk musikk”.

“The rain falls down on last year's man, 
an hour has gone by 

and he has not moved his hand. 
But everything will happen if he only gives the word; 

the lovers will rise up 
and the mountains touch the ground”

Leonard Cohen

Tekster i popmusikken

Det som også bidrar til å skille popmusikken fra andre sjangere som jazz og klassisk musikk 

er at popmusikken i de fleste tilfeller også har et klart språklig budskap. Selv om man selvsagt 

finner mange eksempler på språklige budskap i både jazz, klassisk og særlig opera og andre 

sjangere som ikke regnes som popmusikk, er popmusikken særegen ved at den bevisst tok 

utgangspunkt i og utviklet nettopp denne kombinasjonen, med teksten som et så viktig 

element.

Jeg tror ikke det er kontroversielt å påstå at dette språklige budskapets 

bakenforliggende intensjon varierer like mye som det poetiske og intellektuelle resultatet.  

Men jeg tror det likevel er riktig å si om tekster at de for lytteren alltid vil bety noe, uansett

hva artisten la i det. Så lenge man forholder seg til språket som medium vil man nesten alltid 
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generere en mening, til tross for at artister vektlegger betydningen av teksten på svært ulik 

måte. Balansen mellom tekst og musikk i forhold til hvor hovedvekten legges og hva som skal 

fungere som akkompagnement og forsterke den enes uttrykk varierer likeledes. 

Popmusikktekstene har ofte en symbolsk karakter og har derfor naturlig nok vært gjenstand 

for mye tolkning fra lytterens side. Særlig har Dylan ofte følt at hans tilhengere legger 

betydninger i tekstene hans som han ikke selv intenderte. Samtidig sier denne letingen etter 

”dypere budskap” mye om menneskets behov for å søke etter og skape mening.

Forfattere som gjerne plasseres i beatgenerasjonen har hatt stor innflytelse på måten å 

skrive tekster på innenfor popmusikken. Mange lot seg fascinere og inspirere av Jack 

Kerouac, Allen Ginsberg og William S. Burroughs skildringer av livsstiler og omgivelser som 

var en sterk kontrast til samtidens etablerte normer og virkelighetsforståelse. Beatforfatterne 

var også nært knyttet til jazzen, og ønsket om å skrive tekster som lignet jazzens 

improvisasjoner resulterte i et for mange etterlengtet innslag i lyrikken. Det er også denne 

uhøytidelige, vitale og direkte fremstillingsmåten som kjennetegner popmusikken og tekstene 

har ofte en særegen evne til å gripe øyeblikket samtidig de beholder en evne til udødelighet.

Det er naturlig å trekke inn Bob Dylan også her fordi han helt fra starten av sin 

karriere satte en ny standard for hva en tekst skulle være. Ginsberg mente Dylan var den 

viktigste poeten i siste halvdel av det 20. århundret og begge så på diktningens rolle som noe 

mer enn bare et uttrykk for personlige følelser; poeten var en profet som skulle henvende seg 

til offentligheten fra en moralsk ansvarlig posisjon. Samtidig videreformidler Dylan en arv fra 

franske symbolister som Rimbaud og Baudelaire som så diktningen som det å registrere 

omverden og fortelle om både det vakre og det grusomme. Kunsten skulle gripe alle sider av 

sin samtid. Musikkjournalist Fredrik Wandrup mener Dylan har nådd flere mennesker enn de 

fleste diktere: ”Med sine formuleringer, paradokser, bilder, visjoner og overraskende 

sammenstillinger suger han lyttere og lesere inn i sitt univers. Han beskriver og analyser 

verden i tekster som på samme tid er fortellinger og fortolkninger. Dylans tekster lar seg 

meditere over.”57

Artister som Dylan har hatt en enestående evne til å få flere generasjoner av unge 

mennesker interessert i formidling gjennom ord. Dette skyldes kanskje at tekst gjennom 

musikk ikke trenger seg på i samme grad som tradisjonell lyrikk, men lar det være opp til 

lytteren selv å bestemme oppmerksomheten. Slik kan en sang ha flere lag ved at musikken 
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kan ha et liv i seg selv, samtidig som muligheten for å dykke ned i teksten alltid er tilstede.

Popmusikken har derfor en særegen mulighet til å formidle et meningsfullt budskap gjennom 

musikkens melodier, slik Lou Reed beviser med sin ”Walk on the Wild Side” fra 1972. Låten 

var en innsmigrende enkel melodi som også lå på de amerikanske hitlistene samtidig som 

teksten var en rå og usminket beskrivelse av menneskelige skjebner:

“Jackie is just speeding away
Thought she was James Dean for a day

Then I guess she had to crash
Valium would have helped that bash

Said, Hey babe,
Take a walk on the wild side”

Artisten som formidler bør gjerne også ha en troverdighet hos lytteren. Og 

popmusikkens historie har mange eksempler på individer som vokser opp i fattige kår, men 

klarer å slå seg opp som verdenskjente musikere. Velkjente musikere som Bob Marley, Duke 

Ellington, Elvis Presley og James Brown er gode eksempler på artister som har fått mulighet 

til å beskue samfunnet fra toppen samtidig som de vet hvordan det ser ut nedenfra. Slik som 

bluesartisten Bukka Whites rapport fra de store svarte fangeleirene i USA på 30-tallet i hans 

”Parchman Farm”: ”Oh goodbye wife, all you have done gone. But I hope some day you will 

hear my lonesome song”. Kanskje er det nettopp utøverens ”kredibilitet” og umiddelbarheten 

i popmusikkens tekster som gir de en slik gjennomslagskraft.

Ifølge Habermas forholder vi oss gjennom språket til en verden rundt oss, til andre 

subjekter og til våre egne intensjoner. I vår moderne verden må vi derfor forholde oss til krav 

om gyldighet i forhold til den objektive verden og den sosiale verden, samt krav om 

oppriktighet. Artister baserer ofte sine tekster på personlige opplevelser og fortolkninger av 

omgivelsene og disse kan jo i varierende grad være et riktig uttrykk for virkeligheten. Og selv 

om det kanskje føles feil når en norsk artist i dag synger om hvor hardt det er å være afrikansk 

slave i USA på 1800-tallet, er det likevel en ny fortolkning av en opplevelse og dermed en del 

av en kulturell reproduksjon som aktualiserer vår egen historie.

Det viktigste for en artist bør likevel være at man mener det man sier fordi mange 

artister har stor påvirkningskraft og bør være oppmerksom på ansvaret i en slik posisjon. 

Derfor er det viktig at forholdene blir lagt til rette for at tekstene uttrykker noe som artisten 

faktisk står for. Hadde det vært et større fokus på musikktekster i media og blant lyttere hadde 

kanskje artister også vært mer oppmerksom på hva de uttrykker og påvirkningskraften dette 
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har. Musikksjangeren rap har muntlig kommunikasjon som kjerne og er en effektiv måte å 

uttrykke seg på også fordi man i mange tilfeller ikke trenger instrumenter. Ofte er musikken 

hovedsakelig basert på enkle rytmer. Tekstene er drivkraften og er betraktninger og meninger 

som ofte omhandler det hverdagslige eller en krass samfunnsmessig kritikk, og artistene 

kommenterer og svarer gjerne på andre artisters uttalelser. Rap og hip hop er også viktig fordi 

den har gjort det mer vanlig å synge på norsk.

Hip hop og rap har hentet mye av denne hovedstrukturen til band som The Last Poets, 

som ble etablert i USA på slutten av 60-tallet av fattige svarte poeter og musikere. Kritikken 

rettet seg både mot hvit undertrykkelse ("White Man's Got a God Complex") og stagnasjonen 

i den svarte befolkningen ("Niggas Are Scared of Revolution"). I dag satser plateselskapene i 

langt større grad på det som kalles Gangsta Rap som har vist seg å være mer kommersielt 

vellykket.58 Mens Gangsta Rap tidligere omtalte et røft gateliv preget av vold og desperasjon, 

er den kommersialiserte Gangsta Rap mer et forsøk på å fortelle at et menneskes viktigste 

formål er å tjene mest mulig penger. Musikkvideoene er dominert av menn omgitt av 

overveldende luksus som fremhever seg selv ved å heve seg over andre mennesker. Illusjonen 

av artister som rike mennesker er ofte et inntrykk som opprettholdes gjennom musikkvideoer.

Ifølge Habermas er rasjonalitet et trekk ved en handling eller ytring som gjør at den 

har et publikum. Ved å si noe eksponerer en aktør seg for at mottakeren kan spørre om 

gyldigheten av det ytrede. Ved fortolkninger av symbolene som vi deler i en livsverden binder 

mennesket og samfunnet seg sammen. Artister kan ha en gylden mulighet til å gjøre 

mennesket oppmerksom på språkets avgjørende plass i utviklingen av individets bevissthet 

om seg selv og sine medmennesker. For mange er også popmusikk det første og det eneste 

man erfarer som kan ligne lyrikk. Hvis musikk skal beholde sin kraft som genuint uttrykk for 

personlige erfaringer og fortolkninger av omgivelsene, gjennom et språk som ligner 

dagliglivets språk, er det viktig at man ikke konstruerer meninger gjennom tekster kun ut fra 

et ønske om at dette vil hjelpe å selge flere plater. Standardisert musikk er i det følgende ment 

å betegne musikk hvor artisten som forbindes med sangen gjerne selv verken er forfatter av 

tekstene eller musikken.

                                                
58 Allmusic.com



39

“How was I supposed to know
That something wasn't right here”

Britney Spears

Standardisert musikk

Popmusikken har i perioder vært dominert av det som kalles ”bubblegum pop” og 

tenåringspop. Dette beskriver musikk med enkle melodier som ofte er repetitive og med 

fengende refrenger. Tekstene er likeledes enkle og naive og omhandler gjerne tapt og vunnet 

kjærlighet og henvender seg primært til ungdom. Kjærlighet er selvsagt et ubredt tema med 

universell kraft, og som eksempel fikk også bluesen en dreining mot kjærlighetstemaet da den 

flyttet til de store amerikanske byene på 30-tallet. Det som gjør bubblegum-pop spesiell er at 

både tekstene og musikken er overfladisk på grensen til det ironiske. Utøverne er også gjerne 

ungdommer med et utseende tilpasset trendene. Disse artistene eller bandene er som oftest

konstruert av plateselskaper som har produsenter som både lager sangene og tekstene, velger 

ut artistene og samtidig setter i gang et stort promoteringsredskap for å rette 

oppmerksomheten mot produktet. Kritikere mener, ikke overraskende, at slik musikk ikke er 

drevet ut ifra et ønske om å være skapende kunstnere, men fra plateselskapenes ønske om å 

tjene penger. Plateselskapene på sin side ser dette som en sikker inntektskilde nettopp fordi 

den henvender seg til et ungt, uerfarent og kjøpesterkt publikum. Samtidig kan man ha en 

stadig produksjon fordi denne musikken har vist seg å ha kort levetid. 

Sjangeren fikk stor utbredelse på 60 og 70-tallet gjennom konstruerte band som 

britiske Hermans Hermits og amerikanske The Monkees som var plateselskapenes forsøk på å 

gjenskape suksessen til The Beatles. Britiske Spice Girls ga på 90-tallet nytt liv til denne 

måten å produsere musikk på og ga grobunn til en rekke konstruerte artister som Backstreet 

Boys, Take That, Britney Spears og Aqua. Dette markedet viste seg også å være tilgjengelig 

for artistrelaterte ikke-musikalske produkter som dukker, sukkertøy, magasiner og filmer.59
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Med programmer som Idol har denne sjangeren fått økt oppmerksomhet i både bransjen og i 

media. Problemet ligger primært ikke i at mange fortrekker slik musikk nettopp fordi den ikke 

byr på utfordringer, men at den store oppmerksomheten den får, gjennom markedsføring, 

setter annen musikk i skyggen. Samtidig gjenspeiler det en generell trend som også viser seg i 

resten av medie- og underholdningsbransjen: 

- Drivkraften bak produksjoner er økonomisk gevinst. 

