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Sammendrag 
I denne oppgaven undersøker jeg hvordan musikknettsidenes innhold er annerledes 

sammenlignet med avisenes musikkartikler på nett. Ved bruk av kvalitativt intervju med tre 

journalister og to musikkskribenter, og kvantitativ innholdsanalyse av 454 artikler, hentet fra 

en toukersperiode høsten 2016 og våren 2017, er dette grunnlag for studiens analyse og funn. 

Basert på dette har jeg analysert hva avisene fokuserer på av innhold, hva musikknettsider 

fokuserer på, og hva som er likt og ulikt mellom dem. Dette blir hovedsakelig diskutert ut ifra 

teorier om portvaktfunksjonen og nyhetskriterier. Studiens hovedfunn viser at avisene 

publiserer mer kjendisnyheter på sine musikksider enn anmeldelser av musikkutgivelser, 

mens musikknettsidene fokuserer mye på musikknyheter og -kritikk. Både aviser og 

musikknettsider prioriterer norske artister, men hvilke norske artister de skriver om, varierer 

fra nettside til nettside. Avisene skriver mer om norske artister kjent fra talentprogram, noe 

musikknettsidene ikke publiserer om. Det er tydelig at det har skjedd en endring i avisenes 

innhold på nett, men også en endring hos etablerte musikknettsider som møter konkurranse 

fra andre musikknettsider.  

 

Abstract 
In this thesis, I examine how the content in online music magazines differs from the music 

sites of online newspapers. Interviews with music journalists and -writers, and a content 

analysis of 454 articles from one two-week-period in the autumn of 2016 and one two-week-

period the spring of 2017 – is the ground for the findings and discussion. Based on this, I 

have analyzed what the newspapers and the music sites focus on, when it comes to content; 

what is different and what its similar between them. The findings are mainly discussed by 

theories of gatekeeping and news criteria. The thesis main findings show that the newspapers 

publish more celebrity news than music reviews, while the music sites have more music news 

and reviews in their content. Both the newspapers and the music sites have their focus on 

covering Norwegian acts, but which artists they write about, varies from site to site. The 

newspapers write mainly about Norwegian artists known from talent shows on TV, while the 

music sites do not. It is clear there has been a change in the newspapers online content, but 

also a change in established online music magazines that now compete with other music 

websites. 
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1 Innledning  
 

Musikk berører oss på mange ulike måter. Musikanter spiller på gatene man går i, musikk 

som spilles på radio, musikk i butikken, ventemusikk i en telefonsamtale, eller musikk som 

man kan kalle vår egen musikksmak – enten om det er digitale spillelister, CD-plater, 

kassetter eller en vinylsamling. Det kan se ut som at musikk spiller en stadig viktigere 

samfunnsrolle og en rolle i hverdagslivet til folk. I forbindelse med doktorgradsavhandlingen 

«Using Music Streaming Services: Practices Experiences and the Lifeworld of Musicking» 

av Anja Nylund Hagen, gjorde hun et intervju med Ballade.no, hvor hun fortalte hva 

strømmetjenester gjør med musikken og hverdagen til folk:  

 

Jo tettere musikken er integrert som en del av hverdagsnavigeringene vi gjør 
på mobilen, jo tettere blir forholdet til musikken. Musikken blir en del av 
navet som driver hverdagen vår. Og dermed blir musikk hørt på og opplevd 
som viktig, nærmest forventet, i veldig mange hverdagssituasjoner. (Klausen, 
2015).  

 

Økt produksjon av musikk og musikkarrangementer gjør musikkjournalistens rolle som 

portvakt, kritiker og formidler er svært viktig. Før internett var det magasiner og aviser som 

var arena for musikknyheter og anmeldelser av både albumer, konserter og musikkfestivaler. 

I dag kan man i tillegg til aviser, radio og fjernsyn, oppleve musikkjournalistenes verk på 

internett.   

Musikkjournalistikken utgjør en betydelig del av det kulturjournalistiske stoffområdet 

i norske aviser, radiokanaler og nettsider. Musikkjournalistene kan ses på som et bindeledd 

mellom publikum og kulturprodusenter. De er ikke kun formidlere av musikk, men også 

dommere – i sin posisjon har de makt til å påvirke opinionen og salgstallene fordi de har 

status som ’kjennere’ og opinionsledere (Holme, 2004, s.3).  

 

I de siste tiårene har debatten omkring kulturjournalistikken i Norge vært 
preget av spørsmål om dens forfall. (..) Kulturjournalistikken har gått fra å 
være en del av samfunnsdebatten, til å være en arena for underholdning. (..) I 
de siste tiårene har et skifte funnet sted. Dette skiftet innebar en sammenslåing 
av kulturjournalistikken og underholdningsjournalistikken i flere av 
dagspressen aviser. (..) Tradisjonelt sett kjennetegnes kulturjournalistikken av 
lengre artikler med resonnement og argumentasjon. Kritikken gikk over til 
tallkarakterer og korte anmeldelser, hvor terningkastet står som et symbol på 
denne omveltingen. (Cappelen, 2004, s. 3) 
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I april 2016 publiserte Ballade.no et intervju med Cecilie Asker fra Aftenposten med 

overskriften «Aftenposten kutter i musikkanmeldelser» (Klausen, 2016). I artikkelen forteller 

Asker at avisene var lenge enerådende med å omtale musikk, men slik er ikke lenger. 

Aftenposten har bestemt seg for å kutte ut anmeldelser av klassisk musikk, men heller lage 

anbefalingslister. Asker begrunner slik: «Vi ser at enkeltkonserter og enkelthendelser blir 

ferdigdiskutert i sosiale medier før vi rekker å skrive våre analyser. Vi justerer vår kurs etter 

hvordan den digitale virkeligheten er.» (Klausen, 2016). 

Aslaug Olette Klausen gjorde et lignende intervju med leder for Rampelys-

redaksjonen i VG, Øystein Milli i 2014, da det ble kjent at VG kutter i all kritikk (Klausen, 

2014).  

Med dette som bakgrunn er det interessant å se musikkjournalistenes og -skribentenes 

måte å formidle musikkartikler på. Ikke bare hvilke artister eller hendelser som blir dekket, 

men nettsidenes totale musikkinnhold.  

Studien er gjort et halvt år etter Aftenposten bestemte seg for å kutte i anmeldelser og 

nesten to år siden VG gjorde det samme.  

 

1.1 Problemstilling 
I masteroppgaven vil jeg studere musikkjournalistikk på internett ved å sammenligne 

avisenes artikler med musikknettsteder. Problemstillingen er:  

 

På hvilken måte er musikknettstedenes innhold annerledes sammenlignet med 

avisenes musikkartikler på nett?  

 

Ved bruk av kvantitativ innholdsanalyse og kvalitativt intervju, skal denne studien 

sammenligne musikkdekningen til norske avisers musikksider på nett og norske 

musikknettsider. Disse metodene er egnet til å vise hvem som produserer flest artikler, hva de 

fokuserer på av innhold, hva er likt og ulikt mellom dem, og hva de prioriterer når det 

kommer til anmeldelser. En kan tro at siden enkelte nettsider som kun skriver om musikk er 

noe som avisene konkurrerer mot. 

 Det finnes andre måter å besvare problemstillingen på, som for eksempel: å se på 

form og layout til nettsidene, eller hvilke artikler får mest publikumsrespons som i form av 

kommentarer og delinger på sosiale medier. Denne studien fokuserer på det journalistiske 

innholdet, som musikknyheter og anmeldelser. 
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Først skal jeg redegjøre for avisene og nettstedene som er med i studien. Det er viktig 

å nevne at jeg er musikkskribent for Gaffa, en musikknettside som er med i studien.  

 

1.2 Nettaviser og bloggere 
En av forskjellene mellom en nettavis og en trykket papiravis er at papiravisen har hver dag 

et visst antall sider som skal fylles, i tillegg til deadline en gang i døgnet. Nettavisene trenger 

ikke å fylle et bestemt volum, og har kontinuerlig deadline. Nettavisene kan altså publisere 

når en nyhet er fersk, og har mulighet for å oppdatere en hendelse fortløpende (Schwebs & 

Otnes, 2007, s. 145 – 146). Da nettavisen ble introdusert i Norge i 1995 var det ikke aktuelt å 

ta betaling av leserne, mest fordi ingen trodde at internett den gang skulle bli noe særlig 

suksess (Bang & Solvoll, 2014, s. 50). Bang & Solvoll (2014) fortsetter med å si at i de siste 

årene har det imidlertid vokst fram en større aksept for brukerbetaling også for digitale 

utgaver av avisene, dette gjelder også for avisenes musikkartikler.  

Noen av musikknettsidene kan ses på som bloggere, da de som opprettet nettsidene 

gjorde det av egen interesse. Ifølge Ture Schwebs og Hildegunn Otnes (2007) refererer 

«bloggeren» til aktuelle debatter, formidler synspunkter og reflekterer over interessante tema 

(s. 176).  

 

Det de har felles, og det som skiller dem fra andre nyhetspregede vevsteder, er 
den personlige stemmen. I motsetning til de store, kommersielle portalene er 
webloggen skrevet av enkeltpersoner for enkeltpersoner. (Schwebs & Otnes, 
2007, s. 176).  

 

1.3 Kort om avisene og nettstedene i studien 
Avisene som er med i studien er Verdens Gang (VG), Dagbladet og Aftenposten, da disse er 

de tre største avisene i Norge (Medienorge, 2015). Avisene er egnet til å sammenlignes med 

musikknettsider som arbeider på et nasjonalt nivå. Musikknettsidene studien tar utgangspunkt 

i er Panorama.no; Norges eldste musikkavis på nett, Gaffa.no; som har eksistert som 

musikkmagasin i Danmark siden 1983 og i 2012 kom til Norge, Musikknyheter.no; et av 

Norges største online musikkmagasiner, og Hissig.no; et nokså nytt online musikkmagasin. 

Disse musikknettsidene ble valgt ut på grunn av størrelse og at de ble opprettet på ulike 

tidspunkt. Besøkertall er hentet fra trafficestimate.com som viser til Alexa rank. Alexa.com 

viste kun tall fra avisene og derfor ble besøkertall hentet fra en annen kilde.  
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1.3.1 VG Nett 
Verdens Gang (VG) ble grunnlagt med bidrag fra pressefondet av 7. mai 1945 (Pettersen, 

2017a). VG Nett ble etablert 10.oktober 1995 (VG Info, 2017). VG Musikk er en del av VGs 

kulturspalte Rampelys. På nettsiden VG Musikk finnes det musikkvideoer, nyheter og 

anmeldelser. I tillegg er VG-lista Norges offisielle musikkhitliste (VG Rampelys/Musikk, 

2015).  

VG Musikk finnes verken på Twitter eller Facebook, men Rampelys har 40 771 følgere 

på Facebook per 9. mars 2017.  

Tall hentet fra trafficestimate.com 27. april 2017, viser at VG har 8,6 millioner besøkende 

i måneden.  

 

1.3.2 Dagbladet.no 
Dagbladet ble grunnlagt i 1869 og lansert som nettavis i 1995 (Pettersen, 2016a). Under 

Dagbladets kulturspalte på nett finnes det en egen musikkside under nettadressen 

dagbladet.no/kultur/musikk. Her finnes det album- og konsertanmeldelser, samt nyheter om 

artister (Dagbladet Musikk, 2015).  

Per 9. mars 2017 har Dagbladet Musikk 1 744 følgere på Facebook og 1 716 på Twitter. 

Tall hentet fra trafficestimate.com 27. april 2017, viser at Dagbladet har 5,4 millioner 

besøkende i måneden.  

 

1.3.3 Aftenposten.no 
Avisen Aftenposten ble grunnlagt i 1860 av Christian Schibsted under navnet Christiania 

Adresseblad, året etter fikk avisen navnet Aftenposten. Nettutgaven aftenposten.no lansert i 

1995. (Pettersen, 2016b). Musikksiden på nett ligger under kulturspalten. Det er ikke tydelig 

på hvilken av artiklene som er anmeldelser, nyhetslag eller intervju, man må trykke seg inn 

på selve artikkelen for å finne ut av det. Etter en nærmere titt, er både nyheter, anmeldelser 

og intervju å finne på denne siden.  