- Kostnadskutt skal gjøre produksjonene så billige som mulig for å øke gevinsten.

- Produktet utformes slik at den appellerer til flest mulig.

- Markedsføring gir produktet et særpreg og skaper et behov hos konsumenten.

I dag har popmusikalske sjangere som rock og rap blitt nye publikumsfavoritter og for 

mange er dette et bevis på at det er lytterens behov og ønsker som bestemmer hva som 

produseres. Samtidig er de eksemplarene av sjangeren de store plateselskapene presenterer 

ofte konstruerte kopier av artister som i langt mindre grad når et publikum. Et annet aspekt er 

at lydproduksjonen som de store plateselskapene tilfører disse artistene i større grad er myntet 

på å øke sangenes salgbarhet enn å formidle artistens særpreg. Men viktigst av alt i denne 

sammenhengen er markedsføringen. For ofte bruker de store selskapene langt mer ressurser 

på å markedsføre artisten enn de bruker på produksjonen av sanger. Særlig har MTV vært 

med på å øke betydningen av musikkvideoer og er i stor grad en ren promoteringsarena for de 

store plateselskapene.

Håvard Bråthen jobber som journalist for NRKs Lydverket og har fått en nært forhold 

til hip hop og rap både personlig og gjennom yrket. Han sier gangsta rap i den senere tid har 

fått et veldig materialistisk og overprodusert uttrykk, mens sjangeren tidlig på 90-tallet hadde 

et nihilistisk uttrykk som på mange måter kunne tolkes som en kommentar til en vanskelig 

hverdagssituasjon for unge afroamerikanere i USA. Han tror musikkbransjen styres av mange 

aktører som har liten greie på musikk, men som tar tak i musikalske stilarter som viser seg å 

være populære for å bygge opp sine egne artister som de håper de kan tjene penger på. 

Plateselskapene benytter seg av produsenter som tidligere har produsert hitlåter til å lage 

musikken, for å forsøke i størst mulig grad å sikre seg kommersiell suksess. Dermed mister 

artistene sine særpreg fordi denne produksjonsmessige standardiseringen gjør at artistene til 

slutt høres helt like ut. Bråthen mener også at det innenfor rap-miljøet har blitt mer akseptert å 
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være kommersiell; at man benytter seg av sjangeren primært for å tjene penger. Samtidig tror 

han at det innenfor sjangere som rock er mer utbredt å skjule økonomiske motiver, til tross for 

at disse motivene i like stor grad finnes her. 

Han trekker fram den amerikanske artisten Jay-Z som i stor grad har klart å forme sitt 

eget uttrykk gjennom å gi ut på sitt eget plateselskap, men som etter hvert har benyttet seg av 

kommersielle krefter for å tjene penger. Talib Kweli er en annen rapper som derimot ikke har 

ønsket å tilpasse sin kommunikasjon med lytteren på et kommersielt grunnlag og Kweli har 

derfor oppnådd stor kunstnerisk respekt blant rappere. Jay-Z uttrykker denne beundringen, 

samtidig som han kommenterer sin egen situasjon gjennom sangen ”Moment of Clarlity”:

“The music business hate me
Cause the industry ain't make me

Hustlers and boosters embrace me
And the music I be makin’

I dumb down for my audience
And double my dollars
They criticize me for it,
Yet they all yell "Holla"

If skills sold
Truth be told

I'd probably be
Lyricly,

Talib Kweli
Truthfully”

Jeg skal gå nærmere inn på både lydproduksjon og markedsføring i løpet av oppgaven 

og tror spesielt det siste er en faktor som er med på å gi en kunstig legitimering av store deler 

av musikkbransjen.

Clear Channel og Payola

Radio er fortsatt er svært viktig medium og kommersiell radiodrift kan gjennom 

reklamefinansiering være grunnlag for store inntekter. Ifølge Språkrådets rapport Norsk i 

Hundre (2005) har andelen av musikk i radio hatt en kraftig økning særlig siden 80-tallet. I 

følge Språkrådet har radio derfor blitt et musikkmedium; en kanal for videresending av 

musikkindustriens produkter. 

Amerikanske Clear Channel er et selskap som startet med radio allerede på 70-tallet

og kjøpte deretter opp andre amerikanske radiostasjoner utover på 80- og 90-tallet. I 1998 



42

eide selskapet 204 radiostasjoner. Dette la det økonomiske grunnlaget for i 2000 å starte en 

ekspansjon som endte med at selskapet i løpet av året kontrollerte 1200 radiostasjoner, 

700.000 offentlige reklameplasser samt SFX Entertainment som er en av verdens største 

aktører innen livemusikk og scenevirksomhet. Clear Channel har i dag avdelinger i 65 land og 

eier også 240 radiostasjoner i Australia, Mexico og New Zealand.60 I Norge er Clear Channel 

landets største aktør på utendørsreklame og hadde i 2004 en omsetning på 247 millioner.

Clear Channel eier også Norges største konsertarrangør Gunnar Eide Concerts som er 

ansvarlig for de fleste store utenlandske artistene som spiller i Norge.

Internettmagasinet Salon hadde i løpet av 2001 flere artikler som rettet seg kritisk mot 

Clear Channels virksomhet.61 Salons artikkelforfatter Eric Boehlert sier det hele startet med at 

president Clinton signerte The Telecommunications Reform Act i 1996 og dermed opphevet 

den tidligere begrensningen som tillot et selskap å kun eie 28 radiostasjoner på landsbasis. 

Resultatet ble store omreguleringer i det kommersielle radiomarkedet hvor Clear Channel og 

Infinity (som blant annet eier CBS) til slutt kontrollerte de fleste av de viktigste stasjonene 

spesielt innenfor musikk. Mange innenfor bransjen frykter dette vil svekke den kommersielle 

radioens posisjon som kreativt, uavhengig medium og gjøre den til en ren salgsvare. Clear 

Channel er kjent for aggressiv kostnadskutting som blant annet innebærer å sparke lokale 

programledere og fra sentralt hold å sende en og samme sending til flere lokale stasjoner 

samtidig. Med en slik kontroll over sine stasjoner står også selskapet sterkere i sine 

økonomiske krav til platebransjen som ønsker å få sine artister spilt på radio. Dette er 

avgjørende for platesalget og det er ikke lenger en hemmelighet at plateselskapene betaler 

store summer for å få spilt sine artister på de populære spillelistene. 

Det er selvsagt ulovlig å bestikke noen for at de skal spille nettopp dine låter. For 

eksempel skal jo en Top 40-liste avspeile populariteten til en artist gjennom en rangering av 

de som selger flest album eller singler. I teorien er det altså lytterne som bestemmer hvilke 

sanger som skal være representert på denne listen som er betydelig reklame for artisten og 

avgjørende for det senere platesalget. Men dette er altså snudd på hodet fordi hitlistene er 

kunstige gjennom at plateselskapene kjøper seg plass og rangering. Dermed er det ikke 

platesalget – og kvaliteten på musikken – som genererer listene, men listene som avgjør 

platesalget. 

                                                
60 www.clearchannel.com
61 www.salon.com/ent/clear_channel
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Mellom plateselskapene og radiostasjonene jobber mellommenn som i bransjen kalles 

”indies” eller uavhengige, som til tross for betegnelsen ikke har noe med uavhengige 

plateselskap eller distributører å gjøre. Disse personene gjør betaling for spilletid mulig ved at 

de mottar penger fra plateselskapene – som plateselskapene fører opp som 

promoteringskostnader – og gir deler av disse pengene til radiostasjonene. Radiostasjonene 

har lov til å motta gaver som kan gå til innkjøp av teknisk utstyr, men i praksis er dette penger 

som radiostasjonens ledelse bruker på hva de vil. Disse uavhengige mellommennene som 

muliggjør og nødvendiggjør kjøping av spilletid har vært kjent i bransjen i mange tiår, og etter 

at Clinton opphevet begrensningen på antall radiostasjoner eid av ett selskap ble dette svært 

innbringende business. Enkeltaktører ble til profesjonelle firmaer og det utviklet seg til en 

millionindustri. 

Sarah-Chanderia driver musikkforleggerselskapet Hacate Entertainment Group, med 

hovedkvarter i Oslo og kontor i New York. Chanderia sier det innenfor den amerikanske 

platebransjen – i tillegg til forleggerne – er tre grupper: de som spiller inn musikken, de som 

distribuerer den og de som promoterer den både i forkant og etterkant av utgivelsen. Hun 

mener de store selskapene har gjort det svært dyrt å få musikk spilt og dermed promotert. 

Payola er, til tross for forbud, blitt en vanlig måte å gjøre dette på:

”Dette gjøres gjerne igjennom konsulenter, så plateselskapene 
ikke selv skitner til hendene sine. De betaler bare konsulenten,
som i sin tur "får resultater" ved å gjøre "det han må". Det er 
mye snakk om at "dine folk" må møte "mine folk", slik at man 
kan "komme frem til en enighet" om et album eller en video. 
Denne praksisen stenger dessverre ute mindre selskaper, som 
ikke kan stille opp med de summene det indirekte koster å få 
musikk spilt. Dermed står de små selskapene tilbake med 
college-radiostasjonene, som riktignok kan generere en viss 
interesse, men uten å bidra i noen særlig grad til 
platesalget.”62

På et bransjetreff sponset av radiokanalen The Beat 94.5 FM i Vancouver i 2005 fikk et panel 

bestående av blant andre programkonsulent i Clear Channel Mike McVay og Shane 

Bourbonnais fra Clear Channel Entertainment spørsmål om hva det kostet å få en sang inn på 

hitlistene. McVay svarte at dette varierte i forhold til sjanger, men beløpet pleide å ligge

mellom 100.000 og 250.000 dollar. På spørsmålet om hvor mange kanaler som var åpne for 

                                                
62 Ballade, 04.11.2003
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uavhengige plateselskap som ikke hadde slike økonomiske midler svarte Bourbonnais "Not 

many".63

Den amerikanske musikeren Courtney Love har lang personlig erfaring med 

platebransjen og er kritisk til hvordan den styres i dag. I følge henne må man være avhengig 

av å disponere store pengesummer for å nå ut til et bredere publikum. Dette betalingssystemet 

som holdes i live av plateselskapene blir til slutt belastet artisten selv: “The record company 

spends $300,000 on independent radio promotion. You have to pay independent promotion to 

get your song on the radio; independent promotion is a system where the record companies 

use middlemen so they can pretend not to know that radio stations - the unified broadcast 

system - are getting paid to play their records. All of those independent promotion costs are 

charged to the band.”64

VG-Lista

VG-lista er Norges svar på amerikanske Billboard og rangerer musikk etter hvem som selger 

best fra uke til uke i Norge. Den er basert på tall som hentes inn fra rundt 100 norske 

musikkforretninger og ca. 300 bensinstasjoner av Grammofongrossistenes Forening (GGF). 

Antall solgte singler og album rapporteres inn til IFPI som sjekker uregelmessigheter og 

basert på salgstallene utarbeider de ukas offisielle lister. Lista publiseres hver tirsdag i avisen 

VG og gjennomgåes på NRK1 hver fredag. VG-lista ble trykket for første gang 16.oktober 

1958.

VG-lista skal gjenspeile siste ukes salgstall fra butikkene og kan være avgjørende for 

videre salg av de plasserte artistene gjennom økt pressedekning og radiospilling. Samtidig er 

en slik liste med på å påvirke hva som til enhver tid oppfattes som betydningsfullt. Derfor er 

det stort sett enighet om et strengt reglement som skal hindre manipulering av lista. En høy 

plassering av en artist kan nemlig bety et tilsvarende høyt salgstall og store inntekter for 

plateselskapene.