Aftenposten musikk har ikke egen Twitter, men Aftenposten kultur har 20 276 følgere 

per 9. mars 2017. Verken Aftenposten musikk eller kultur finnes på Facebook.  

Tall hentet fra trafficestimate.com 27. april 2017, viser at Aftenposten har 3 millioner 

besøkende i måneden.  
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Aftenposten og Dagbladet har betalingsmur på noen av musikkartiklene sine, mens 

per 16. mars 2017 har det ikke dukket opp noen form for betalingsmur på noen av VG 

Muiskk sine artikler.  

Avisenes journalister og frilansere får betaling for arbeidet de gjør.  

 

1.3.4 Gaffa.no 

Siden 1983 har Gaffa eksistert i Danmark og når ut til mer enn 300 000 lesere via nettsiden 

Gaffa.dk og gratismagasin. I 2010 ble magasinet lansert i Sverige, og året etter ble Gaffa 

Norge lansert 4. oktober. (Borgnes, 2011). 

Gaffa Norge var distribuert som gratis musikkmagasin fra februar 2012 til juni 2015. 

Papirmagasinet hadde dyre distribusjonskostnader og svakt annonsesalg som førte til 

nedleggelse av gratismagasinet (Johansen, 2015). Gaffa Norge fortsatte på nett med innhold 

som anmeldelser, nyheter og intervju (Gaffa.no, 2017). Det er frivillige skribenter og 

fotografer som lager innholdet til Gaffa. Det er kun ansvarlig redaktør som blir betalt for 

arbeidet.  

1. mars 2017 ble det kjent at Gaffa Norge AS ble slått konkurs av Oslo Tingrett 

(Klausen, 2017a). Nettsiden var nede fra 1. mars til 19. mars. 20. mars ble det kjent at Gaffa 

var blitt kjøpt opp av Media247 og fortsatte med samme sjefredaktør, Tord Litleskare, og de 

har ansatt Gaffaskribent og fotograf, Ellen Lund, som redaksjonsleder (Klausen, 2017b).  

Gaffa har 10 901 følgere på Facebook og 4 153 på Twitter per 9. mars 2017. 

Tall hentet fra trafficestimate.com 27. april 2017, viser at Gaffa har 46 500 besøkende 

i måneden.  

 
1.3.5 Musikknyheter.no  
Musikknyheter.no ble grunnlagt i 2005 av redaktør Robin Olsen (Musikknyheter, 2017). 

Ifølge Musikknyheter.no på Facebook står det at nettsiden er et av Norges største innen 

musikk med både norske og internasjonale lesere. Musikknyheter.no har fokus på aktuelle 

musikknyheter, intervjuer, anmeldelser samt dekning av konserter i inn og utland (Facebook 

Musikknyheter). Skribentene og fotografene som bidrar med anmeldelser og innhold, gjør 

dette frivillig og ulønnet (Olsen, 2016). På Facebook har Musikknyheter.no nesten 14 028 

følger og 10 411 på Twitter per 9. mars 2017.  

 Tall hentet fra trafficestimate.com 27. april 2017, viser at Musikknyheter.no har 37 

100 besøkende i måneden.  
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1.3.6 HISS!G 
Hissig ble for første gang lansert i 2002 av Björn Myreze og Christian Evensen. Nettsiden ble 

tatt ned i 2008 da personene bak ble opptatt av andre prosjekter. Hissig ble lansert på nytt i 

2012 med Charlotte Thorstvedt som redaktør (Hissig, 2012). 

 

HISS!G er Norges nye musikkmagasin på nett. Vi ønsker å være et solid 
alternativ i dagens musikkpresse. Norge trenger en nettside for musikkelskere 
– en side som kun handler om musikk, god musikk. Vi elsker nye, spennende 
prosjekter, band og artister, og vil være stedet du oppdager disse. HISS!G skal 
være en kilde av informerende og underholdende lesning; intervjuer, artikler 
og anbefalinger. Vi skal følge med på hva som skjer i musikkverden, og få bra 
musikk fram i lyset og ut til deg. (Hissig.no, 2015). 
 

Innholdet på Hissigs nettside er av frivillige skribenter og fotografer. På Facebook har Hissig 

5 702 følgere og 2 522 på Twitter per 9. mars 2017.  

 

1.3.7 Panorama.no 
Panorama Media er Norges eldste nett- og musikkavis etablert av Paul A. Nordal i Bergen 1. 

mars 1995 (Poulsen, 2015). Nettstedet har i alle år vært et viktig og synlig alternativ til 

dagspressen og har vært med på å synliggjøre en rekke norske artister før noen andre medier. 

(Facebook Panorama, 2015).  

I perioden 2001 til 2003 kom Panorama ut på papir – som det faste musikkbilaget til 

det nå nedlagte studentavisen Skum. Siden 2014 har Panorama vært en helt annonsefri 

nettavis. (Poulsen, 2015) 

I de senere årene har avisen fått sterk konkurranse fra andre seriøse nettaviser og 

musikkblogger, mens aktivitet og trafikk har gått ned, men redaksjonen er fortsatt aktiv 

(Wikipedia, 2017a).  

Panorama har 1 232 følgere på Facebook og 2 670 på Twitter per 9. mars 2017.  

Trafficestimate kunne ikke gi tall på verken Panorama eller Hissig.  

 

1.4 Andre aktuelle nettsteder 
Andre nettsider som kunne vert aktuelle for denne studien er Dust of Daylight 

(musikkbloggen.no). Denne musikksiden har mest fokus på sjangrene americana, country og 

rock.  
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Dust of Daylight er et uavhengig og reklamefritt musikksted på nett som ble 
stiftet høsten 2012 av eierne av musikkbloggene Musikkbloggen Hør nå… hør 
nå! og No Deal Music; Rune Letrud og Jan Eiesland. (..) 

 
Vår målsetning er å dele den musikkgleden og engasjementet vi har, slik at du 
som leser oppdager noe nytt eller utvider din musikalske horisont. Sammen vil 
vi alle by på positive omtaler av plater og konserter, artistomtaler, nyheter, 
funderinger og diskusjoner. (musikkbloggen.no, 2017).  

 
En annen aktuell nettside er The Wilhelmsens (thewilhelmsens.com). En relativ ny 

blogg som publiserte sin første artikkel februar 2016. Den er drevet av brødrene Ole 

Morten og Johnny Wilhelmsen. De skriver musikkanmeldelser, tilbakeblikk, 

intervjuer og annet som er musikkrelatert. (Wilhelmsen, 2016).  

 Ny Musikk Hver Dag, NMHD (nymusikkhverdag.net), er en musikknettside 

lansert mars 2010. Nettsiden har alt fra nye låter, anmeldelser, intervju, 

festivalnyheter og –dekning. Redaktøren er Roger Hansen (nymusikkhverdag, 2013). 

Per 4. april 2017, så har ikke nettsiden publisert noe hver dag som den sier i navnet 

sitt. Nettsiden har ikke publisert en ny artikkel på over én uke.   

 Da noen av nettsidene er nye, og noen har begrenset seg til sjangrer, og at det 

kan ta tid fra en publisering til en ny, er grunnen til at de ble valgt bort fra denne 

studien.  

 Studien ble avgrenset til nettsidene Gaffa, Musikknyheter.no, Hissig og 

Panorama, da de er en god blanding av etablerte og nye musikksider, og at de er heller 

ikke begrenset til en håndfull av musikksjangrer, som gjør dem egnet til denne type 

forskningsprosjekt.  

 

1.5 Oppgavens struktur 
Oppgaven består av syv kapitler: innledning, teoretisk rammeverk, metode, intervjufunn, 

kvantitativ innholdsanalyse av nettartikler, drøfting og analyse, og konklusjon. Kapittel to 

består av gjennomgang av teoretiske perspektiver og musikkjournalistikk i Norge før 2016. 

Kapitlet to starter med en presentasjon av relevante teorier, en forklaring på hvordan 

musikkritikk kan forstås, og hvordan musikkjournalistikk var i Norge før 2016, ved å vise til 

en studie presentert av Peter Larsen i 2008 og stikkprøver fra enkelte årstall. 

 Kapittel tre starter med å fortelle om hvilke metoder som ble brukt i denne studien, i 

tillegg til å vise til tidligere studier. Kapittelet går i dybden av den kvantitative 

innholdsanalysen ved å vise til datautvalg, feilkilder, enhet/variabel/verdi, og forklaring på 
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noen av variablene. Kapittelet avsluttes med å fortelle om kvalitativt intervju og utvalg av 

informanter.  

 Kapittel fire og fem presenterer funnene gjort under intervjuene og den kvantitative 

innholdsanalysen.  

 I kapittel seks blir funnene diskutert og analysert ut ifra de tidligere studiene som har 

blitt presentert, og de ulike teoretiske perspektivene.  

 Siste kapittelet blir en oppsummering av studiens hovedfunn og en konklusjon.  
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2 Teoretiske rammeverk og musikkritikk 
 

I dette kapittelet presenteres relevante teoretiske perspektiv, som blir bakgrunnen for 

diskusjon og analyse av studiens funn. Her blir det vist et lite innblikk i hvordan 

musikkjournalistikk har vært i Norge før 2016, som skal brukes til sammenligning om 

hvordan det er i dag.  

 

2.1 Teorier 
Studien tar hovedsakelig utgangspunkt i den klassiske portvaktfunksjonen og nyhetskriterier, 

men også andre teorier og synspunkt som presenteres her.  

 

Gatekeeping, eller teorien om portvakter, er en klassisk teori først presentert 
av Kurt Lewin. Lewin påpekte at dannelsen av en nyhetsartikkel må først 
gjennom visse kommunikasjonskanaler som er avhengig av det faktum at 
enkelte områder innenfor disse kanalene fungerer som «porter». 
Portseksjonene styres enten av upraktiske regler eller «portvakter». I 
sistnevnte kan tilfelle være at en enkel gruppe har makt til å gjøre beslutninger 
mellom «inn» eller «ut». (White, 1950, s. 383).  

 

Ifølge David Manning White har portvakter makt til å bestemme om en sak er viktig nok til å 

publiseres (White, 1950, s. 383). I tillegg til å velge hvilke saker som blir publisert eller ikke 

publisert, legger White også vekt på at journalister velger ut ulike nyhetssjangrer som vil få 

publikum til å kjøpe aviser. (White, 1950, s. 383 - 390).   

Med andre ord kan man si at portvakter innenfor mediene har makt til å bestemme og 

redigere hvilke saker og kilder som publiseres og som slippes til offentligheten. Samtidig 

som man velger hvilke saker som publiseres og hvilken måte man presenterer de sakene på, 

velger man også hvilke saker som ikke blir presentert for lesere. I boken «Gatekeeping 

Theory» av Pamela J. Shoemaker og Tim P. Vos (2009) står det at journalister har direkte 

erfaring med bare en håndfull av hendelser som kan bli nyheter, og de fleste opplysninger om 

en hendelse kommer fra personer som deltar, ser på, eller de som har kunnskap om hendelsen 

eller feltet (s. 121). Avisene og musikknettsidene kan bli påvirket av ulike kanaler, som da 

påvirker hva som slippes gjennom porten.  

Avisene og nettsidene i studien har mange type stoff som blir publisert, men det er 

musikknyheter som dominerer. «Nyhet» er et dagligdags ord som forbindes med informasjon 

om noe man ikke visste fra før (Allern, 2001, s. 52).  
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Den «klassiske» nyheten er gjerne en dramatisk og uventet hendelse (..). Det 
meste av nyhetsstoffet omhandler noe som er planlagt og organisert, dvs. at det 
prinsipielt er mulig for redaksjonen for å få kjennskap til hva som skal skjer på 
forhånd (i det minste vite at noe skal skje) og vurdere om det skal dekkes. 
(Allern, 2001, s. 53).  