I de siste årene har det blitt avdekket en rekke uregelmessigheter omkring 

listeplasseringen av artister, som viser at det er mulig å betale seg opp på listen. I 2002 ble 

musikkmanager Ian Gold avslørt i å kjøpe store antall singler av sin egen artist Nicole Lacy i 

                                                
63 www.narip.com, 08.11.2005
64 www.salon.com, 14.06.2000
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landets platebutikker, for å få en høy plassering på VG-lista. Mats Nilson i GGF betegnet 

Golds innkjøpstur som "regelrett juks" og så på det som grovt brudd på reglene. I 2005 gjorde 

Christer Falck det samme da han brukte 25.000 kroner for å kjøpe singler av bandet Warlocks, 

signert på hans eget plateselskap C+C Records. Singelen kom dermed inn på 5. plass den 

uken, men ble fjernet uken etter da Falck selv avslørte jukset til pressen. Falck sa han i tillegg 

til oppmerksomhet rundt utgivelsen ville vise hvor lett det var å manipulere VG-lista. Han 

ville også få fram hvor viktig det var å være med på lista og sa han var ”lei av triksing med 

salgstall i norsk platebransje.”65

Med utgangspunkt i C+C Records listejuks laget NRKs Lydverket i september 2005 en 

reportasje som omhandlet VG-lista. Lydverket og intervjuer med C+C Records viste også 

hvorfor det å komme inn på lister er så viktig for artister og plateselskap. Til tross for at de 

fleste platekjøpere mener VG-lista i liten grad påvirker deres kjøp av musikk viser det seg at 

effekten av å stå på en slik liste til slutt likevel påvirker hva de kjøper. Artister som står på 

VG-lista får nesten automatisk eksponering i media og er til mye hjelp i markedsføringen. 

Blant annet har VG gjennomsnittlig et oppslag i uka som omhandler en artist på VG-lista 

samtidig som disse artistene er langt lettere å få spilt på radio. Falck opplevde selv at det å ha 

Warlocks plassert på VG-lista gjorde at radioene var langt mer villige til å spille artisten. Og 

spesielt det å få artisten mye spilt på radio er avgjørende; for selv om bare 3 % ifølge en 

spørreundersøkelse gjort av Lydverket sier de lar lister påvirke deres musikkjøp, sier 57 % at 

de lar seg påvirke av radio (tallene for medieomtale i aviser og magasiner var 26 % og 36 % 

for TV). 

Tidligere platebutikkeier Egon Holstad mener Falcks ”listetriksing” ikke er verre enn 

praksisen til de store plateselskapene. For ifølge Holstad er det ikke uvanlig at en plate med 

sviktende salg tilbys til de store kjedene til en ekstremt gunstig pris. Og med følgende lav 

utpris kan produktet igjen gjøre et hopp oppover på lista som igjen gir mer radiospilling, økt 

eksponering hos plateforhandlere og en generell økt fokusering på både produkt og artist.66

                                                
65 Ballade, 07.09.2005
66 Ballade, 14.09.2005
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Platekompaniet

Butikkjeden Platekompaniet har de siste årene vokst seg til å bli en av de største aktørene på 

salg av musikk i Norge. Ifølge Platekompaniets hjemmeside ble platebutikkjeden etablert i 

Oslo i 1992, med et ønske om å selge musikk til lave priser. I dag teller kjeden 15 butikker 

fordelt på 11 norske byer i tillegg til nettbutikk. Platekompaniet ønsker å tilby musikk i alle 

sjangere, med hovedvekt på moderne retninger til konkurransedyktige priser.67 NRKs 

programserie Midt i Musikken rettet påsken 2002 oppmerksomheten mot Platekompaniets 

økende andel av platesalgsmarkedet. Hver fjerde solgte plate gikk via en av kjedens butikker 

da etablert i seks av landets byer. Enkelte aktører fryktet at Platekompaniet var i ferd med å 

skaffe seg en form for musikkmonopol. 

Det er lave priser som gjør butikkjeden til en leder i musikkmarkedet og store innkjøp 

fra plateselskapene gir spesielle rabattordninger som muliggjør lavere priser enn hos 

konkurrentene. Audun Tylden fra plateselskapet Tylden & Co og Helge Westbye fra Grappa 

Musikkforlag utrykte overfor Ballade (04.09.2002) at platekjedene hadde tatt makten over 

plateselskapene. Platekjøperne er til syvende og sist de store taperne fordi mangfoldet 

forsvinner gjennom at kjedene dikterer plateselskapenes utgivelser og påvirker kundens smak. 

Tylden hevder han har avslått å gi ut kvalitetsmusikk fordi han er usikker på om de store 

kjedene vil selge det eller ikke, og synes det er trist å måtte avslå en kvalitetsartist på et slikt 

grunnlag. Ifølge Westbye har kjedene snudd situasjonen på hodet: ”Før var det butikkene som 

hørte på oss, nå er det vi som må lystre butikkene. Kjedekonstellasjonene er uheldige fordi det 

bare satses på et lite antall plater, mens det er en hel masse plater de ikke tar inn i det hele 

tatt.” 

Ifølge eier av platebutikken Tiger i Oslo, Tor Andre Knudsen, står Platekompaniet for 

et helt annet musikalsk grunnsyn enn den tradisjonelle platebutikken, fordi den kun skummer 

fløten av andres arbeid, og verken stimulerer den lokale eller den globale musikkscenen. Han 

ser Platekompaniet som en aktør som i størst mulig grad allierer seg med de store aktørene i 

bransjen, og fronter de allerede etablerte artistene. Knudsen mener platebutikkene tradisjonelt 

har bidratt til stimulering av lokale musikkmiljøer gjennom sin funksjon som ”sosial 

formidler av musikkultur og inspirator både i større og i mindre norske byer. Her har man fått 
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kaffe, kaker og tid til en musikkprat. Dette er verdier som sikrer etterveksten og 

musikkinteressen hos den oppvoksende generasjonen.”68 Platekompaniet er, ifølge Knudsen, 

ikke med og støtter norsk musikk på grunnivå, men kommer først inn når artister og band 

befinner seg på et stort nok nivå. 

Musikkjournalist Jan Olav Glette er også bekymret for at et mer ensrettet marked vil 

gå ut over musikkutvalget. I en artikkel for Ballade sier han at norsk platebransje i likhet med 

bransjen internasjonalt er ” i ferd med å bevege seg fra kunstnerisk styring og vektlegging av 

artister og artistvilkår til en mer regulær form for forretningsdrift, som kan minne om salget 

av melk og brød i matvarekjedene. De samme prinsippene og premissene er styrende.”69

Plateselskapenes avhengighet av og rabatter til de store platebutikkene gjør at små

butikker mister kunder rett og slett fordi de ikke kan konkurrere prismessig. Høsten 2004 la 

Platebaren Feedback i Tromsø ned sin virksomhet fordi man mente den ikke lot seg gjøre å 

drive økonomisk. Musikkbutikken har holdt på siden 1977 og vært sterkt engasjert i den 

lokale musikkscenen. En avgjørende grunn til at Egon Holstad og hans kolleger valgte å legge 

ned var at de ikke hadde tilgang på de rabattordningene som de store kjedebutikkene hadde 

styrke til å forhandle seg fram til. ”Så ille har det til tider vært at man ved en rekke 

anledninger seriøst har tjent på å kjøpe inn varene hos konkurrenten, i stedet for hos det 

plateselskapet som distribuerer eller eier produktet” sier Holstad som legger til at dette er et 

særtrekk som i hovedsak gjelder de store plateselskapene og ikke de mindre, uavhengige 

leverandørene.70

Christer Falck la i 2003 ned sin platebutikk Bennis i Oslo etter 13 års drift, på samme 

grunnlag som platebutikken Platebaren Feedback i Tromsø. Problemet var spesialordningene 

mellom Platekompaniet og de store plateselskapene. Ifølge Falck sparte han 20 kr per plate 

ved å kjøpe de på Platekompaniet og selge de i sin egen butikk, enn gjennom en direkte avtale 

med plateselskapene. ”De store kjedebutikkene, som stort sett selger VG-lista på billigsalg, 

gjør at musikkfaghandler som min er i ferd med å gå ut på dato. Mange av disse butikkene har 

ingen eldre titler, og driver derfor mye billigere enn jeg kan.”71 Falck mener plateselskapene i 

samarbeid med de store platekjedene gir ut et enormt antall hitplater til dumpingpriser og tror 
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70 Ballade, 18.08.2004
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dette til slutt vil gå ut over plateselskapene selv. Taperne på lengre sikt er også det 

musikkinteresserte publikumet, sier Falck.

MTV

MTV hadde sine første sendinger i USA i 1981 og har hatt stor innflytelse på unge mennesker 

over hele verden. MTV når fram til 117 millioner seere bare i Europa, samtidig som kanalen 

ekspanderer i Asia og Latin-Amerika. MTV eies av den amerikanske mediegiganten 

Viacom.72 I Norge er det NRK2 og ZTV som er de viktigste mediene for musikkvideoer etter 

MTV.

Med MTVs umiddelbare suksess ble det avgjørende for artister som ønsket å slå 

igjennom også kommersielt å ha en musikkvideo. De store plateselskapene startet derfor en 

praksis hvor nesten enhver singel også ble lansert med en musikkvideo.73 En video må være 

oppsiktsvekkende og stilig nok til at den kan brukes som et verktøy for å gjøre artisten kjent. 

Det er et viktig ledd i markedsføringen, sier Tarjei Van Ravens i Waterfall Records.74

Ifølge Andrew Goodwin i Dancing in the Distraction Factory (1992) er hovedmålet til 

en video å øke artistens platesalg. Videoer er også virkningsfulle til å skape og forsterke et 

spesielt inntrykk av artisten. Et visuelt uttrykk har blitt mer og mer viktig for å selge musikk 

og grunnleggeren av Island Records, Chris Blackwell, mener plateselskap i dag spiller en 

mindre rolle som rene musikkformidlere: We're all in the fashion business. You used to be 

able to sell records purely on music and musicianship. Now it's packaging, media, television, 

and video"75

Jeg har her forsøkt å vise hvordan andre krefter enn det musikalske er med på å 

avgjøre hvilken musikk man lytter til. Radio er et viktig medium for musikk og deres drift bør 

ikke være et hjelpemiddel for at platebransjen skal tjene mer penger. Politikere bør også legge 

til rette for at også musikkbransjen blir en arena hvor alle får like premisser. Jeg tror at sterke 

aktører i musikkbransjen i stor grad får sette premissene fordi popmusikk av mange politikere 

oppfattes som useriøst og harmløst. At kulturministeren ønsker å bedre forholdene for 

popmusikk bør ikke bare være et forsøk på å gjøre seg populær blant unge velgere.

                                                
72 Wikipedia, 10.05.2006.
73 www.media.uio.no, 16.05.2006
74 Ballade, 12.05.2004.
75 www.music-critic.com, 22.04.2006.
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Det er en tendens til at store aktører overtar markedet. Små butikker og plateselskap 

må legge ned fordi de ikke klarer å konkurrere med butikkjedene og de store selskapene. 

Store institusjoner har vist seg å være effektive og kan drive i stor skala, men har en tendens 

til å gjøre seg fremmed og ufølsom overfor omgivelsene. En liten platebutikk er for mange en 

viktig faktor i et nærmiljø, og de som jobber der eier ofte også butikken og er gjerne 

mennesker med stor interesse for og kunnskap om musikk. Små butikker har ofte større 

mulighet til å tilpasse seg nærmiljøets særegenheter og er, i tillegg til å være et utsalgssted for 

musikk, også en plass hvor man kan ta seg god tid til en prat og til å lytte på musikk. At store 

aktører ser musikk som en mulighet til å tjene store penger, uten tanke på negative 

konsekvenser, er nok et eksempel på den moderne, økonomiske institusjonskulturen. 
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Intervjuer

Christer Falck

Christer Falck har som tidligere musikkforhandler og medeier i det uavhengige plateselskapet 

C+C Records mye erfaring fra musikkbransjen og tror det i dag er vanskelig for artister å nå 

fram med musikken sin. Samtidig er det ikke lenger musikken som er det viktigste hvis man 

er heldig og får oppmerksomhet. Journalister ønsker noe å skrive om som de tror vil selge 

uten at det skal koste for mye arbeid og velger derfor gjerne artister som appellerer til dagens 

mediebilde og raskt tilpasser seg trender. Musikere som primært vil kommunisere gjennom 

musikken slipper ikke til i radio og TV, ifølge Falck. Tidligere brukte radio og TV mer tid på 

artister, mens man i dag forventer at de skal forklare musikken sin på 15 sekunder. Det fantes 

også langt flere TV-programmer som også hadde plass til ukjente band. Nå er denne scenen 

kun tilgjengelig for de allerede etablerte artistene fra de store selskapene. Som eksempel skal 

program som Frokost-TV og Sommeråpent spare penger og velger derfor å ikke ha band i 

studio. Livekonsert i studio erstattes med playback, noe mange seriøse artister ikke vil være 

med på. 

Selv om man får gitt ut en plate og får den i butikk, er det altså ikke sikkert at man får 

medieomtale, noe som er viktig for å selge plater. Det er en symbiose av veldig mange ting 

som skal fungere for at en plate skal selge. De viktigste mediene er radio og TV og deretter 

avisene. I følge Falck er denne konkurransen vanskelig for små artister og selskap fordi de 

store selskapene har økonomi til å kjøpe seg slik oppmerksomhet. Selskapene kan også bruke 

store attraktive internasjonale stjerner som pressmiddel ved å tilby artisten som intervjuobjekt 

mot at vedkommende avis eller radio/TV også gjør saker på andre artister fra samme selskap.

De store selskapene bruker også mye penger på radioreklame og kan derfor også bruke disse 

investeringene for å forlange å få sine artister inn på de aktuelle spillelistene. Får de ikke det 

de ønsker kan selskapene trekke ut investeringene og gå til en konkurrerende radiokanal. Det 

er derfor mye makt og økonomi som styrer mange av valgene som blir tatt, sier Falck, og 

følgene er alltid at det er musikken som må lide. Han mener det fram til 80-tallet var mulig for 

en plate å få oppmerksomhet gjennom den musikalske kvaliteten og gode anmeldelser i 

avisene. Flotte kritikker i dag betyr mye mindre fordi media heller gir oppmerksomhet til 



51

artister med kjendisstatus som for eksempel deltakerne i Idol, enn artister med større 

musikalske egenskaper. Viktig musikk og kvalitet teller ikke lenger som en faktor i seg selv.

NRK har tradisjonelt hatt et slags monopol på det man kan kalle musikkdannelse fordi 

de på grunn av lisensinntekter ikke har trengt og tenke rent kommersielt. Det ble derfor mye 

bråk når NRK P3 gjorde store forandringer for å ta opp kampen om lytterne med kanaler som 

Radio 1 og P4. P3 har endt opp med mer eller mindre å fjerne alle spesialprogram til fordel 

for livsstilsprogram akkompagnert av musikk fra forhåndsbestemte spillelister. NRKs rolle 

som oppdragere og formidlere er blitt borte og de har hivd seg på det Falck synes ligner et

popsirkus. Det han synes er tragisk er at kommersielle grep faktisk fungerer gjennom at 

aktører som fjerner mangfoldet faktisk har tjent penger på det. Men legger til at det er ofte 

ikke er vanskelig å være kostnadsbesparende for de som tjener penger på det og slipper å lide 

under konsekvensene. Falck mener slike kostnadsbesparende tiltak i musikkbransjen går ut 

over mangfoldet i kulturen.  For 10 år siden hadde man flere mindre musikkbutikker som alle 

hadde muligheter til å påvirke innkjøpene selv. Nå har det økende antall butikkjeder 

sentralstyrte innkjøp som gjør at alle butikkene har det samme tilbudet. Tidligere hadde vi ca. 

200 radiostasjoner i Norge som alle kunne påvirke sin egen musikk, mens for eksempel en 

aktør som JærRadio-gruppen i dag kontrollerer 60-70 radiokanaler. En slik utvikling gjør at 

svært få mennesker bestemmer hva mange programmer skal spille og det blir mindre plass for 

individuelle avgjørelser. 

Det er en vanskelig situasjon i musikkbransjen i dag fordi aktører i bransjen har for 

mye press på seg i alle ledd. I de store plateselskapene får de ansatte beskjed om at hvis de 

ikke selger en viss mengde album av en debutartist så får ikke artisten lov til å gi ut nye

utgivelser. Det er derfor i dag blitt vanskelig å bygge opp en artist fordi selskapene forventer 

umiddelbare salg. De store selskapene tør ikke, eller har ikke tålmodighet til å bygge opp 

artister lenger, sier Falck. De leter etter unge artister som kan bli umiddelbart populære på 

første plata, og ignorerer det faktum at mange av de største artistene i dag var totalt ukjente 

før andre, tredje, eller kanskje fjerde utgivelse. Ifølge Falck gir de store selskapene derfor i 

økende grad ut lettsolgte syngedamer og syngemenn som gjør at det blir vanskeligere for 

seriøse artister å nå fram. Idol var, ifølge Falck, begynnelsen på nedturen i musikk-Norge. Det 

største problemet var ikke det at Idol var på TV, men at de etter hvert også dominerte resten 

av mediebildet. Og fokus på artisten i media i dag er i større grad på artistenes privatliv enn på

det musikalske.
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Falck ser på ulovlig nedlastning av musikk fra nettet som en belastning spesielt for 

hans selskap og artister fordi de gir ut musikk som appellerer til ungdom som nettopp er den 

gruppen som laster ned mest fra nettet. Falck tror nedlastning er sunt til en viss grad og 

innrømmer selv at han benytter seg av ulovlig nedlastning, men sier han i etterkant kjøper de 

platene han liker. Men en slik holdning tror han er for sent å lære ungdom i dag, fordi de ikke 

ser verdien av å eie et album eller en platesamling. En CD er blitt en forbruksting; musikk er 

blitt et produkt som brukes og kastes. Dette er en holdning som avspeiler det som skjer i hele 

samfunnet, tror Falck; I alle ledd er det økonomien som styrer valgene. Selskaper og butikker

vil selge flest mulig plater, radiokanalene vil ha flest mulig lyttere og reklameinvestorer og 

avisene vil ha flest mulig lesere.

Sammenlignet med bokbransjen som i større grad har klart å samarbeide har det på 

musikk vært en priskrig de siste 20 årene. Falck synes musikk har blitt alt for billig med tanke 

på hvor mye glede man kan ha av et album og hvor mye det koster å produsere. Han tror små 

forlag i bokbransjen også sliter med sine problemer i forhold til de store forlagene, men tror 

likevel det er lettere å livnære seg på utgivelse av bøker enn av musikk. 

Han tror butikkene for musikk kommer til å opphøre først fordi de bare er et 

fordyrende ledd, men også fordi han mener de ikke gjør en god nok jobb. I økende grad selger 

de store kjedene, som Platekompaniet og Free Record Shop, filmer, spill og bøker på 

bekostning av musikkutvalget. Falck tror også at de norske plateselskapene etter hvert vil 

opphøre fordi det blir billigere å bestille platene sine rett fra utenlandske nettsteder. Og selger 

artistene musikken sin fra egne hjemmesider vil man kunne tjene opp til tre ganger så mye pr 

solgte album enn hvis man skulle selge gjennom butikker. Plateselskapene har ikke tenkt 

langsiktig når de overdriver rabatteringen til butikkene og de dumper store mengder 

hitmusikk til butikkene for å oppnå store salg og dermed tilfredsstille sine utenlandske eiere. 

Man selger Top-20 artister til så store rabatter som overhodet mulig også for okkupere 

markedet. Store salgstall ser bra ut og er et forsøk på å dekke over store promoteringsutgifter

og for å vise muskler overfor konkurrerende selskap, mener Falck. Dette er det også små 

selskap og artister som taper på. Samtidig sitter de få personene som tar disse avgjørelsene 

trygt og tjener gode penger og Falck mener dette i stor grad er økonomer som har liten greie 

på musikk. Tidligere hadde plateselskapene store overskudd mens rollene i dag er byttet om 

slik at det er primært butikkjedene og ikke plateselskapene som tjener penger. Plateselskapene 

må selv ta skylden for at det går så dårlig som det gjør i dag. 
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Falck synes IFPI er en usunn symbiose som har bygd opp et system som primært 

gagner de store plateselskapene. IFPI står for utformingen av musikklistene og har blant annet 

bestemt at hitmusikk skal telle mer en annen musikk fordi det er den musikken som selger 

mest. Dessuten har IFPI fått kritikk fra flere hold for at VG-lista utarbeides på grunnlag av 

salg fra utvalgte butikker som primært selger musikk fra de store plateselskapene. I tillegg til 

selv å kjøpe inn plater fra butikkene for å øke salget og dermed få høyere plassering har det 

ifølge Falck vært utbredte bestikkelser gjennom at selskapene tilbyr butikkene goder for å 

rapportere inn flere solgte plater av en spesiell artist enn hva som egentlig er blitt solgt. Dette 

er en praksis som Falck sier han har vært vitne til blant sine kollegaer i andre musikkbutikker 

og som han selv har fått tilbud om å være med på. Falck mener praksisen med å presse 

radiostasjoner til å liste artister mot reklameinntekter er veldig utbredt i Norge, men at ingen 

vil snakke om det. Dette gjelder også musikkblader som er helt avhengig av sponsorer for å 

overleve, og disse sponsorene er i de fleste tilfellene også de store plateselskap som har vist at 

de har makt til å forme journalistikken. 

Falck tror band kommer til å klare seg bedre selv i fremtiden fordi plateselskaper er et 

fordyrende ledd samtidig som de overtar rettighetene til musikken og i prinsippet kan låse 

artisten fast. Falck synes det er rart at artister fortsatt føler seg som de heldige når de gjør en 

kontrakt med et stort selskap. Men uten plateselskapene er band ofte avhengig av å kunne 

motta offentlige støtteordninger for å spille inn og trykke opp plater. Bandene bør også starte

egne små selskap og selge musikken fra sine hjemmesider. Falck har stor tro på at 

hjemmesider kommer til å bli svært viktige fremover, og tror samtidig at de store artistene 

kommer til å forsvinne fordi det er en prosess som blir for kostbar å holde i gang. 

Plateselskapene overlever i dag på å selge gamle utgivelser fra en stor katalog, som de 

selv eier rettighetene til og som de har lite utgifter på å gi ut på nytt. Selskapene tjente også 

mye penger på overgangen fra LP til CD fordi mange da ville bytte den musikken de allerede 

hadde til et nytt format. Falck tror CD er siste skanse og at det neste nå er direkte nedlastning 

av musikk fra nettet. Selv liker Falck å ha fysiske album i samlingen sin, men ser på seg selv 

som en utdøende rase. I dag er musikk blitt forbrukervare og istedenfor å konsentrere seg om 

et album som en helhet er lytteren i dag mer opptatt av enkeltsanger. Falck tror også det er 

vanskelig å få ungdom i dag til å skjønne at de må bruke penger på musikk. Musikk har 

samtidig blitt mer forgjengelig ved at det er store utskiftninger av hva som er populært til 

enhver tid. Tidligere kunne album ligge på listene i måneder og år, mens de i dag stort sett er 

der noen uker. Nå må det nesten en revolusjon til for å snu utviklingen, tror Falck, og hvis den 
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ikke kommer vil ikke selskapene tjene penger på nye utgivelser, eller ha butikker igjen som 

klarer å ligge med de eldre platene deres på lager. Musikkinteresserte utenfor de aller største 

byene kommer til å få musikkvalget begrenset til VG-lister og årlige ”Best of” samlinger, 

eller gjennom netthandel, tror Falck. Falck kunne også fortelle meg at han må legge ned 

plateselskapet C+C Records sommeren 2006 fordi han ikke klarer å konkurrere med de store 

selskapene.