 

I boken «Nyhetsverdier» (2001) skriver Sigurd Allern at verdier, yrkesnormer og 

redaksjonelle rutiner er det som påvirker stoffvalget når det kommer til nyheter. Han refererer 

til Mencher (1994) og Østlyngen & Øvrebø (1998) for å vise til hvilke kriterier man ser etter i 

en nyhet; vesentlighet – hvor relevant og hvor viktig er saken for leserne, identifikasjon – 

geografisk eller kulturell nærhet, sensasjon – hvor overraskende er saken, aktualitet – nærhet 

i tid, samt konflikt – er det uenighet eller strid, og til slutt hvor kjent eller mektig er 

institusjonen, landet eller personen nyheten gjelder. Allern henviser også til Olav Njaastad 

(1999) som sier at nærhet er det mest sentrale nyhetskriteriet, og deler nærhet i følgende 

kategorier: nærhet i tid, konsekvensnærhet, nærhet i geografi, kulturell nærhet og 

følelsesmessig nærhet.  (Allern, 2001, s. 55).  

 

Slike kriterier bygger på praktisk erfaring fra nyhetsarbeid, og gir en god 
pekepinn på faktorer som teller med i nyhetsvurderingen. Samtidig er 
kriteriene relativt allmenne og abstrakte (..). Men nyhetsjournalistikk og 
nyhetsredigering er alltid en konkret vurdering av spesifikke saker, og hvor 
«nyhetsverdig» bestemte hendelser vurderes å være kan skifte fra redaksjon til 
redaksjon, samt endres over tid. (Allern, 2001, s. 55–56) 

 

White legger vekt på at det er journalisten som har makt til å bestemme hvilke nyheter og 

saker som blir trykket, i dette tilfellet publisert. Et nyere synspunkt presentert av Bethany 

Klein, viser at det er redaktøren som har makt. I 2005 publiserte Klein «Dancing About 

Architecture: Popular Music Critism and the Negotiation of Authority», hvor hun presenterer 

sine funn gjort etter å ha intervjuet populærmusikkritikere om dem og deres arbeid. Før 

musikkanmeldelser når ut til lesere, må artikkelen gjennom publikasjonens redaktør (Klein, 

2005, s. 11). Musikkritikere har mange av de samme reglene og forskriftene som andre 

forfattere og journalister. Klein fortsetter med at rom eller plass spiller en stor rolle i å 

bestemme stil og innhold av en musikkanmeldelse. 

 

Den begrensende plassmengden viet til musikkanmeldelser i aviser ble 
regelmessig omtalt som en av faktorene ansvarlig for den overveldende flod av 
positive anmeldelser. Det er ser ut som man foretrekker å publisere 
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albumanmeldelser som får en positiv kritikk i stedet for dem som dårlig kritikk 
med lesere. Kanskje bortsett fra å advare leserne av en høyprofilert utgivelse 
som er forferdelig. (Klein, 2005, s. 12).  

 

Når man har begrenset plass, foretrekker man å dele positive anmeldelser med lesere enn 

negative. Klein konkluderer med at den positive vinklingen av musikkanmeldelser får 

musikkritikeren til å opptre mer som en cheerleader enn en portvakt (Klein, 2005, s. 13). 

Musikkjournalistikk er en del av kulturjournalistikk. Kulturjournalistikk har som 

oppgave å formidle fra og om kulturfeltet, men også være arena for kritikk og debatt. Som 

formidler er det kulturjournalistikkens oppgave å rapportere om begivenheter og analysere 

hendelser og trender. Som arena er kulturjournalistikken en kulturell offentlighet for kritikk, 

debatt og konflikt om kulturelle ytringer (Knapskog & Larsen, 2008, s. 11).  

  «Utviklingstrekk på medie- og kulturfeltet de siste fire-fem tiårene (..) har endret 

kulturjournalistikkens rammevilkår og resepsjonsvilkår» (Knapskog & Larsen, 2008, s. 13). 

Inspirert av Knapskog og Larsen, gav Nete Nørgaard Kristensen og Unni From ut 

boken «Kulturjournalistik – Journalistik om kultur». Deres utgivelse er en forlengelse av 

Knapskog og Larsens perspektiv på utviklingstrekk og endringer i ramme- og 

resepsjonsvilkår (Kristensen & From, 2011, s. 26).  Kristensen og From hevder at 

kulturjournalister mottar så mye pressemateriale, at de er veldig bevisste på å prioritere 

hendelser og produkter ut fra kvalitative kriterier som journalistisk relevans og vesentlighet 

(Kristensen & From, 2011, s. 33).  

I boken «Medieøkonomi: konflikt og samspill» (Bang (Red.), 2014), skriver Jens 

Barland at samme hvor fri og uavhengig en journalist er, må journalisten arbeide innenfor 

rammer som fastsettes av økonomi (s. 152). Journalistene får jobbe fritt, så lenge det skjer 

innenfor de markedsorienterte produksjonskonseptene som er fastsatt (s. 153). Barland 

hevder at journalistiske ressurser styres ut fra forretningsmessige vurderinger. Fordelen med 

segmentering av journalistikken er at i et marked med stor konkurranse klarer å oppnå stor 

interesse hos bestemte målgrupper. Ulempen kan være at viktige temaer, som er vanskelig å 

vekke interesse for, havner i en blindsone.  

Trygve Aas Olsen har noen påstander om kulturjournalister i boken «Kritisk 

kulturjournalistikk» (2014), hvor han blant annet hevder at kulturjournalister er mye styrt av 

egne følelser og meninger, at de gjør for lite selvstendig research, at kulturjournalister ikke 

setter dagsorden selv og at de lager for mange lanseringssaker eller saker med bare én kilde 

(Olsen, 2014, s. 92).  
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Oppsummert kan man si at musikkjournalistikk har som oppgave å formidle fra og 

om musikkfeltet og –bransjen. Samtidig som man er formidler, kritiker, og arena for debatt, 

skal man også opptre som portvakter, selv om det kan se ut som om man opptrer som 

cheerleader og er styrt av egne følelser og meninger. Musikkjournalister i dag er bevisste på å 

prioritere hendelser og nyhetssaker ut fra kriterier som journalistisk relevans og vesentlighet, 

samtidig må de arbeide innenfor rammer som fastsettes av økonomi.  

 

2.2 Musikkritikk 
Musikkritikk er argumenterende tekster og fortolkende ambisjoner med et journalistisk preg. 

Det som er kritikk er anmeldelser, dybdeintervju, debattartikler og essay (Lindberg, 

Gudmunsson, Michelsen & Weisethaunet, 2005, s. 7). 

 

Musikkjournalistikk eller musikkritikk blir generelt sett på som den 
intellektuelle aktiviteten av å formulere en dom eller grad på verdigheten av 
individuelle verk av musikk, hele grupper eller sjanger. Musikk finnes ikke 
bare i opptredener, men også i skriftlig eller trykt form. Musikkritikk dekker 
flere relaterte virksomhetsområder: å evaluere individuelle komponister, gi 
kritiske kommentarer, analysere verk i vurderingsform (som poengsum eller 
terningkast), vurdere nyopprettede verk, gjøre rede for offentlige opptredener 
og innspillinger i elektronisk form. Selv om eksistensen av mange eller alle av 
disse feltene ser ut til å ha blitt stilltiende akseptert av mange, har det blitt en 
populær konvensjon å forstå ’musikk kritikk’ til å bety kun en av de 
ovennevnte aktivitetene, nemlig konsert- og albumanmeldelser i den daglige 
presse. En musikkritiker blir ofte forstått som en slags journalist. (Bujić, 
2016).  

 

Når det gjelder anmeldelser av konserter er det viktig å skrive den så fort mulig, siden 

opplevelsen fortsatt ligger ferskt i minnet (Bachtrack, 2008). Blesten fra en liveopptreden kan 

forsvinne fort. Særlig om en artist er på turne og spiller et annet sted dagen etter. En 

konsertanmeldelse kan miste relevans om den gjelder en konsert som tok sted fem konserter 

siden. Det samme gjelder for anmeldelser av album.  

Tirsdag har vært den store anmeldelsesdagen i Norge, da plateutgivelser kom 

vanligvis ut på mandager. I 2011 valgte VG å legge ned sin «musikktirsdag», og gjorde 

fredag om til den nye musikkdagen (Dahl, 2011).  

 

Platebransjen gjør nå et tilsvarende grep, som vil sørge for at norske 
musikkjøpere får tilgang på de aller fleste plateutgivelsene tre dager tidligere 
enn det som er tilfelle i dag.  



 13 

Der mandag i en årrekke har vært den faste dagen for plateslipp i Norge, 
skyves den nå frem til fredag. Praksisen gjøres allerede i blant annet Sverige 
og Tyskland.  

- Helgen er perioden hvor det konsumeres og kjøpes mest musikk. Flere av de 
største markedene har allerede fredagsslipp - at vi er i linje med dette vil 
forhåpentlig resultere i økt interesse og salg, sier Petter Singsaas, direktør i 
verdens største plateselskap, Universal. (Dahl, 2011). 

Det var altså Sverige og Tyskland som ute med musikkdagen fredag før VG, men den globale 

endringen til fredag ble ikke fastsett før fire år etter ifølge musikkmagasinet Rolling Stones. I 

2015 publiserte magasinet artikkelen «Music Industry Sets Friday as New Global Release 

Day». Dette initiativet gjort på verdensbasis ble til for å bekjempe piratkopiering og for å 

tillate artistene til å fremme sine utgivelser på sosiale medier (Grow, 2015).  

 

2.3 Musikkritikk og –journalistikk i Norge før 2016 
For å vise hvordan musikkjournalistikk er i dag må jeg først gi et innblikk i hvordan det var 

før. Ved å vise til tidligere forskning og tall fra Atekst/Retriever kan man få et lite innblikk 

over hvor mange artikler som var musikksaker i årene før 2016. Nedenfor presenteres 

hvordan musikkdekningen var hos norske medier før 2016.  

I boken «Kulturjournalistikk» (2008) av Karl Atle Knapskog og Leif Ove Larsen, viser 

Peter Larsen sine funn etter å ha studert norske og europeiske avisers musikkdekning fra 

årstallene 1960, 1980 og 2000. Hans funn er med for å vise hvordan det var hos avisene før. I 

tillegg har jeg hentet artikler fra de ulike avisene og nettstedene som er med i studien fra 

årstallene 2004 og 2012.  

 

2.3.1 1960 – 2000  
I teksten «Aviser, musikk, lesere: Europeiske og norske øyeblikksbilder, 1960-2000» viser 

Peter Larsen hovedfunnene i norsk musikkjournalistikk fra årene 1960, 1980 og 2000. I de tre 

årene ble det gjort stikkprøver fra norske, danske og britiske aviser. Larsen referer til 

følgende hovedresultater:  

 

I stikkprøvene fra Aftenposten i 1960 er det 15 tekster om musikk. (..) Av de 
15 tekstene er ti korte forhåndsomtaler av kommende begivenheter, de 
resterende er tre anmeldelser, en «Top Twenty»-liste og en nyhetstekst med 
sladder om Maria Callas og Onassis. (Larsen, 2008, s. 152). 
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Det er 13 tekster om musikk i stikkprøvene fra Dagbladet i 1960. Sju er 
nyhetsartikler (..). I tillegg er det to forhåndsomtaler – altså betydelig færre 
enn i Aftenposten – samt fire anmeldelser. (Larsen, 2008, s. 155). 

 

Stikkprøvene i denne studien ble tatt første tirsdag og torsdag i oktober (Larsen, 2008, s. 

144). Dette gjelder for alle tre årene. Det vil si at i løpet av to dager trykket Aftenposten 15 

artikler om musikk og Dagbladet trykket 13.  

 

I 1980 er seksjoneringen av avisstoffet gjennomført. Det er fem teksterom 
musikk i stikkprøvene fra Aftenposten. De fordeler seg med tre i seksjonen 
«Kultur», en under overskriften «I dagens løp», og en under «Reportasje». (..) 
Den mest iøynefallende forskjell i forhold til stikkprøvene fra samme avis i 
1960 er at antallet tekster er sterkt redusert, noe som skyldes at alle de små, 
entusiastiske notisene om kommende begivenheter er forsvunnet. (Larsen, 
2008, s. 156). 
 
I 1980 er det VG som representerer populæravisene. I VG er kulturstoffet 
plassert i to seksjoner – stoff om tradisjonell finkultur under overskriften 
«Kultur», stoff om populærkultur under «Vi og verden». I tillegg er det en 
seksjon med diverse radio/TV-relatert stoff. (..) Selv om plassen er mer 
begrenset i en tabloid enn i en broadsheet som Aftenposten, er det likevel 
meget musikkstoff i de to stikkprøvene fra VG – i alt 32 tekster. (..) Tekstlig er 
det snakk om tre anmeldelser, 16 forhåndsomtaler, en del reportasjer og 
nyhetstekster pluss oppdateringer av hit-lister m.m.  

 

I 1980 kan man se at Dagbladet har blitt erstattet av VG. I 1960 var Dagbladet den største 

populæravisen i Norge, men i 1980 og 2000 var det VG. Aftenposten var i alle tre årene den 

største kvalitetsavisen (Larsen, 2008, s. 152). Den største forskjellen mellom Aftenposten og 

VG i 1980 er antall musikkartikler, men Larsen gjør oss oppmerksom på at det stod «Seks 

sider musikk-ekstra» på VGs forside. Det er for eksempel en lang artikkel om ABBA som 

blir fotografert til sitt neste album (Larsen, 2008, s. 158).  

 

Aftenposten hadde fremdeles broadsheet-format i 2000. I stikkprøvene fra 
dette året er det 11 tekster om musikk – fem forhåndsomtaler, fem 
nyhetsartikler og en anmeldelse. En forhåndsomtale er plassert under «Navn 
og nytt», i tillegg er det en kort tekst om musikk i seksjonen «Nyheter». De 
resterende ni tekstene er plassert i avisens del 2, «Arena», åtte under 
overskriften «Kultur», og den siste under «Kulturkommentar». (Larsen, 2008, 
s. 159).  
 
Det er 14 tekster om musikk, herav sju notiser, i stikkprøvene fra VG i 2000, 
plassert i seksjonene «Rampelys» og «Bevegelser – Kultur & Trender» samt 
«TV og medier». Fire av artiklene har tilknytning til klassisk musikk (..). På 
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det populærmusikalske feltet er det meste forhåndsomtaler. (Larsen, 2008, s. 
160).  

 

Stikkprøvestudien antyder at det har skjedd endringer i avisenes dekning av musikkfeltet i 

løpet av perioden 1960 til 2000, særlig i populæravisene hvor det har vært en dreining mot 

populærkulturelle uttrykksformer (Larsen, 2008, s. 163). Denne studien som Larsen 

presenterer viser kun til papiraviser. I neste avsnitt blir det vist til aviser på nett i tillegg til 

musikknettsider.  

 

2.3.2 Nettaviser og musikknettsider i 2004 
Innen 2004 har papiravisene fått etablert seg ordentlig som nettaviser. Det er året før 

Musikknyheter.no ble lansert, og det er noen år før sosiale medier var blitt et fenomen 

(Aalen, 2013, s. 11).  

 VG publiserte tolv musikkartikler på nett i perioden 15. til 28. mars 2004: hvorav fire 

var albumanmeldelser, fire intervju, to konsertanmeldelser og to musikknyheter. Den ene 

konsertanmeldelsen var fra en hendelse i Bergen. I papirutgavene fra samme periode, trykket 

avisen 21 musikkartikler.  

 Dagbladet publiserte 13 artikler samme periode: hvorav seks var albumanmeldelser, 

fire musikknyheter, to intervju og én kjendisnyhet. I papiravisen trykket de 26 saker.   

 I samme periode skrev Aftenposten 38 artikler om musikk. Vel over halvparten av 

artiklene var musikknyheter, fire festivalnyheter (hvor to av dem gjaldt artister som var 

bekreftet til Roskilde i Danmark og Hultsfred i Sverige), noen kjendisnyheter, to intervju, to 

konsertanmeldelser, og en albumanmeldelse. I papirutgavene trykket avisen 96 

musikkrelaterte saker. De fleste under kategoriene «Oslopuls musikk» og «Hver tirsdag 

musikk». Det som er felles for avisene i denne perioden er at alle tre skriver om 

talentjaktprogrammet «Idol». 

 Panorama publiserte 46 artikler i samme periode i 2004. 31 var album- og EP-

anmeldelser, syv musikknyheter, tre konsertanmeldelser, tre demoanmeldelser, en 

konkurranse, og en festivalnyhet. I likhet med VG har denne nettsiden også anmeldt en 

konsert i Bergen. VG anmeldte Sondre Lerche, mens Panorama anmeldte Ash.  
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2.3.3 Nettaviser og musikknettsider i 2012 
I perioden 15. til 28. oktober 2012 publiserte VG tolv musikkartikler: seks musikknyheter, 

fire kjendisnyheter og to intervju. Den største forskjellen fra 2004 er at det er ingen album- 

eller konsertanmeldelser, og kjendisnyheter har dukket opp.  

 Samme periode samme år publiserte Dagbladet elleve artikler: seks musikknyheter, to 

albumanmeldelser, to intervju og én debatt. Debatt var noe som Dagbladet ikke publiserte i 

den utvalgte perioden i 2004.  

 Aftenposten publiserte kun to artikler, begge musikknyheter. Den største forskjellen 

fra 2004 er antall artikler. I 2004 var det 38 artikler, sammenlignet med to i 2012. Det er 

heller ingen form for musikkritikk i denne perioden.  

  Gaffa publiserte 17 artikler: ti musikknyheter, to konsert- og to albumanmeldelser, to 

intervju, og én festivalnyhet. I 2012 fantes Gaffa i papirform som gratismusikkmagasin.  

 Musikknyheter.no publiserte tolv artikler i samme periode: seks musikknyheter, tre 

albumanmeldelser og tre intervju.  

 Samme periode publiserte Hissig 26 artikler: ti albumanmeldelser, åtte 

musikknyheter, fire intervju, tre konsertanmeldelser, og én konkurranse.  

 Panorama publiserte én artikkel mellom 15. – 28. oktober, en konsertanmeldelse. Den 

største forskjellen er at i 2004 publiserte Panorama 46 artikler.  

Fra 2004 til 2012 har antallet musikknettsider økt. Aftenposten har kuttet ned på 

musikkritikk, og for veletablerte musikksider som Panorama ser det ut som de kjenner 

konkurransen fra andre nettsider og publiserer nokså lite.  
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3 Metode 
 
Denne studien tar utgangspunkt i avisenes artikler på sine musikksider sammenlignet med 

hva musikknettsidene publiserer. Hvordan de opptrer på nett med tanke på 

musikkjournalistikk. Med musikknettsteder menes Gaffa, Musikknyheter.no, Panorama og 

Hissig – nettsider der innholdet kun handler om musikk og som arbeider på et nasjonalt.  

Jeg har gjort fem kvalitative intervju og kvantitativ innholdsanalyse med 

datamateriale innsamlet fra to ulike 14-dagers perioder. Kvantitativ innholdsanalyse er en 

analysemåte som er særlig egnet til å studere forhold som kan måles og telles (Østbye et al., 

2007, s. 210). Denne metoden gir meg et overblikk over hvor mye som blir publisert, hvilke 

typer artikler som dominerer, andel av norske artister som blir omtalt, når på dagen det blir 

publisert mest artikler, og mye mer fra de to 14-dagers periodene det ble samlet inn artikler. 

Kvantitativ innholdsanalyse er for det meste basert på tall, det vil si at artikler telles, 

musikksjangrer telles – metoden gir målbare resultat med andre ord. På grunn av dette har jeg 

kombinert denne metoden med kvalitativt intervju. Intervju med musikkjournalister, 

skribenter og redaktører gir meg informasjon om hvem som står bak artiklene, hvilken 

erfaring de har i forhold til hverandre, og hvordan musikknettsider og aviser velger ut hvem 

som blir anmeldt med tanke på musikkutgivelser og konsertopptredener. Nedenfor er en 

grundigere gjennomgang av de ulike metodemåtene og eventuelle feilkilder.  

Tidligere forsking på lignende tema har blitt gjort av Sindre Holme, som skrev en 

hovedfagsoppgave i 2004 om populærmusikkjournalistikken i papiravisene Bergens Tidene 

og Dagbladet (Holme, 2004). Han konkluderte med at musikkutgivelser- og konserter blir 

ansett som en viktig del av journalistikken (Holme, 2004, s. 51). Magnus Cappelen publiserte 

samme år en hovedfagsoppgave med tittelen «Platepushing og kritikk – En tekstanalyse av 

musikkjournalistikk i dagspressen», med fokus på papiravisene Dagbladet og Dagsavisen 

(Cappelen, 2004). Han hevder at anmeldelser kan ses som en måte å beskrive musikken, og at 

anmelderne bruker termer og refererer til andre uttrykk og artister som forutsetter kjennskap 

til feltet (Cappelen, 2004, s. 89). Noe av funnene til Holme og Cappelen skal sammenlignes 

med funnene gjort i denne studien.  

Innholdet til avisenes musikksider og til musikknettsidene, kan være et stort omfang. 

De kan sammenlignes med tanke på utseende: lengde på artikler, bruk av illustrasjon, og 

lignende. Musikksider behøver nødvendigvis ikke å være norske heller. En mulighet er å se 
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på internasjonale musikkmagasiner som NME eller Q Magazine. For å avgrense området vil 

denne studien fokusere på norske aviser og norske musikknettsider.  

 

3.1 Litteratur og kilder 
Retriever/ATEKST ble brukt for å finne ut hvor mange artikler de ulike avisene og nettsidene 

publiserte før 2016. Søkeordene som ble brukt er; «musikk», «rampelys», «kultur», 

«panorama» og «gaffa». For å ha en vår- og en høstperiode ble datoene 15. til 28. mars 2004 

og datoene 15. til 28. oktober 2012 valgt. 2004 er året før Musikknyheter.no ble grunnlagt. 

2012 er året Hissig ble relansert og det er året etter VG endret sin «musikktirsdag» til fredag. 

Hissig sine artikler ble ikke plukket opp av Retriever, så Hissigs arkiv ble brukt til å finne 

deres artikler fra den utvalgte perioden.  

Informasjon om nettsidene ble funnet på avisenes eller musikknettsidenes nettsider 

eller Facebook. Panorama sin «om oss»-side fungerte ikke slik den skulle, så tok jeg kontakt 

med dem via Twitter, og de henviste meg til Panoramas Wikipediaside.  

For å finne ut for mange besøkende per nettside har i måneden ble 

Trafficestimate.com brukt, da den nettsiden gav estimerte tall for nettsider og aviser i studien. 

Den nettsiden viste også til Alexa rank, som er en pålitelig kilde til nettsidetrafikk. 

Alexa.com ble ikke brukt, da den kun viste til avisenes besøkstall. Hissig og Panorama har få 

besøkende, og dermed har de ikke blitt plukket opp av nettsidetellere.  

 

3.2 Innsamlingsperiodene og feilkilder 
Alle intervjuene utenom ett ble gjort i perioden 15. – 29. september 2016. Det siste tok sted 

26. oktober 2016. Fordelen med å gjøre intervjuene før den kvantitative innholdsanalysen er 

at man kan se om det som blir sagt i intervjuene stemmer overens med det som ble publisert. 

Ulempen er at man ikke kan spør i intervjuene om artiklene fra den kvantitative 

innholdsanalysen. 

De kvantitative datainnsamlingene var fra 10. til 23. oktober 2016 og 6. til 19. mars 

2017. Med to ulike innsamlingsperioder kan man se om det er en endring i musikkartikler om 

høsten versus våren, både hos aviser og hos musikknettsidene. Gaffa ble lagt ned 1.mars 2017 

og var offisielt tilbake igjen 20. mars 2017 (Klausen, 2017b). Denne nedetiden kan vise 

hvordan musikkdekningen er med og uten Gaffa. 