Martin Kvamme

«It's not just about the music, the whole product is just as 
important. I've always thought that. I'm one of those people who 
wants to be able to touch, smell, bite, and experience a piece of 
music with all my senses.”

Sitatet ovenfor er av den kunstnerisk anerkjente amerikanske artisten Mike Patton som 

har benyttet seg av Martin Kvamme for å utforme cover for sine utgivelser. Kvamme er 

designer og jobber svært mye med utforming av cover til både store og små artister. Selv om 

Kvamme har mange av de største artistene som kunder jobber han av og til gratis for 

uetablerte artister. De som bestiller coveret er enten artisten selv eller plateselskapet på vegne 

av artisten. I forhold til hvor stor grad av frihet Kvamme selv får i prosessen med utformingen

ser han på et arbeid som vellykket hvis han føler det forteller noe om musikken. Kvamme ser 

ikke nødvendigvis på seg selv som kunstner fordi han til en viss grad er styrt av forventninger 

om hvordan produktet til slutt skal se ut. Han tror samtidig de fleste artister også former seg 

etter en slags gjeldende standard for hva musikken skal inneholde fordi man alltid retter seg 

mot noen andre gjennom musikken. Man prøver derfor å forestille seg hva folk vil ha. Musikk 

har blitt veldig sjangerbasert og derfor er man alltid bevisst på uskrevne regler for hvordan et 

album skal se og høres ut. Man kan ikke være helt kompromissløs, men bør jobbe mot at 

kjøperen umiddelbart får et inntrykk av hva albumet inneholder; prøve gjennom designen å 

beskrive innholdet i musikken. Kvamme tror mange kjøper plater bevisst ut ifra coveret fordi 

de da vet hva de får. 

Kvamme sier artisten har mindre å si på utforming av coveret desto mer kommersielt 

produktet er og dette gjelder særlig artister som ikke skriver sine egne låter. Likevel vil det 

gjerne være artisten som synger låtene som stort sett preger coveret. Kvamme sier uttrykket 

blir mindre distinkt desto mer kommersielt produktet er og synes mange av coverne til store

artister er av svært dårlig kvalitet. Han tror det gjenspeiler seg i at enkelte grupper er ukritiske 
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til hva de kjøper og at dette er noe plateselskapene vet. Han tror samtidig det er positivt når 

både artisten og plateselskapet er med å bestemme utseendet på albumet og at ikke en av 

aktørene bestemmer dette på egenhånd. Hvis det er flere personer involvert som 

kommuniserer bra, blir ofte coveret også bra. Men i bunn og grunn synes Kvamme det er 

viktigst at artisten blir fornøyd.

Enkelte artister, som Mike Patton, er svært bevisst på hvordan coveret til musikken 

deres skal se ut og utsetter gjerne utgivelsen i flere uker for at coveret skal bli slik man 

ønsker. For disse artistene er coveret viktig fordi det skal utgjøre en helhet sammen med 

musikken som skal sette lytteren i den rette stemningen og Kvamme synes det er en 

fascinerende å tenke på at han gjennom utforming av coveret kan være med på å øke 

opplevelsen av musikken. Men ifølge Kvamme er særlig butikkjedene skeptiske til å ta inn 

andre formater enn det tradisjonelle CD-plastcoveret fordi de blant annet passer dårlig inn i 

hyllesystemet og fordi man mener for eksempel pappcover slites fortere og dermed blir 

vanskeligere å selge. Slik blir mange produksjoner styrt av praktiske krav fra utsalgsstedene.

Denne ensrettingen av formatet setter en klar begrensning på utarbeidelsen av coveret og

Kvamme er skeptisk til at butikkene på denne måten styrer hvordan albumene skal se ut og 

mener at pappcover holder seg godt så lenge man behandler de bra. Slik blir logistikkmessige 

faktorer som pakking, frakt og hylleplassering med å sette premissene for hvordan albumet 

skal se ut. Han tror også det ville vært spennende hvis det ikke var en standardisert pris for 

alle utgivelser og synes det, som i bokbransjen, kunne vært priser etter kvaliteten på 

produktet.

Kvamme finner det utfordrende å jobbe med små artister og selskap fordi de ofte vil 

ha et mer spennende cover. De store selskapene vil helst gjøre dette så billig som mulig til 

tross for at de representerer artister som selger mye. Dette gjør at mange cover er uten særpreg 

og glemmes fort. Han tror ikke man bør ha store kunstneriske ambisjoner hvis man får i 

oppdrag å lage cover til Idol-artister eller andre populære artister. Tidligere var det større 

budsjett for å lage albumcover, mens det i dag heller satses penger på å spille inn dyre 

musikkvideoer som gjerne har budsjetter på 100.000 kroner og oppover. 

Kvamme tror små plateselskap må gjøre mer overfor media for å gjøre seg interessant, 

fordi journalister gjerne trykker pressemeldingene fra plateselskap og artister nesten ordrett 

uten å sjekke kildene. Kvamme bekrefter også at plateselskapene fikser seg inn på listene, 

fordi selskapene har et nært samarbeid med de som rapporterer. Og ligger man på listen blir 



56

man prioritert i landets platebutikker. Fordi Kvamme jobber i bransjen og daglig omgåes disse 

aktørene kan han også bekrefte at det Platekompaniet anbefaler av musikk er betalt av 

plateselskapene, og at en slik anbefaling koster ca. 20.000 kr. I tillegg betaler plateselskapene 

også reklameplakater i butikkene, som det også er faste priser på. Også Platekompaniets 

anbefalingsannonser i avisene er betalt av plateselskapene. Platekompaniet selger dermed sin 

troverdighet, mener Kvamme. Dette fører til at plateselskapene får reklame for artistene som 

blir anbefalt samtidig som Platekompaniet får gratis reklame for sine butikker. 

Martin Hagfors

Martin Hagfors har bred musikalsk bakgrunn ved at han jobber som låtskriver både for egne 

utgivelser og for andre artister. I tillegg har han jobbet med produksjon av album, lyd i 

forbindelse med konserter, samt at han har erfaring med plateselskap og booking. Han jobber 

dermed med de fleste deler av musikkbransjen, men på en mindre skala enn storselskapene. 

Hagfors forteller at han tidligere hadde kontakt med Polygram (som senere ble 

Universal) om å gi ut sitt eget materiale. Men han skjønte etter hvert at dette ikke var noe han 

ville være med på. Det viste seg nemlig at etter at en fire års kontrakt opphørte ville fortsatt 

plateselskapet ta 1/3 av inntektene fra de aktuelle sangene i flere tiår fremover. Hagfors tror 

det er vanlig at artister ikke ser alvoret i dette eller misforstår slike kontrakter fordi 

kontraktene representerer et helt annet språk enn artistene er vant til. De store plateselskapene

er en helt annen verden fordi det har utviklet seg til et advokatvelde. Som butikker spekulerer 

i hvor de skal plassere varer for å få lokket kunder, så har disse store selskapene en fantastisk 

ekspertise på å utforme klausuler som de regner med artister skal overse. En annen ting er at 

slike avtaler godtas fordi det er en forestilling om at det er slik kontrakter skal se ut; det er 

blitt en standardisering som ingen setter spørsmålstegn ved selv om de egentlig er urimelige. 

Hagfors kjenner også til mange artister som har inngått en kontrakt med et stort selskap og

ikke fått utgitt noe på flere år fordi selskapene porsjonerer utgivelsene som det passer dem, 

samtidig som de knebler artistene og unngår konkurranse fra seg selv. Ved å binde artister for 

2-3 utgivelser kan selskapene velge å satse på enkelte artister samtidig som resten av artistene 

ikke får utgitt noe - ikke engang på andre selskap - før selskapet gir grønt lys. Dette kan være 

svært ødeleggende for mange musikeres karriere. 
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Artister blir lett blendet av store forskudd fra selskapene uten å skjønne at dette kun er 

et lån. For alt i alt er det som oftest artistene selv som skal betale for produksjon av eget 

album og promotering, og Hagfors mener selskapene ikke legger til rette for at artistene skal 

skjønne hva de begir seg ut på før de inngår en kontrakt. Inntoget av advokater og økonomer i 

platebransjen mener Hagfors gjenspeiler samfunnet generelt. Musikkbransjen og 

underholdningsbransjen har også en tendens til å tiltrekke seg useriøse aktører som gjør en 

dårlig jobb og som ser på bransjen som en arena hvor man tror det finnes gode penger og 

mulighet for eksponering. Hagfors mener musikkbransjen i dag styres av individer med lite 

kjærlighet og kunnskap om musikk, men med mye makt. Han tror også at det generelt er 

berømmelse som lokker og er drivkraften til mange artister i dag. 

Andre vanskelige ting med bransjen er at på den ene siden vil artister ha kunstnerisk 

anerkjennelse ved å skape noe man er stolt av og som man selv liker. Samtidig er det så 

mange mekanismer som skal blåse opp forventningene til produktet, som for eksempel 

butikker som anbefaler spesielle album. Gjennom slike anbefalinger fremstår butikkene som 

interesserte og kunnskapsrike, samtidig som det ikke kommer frem at disse anbefalingene er 

betalt av selskapene som gir ut albumene og slett ikke er spesielt valgt ut av butikkene eller de 

ansatte på grunnlag av kvalitet. Man kjøper seg hylleplass i butikkene som en hvilken som 

helst annen vare, sier Hagfors.

De små uavhengige plateselskapene sliter med å oppnå samme gunstige plasseringene

i butikkene fordi de ikke har mulighet til å gi like store rabatter som de store selskapene. Slik 

blir situasjonen den at de små selskapene sliter med å selge platene sine til de store butikkene 

samtidig som de små butikkene ikke har makt nok til å oppnå de samme rabattene fra de store 

selskapene som kjedebutikkene får. Det blir et usymmetrisk forhold som i begge tilfeller 

favoriserer de største aktørene.

Hagfors etterlyser mer nytenkning i bransjen fremfor ensidig å satse på det som man 

tror selger best. Han mener plateselskapene har sett at man tjener mer penger på å gjenskape 

ting man har hørt før og at man derfor får en stagnering i den musikalske utviklingen. 

Tidligere var det moten som fulgte musikken, mens det nå er blitt omvendt. Man ser hva som 

er populært og satser på musikk som kan tilpasse seg dette. Idet mange band i dag prøver å 

ligne gamle helter som The Beatles og The Kinks er det lett å glemme at disse bandene faktisk 

var nyskapende da de kom. Hagfors mener mye av nysgjerrigheten er borte; det skjer en 

forflatning i kulturen som gjør at man ikke blir opptatt av å skape noe nytt. Man satser på det 
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som allerede fungerer og følger motene. Det er i bunn og grunn plateselskapene som 

bestemmer hva som kommer ut og ikke artisten eller lytteren, og ofte vil selskapene også 

konstruere eller modifisere band for å tilpasse seg og samtidig være med å forsterke en trend i 

samfunnet. 

Det som tidligere ble kalt for payola er, ifølge Hagfors, kommet tilbake i nye former, 

og i Norge har vi det som kalles playlisting. Playlisting er å plassere sanger inn i en 

forhåndsbestemt database som programlederne må forhold seg til. Ser man på spillelistene til 

radiokanalene i Norge er de dominert av artister fra de store selskapene, sier Hagfors.