Siden det er nettsider, og ikke papiraviser, ble hver eneste side sjekket flere ganger 

daglig for registering av musikkartikler. Avisene har sine egne musikksider på nett: med VG 
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må man først innom Rampelys for å komme til musikksidene, hos Dagbladet og Aftenposten 

må man til Kultur. Gaffa, Musikknyheter, Hissig og Panorama er rene musikksider, men jeg 

gikk innom de ulike kategoriene på sidene deres i tilfelle ikke alle artikler ble publisert på 

forsiden. Fotoartikler fra Gaffa ble ikke publisert på nettsidens forside.  

Dagbladets konsertanmeldelse av The Cure og musikknyheten om Metallicas 

kommende turné med Kvelertak ble publisert i avisens kulturseksjon, og ikke under 

«musikk». Anmeldelsen av The Cure og Metallicanyheten er allikevel med i studien. Det 

samme gjelder for VG som har en nyhet om Bob Dylan publisert under «Litteratur», og en 

nyhet om Chuck Berry under «Rampelys».  

Jeg anmeldte én konsert for Gaffa i høstperioden. Den er med i den kvantitative 

innholdsanalysen.  

Etter innsamlingsperioden ble dataene lagt inn i analysesystemet SPSS, som er en av 

de mest utbredte pakkene for statistisk dataanalyse (Østbye et al., 2007, s. 178). SPSS gjør 

det lettere å lese mye data, den sammenligner, regner ut prosent og viser frekvenser. Frekvens 

ble brukt for å finne hvilke artister som ble hyppigst nevnt. Korrelasjonsmål ble brukt for å 

måle sammenhengen mellom to variabler, som å finne hvilke aviser og nettsteder som hadde 

publisert antall anmeldelser og nyheter. Utregning av prosent gjorde jeg selv med tallene fra 

SPSS. Grafene brukt i denne studien er laget i Microsoft Excel med tall fra SPSS. 

 

3.3 Kvantitativ innholdsanalyse 
Med kvantitativ analyse menes dataregistrering og analyseteknikker som søker mot en 

systematisk, objektiv og kvantitativ beskrivelse av innholdet i et budskap (Østbye et al., 2007, 

s. 210). 

Ved bruk av kvantitativ innholdsanalyse er det enklere å se omfanget av antall artikler 

publisert i løpet av en angitt periode, i tillegg til bredden av musikksjangrer. Målet med 

denne metoden er å finne ut hvilke artikler som er musikkanmeldelser, nyheter, intervju og 

andre typer artikler som dukker opp. Denne metoden vil gi et innblikk i hvilken artist som 

blir hyppigst nevnt i de to periodene, og på hvilke datoer det kom ut flest artikler, men også 

hvem som har publisert mest musikkartikler av avis og nettsider.  

Det er musikksidene til Verdens Gang (VG), Dagbladet og Aftenposten som er 

undersøkt. Dette er de tre største avisene i Norge og alle har en egen musikkspalte 

(Medienorge, 2015). Innholdet til og størrelsen på avisene gjør dem relevante til denne typen 

av datainnsamling. De bidrar til et større utvalg i forhold til regional- eller lokalaviser, som 
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gjør dem egnet til å måles mot musikknettsider som arbeider på et nasjonalt nivå. Avisenes 

musikksider blir sammenlignet med musikknettstedene Musikknyheter, Hissig, Panorama og 

Gaffa. Dette er norske musikknettsteder som dekker musikkhendelser og utgivelser i både 

inn- og utland.  

Med kvantitativ innholdsanalyse kan man se hvilke aviser og nettsteder som omtaler 

mest konserter, utgivelser, nyheter, og om det er antall eller hvilke artikler som skiller dem. 

Denne metoden viser også hvilke artister som blir hyppigst nevnt og hvilke musikksjangrer 

som dominerer hos de ulike sidene. 

 

3.3.1 Enhet, variabel og verdi 
Begrepene enhet, variabel og verdi er sentrale i kvantitativ analyse. De kan virke litt 
fremmedgjørende, men det er nyttig å bruke slike generelle begrep fordi de 
kvantitative teknikkene kan benyttes til å analysere svært ulike typer materialer. 
(Østbye et al., 2007, s. 210). 

 

I denne undersøkelsen er det artiklene fra nettavisenes musikksider og musikknettstedenes 

som er enhetene i undersøkelsen. De registrerte opplysningene er en variabel. Dato er for 

eksempel en variabel, og dens verdi er dd.mm. åååå.  

Artiklene som ble samlet inn er delt inn i ti variabler: 1) type medium (nettavis eller 

musikknettsted), 2) navn på nettsted, 3) publisert dato, 4) tidspunkt for publisering, 5) 

genre/emneområde 6) artist, 7) musikksjanger, 8) om artisten eller bandet er norsk, 9) 

terningkast og 10) illustrasjon/bildekilde. Variablene tidspunkt, genre/emneområde, artist, 

musikksjanger, terningkast og illustrasjon/bildekilde blir forklart grundigere nedenfor. For 

alle verdier i denne studien se vedlegg.   

Tidligere studier har hatt variabelen «forhåndsomtaler». Denne variabelen har blitt 

brukt til både forhåndsomtaler om festivaler, konserter, album og til og med intervju. 

Variabelen «forhåndsomtaler» er ikke med i denne studien, det er i stedet en egen variabel for 

intervju, festivalnyheter, album og konserter. Avisene har ingen forhåndsomtaler av konserter, 

men Gaffa har en spalte i uken hvor de anbefaler leserne konserter som skjer den uken. Dette 

blir kun to artikler i løpet av innsamlingsperioden.  

 

3.3.2 Gjennomgang av variabler 
Genre/emneområde 

Genre eller emneområde: type artikkel, er en av variablene. De er delt opp i verdiene: 

albumanmeldelse, konsertanmeldelse, musikknyhet, festivalnyhet, kjendis, låtanalyse, 
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fjernsyns- og filmrelatert, intervju, konkurranse, fotografi, musikal og debatt, ut i fra hvilke 

typer artikler som er blitt publisert i denne perioden. De fleste av verdiene er selvforklarende, 

men verdien kjendis er artikler som handler om artistene som kjendiser, og ikke som 

musikere. Det vil si nyheter som «Byr svimlende sum for Justin Biebers brukte melkeglass» 

(Ighanian, 2016a). Dette er eksempel på en nyhet publisert under VG’s musikkside, 

vg.no/rampelys/musikk, som ikke handler om musikk, men om popartisten Justin Bieber som 

kjendis. 

Konsertanbefalinger, musikkvideoer og spillelisteanbefalinger vil ligge under verdien 

musikknyhet.  

 

Dato og tidspunkt 

Ved å ta med dato og tidspunkt kan man få et overblikk over når artiklene blir publisert. I 

motsetning til papiravisen, som har deadline en gang i døgnet, har nettavisene mulighet for å 

følge utviklingen av en hendelse kontinuerlig (Schwebs og Otnes, 2007, s. 146). Saker som 

blir publisert på nett har også mulighet til å endre innhold på etter artikkelen er blitt publisert. 

Tidspunktene i studien er delt opp slik:  

Morgen: 06:00 – 08:59 

Formiddag: 09:00 – 11:59 

Ettermiddag: 12:00 – 17:59 

Kveld: 18:00 – 23:59 

Natt: 00:00 – 05:59 

(Conradi, 2011).  

Med denne fordelingen kan man se om det er enkelte tider av døgnet avisene og 

musikknettstedene foretrekker å publisere artikler.  

 

Musikksjanger og artister 

Musikksjanger er en kategori som identifiserer musikkstykker som tilhører en felles tradisjon 

eller et sett av konvensjoner (Samson, 2016).  

Det å finne ut av hvilke band og artister som tilhører en viss musikksjanger kan være 

vanskelig. Det er ikke alltid det står hvilken sjanger et album eller en liveopptreden tilhører i 

en anmeldelse eller nyhetsartikkel. For å finne ut hvilken sjanger det blir skrevet om har 

hjemmesiden til artisten, plateselskap og Facebook blitt brukt for å finne ut av hvilken 

musikksjanger dem tilhører.  



 22 

Det finnes for eksempel undersjangere i en musikksjanger. Som for eksempel innen 

sjangeren rock, kan man finne hardrock, punkrock, softrock og så videre. For at det ikke skal 

bli overflod av sjangre er rock en hovedsjanger for alle rockkategoriene i tillegg til punk og 

psykedelisk. Det samme gjelder pop og metal. Ved å ha en håndfull av musikksjangre er det 

lettere å se hvilke som dominerer når det gjelder nyheter, anmeldelser og intervju blant både 

avisenes musikksider og nettstedene.  

Verdien diverse sjangrer er med da enkelte artikler handler om flere artister samtidig, 

som festivalnyheter, spillelister, artikler om talentprogram på fjernsyn og lignende. Det er 

også verdier på hvilke artister og band som er nevnt i denne perioden, i tillegg til verdien 

diverse artister av samme grunnlag som nevnt ovenfor.  

Bob Dylan debuterte som en klassisk singer/songwriter, men de siste 30-40 årene er 

det sjangeren rock som dekker bredden av det han har gjort siden han debuterte. Dylan ble 

ført inn i Rock n’ Roll Hall of Fame i 1988 og det med låter fra 1963 – 1975 (Rockhall, 2017). 

Dylan er også ført inn i Grammy Hall of Fame hvor syv av åtte låter og album er kategorisert 

under rock. Han har også vunnet Grammy i kategoriene «Best Male Rock Vocalist» og «Best 

Solo Rock Vocalist» (Wikipedia, 2017b). På grunnlag av dette er han under sjangeren rock i 

denne studien.  

 

Rangering og poenggivning 

De ulike avisene og nettstedene har sine egne måter å rangere om et album eller konsert er 

bra eller dårlig. Avisene har terningkast; hvor én er verst og seks er best. Gaffa har fra 1 til 6 

stjerner, hvor seks er best, mens Hissig har prosent hvor 100 prosent er best, og 

Musikknyheter har fra én til ti, hvor ti er best. For at dette skal bli noenlunde likt er 

Musikknyheter og Hissig sin rangering gjort om til poenggivning fra én til seks, fordelt på 

denne måten: 
Poeng Rangert fra 1 – 10  Rangert i prosent 

1 1 1 – 9 % 

2 2 og 3 10 – 29 % 

3 4 og 5 30 – 49 % 

4 6 og 7 50 – 69 % 

5 8 og 9 70 – 89 % 

6 10 90 – 100 % 

Figur 1: poenggivning  
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Siden avisene og Gaffa allerede har poenggivning fra én til seks, var den kun Musikknyheter 

og Hissig som måtte gjøres om til en lignende poengrangering.  

Musikknyheter ble gjort slik som vist på midterste rad av tabellen. Denne rangering 

ble gjort om slik siden Musikknyheter.no ikke bruker desimaler når de anmelder. De har for 

eksempel ikke 7,5/10, men heller 7/10. Det skal være like sjeldent og vanskelig å få 

terningkast 1 som 6 og derfor ble Musikknyheter.no sin én til ti fordelt på den måten som 

figur 1 viser.   

Hissig har prosent, også uten desimaler, derfor ble fordelingen slik som vist i figur 1. 

Å fordele prosent utover seks kan gjøres enkelt og jevnt ved å dividere 100 på 6, og runde 

opp eller ned til nærmeste tall, men da hadde de mellom 85 og 90 prosent fått poenggivning 

seks. Ut i fra anmeldelsene som har de prosentene vipper de mer mot en 5 enn en 6, og 

dermed ble 90 prosent og oppover gjort om til fullpott i poengskalaen.   

 

Illustrasjon/bildekilde 

Bildekilde (fotografi) er en egen variabel, for den gir en oversiktlig måte å vise hvilke av 

avisene og nettsidene som bruker egne fotografer og bilder, hvem som låner bilder av andre, 

eller hvem som ikke krediterer hvor bildet eller illustrasjonen kommer fra. Fotografi er også 

en verdi under genre/emneområde siden enkelte av de publiserte sakene er rene fotoartikler. 

Fotoverdiene er delt opp i VG, Dagbladet, Aftenposten, Gaffa, Musikknyheter, Hissig, 

Panorama, annet, ingen kilde og ingen foto. Med annet menes alt annet enn hva nettsidene 

har produsert selv men hvor de refererer til hvor illustrasjonen er tatt fra, det kan være bilder 

fra fotokilder som NTB Scanpix og lignende. Verdien ingen kilde er når artikkelen har en 

illustrasjon men fotograf eller fotokilde ikke er nevnt. Verdien Gaffa gjelder for Gaffa Norge, 

-Sverige og -Danmark. 

Det var to av fotografene som ble publisert på to ulike nettsider. Willy Larsen er både 

fotograf for Gaffa og Hissig, mens Stian Schløsser Møller er fotograf for både Gaffa og 

Musikknyheter.no.  

 

3.4 Kvalitativt intervju 
Hensikten med kvalitative intervju er å hente informasjon eller å bli informert av 

intervjuobjektet (Østbye et al., 2007, s. 98). 

I tillegg til kvantitativ innholdsanalyse har jeg intervjuet tre musikkjournalister og to 

musikkskribenter. Fordelen med intervju er at man kan få informasjon som man ellers ville 
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vært vanskelig å få tilgang til. Man kan få kartlagt prosesser og sosiale relasjoner, og få 

kommentarer på data fra andre kilder. (Østbye et al., 2007, s. 98).  

Musikkjournalistene som ble intervjuet er Morten Ståle Nilsen (46) frilanser for VG, 

Robert Gjestad (48) fra Aftenposten og Øyvind Rønning (59) fra Dagbladet. 

Musikkskribentene som intervjues er Line Skille-Aspholm redaktør for Hissig og Tord 

Litleskare (29) sjefredaktør for Gaffa. Disse informantene ble plukket ut fordi de har vært 

mest aktiv når gjelder anmeldelser og artikler publisert på de utvalgte nettsidene. I tillegg 

dekker disse personene en blanding av redaktører, journalister, skribenter og frilansere.  

Jeg har gjort semistrukturerte intervju. Det som kjennetegner et slikt intervju er at 

temaene det skal spørres om er definert på forhånd (Østbye et al., 2007, s. 100). Alle 

intervjuene ble gjort ansikt til ansikt, enten på et kontor eller en café i hovedstaden. Ifølge 

Barbra Gentikow (2005, s. 84) produserer man vanligvis et rikt materiale i et ansikt til ansikt 

setting. Direkthet og samvær med informanten gjør det lettere å forstå hva den andre sier, og 

det kan produsere data materialet av høy kvalitet (Gentikow, 2005, s. 84).  

Informantene ble stilt de samme spørsmålene. Første del var om bakgrunnen og deres 

personlige musikksmak. Det er interessant å kartlegge journalistisk erfaring, eventuell 

utdanning, og om personlig musikksmak har en betydning for hvilke artister og band som blir 

omtalt og anmeldt. Neste del handler om anmeldelser. Her ville jeg kartlegge hvilke kriterier 

de ulike nettsidene har for utgivelser og konserter som blir anmeldt, og om det er annerledes i 

forhold til musikksjanger. Til slutt er spørsmålene om sosiale medier som formidlingskanal 

og hva avisene føler om musikknettsidene og visa versa.  

Alle informantene signerte informasjonsskriv hvor det stod detaljer om studien og hva 

deres bidrag blir brukt til. Det ble brukt lydopptak under samtalene, og informantene ble 

spurt om samtykke før opptaket ble slått på.  

 

3.5 Studiens validitet, reliabilitet og generaliserbarhet 
I vurderingen av et forskningsprosjekts metodiske kvalitet er det vanlig å diskutere tre 

aspekter: reliabilitet, validitet og generalisering (Østbye et al., 2007, s. 118).  

 Ifølge Gentikow (2005) betyr reliabilitet pålitelighet og troverdighet. Man må kunne 

stole på både datamaterialet og resultatene av analysen, og det må ikke forekomme feil i 

målingen eller undersøkelsen (Gentikow, 2005, s. 57). I den kvantitative tradisjonen er 

reliabilitet hvorvidt studien er etterprøvbar i den forstand at de samme resultatene skal kunne 

oppnås dersom den gjentas under samme betingelser, med for eksempel av en annen forsker 
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(Gentikow, 2005, s. 58). Denne studien kan ikke oppfylle dette kravet, da det er en blanding 

av kvalitativ og kvantitativ metode. Selv om kvalitative studier ikke kan oppfylle dette 

kravet, betyr det ikke at intervjusamtalene ikke har vitenskapelig verdi (Gentikow, 2005, s. 

58). Også den kvantitative innholdsanalysen hadde nok ikke fått de samme resultatene om det 

ble gjort av en annen forsker. Studien sier konkret at den skal samle inn artikler fra avisenes 

musikksider, men et fåtall artikler har blitt hentet fra avisenes kultur- og litteratursider, da 

musikkartiklene ble publisert der og ikke under musikk. Dette hadde kun vært et lite avvik 

om denne studien hadde blitt gjort på ny. Det kan hende at artiklene som ble hentet fra 

litteratur og kultursidene i etterkant har blitt publisert under musikk. Det er slik som kan bli 

endret på siden artiklene er publisert på nettsider og ikke trykket i en avis eller magasin.   

 Validitet kan oversettes med bekreftbarhet, gyldighet, riktighet eller sannhet 

(Gentikow, 2005, s. 58). Her ser man på hvorvidt det som undersøkes har relevans i forhold 

til problemstillingen. Validiteten i denne studien er sikret gjennom en tydelig problemstilling. 

Oppgavens drøfting og analyse er bygget på en validering av eksempler og funn mot teori på 

musikkritikk og tidligere forskning.  

 Generalisering omfatter hvorvidt analysens funn kan gjøres allmenngyldige (Østbye 

et al., 2207, s. 118). Det er vanskelig for kvalitativ metode å oppfylle dette kravet. I dette 

tilfellet er det fordi utvalget av informanter ikke er representativt. Den kvantitative 

innholdsanalysen går heller ikke gjennom en lang nok tidsperiode for at det skal anses som 

generaliserbart. Fremtidig forskning av musikkartikler på nett av både aviser og nettsider som 

får lignende resultater som dette studiet, vil i større grad komme frem til generaliserbar 

kunnskap om feltet som studeres.  
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4 Intervjufunn  
 

For å finne ut om hvorfor og hvordan enkelte musikkanmeldelser blir til, ble intervju utført 

med informanter fra tre aviser og to musikknettsider. I dette kapitlet presenteres funn fra 

intervjuene. Funnene er blitt delt i kategoriene bakgrunn, musikksmak, formål med 

anmeldelser, albumanmeldelser, konsertanmeldelser, sosiale medier og syn på hverandre. 

 

4.1 Bakgrunn 
Journalistene og skribentene har ulik bakgrunn når det kommer til å skrive om musikk. 

Skribentene er noen år yngre enn journalistene, som gjør at journalistene har flere års erfaring. 

Robert Hoftun Gjestad fra Aftenposten er den eneste av de intervjuede som har utdannelse 

innen journalistikk og har hatt ansvaret for populærmusikk i Aftenposten i 15 år.  

 

Jeg har altså skrevet om musikk hele tiden, men jeg tror det var 2001 at vi 
liksom bestemte oss for at nå skulle vi satse litt mer på populærmusikk. Så 
fikk jeg på en måte jobben å drifte det i starten. 15 år begynner det å bli. 
(Gjestad, 2016).  
 

Øyvind Rønning har anmeldt musikk for Dagbladet i 25 år. Rønning har ingen skolebakgrunn. 

Han sier at han ikke har noen form for musikkutdannelse, men har skrevet om musikk siden 

han var 14 år. «Det handler om for mitt vedkommende at jeg har vært over gjennomsnittet 

interessert i musikk og hørt på musikk og lest om musikk, siden jeg var14-15 år og på en 

måte opparbeidet meg en slags kunnskap om hva som er bra og dårlig musikk.» (Rønning, 

2016).  

Frilansjournalist i VG Morten Ståle Nilsen har arbeidet som musikkjournalist i 30 år. 

14 år for VG. I 1997, i en alder av 16 år, begynte han å bli publisert i musikkavisen Beat. Han 

hoppet av skolen i 9.klasse og var sikker på at dette skulle være levebrødet resten av livet. 

«Jeg tok ikke videre utdannelse for da var jeg sikker på at nå skal jeg leve av dette» (Nilsen, 

2016).  

Ulikt fra journalistene i avisene som har noen tiårs erfaring med musikkjournalistikk, 

har redaktørene i Gaffa og Hissig under ti års erfaring.  

Sjefsredaktør i Gaffa Tord Litleskare har skrevet om musikk siden 2009 og da startet 

han hos Musikknyheter.no.  
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Jeg er veldig musikkinteressert. Hadde jobbet noen år i platebutikk. Fulgte 
generelt mye med på hva som skjedde innen musikk. Det var slik at jeg startet 
med å fotografere. Men hvis jeg skulle sendes ut på fotojobber, så måtte jeg 
ofte ha med skribent, og det var ikke så mange skribenter i Bergen. Så da 
måtte jeg skrive selv. Det var egentlig slik det hele startet. (Litleskare, 2016).  
 

Line Skille-Aspholm er ekstremt musikkinteressert, og har jobbet som musikkskribent i 1 ½ 

år. «Jeg begynte å blogge litt, og fikk anbefaling av en fotograf om å kontakte Hissig. Så da 

gjorde jeg det, og kom inn.» (Skille-Ashpholm, 2016).  

 

4.2 Musikksmak 
Musikksmaken blant journalistene og skribentene er forskjellig fra person til person. Noen 

hører på rock, andre country, blues, eller punk. Ingen av den holder seg til en sjanger, og de 

har ellers bred musikksmak, men å skrive om en sjanger de ikke har kjennskap til gjør de 

sjeldent eller aldri.  

Når det kommer til personlig musikksmak liker Gjestad det som er bra uavhengig av 

sjanger, og skriver for det meste om rock, pop og elektronika.  

 

Jeg skriver sjeldent om jazz, for det kan jeg veldig lite om. Ikke så veldig ofte 
om hip-hop heller. Men det handler for så vidt ikke om at jeg ikke liker det. 
Det handler mer om at jeg føler jeg ikke kjenner feltene. At jeg ikke kan de 
sjangrene veldig godt nok til at jeg har lyst til å skrive om da. Så derfor så blir 
det jo mest av rock og pop og elektronika (Gjestad, 2016). 

  

Journalist i Dagbladet hører mye på bluesrelatert musikk. Han sier han er veldig svak for det 

som kalles americana, en blanding av country og rock. «I ungdommen hørte jeg en del på 

jazz. Men, nå er det country, rock og blues.» (Rønning, 2016).  

Morten Ståle Nilsen, frilanser i VG, som forholder seg til mange ulike sjangre.  

 

Jeg tror jeg tilhører den første generasjonen med kjempe musikkinteresserte 
som ikke hadde en type lojalitet til en eller annen sjanger da. Som platekjøper 
da jeg var ung så kjøpte jeg litt av alt. Jeg ville heller kjøpe tre plater til en 
billig penge, enn én til en dyr. Så det gav meg ganske vid smak altså. (Nilsen, 
2016). 
 

Av musikk så er Litleskare nokså altetende, men punk og avarten av punken er det 

som er favoritt. Han sier at det ikke nødvendigvis betyr at han kun hører på de klassiske Sex 

Pistols, The Clash og Ramones, men også de artistene som vokste utav punken. «Som 



 28 

Talking Heads, eller artister som inspirerte punken som Lou Reed eller The Stooges, den type 

ting. Det har vært et naturlig startpunkt, og som har jobbet med de fleste retninger innenfor 

populærmusikalske sjangre.» (Litleskare, 2016).  