Radioene vil begrunne dette med at det er denne musikken som selger mest og dermed må 

spilles mest, men ifølge Hagfors blir dette bare en ond sirkel. Hadde man også spilt artister fra 

små selskap ville også disse solgt mer plater. I dag har vi svært få radiostasjoner som har en 

nyskapende musikkprofil og man aper gjerne etter hverandre for å være tryggere på å oppnå 

økonomisk suksess.

Hagfors synes samfunnet, og særlig det norske samfunnet, har blitt gjennom-

kommersialisert ved at vi har veldig få betenkeligheter med å la penger og markedsøkonomi 

styre hvordan ting blir gjort. Dessuten er det i dag lite kritikk mot denne utviklingen blant 

annet fordi vi har svært få uavhengige musikalske miljøer og fordi det i dag nesten ikke finnes 

politisk musikk med kraft. Politisk musikk har gjennom media nærmest blitt bannlyst ved at 

man gang på gang forteller artister og lyttere hvor lite trendy det er å kombinere musikk og 

samfunnsmessig bevissthet. Musikere har til alle tider vært med og støttet opp om 

samfunnsspørsmål som borgerettigheter og miljøvern og i mange sammenhenger har musikk 

vært brukt aktivt i slike formål. Musikere har vært med og ment noe på en helt annen måte 

enn når veletablerte artister møtes for å spille inn ”We are the world”. Men disse slipper i liten 

grad til gjennom musikkbransjen i dag. 

Hagfors synes musikkbransjen dermed blir mer og mer latterlig og mener mange 

artister er mer opptatt av å posere enn å mene noe. Musikkbransjen er også en utrygg bransje, 

noe som gjør at de involverte ofte opptrer feigt; man er redd for å stikke hodet fram og ha 

egne meninger fordi man er redd for å bli ekskludert. Hagfors mener de store plateselskapene 

er bygget opp som ekstremt kapitalistiske og autoritære systemer hvor de ansatte er redd for å

miste jobben hvis de gjør feil, nettopp fordi det er usikkerhet om hvem som må gå når firmaet 

rundt neste sving gjør kostnadsbesparende nedskjæringer. Det er lite plass for idealister i et 

slikt hierarkisk system. Derfor blir de ansatte som skal finne nye artister presset til å oppnå 
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store salgstall og bruker gjerne utenlands presse for å finne ut hva som er populært der for så å 

prøve å finne tilsvarende i Norge. Hagfors mener det er mekanismer som gjør det lett for et 

selskap å blåse opp en artist som eksepsjonell til tross for at det samtidig finnes flere like bra 

og bedre artister som dermed kommer i skyggen. Og han synes det er betenkelig at suksess 

måles i antall solgte plater og at man så sjelden snakker om kunstnerisk suksess. Kunstnerisk 

suksess betyr for plateselskapene ingenting i den store sammenhengen, fordi musikk er blitt 

såpe og såpe skal være rent, sier Hagfors. 

Hagfors savner nysgjerrighet også når det gjelder å oppsøke musikk i 

konsertsammenheng. Han har selv opplevd å spille konserter for 10 personer i byer med 

50.000 innbyggere og synes det er rart at folk velger å være hjemme fremfor å oppsøke 

levende musikk. Artister må blåses opp i pressen for at folk skal bry seg om å gå ut og høre på 

det. Hagfors tror det finnes gode penger å tjene på musikk hvis man er villig til å tilpasse seg 

et marked, men synes ikke ”det er det store salget av frossenpizza som skal inspirere til å bli 

kokk”. Man lever bare en gang og bør stille personlige kvalitetskrav til hva man holder på 

med. Det frustrerende er at hvis man har lyst til å gjøre musikk til et levebrød, så vil man 

oppdage at dersom man prøver å lage ting man selv er fornøyd med og man tror andre vil like 

er sjansene for å lykkes relativt små. 

Også Hagfors ser, i likhet med Falck, en trend i dag hvor de unge lytterne er mer 

opptatt av låter enn av hele album. Han synes dette er et tap fordi man går glipp av helheten 

av et album og ikke minst coverkunsten som har fulgt albumet uavbrutt siden 50-tallet. Han 

synes også det er trist å se hva ungdom i dag hører på av musikk fordi det gjerne er rene 

kopier av tidligere band eller konstruert musikk uten substans. Det finnes ikke noe opprør i 

denne musikken og det er samtidig færre som leter seg frem til den musikken med vitalitet og 

innhold som kommer i skyggen av det de store selskapene gir ut. Han synes det er underlig at 

de unge ukritisk hiver seg på det som er åpenbar kommersiell musikk. Hagfors sier han som 

ung fikk store kick av å følge trådene i den musikalske verden; gjennom å kjøpe plater fant 

man sine favoritter for deretter å se hvem musikerne var og finne ut hva disse hadde gitt ut på 

egen hånd. En slik nysgjerrighet avdekket et nettverk og en musikalsk sammenheng som ga 

stor tilfredsstillelse. 

Idealforholdet for Hagfors ville vært et samfunn hvor det å skape musikk var noe stort; 

at det var en nysgjerrighet knyttet til både å lage og til å høre på musikk. Han ville heller ikke 

savnet musikkjournalister som bruker anmeldelsene på å ramse opp antall låter, hvor lenge 
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albumet varer og hvilke andre artister musikken ligner på. Han skulle ønske journalistene

kunne gått mer i dybden i både tekst og musikk og sammenhengen mellom disse. Hagfors 

mener musikkanmeldere ofte gjør en dårlig jobb og sier dette blant annet skyldes at det ikke 

stilles reelle krav til det å bli musikkanmelder. 

Media styrer underholdningsbransjen og underholdningsbransjen styrer 

musikkindustrien og alle lever i en symbiose; de eier hverandre, sier Hagfors. Han synes 

media lar underholdning dominere nyhetsbildet slik at informasjonen må vike. Han savner 

undersøkende journalistikk i aviser og at journalistene kommer opp med egne tanker fremfor 

å videreføre det som mest ligner sladder. En slik utvikling er fordummende for folket, tror 

Hagfors. Musikk blir også del av en slik utvikling nettopp fordi musikk styres av de samme 

kreftene. 

Hagfors etterlyser altså en mer kritisk holdning gjennom et større samfunnsmessig 

engasjement og nysgjerrighet hos både artistene og lytterne. Samtidig ser han hvordan 

holdninger og krefter også innenfor musikkbransjen og media i større grad lar sine valg styres 

av økonomiske hensyn. 

Oppsummering

Både Hagfors og Falck ser en utvikling hvor musikk i større grad har blitt en forbruksvare. 

Fokuset på enkeltsanger gjør at man i mindre grad ser album som en helhet og mangel på 

cover gjør at man mister viktig informasjon om tekster, medvirkende musikere, plateselskap 

og lydstudio. Det har også blitt vanlig å laste ned sanger for å spille de av for eksempel på en 

iPod, og en iPod i dag har plass til 15.000 sanger. I tillegg til at det er umulig for de fleste å 

aktivt gå inn for å velge seg ut 15.000 sanger sier dette mye om lytteren som forbruker. 

Antallet sanger har blitt viktigere enn kvaliteten på musikken. Dette er en trend som 

produsentene forsterker og vet å utnytte seg av og på iPod-forhandler Apples nettsider brukes 

stadig økende lagringskapasitet som argument for å kjøpe seg en ny avspiller for musikk.76

Richard Sennett mener blant annet iPoden er et eksempel på kommersielle produkter i dag 

som egentlig er langt mer enn forbrukeren trenger. Sammen med produkter som datamaskiner 
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og biler representerer de en kommersiell appeal som ofte handler om å ha mer enn man klarer 

å bruke. Potensialet blir en viktig faktor.77

Å få et bevisst forhold til musikk er noe som må læres. Men belønningen er at musikk 

da kan bli en kilde til stor tilfredsstillelse som kan være til hjelp for å se sammenhenger og 

meninger. Popmusikken kan være et direkte uttrykk for livsverden og være med på å utvikle 

en nysgjerrighet hos individet knyttet til språklig formidling. Hvis popmusikkens 

oppmerksomhet skal legitimeres, bør artistene som lykkes i å nå frem med sitt budskap være 

artister som uttrykker noe det er meningsfullt å fortelle om. Derfor er det viktig å belyse de 

sidene av musikkindustrien som forhindrer dette, og gjør at musikken som kjøpes ikke er 

basert på en nødvendig og ønsket kommunikasjon mellom artisten og lytteren.

Wilco

Det amerikanske bandet Wilco ble dannet i 1994 og har bak seg seks kritikerroste album. 

Bandet spilte under Norwegian Wood i 2004 og leverte ifølge enkelte musikkjournalister 

festivalens beste konsert. Sammen med briten Billy Bragg har de også tonesatt og utgitt 

upubliserte tekster av Woody Guthrie etter ønske fra hans datter Nora Guthrie. Men til tross 

for sterke utgivelser ble ikke Wilcos platesalg så høyt som plateselskapet Warner/Reprise 

forventet. Konflikten mellom bandet og selskapet dreide seg om at plateselskapet ønsket å 

gjøre deres fjerde utgivelse til et mer kommersielt produkt i håp om å øke platesalget.

Konfliktene med plateselskapet førte til at bandet kjøpte ut det ferdig innspilte albumet

”Yankee Foxtrot Hotel” for 50.000 dollar i 2001. ”They wanted changes; we weren't willing 

to do that, so they rushed a contract through their legal department to let us go. It was the 

fastest I'd ever seen a record company work. Once they let us go, we were free to do with the 

album what we chose” fortalte Wilcos frontfigur Jeff Tweedy. Deretter valgte de, på tross av 

advarsler fra musikkbransjen, å legge ut hele albumet til gratis nedlastning over nettet.

Året etter ga de albumet ut på Nonesuch Records og oppnådde, i motsetning til hva 

skeptikere hadde trodd, langt høyere salgstall en tidligere. Tweedy, mener at den 

konvensjonelle industrilogikken i musikkbransjen er at fildeling skader det kommersielle 

salget. Tvert imot ser Wilco på seg selv som et godt eksempel på det motsatte og Tweedy 
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sammenligner fildeling av musikk med radio og bibliotektjenester. Tweedy mener bransjen 

ikke trenger å angripe fildelere og heller slutte å behandle musikk som om det skulle være

klær eller andre merkevarer: “If the music industry wants to save money, they should take a 

look at some of their six-figure executive expense accounts.”78 Musikk er ikke varer på linje 

med brød og melk. Når noen laster ned musikk er det bare data inntil lytteren setter dette 

sammen hjelp av sine egne ører, sin bevissthet og subjektive opplevelse, sier Tweedy. ”People 

who look at music as commerce don't understand that. They are talking about pieces of plastic 

they want to sell, packages of intellectual property. I'm not interested in selling pieces of 

plastic”.

Er popmusikk kunst?

Ifølge Habermas kan områder som omhandler kritikk av kunst representere permanente 

muligheter for hypotetisk å undersøke autentisiteten av ekspressivitet. Derfor er det viktig at 

kritikerne enten har en eller annen akademisk kompetanse eller et sterkt personlig 

engasjement i forhold til sitt interesseområde. Ideelt sett bør denne personen besitte begge 

egenskaper i tillegg til en åpen og ærlig tilnærming til kunstverket fulgt av en rettferdig 

tilbakemelding. For at dette skal la seg gjennomføre på best mulig måte må også eksterne 

forhold ligge til rette; for eksempel bør kritikeren arbeide innenfor en institusjon som ikke 

pålegger sine ansatte andre krav enn de nevnt ovenfor. 

Diskusjonen om popmusikk er kunst har vist seg å være seiglivet og vanskelig å 

avgjøre. På den ene siden har vi de som mener kunst skal være resultatet av en institusjonell 

utvelgelse og akademisk tradisjon, mens andre mener kunst kan være uttrykk for noe 

personlig. Enkelte mener kunstbegrepet griper over sitt kjerneområde, mens andre igjen 

mener en begrepsmessig begrensning er uttrykk for snobberi fra en kulturelite. Jeg tror likevel 

ikke det er provoserende å påstå at mye popmusikk ikke er kunst mens noe av det både er 

viktigere og bedre enn deler av det som regnes som kunst i dag. 

Uansett fortjener popmusikken en tilnærming som tar den på alvor fordi det er en 

uttrykksform som benyttes av og appellerer til svært mange. Og følger vi Habermas 

argumentasjonsmodell er dette en type ekskludering som i alle tilfeller, hvis nødvendig, ikke 

bør avgjøres av de som sitter med kortene. Lyrikkritiker og forfatter Eirik Lodén sier til Dag 
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og Tid79 at det er utviklet et snobberi i forhold til hva som oppfattes som kunst. Han synes 

lyrikken med modernismen er blitt en innadvendt monolog som ikke lenger vender seg til et 

publikum; den er formløs og fragmentarisk, og gjør lite for å kommunisere. ”Man skal ikkje 

mange generasjonar tilbake for å finna at lyrikken var ein av dei verkeleg folkekjære 

sjangrane. Dikta var folkeeige” sier Lodén. I dag viser lyrikken vitalitet og overlevingsevne 

blant annet gjennom populærmusikalske sjangere som rap og rock, mens store deler av 

lyrikken har gitt avkall på den sangbare formen med rim og rytme som er et så unikt 

utgangspunkt for å huske en tekst. Lodén tror man i dag ikke blir tatt på alvor hvis man ikke 

tilpasser seg den rådende retningen og tviler på at debutsamlingene til diktere som Olav H. 

Hauge og Jakob Sande hadde kommet ut på et norsk forlag i dag. ”Det er en tendens til å sjå 

litteraturhistoria som ei line frå det klassiske via romantikken og inn i modernismen, som 

noko irreversibelt. Eg reagerer på denne sjølvforståinga som har snevra seg inn til at det berre 

finst éin logisk utgang på historia” seier Lodén.

Musikkjournalistikk

Frank Zappa sa en gang følgende om journalistikk innenfor populærmusikk: “Rock 

journalism is people who can't write interviewing people who can't talk in order to provide 

articles for people who can't read.” Og selv om Zappa var kjent for å sette ting på spissen er 

det likevel endel sant idet han sa. Samtidig er dette en situasjon som på alle punkter lar seg 

løse med mer kunnskap og økt bevissthet hos artister, anmeldere og lyttere.

Å anmelde popmusikk på en mest mulig rettferdig måte er krevende blant annet fordi 

musikkjournalistene ikke har de samme redskapene som for eksempel en litteraturanmelder. 

Dessuten er populærmusikk er så innholdsrikt begrep at selv de dyktigste journalistene har 

vanskeligheter med å opprettholde en kompetanse som er dekkende. Det gjør det selvfølgelig 

ikke bedre at musikkjournalistikk er en stilling som for ofte ikke krever relevant bakgrunn. 

Samtidig er musikkanmeldere er en viktig del av musikkens offentlighet og har stor 

innflytelse på hva som kjøpes av musikk. Tidligere nevnte Egon Holstad er selv 

plateanmelder i Nordlys og er svært kritisk til enkelte av sine kollegaer som han mener vet for 
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lite om sitt eget saksområde noe som stadig fører til feiltolkninger og misvisninger samtidig 

som oppmerksomheten rettes mot artister som musikalsk sett ikke fortjener det.80

Musikkviter og høyskolelektor Odd Torleiv Furnes tror også anmeldelse av 

popmusikk krever mye av journalisten og at mange i dag ikke er kvalifiserte for en slik jobb. 

Han mener også at popmusikk kan være vel så komplisert som klassisk musikk og andre 

sjangere som regnes som kunstmusikk fordi popmusikken har en evne til å være uforutsigbar. 

Anmelderen bør være klar over sitt eget forhold til de symbolske verdiene musikksjangeren 

bærer med seg og prøve å gi karakter på musikkens egne premisser, selv om han eller hun 

ikke blir følelsesmessig knyttet til musikken. Ifølge Furnes slipper musikkopplevelsen aldri ut 

av den kontekst som musikken oppleves i forhold til, så i stedet for å sementere sosiale 

identiteter gjennom å sette ulike musikksjangere opp mot hverandre bør musikkritikeren bidra 

til en utvidet forståelseshorisont og til å stimulere ”ulike musikalske smaks-løker”.81

Professor Rune Ottosen ved journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo tror 

kostnadskutt i mediene svekker kritisk og tidkrevende journalistikk. Som eksempler trekker 

han fram Schibsted-konsernet som i 2003, til tross for det beste driftresultatet noensinne, økte 

aksjeeiernes utbytte. Dette førte igjen til at Aftenposten, som eies av Schibsted, måtte gå flere 

runder med nedbemanning som resulterte i at 350 ansatte måtte gå.82 Dette vil naturlig nok 

øke arbeidspresset på den enkelte ansatte samtidig som det gir et signal om at arbeidsplassen 

ikke bør regnes som en selvfølge. Derfor er det fra et slikt perspektiv forståelig at 

musikkjournalister ikke finner tid og ressurser til å grave dypt i det musikalske mangfoldet, 

men støtter seg på ferdigskrevne pressemeldinger de mottar fra de store plateselskapene.
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”Musikk skal inte stoppas in i datorn och passas in i grinden. 
Det får fuskas hur mycket som helst, men känsla, närvaro och 
helhet er alt. Falskt och otajt är bra. Tendensen att försöka göra 
alt perfekt är förödande.”, Christoffer Lundquist.83

Musikkprodusent Christoffer Lundquist

Det svenske musikkmagasinet Studio henvender seg primært til artister, produsenter og andre 

musikkskapere med artikler om studioutstyr og innspillingsmetoder. I oktobernummeret 2005 

hadde de en stor reportasje med den svenske musikkprodusenten Christoffer Lundquist. 

Lundquist har lang erfaring som profesjonell musiker og produsent og startet i 1997 sitt eget 

studio som skiller seg fra de fleste studioene i dag ved at han også i stor grad benytter seg av 

analog innspilling i tillegg til digital. Lundquist ser på studioet som et eget instrument som er 

med på å formidle det musikalske uttrykket og fortsetter dermed en tradisjon som mange 

mener startet med Beatles tålmodige og banebrytende eksperimenteringer under innspilling på

60-tallet. Lundquist ser på studioet som et verktøy for sin egen produksjonsfilosofi: 

”Inspiration, omedelbarhet, att vara så nära källen som möjligt och att lägga energi och beslut 

tidig i processen”.

Ifølge Habermas er livsverdens bakgrunnsviten kjennetegnet med umiddelbarhet, 

totaliserende kraft og holisme. Lundquists produksjonsfilosofi for musikk er et godt eksempel 

på en måte å lage musikk på som baserer seg på tett og kreativ jobbing med artisten, samtidig 

som uttrykket skal vektlegge inspirasjon, følelse og umiddelbarhet. Derfor mener Lundquist 

musikk ikke skal presses inn i datamaskiner og passes inn i fastlagte rammer og ser tendensen 

i dag til å forsøke å gjøre alt perfekt som ødeleggende for musikken. Studioet hans er landlig 

plassert og artistene bor gjerne på området under innspillingene. Sammen med et stort utvalg 

gamle og nye instrumenter og studioutstyr, og Lundquists produksjonsfilosofi, blir hver 

innspilling gjerne en helt unik opplevelse.

På mail kan Lundquist fortelle meg at han som produsent bruker mye tid på å finne et 

lydbilde som fanger essensen i produksjoner innspilt på 60- og 70-tallet, fordi musikken da 

var preget av mye av det som Lundquist baserer sin egen produksjonsfilosofi på og som han 

mener fremhever artistens uttrykk. Han er overbevist om at det er noe i moderne 
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lydproduksjoner som imponerer på kort sikt, men som skremmer vekk lytteren eller gjør 

lytteren trøtt av musikken på lengre sikt. Han mener dette utvilsomt henger indirekte sammen 

med den massive kommersialiseringen av musikkbransjen.

Richard Sennett

Richard Sennet var selv en del av unge radikalere som 60-tallet kritiserte store 

organisasjoner og administrasjoner i frykt for at individet skulle fanges i det Weber kalte ”the 

iron cage”. Kritikken gjaldt både sosialistiske stater og multinasjonale selskaper som begge 

minnet om byråkratiske fengsler. Og ved å fjerne stivbente byråkratier håpet man å oppnå et 

nærere samfunn basert på tillit og solidaritet. 

I ettertid er den sosialistiske sentraliserte styringen av økonomien borte. Det er også de 

kapitalistiske organisasjonene som sørget for livstidsansettelse for sine ansatte og som 

produserte de samme varene og tjenestene år etter år. Likevel har vi ikke oppnådd dette nære 

samfunnet man ønsket seg på 60-tallet. Fragmenteringen av store institusjoner har samtidig 

fragmentert mange menneskers liv.84 Usikkerhet preger arbeidslivet, noe som igjen påvirker 

arbeidsinnsatsen og også familiemønstrene. Det Sennett spør seg om i dag er hvilke verdier og 

praksiser som holder mennesker sammen når institusjonene tilpasser seg nye utfordringer i 

markedet. 

Personer som i dag skal takle utfordringene i dagens og morgendagens kapitalistiske 

organisasjoner må for det første kunne forholde seg til midlertidige bekjentskaper mens man 

flytter mellom oppgaver, jobber og steder. I fraværet av et stabilt rammeverk må individet 

kanskje også improvisere sin egen narrative bakgrunn, eller klare seg uten en stabil

oppfattelse av et selv. Videre må man ha talent for tilpasning og for å kunne utvikle nye 

egenskaper. Det tradisjonelle spesialiserte håndverket erstattes av en prestasjonskultur som 

anerkjenner et potensial heller enn hva personen tidligere har oppnådd. Dette henspeiler på 

den siste utfordringen for aktører i det moderne arbeidslivet som er kunsten å gi slipp på sin 

fortid. 

Sennett mener det er trygghet og narrativ stabilitet de fleste mennesker trenger i dag. 

Og det kulturelle idealet som forventes innenfor de nye institusjonene er derfor med på å 

skade de mange som presses inn i slike roller. Ifølge Sennett har disse nye institusjonene også 
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påvirkning langt utenfor sine egne grenser gjennom at de former konsumenters mønster som 

igjen påvirker politikken. Forkjemperne for å forandre samfunnet etter mal fra disse nye 

kapitalistiske organisasjonene mener det vil sette mennesket fri fra Webers ”iron cage”. 

Sennett tror at selv om disse forandringene i stor grad har skjedd, har de ikke ført til større 

frihet for mennesket.85

Mobilitet og fleksibilitet som kulturelle forventninger og idealer går ifølge Sennett på 

tvers av det den ansatte egentlig ønsker seg. En usikkerhet hos arbeideren forplanter seg også 

individets sosiale strukturer. Han mener individers arbeidsmoral tradisjonelt har blitt holdt 

oppe av forhåpningene om fremtidige belønninger innad i organisasjonen eller gjennom 

stolthet over å være spesielt dyktig i et håndverk. Begge disse elementene blir svekket 

gjennom de nye idealene til organisasjonsstruktur. De ansattes overordnede omplasseres eller 

forsvinner i større grad, og dermed mister den ansatte et fast publikum som kan følge med på 

og dokumentere arbeidsinnsatsen. Samtidig gjør fokuseringen på potensielle fremtidige 

egenskaper at tradisjonelle håndverket blir mer en belastning enn en kvalitet.

Det som er viktig i forhold til å utføre et godt håndverk er å gjennomføre noe som er 

en verdi i seg selv. Det ligger en stolthet i å produsere noe som man selv kan stå for og som 

andre setter pris på. Håndverket definert som det å skape noe med verdi i seg selv er dermed 

ikke tilpasset de nye fleksible institusjonene. Et godt håndverk krever både tålmodighet og 

ressurser og fungerer derfor som en bremsekloss for organisasjoner som baserer sin 

virksomhet på størst mulig og rask økonomisk vinning.