I likhet med Litleskare har Skille-Aspholm også vært stor fan av punk, men også 

hardcore, metal, black metal, poprock og jazz. «Så lenge musikken har noe å gi meg, og jeg 

blir fanga av det, så er ikke sjanger noe jeg er ute etter egentlig,» (Skille-Aspholm, 2016).  

 

4.3 Formål med anmeldelser 
Formål med anmeldelsene varierer også fra avis til avis og fra nettsted til nettsted. Det er 

tydelig at avisene har kuttet ned på antall anmeldelser, noe som ikke bare påvirker hvilke 

artister som blir anmeldt, men også formålet. Gaffa har veldig mange men korte anmeldelser, 

mens Hissig mener det er viktig å få musikken ut.  

Aftenposten har kuttet ned på antall anmeldelser, både av album og konserter. Gjestad 

forteller at for ti år siden anmeldte avisen opp til tolv albumer i uken, nå anmelder de fire. Da 

er det viktig å velge ut de sentrale utgivelsene som de mener er viktige i mengden. Men om 

det er en ukjent artist som har laget et album som er ekstremt bra, ifølge Gjestad, så blir den 

anmeldt. Formålet med anmeldelser er å vise hva som er viktig innenfor populærmusikk og 

eventuell endring i sjangrer. «Aftenposten er jo også definert som en kulturavis. Det vi har 

lyst til å formidle med anmeldelsene er å gi leserne et bilde av hva som er viktig innenfor 

populærmusikk akkurat nå. Utviklingen, altså hvilken retning sjangeren går.» (Gjestad, 2016).  

Da Rønning begynte å anmelde plater, så anmeldte Dagbladet mellom 20 og 25 plater 

i uken, nå anmelder de rundt seks.  

 

Nå er jo veldig mye forandra i bransjen. Før så ble det gitt ut plater for å tjene 
penger. Nå blir plater gitt ut mere som reklame for konsertene. Fordi de selger 
jo ikke. Men det som er utgangspunktet er at vi skal fortelle folk om dette er et 
produkt du skal bruke penger på eller ikke. Så det handler mere om at det er et 
produkt som er interessant nok til å anmelde. (Rønning, 2016). 
 

Nilsens første regel er at anmeldelsen skal være leseverdig uavhengig av om de som leser det 

noen gang hører på albumet eller ikke. Teksten må ha en viss underholdningsverdi og en 

informasjonsverdi. Men han føler det ikke er hans jobb å fremme en artist.  

 

Jeg er ikke ansatt som en i PR. Så i første rekke er jeg såpass ego at jeg gjerne 
vil levere fra meg en tekst som jeg selv synes er bra, og dernest at leserne 
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kanskje får noe ut av det. Hvis det kan hjelpe en artist som jeg synes er bra, så 
er det veldig hyggelig. Men en musikkanmelders primære oppgave er ikke å 
fremme deres karriere. (Nilsen, 2016).  

 

Formålet med et nettsted som GAFFA som har veldig mange korte 
anmeldelser i stedet for få, men lange, er jo å gi folk et lite inntrykk over hva 
de skal bruke tid på denne uken. Det er litt sånn forbrukerinformasjon. Særlig 
når det er så lett tilgang på musikk. Det var kanskje viktigere før da folk brukte 
200,- på å kjøpe seg en plate, og det var den platen man kjøpte den uken, eller 
måneden, eller det halvåret. Nå er det vanskeligere fordi tilgangen er så stor. 
(Litleskare, 2016).  
 

Ofte det som er hovedformålet er å få musikken ut der. Jeg har aldri skrevet en 
anmeldelse fordi den er 20 prosent, når vi går opp til 100 prosent. Hvis jeg 
velger ett band å skrive om, en anmeldelse, en plate, så er det jo som regel 
ikke noe som jeg ikke liker. (Skille-Aspholm, 2016).  

 

4.4 Albumanmeldelser  
Alle informanter sier at det er pop og rock som preger innholdet, men hvilke album som 

anmeldes har ulike kriterier fra hvert nettsted. Aftenposten fokuserer på kjente navn, norske 

navn og kvalitet. Dagbladet har høy terskel for hva som blir anmeldt, noe kan journalistene 

foreslå selv og noe blir de bedt om å anmelde. Hos VG er det de store navnene som blir 

anmeldt. Gaffas hovedfokus er å anmelde norsk musikk, men det er andre faktorer som 

spiller inn om noe blir anmeldt eller ikke. Hissigs fokus er ikke på de store eller kjente, men 

heller de yngre bandene.  

 
Altså om artisten er et veldig kjent navn eller ikke, det veier jo inn. Også veier 
norsk artist litt over utenlandsk artist. I den forstand at hvis vi står og har to 
artister som er ganske jevnt, at vi kan skrive om enten den eller den. Så velger 
vi ofte den norske. Rett og slett fordi at det liksom oppdraget vårt at vi skriver 
om norske artister. (Gjestad, 2016).  

 

Hos Dagbladet blir Rønning bedt om å anmelde noe, og noe foreslår han selv.  

 

Jeg følger jo med på hva som blir gitt ut og så sier jeg at jeg har lyst å anmelde 
den og den. Ut i fra jeg mener at det er riktig for meg å gjøre. Også kan jeg 
som regel gjøre det til en viss grad, men så blir jeg kanskje bedt om å ta en 
annen plate som må tas. Og hvis jeg ikke føler at det er en plate at jeg har noe 
forhold til eller har noen forutsetninger for eller mener noe om, så sier jeg ifra 
at det er ikke noe for meg da. (Rønning, 2016).  
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Rønning er åpen for veldig mye, da han har hørt og hører på mye musikk, og har et forhold til 

flere sjangrer. Men siden avisen anmelder mindre albumer i uken, så er det ganske høy 

terskel for å bli anmeldt, ifølge Rønning.  

 

Inntil sommer i fjor så anmeldte VG ni til ti plater hver uke. Da kunne man 
selvfølgelig legge inn ett godt ord for ting man selv syntes var verdt 
oppmerksomhet. Men nå er det to eller noe sånt, og da er det se store navnene 
som blir anmeldt. (Nilsen, 2016). 

 

Nilsen fortsetter med å fortelle at det har vært unikt i Norge at man både i VG, Dagbladet og 

Aftenposten anmeldte mange plater. «Men nå er det ting som tyder på at det er slutt. I tråd 

med utviklingen av mediebransjen generelt.» (Nilsen, 2016).  

For Gaffa generelt er hovedfokuset å anmelde norsk musikk. Litleskare gir 

skribentene beskjed over hvilke album han mener er nødvendig å anmelde. Han anmelder 

ikke artister eller band der han kjenner medlemmene personlig, noe han synes er veldig viktig. 

Da Litleskare får en god del henvendelser via epost, er det ikke alltid enkelt å velge ut hvilke 

album som skal bli anmeldt.  

«Jeg prøver å ta inn alt jeg får på mail i de listene mine som jeg sender ut til skribenter, 

og sier at det meste er åpent for vurdering, så lenge jeg får skribenter på det. Men jeg får 

såpass mye utgivelser i måneden at jeg tror ikke to personer en gang hadde klart å ha kontroll 

på den mailboksen.» (Litleskare, 2016).  

I tillegg til stor albumpågang, så er det ikke alltid plateselskapene sender ut albumene 

tidsnok til å bli anmeldt heller, ifølge Litleskare. «Album blir man gjerne sittende med 

kanskje et par uker, hvis man får den tidlig nok, og likevel føler man seg ikke ferdig med å 

vurdere det» (Litleskare, 2016).  

Skille-Aspholm velger selv hva hun anmelder for Hissig.  

 

Det er veldig på dagshumøret faktisk. Men det er veldig enkelt å se den mailen 
som blir masa mest. Men om det er noe jeg vet jeg liker, har hørt om, eller har 
blitt anbefalt av noen jeg kjenner, så sjekker jeg ofte ut de først da. (Skille-
Aspholm, 2016).  

 

For Skille-Aspholm sin del så er Hissig et sted man skal ta vare på de yngre bandene, de som 

ikke er så store og kjente.  
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4.5 Konsertanmeldelser  
I likhet med albumanmeldelser har det også vert kutt i antall konsertanmeldelser hos avisene. 

Fra å ha anmeldt konserter på klubbnivå er det nå de store lokalene som blir anmeldt. Gaffa 

prioriterer også det som blir sett som de største konsertene, mens Hissig går på de konsertene 

de vil anmelde, størrelsen er ikke en faktor som spiller inn.  

Siden det også er kutt i antall konsertanmeldelser hos Aftenposten er det størrelse på 

konsertlokalet som avgjør om en konsert blir anmeldt eller ikke.  

 

Det går hovedsakelig på størrelse. Rett og slett fordi at Telenor Arena eller 
Oslo Spektrum konserter er på det størrelsesnivået det må være på for at vi 
anmelder. Og det handler om at det er de konsertene som trekker flest folk, 
som har de største navnene, og som dermed på en måte er interessant for flest 
mulig av våre lesere. (Gjestad, 2016). 
 

Gjestad fortsetter med at budsjett og ressurser spiller også en viktig rolle.  

Det samme gjelder for Dagbladet. Rønning anmeldte Åge Aleksandersen i Royal 

Albert Hall i London 2016, Bruce Springsteen sine konserter juni 2016, og Susanne Sundfør i 

Spektrum oktober 2016. Det vil si norske artister og kjente utenlandske artister som spiller på 

store scener.  

For VG er det Spektrum og oppover, sier Nilsen (2016). «Vi må nok seks til syv år 

tilbake i tid i VG før man anmeldte konserter på klubbnivå. Hvis ikke det er PJ Harvey, eller 

hvis det ikke er noen som egentlig er på et nivå over det igjen da, og begivenheter og litt 

sånn.» (Nilsen, 2016).  

«De aller største konsertene på Spektrum, Telenor Arena og Rockefeller, er man nødt 

til å dekke» (Litleskare, 2016). Gaffas redaktør er også veldig opptatt av mindre konserter 

som er på for eksempel BLÅ, Mono, Hulen i Bergen, og ikke minst dekke andre byer i Norge 

og ikke bare Oslo. Det eneste problemet er fotokontrakter, som kan eventuelt hindre en 

anmeldelse. «Gaffa har et prinsipp om å boikotte konserter der det legges føringer på pressen 

– som fotokontrakter» (Litleskare, epost, 2017).  

«Det går også på hva vi vil. Hva jeg har lyst til å gå på, så setter fotografene seg opp.» 

(Skille-Aspholm, 2016). Hissig prøver å fordele konsertene så godt som mulig blant de 

frivillige skribentene og fotografene. 
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4.6 Sosiale Medier 
Når det gjelder hvilken grad nettstedene prioriterer sosiale medier som formidlingskanal, er 

det tydelig at Facebook er favoritt blant alle.  

Aftenposten bruker hovedsakelig Facebook. Fredag er en fast dag i papiravisen der 

musikkanmeldelser står. «Torsdags ettermiddag, torsdagskveld eller fredag formiddag, alt 

etter som. Da jobber vi aktivt ut i Facebook, både med private kontoer til anmelderne, men 

også Aftenposten sin konto.» (Gjestad, 2016). Gjestad forteller at det er forskjellig fra artist 

til artist, men cirka 50/50 av trafikken til nettsiden kommer fra sosiale medier.  

Dagbladet Musikk har sin egen Facebookside, og alt legges ut der ifølge Rønning 

(2016). «Facebook blir en viktigere del av nyhetsformidlingen ser vi, også når det gjelder 

anmeldelser. Vi kan også legge ut på den vanlige Dagbladetsiden hvis vi synes at det er en 

stor nok utgivelse.» (Rønning, 2016).  

Nilsen deler ikke sine artikler på sosiale medier, men om han var fast ansatt i VG 

hadde han kanskje vert pålagt å dele på sine private sosiale mediekanaler.  

«Jeg prioriterer ikke i det hele tatt. VG prioriterer nok ganske høyt. Jeg tror det 

forventes at hvis du jobber der fulltid så må du gjøre det.» (Nilsen, 2016). Nilsen har ikke 

eksakte tall på hvor mye av trafikken til nettsiden som kommer fra sosiale medier, men han 

tror den er skummelt høy.  