Sennett trekker fram et eksempel fra en stor programvareprodusent hvor han intervjuet 

programmerere. Disse ansatte utviklet programvarene og mislikte sterkt bedriftens praksis 

med å sende disse ut på markedet før de var helt ferdige. Firmaledelsen overlot dermed til 

kundene å finne feilene og tjente gode penger på halvferdige produkter. For programmererne

på sin side var et meningsfylt arbeidet det å kunne utføre en kvalitetsmessig tilfredsstillende 

jobb som var en verdi i seg selv.86

Dette kan man overføre til musikkbransjen ved å se på hvordan plateselskapene ser på 

musikken som en vare man kan tjene penger på, men artistene ønsker å stå for det de har 

laget. Dette er en kultur som må opprettholdes også blant artister og selve den institusjonelle 

kulturen som artistene blir en del av har ofte vist seg å ikke gjøre dette. Samtidig er ansatte i 
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platebransjen redde for å ikke tjene inn nok penger til selskapet og derfor mindre modig og 

mer upersonlig i sin omgang med artister. Musikkbransjen må legge til rette for at artisten får 

hengi seg til sitt håndverk og gi fra seg noe man er stolt av, slik at lytteren igjen vil finne 

større tilfredsstillelse av musikken og kanskje samtidig utvikle mer tålmodighet i sin omgang 

med musikk. Å bli overøst med halvhjertet og uferdig musikk kan føre til store frustrasjoner

for lytteren.
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Analyse

Habermas kan umiddelbart kritiseres for å være naiv ved å tro at samfunn kan eller bør utvikle 

seg til rettferdige sosialdemokratiske velferdsstater, som dannes på grunnlag av fornuftige 

resultater, utarbeidet i en ideell setting, av aktører som bare vil det beste for fellesskapet. Det 

er jo ikke slik verden er, vil nok mange si.

Men samtidig mener Habermas at et samfunns sosiale orden må basere seg på 

gjensidighet for å være levedyktig. Alternativet til dette er tvang. I et moderne sekularisert 

samfunn, hvor religiøs moral har mistet sin autoritet, er det dermed enda viktigere at 

mennesket tilpasser sine handlinger og sitt system på en måte som lar seg begrunne i en felles 

forståelse for å overleve. Og det handler heller ikke bare om overlevelse, men om å leve et liv 

som føles meningsfullt. Denne meningen tror Habermas mennesket skaper gjennom følelsen 

av å være et fritt og selvstendig individ som klarer å sosialisere seg med andre individer 

gjennom et kulturfellesskap i et samfunn som individet igjen føler seg som en naturlig del av. 

Habermas skiller seg ut blant mange av sine kollegaer blant annet fordi han ser 

kapitalismen som økonomisk system og byråkratiet som administrativt system som verdt å 

bevare. Debatten omkring kapitalismen har ofte vist seg ideologisk ved at man på den ene 

siden ser kapitalismen som selve problemet i dagens verden og på den andre siden som den

uunngåelige virkelighet alle mennesker må forholde seg til. Jeg synes Habermas styrke ligger 

i å tro på menneskets egen styrke til å overleve og innsikten i at denne overlevelsen faktisk til 

syvende og sist baserer seg på å opprettholde en stabil og meningsfull sosial orden.

For Weber var rasjonaliseringsprosessen ev avfortryllelse av verden som gjorde 

individet til en fange i et system som på lang sikt verken gagnet samfunnet eller mennesket. 

Weber så verden uten Gud som en arena hvor mennesket baserer seg på en 

selvopprettholdelse hvor egennyttige motiv skjuler seg bak en ”felles forståelse”. Habermas 

mener derimot at sekulariseringen gjør det mulig å komme fram til et felles beste basert på 

argumentasjon og gyldighetstesting som har sin kraft nettopp i at den ikke er bundet av 

religiøse dogmer. Alle individer skal ha mulighet til å kritisere eller sette spørsmålstegn ved 

vår måte å leve på og Habermas retningslinjer for kommunikativ handling skal derfor forståes

som et ideal for meningsdannelse. Disse retningslinjene belyser viktigheten av menneskets 

egen evne til å begrunne handlinger og utsagn og legger samtidig et stort ansvar på mennesket

selv for sin egen utvikling. I mine øyne åpner Habermas derfor opp for individets mulighet til 
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å se seg selv som meningsfull ved an man skal ha muligheten til å bli tatt på alvor hvis man 

har noe å si. Ved stadig å stille spørsmål om hvorfor man handler og mener slik man gjør, og 

hvor svarene er ærlige og utvungne, vil man kanskje kommer fram til menneskelige 

grunnmotiver som handler om felles overlevelse og trygghet.

Det kan kanskje for enkelte virke upassende å blande inn popmusikken i et så alvorlig 

tema som dette. Men jeg tror jeg har klart å vise at populærmusikken både kan være et viktig 

uttrykk for, og til hjelp, i reproduksjonen av en umiddelbar livsverden. Samtidig er den i dag 

under press av et økonomisk marked med krav om å tilpasse seg verdier som ikke er bestemt 

ut ifra verken popmusikkens intensjon eller behovet blant lytteren. Popmusikk har vist seg 

som kraftfull blant annet fordi den er så direkte og fordi den i mange tilfeller setter ord på 

tanker og følelser som ikke i like stor grad kommer fram i andre medier. Artistene har 

tradisjonelt vært uskolerte, med stor erfaring fra et hverdagslivet og ofte en naturlig del av sitt 

nærmiljø. 

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at spesielt ungdom, men også i økende grad 

eldre, ønsker å identifisere seg med livsstiler som knyttes til og skapes gjennom popmusikken. 

Ved å identifisere seg med et segment av en musikkverden, enten historisk eller 

sjangermessig, følger det også gjerne med holdninger som tilhører den samme tradisjonen. At 

individer søker samhold i grupperinger med en felles musikalsk plattform, kan være med på å 

skape mening i en hverdag som kan preges av mangel på sammenheng. Ved å følge en eller 

flere artisters utvikling og være oppmerksom på hvilke referanser og påvirkning denne 

artisten har fra artister eller hvordan artisten velger å tolke sine omgivelser, kan man oppdage 

et nettverk av forbindelser som lar seg følge nærmest gjennom hele populærmusikken 

kulturhistorie.

Mange unge mennesker føler det som både nødvendig og meningsfullt å ha mulighet 

til å utrykke seg gjennom musikk. Og spesielt kan det å bidra med noe personlig i et samfunn 

hvor mye er masseprodusert og profesjonalisert, være en måte å bearbeide seg selv på 

samtidig som man får følelsen av å bidra med noe eget; å sette sitt eget stempel på verden.

Urørt er en nettside som NRK har gjort tilgjengelig for ukjente artister som ønsker å 

presentere sin musikk.87 Her kan alle få sin egen side hvor de kan laste opp informasjon, 

bilder og musikk de har laget selv. Urørt har vist seg å bli svært populært og har i dag en 

database med mange tusen forskjellige norske band og artister. Selv begynte jeg å spille i 

                                                
87 www11.nrk.no/urort
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band og lage musikk da jeg var 14 år og har hatt dette som en hobby i snart 18 år. Den har 

blitt drevet av et ønske om å finne et eget uttrykk og prøve å formidle dette til andre. Det å 

spille i et band kan være svært givende fordi man for det første lærer seg å samarbeide med 

andre mennesker. For at et band skal fungere må man derfor alltid lytte på sine 

medmusikanter og sammen prøve å finne et uttrykk som også inkluderer medlemmenes 

særpreg. Samtidig får man gjennom å spille et eller flere instrumenter muligheten til å lære 

seg et håndverk. Dette gir følelsen av å mestre noe samtidig som det gir et viktig verktøy for å 

uttrykke seg selv og kommunisere med lytteren. Samtidig blir det mulig å samarbeide og lage 

musikk sammen med andre musikere i sitt nærmiljø eller fra helt andre kulturer. Og det at 

musikere fra Norge klarer å improvisere med musikere fra helt andre kulturer, viser og 

forsterker bånd som knytter oss sammen som mennesker. Det er også en spennende 

teknologisk utvikling i dag som gjør det mulig ved hjelp av billige datamaskiner for artister å 

spille inn sitt eget materiale. Dermed kan man i større grad bestemme uttrykket selv. Sammen 

med fildeling over internett kan dette gi grobunn for et forhold til musikk som kan trekke 

artisten og lytteren nærmere sammen.

En lytter som hører på en sang er i de fleste tilfeller ikke klar over hva som ligger bak 

utgivelsen de hører på. For mange oppleves nok artisten som del av den samme livsverden og 

der er nettopp dette man må forsøke å opprettholde fordi det er her mye av styrken i 

popmusikken ligger. Virkeligheten som artister må forholde seg til i dag er derimot preget av 

mange faktorer som er med på å forme det opprinnelige uttrykket og trekke fokus vekk fra 

musikken. Samtidig er systemet, hvis oppgave er å gjøre artister tilgjengelig for et publikum, 

blitt det som setter premissene for hva som blir presentert.

Jeg har sett for meg to bilder mens jeg har jobbet med denne oppgaven, som har 

hjulpet meg å navigere i musikklandskapet. For det første ser jeg på musikkindustrien som en 

tredje part som presser seg inn mellom artisten og lytteren. Desto større musikkindustrien 

vokser seg, desto større blir avstanden mellom artisten og lytteren, samtidig som den også 

presser seg inn på artisten og lytterens område. Det andre bildet jeg har laget meg er å se 

musikk som beveger seg langs en akse, hvor man i den ene enden har musikk som et rent 

menneskelig uttrykk og på den andre siden musikk som en plastbit, cd-platen. Jeg tror jeg i 

denne oppgaven har klar å vise at musikkindustrien vokser seg større og setter premisser for 

artisten og lytteren, samtidig som musikk i større grad har blitt en forbruksvare. 
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Mange ser på popmusikere som skyld i sin egen situasjon fordi de lar seg manipulere 

av en profesjonell musikkbransje. Jeg mener denne kommersialiseringen en direkte inngripen 

av mektige aktører inn i livsverden, som viser seg som en sterk hånd som klemmer ut det 

individuelle særpreget og former det til et produkt som kan selges som en vare og tilpasses en 

median eller gjennomsnittlig publikumsmasse. 

Habermas ser på moderne samfunn som ufullendte prosjekter, og dette prosjektet kan 

bare identifiseres og utvikles av samfunnsborgerne selv. Derfor er det viktig å ha medier hvor 

man belyser dagliglivet og gir stemmer til den åpne kommunikasjonen i livsverden. 

Popmusikken tror jeg kan være en slik stemme, men tendensen til at musikklivet i større grad 

styres av makt og penger gjør at dette potensialet svekkes. Popmusikken kan ha en signal-

funksjon ved å oppfatte og tematisere samfunnsproblemer og mangler som først merkes i den 

private sfæren. Derfor er det viktig at popmusikken, og artister som er fostret i livsverden,

ikke blir en arbeidshest for økonomiske interesser i musikkbransjen. 
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Konklusjon

Jeg har i denne oppgaven tatt for meg Habermas teori om rasjonalisering, kommunikativ 

handling og systemverdens kolonisering av livsverden. 

Med utgangspunkt i musikkindustrien har jeg forsøkt å vise hvordan musikk kan bidra til 

kulturell reproduksjon, sosial integrering og sosialisering i livsverden. Deretter har jeg vist 

eksempler for hvordan systemet for produksjon av musikk i økende grad også setter 

premissene for musikk.

Jeg har kontinuerlig prøvd å bruke Habermas for å belyse prosessene i musikkindustrien, 

samtidig som jeg håper min analyse av musikkindustrien har vært til hjelp for å forstå 

Habermas teorier.
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