Gaffa får veldig mye trafikk via Facebook, mindre via Twitter, og enda mindre via 

Instagram, ifølge Litleskare. «Vi får veldig mye exposure via Facebook. My debatt, og klare 

meldinger fra lesere om vi gjør feil eller om de er uenige med oss.» (Litleskare, 2016). Gaffa 

har også kort svartid på meldinger som blir sendt til Facebooksiden, da redaktøren prøver å 

svare når som helst i døgnet.  

Skille-Aspholm mener Hissig kunne vært bedre på sosiale medier, men de jobber 

hardt med saken.  

 

Nå har vi ansatt en som er sosiale medieansvarlig. Vi prøver å være synlig 
både på Pinterest, Twitter, Facebook og Instagram. Men om vi klarer det helt, 
det er ikke sikkert. Det er snakk om tid. (Skille-Aspholm, 2016). 

 

4.7 Syn på hverandre 
Det er ikke alle som følger med på hverandre. Avisene ser ikke på musikknettsidene som en 

konkurrent, mens musikknettsidene mener avisene skriver for lite om musikk.  
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Gjestad følger med på hva musikknettsidene skriver om, men leser ikke så grundig 

hver eneste dag eller uke. «Men følger med på hva de holder på med og hva de skriver om. 

Jeg synes jo ofte at de er litt rask, litt kjapp. Altså at anmeldelsene som står der virker litt 

sånn enkel.» (Gjestad, 2016). Gjestad tror at grunnen til at anmeldelsene virker enkle, kan 

være at det stilles andre krav til dem som leverer, enn det gjør til de i Aftenposten.  

 

Det er ikke sikkert at musikkjournalistikken blir dårligere av at vi skriver om 
færre ting. Så lenge vi klarer å skrive bedre om de tingene vi skriver om. Det 
er jo jobben våres da, velge ut, prioritere, velge ut en ting og skrive godt om 
det. Også kan jo enhver blogg med 24-timers åpningstid kan jo skrive om alt 
en vil med gratisjournalister. Så det er hovedforskjellen mellom de to. (Gjestad, 
2016).  

 

Rønning ser på musikksidene som bloggere som produserer stoff mer eller mindre på dugnad, 

av folk som er interessert. «Jeg ser jo det at mer og mer av formidlingen går jo fra for 

eksempel avis til blogger da, man kan jo kalle dette blogger. Både Gaffa og Musikknyheter er 

jo sånn.» (Rønning, 2016). Han fortsetter med å si at han ser at slike nettsider blir henvist i 

presseskriv. Da det ikke alltid er lett å få en avis til å skrive om nye og ukjente artister, så ser 

han at fokuset går over på bloggssfæren, mener Rønning. «Det er så begrensa det vi gjør. Så 

det er veldig bra at det er musikkbloggere som tar tak i det, og mange gjør en god jobb med å 

formidle musikk.» (Rønning, 2016).   

Å lese norske musikknettsider er noe Nilsen gjør sjeldent. «Jeg har ikke gjort det til en 

del av min daglige lesning, så jeg har ikke lest så veldig mye. Men at det er en oppgave der å 

gjøre alt det vi ikke kan gjøre er jo helt åpenbart.» (Nilsen, 2016).  

Litleskare har abonnert på Aftenposten.  

 

Jeg synes generelt de skriver godt, men de skriver for lite. Det er for lite plass 
til musikk i Aftenposten i forhold til det jeg skulle ønske var der, som leser. 
Dagbladet synes jeg stort sett har bedre anmeldelser enn VG. Altså bedre 
skrevet anmeldelser. Men de bærer preg på at begge to er store aviser som ikke 
har noe hovedfokus på musikk. (Litleskare, 2016). 

 

Litleskare mener at de fleste utgivelser ligger midt på treet, men musikksider som 

Musikknyheter og Hissig er for snille når det kommer til anmeldelser.  

«Det er viktig at musikkpressen i Norge står litt utenfor og ikke blir for opptatt av at 

for eksempel Warner eller Universal skal dele anmeldelsene på Facebook, noe de gjør om 
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man skriver en sekser eller femmer anmeldelse. Det får vi flere klikk av, men vi skal være 

uavhengige av det.» (Litleskare, 2016).  

Skille-Aspholm synes det er gøy å sammenligne Hissigs meninger med avisene, 

særlig når de er enige.   

 

Om vi er enige, synes jeg er kjempeinteressant. Jeg ser ikke på noen av de 
andre journalistene eller musikkmagasinene som konkurranse for oss. Fordi 
musikkbransjen trenger oss alle. (Skille-Aspholm, 2016).  

 

Skille-Aspholm kunne ønske avisene skrev mer om musikk. «Jeg husket før i tiden var 

Dagbladet veldig gode. Men det er kuttet ned der også, og det er kjempetrist.» (Skille-

Aspholm, 2016).  

 

4.8 Oppsummert 
Det er tydelig at det er klare forskjeller mellom nettsider og aviser, og ikke minst nettsider og 

aviser seg i mellom. Informantene har ulik bakgrunn, musikksmak og roller innenfor avisene 

og nettsidene, men de er alle enige om at musikkjournalistikk er viktig.  

Når det kommer til anmeldelse av album har Aftenposten tre kriterier: kjente navn, 

norske navn og kvalitet. Dagbladet anmelder lite per uke så der er terskelen høy, noe blir 

journalistene bedt om å anmelde, noe kan de velge selv. Ifølge Nilsen anmelder VG de store 

navnene. Gaffa har fokuset på norsk musikk, mens Hissig har det lett for å anmelde de som 

maser mest eller de som er ukjente og bra.  

Når det kommer til konserter så ligger det likt mellom Dagbladet, VG, Aftenposten og 

Gaffa, det er konsertene er de store lokalene som gjelder. Men Gaffa vil også anmelde 

konserter fra mindre scener og i andre byer i landet. Skille-Aspholm fra Hissig anmelder de 

konsertene hun vil.  

Formålet med anmeldelsene varierer mellom nettstedene og avisene. Aftenposten vil 

gi leserne et bilde av hva som er viktig innenfor populærmusikk og utviklingen av sjangeren. 

Dagbladets formål er å fortelle folk om dette er et produkt de skal bruke penger på eller ikke. 

Her ligger Gaffa på nokså lik linje, noe som vil gi folk et lite inntrykk over hva de skal bruke 

tid på den uken. For VG bør anmeldelsen være leseverdig, ha underholdnings- og 

informasjonsverdi, mens Hissig vil få musikken ut til lesere.  
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Ifølge Nilsen er det åpenbart at musikknettsidene gjør en jobb avisene ikke har 

mulighet til å gjøre når det kommer til musikkjournalistikk. Informantene fra Hissig og Gaffa 

mener at avisene skriver for lite om musikk, noe informantene fra avisene selv er enig i.  
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5 Nettpublisering  
 

I dette kapittelet publiseres funn fra avisenes og musikksidenes nettpubliseringer fra 

høstperioden 10. – 23. oktober 2016 og vårperioden 6. – 19. mars 2017. Først presenteres en 

kort oversikt over antall artikler publisert per nettsted, dermed hovedfunnene delt i følgende 

kategorier; tidsrom, hva artiklene handler om, musikknyheter, konsert- og albumanmeldelser, 

poenggivning i anmeldelser, intervju, artister, musikksjanger, fokus på norsk og illustrasjon i 

artiklene.  

 

5.1 Kort oversikt 
283 musikkartikler ble publisert i løpet av perioden 10. – 23. oktober 2016, 187 av 

musikknettstedene og 96 fra avisene. I løpet av våren 2017 ble det publisert 171 artikler i 

perioden 6. – 19. mars, 92 artikler fra avisene og 79 fra nettstedene. Det er 112 artikler færre 

sammenlignet med tallene fra høsten 2016. Gaffa var nede i perioden 2. til 20. mars som kan 

være grunnen til mindre artikler i denne perioden. Nettstedet publiserte, tilfeldigvis, 112 

artikler høsten 2016.  

 

 
Figur 2: Antall publiserte artikler per nettsted 
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Gaffa sine 112 artikler utgjør 39.6 prosent av artiklene høsten 2016, etterfulgt av 

Musikknyheter.no med 21.6 prosent og Dagbladet med 17.3 prosent. Våren året etter var det 

Musikknyheter som hadde flest artikler med 70 publiserte artikler som utgjør 41,2 prosent 

etterfulgt av VG med 21,8 prosent og Dagbladet med 20 prosent.  

Halvparten av Gaffa’s artikler fra høsten er musikknyheter, etterfulgt av 

albumanmeldelser og fotografiartikler. Selv om fotoartikler utgjør cirka 17 prosent av det 

Gaffa publiserte i denne perioden, ble ikke artiklene frontet på nettsiden forside. Halvparten 

av fotoartiklene er knyttet til konserter som ble anmeldt i denne perioden.  

I likhet med Gaffa omhandler mer enn halvparten av Musikknyheter.no sine artikler 

musikknyheter høsten 2016. Tett etterfulgt av album- og konsertanmeldelser, som utgjør 36 

prosent av artiklene. Musikknyheter.no er den eneste av alle sidene som har konkurranser, 

hvor de gir ut konsertbilletter til vinnerne. Våren 2017 er fordelingen hos Musikknyheter.no 

fortsatt ganske lik. Festival- og musikknyheter utgjør 56 prosent av artiklene, og igjen utgjør 

konsert- og albumanmeldelser 36 prosent av Musikknyheter.no sine artikler.  

Dagbladets høstartikler er nokså jevnt fordelt. Nyheter om musikk utgjør 37 prosent 

av artiklene, mens albumanmeldelser er på 31 prosent og intervju på 14 prosent. Dagbladet er 

den avisen med flest albumanmeldelser høsten 2016. Våren 2017 utgjør musikknyheter 35 

prosent av artiklene, albumanmeldelser 29 prosent og intervju 18 prosent. Dagbladet har også 

én debattartikkel på våren, noe avisen ikke har på høsten.  

Høsten 2016 var 55 prosent av VGs artikler musikknyheter, etterfulgt av 

kjendisnyheter som utgjør 26 prosent av de publiserte artiklene. Album- og 

konsertanmeldelser tilsammen utgjør syv prosent. VG har en artikkel som er blitt kategorisert 

under foto. Det er ikke en ren fotoartikkel, men handler om en nordmann som ble Justin 

Biebers fotograf. Våren 2017 utgjorde musikknyheter 35 prosent av VGs artikler, etterfulgt 

av kjendisnyheter på 32 prosent og fjernsyn- og filmrelaterte artikler på 19 prosent.  

Aftenposten er den eneste med flere albumanmeldelser enn musikknyheter, dette 

gjelder både for høsten 2016 og våren 2017. Aftenposten er den eneste av nettstedene som 

har anmeldt en musikal på høsten, og er den eneste som har en debattartikkel både høst og 

vår.  

Hissigs artikler har nærmest halvert seg fra høst til vår. Nettsiden hadde én 

albumanmeldelse og ett intervju på høsten, og ingen av delene på våren. I tillegg er det 

mindre konsertanmeldelser og musikknyheter på våren i forhold til høsten.  

Panorama gikk fra å ha én artikkel på høsten til null artikler på våren. Den ene 

høstartikkelen er en albumanmeldelse.  
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5.2 Tidsrom 
Musikksidene Hissig, Panorama og Musikknyheter.no oppgir ikke tidspunkt på artiklene, kun 

dato. VG, Dagbladet, Aftenposten og Gaffa oppgir tidspunkt på når en artikkel er publisert. 

Avisene viser også når en artikkel har blitt redigert eller oppdatert.  

 

 
Figur 3: Tidsrom høst 2016 
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Figur 4: Tidsrom vår 2017 
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løpet av høstperioden. Fordelingen er lik som om morgenen med at musikknyheter dekker 

halvparten av artiklene etterfulgt av albumanmeldelser og noen konsertanmeldelser. På grunn 

av Gaffas storproduksjon i dette tidsrommet er formiddagen den tiden på døgnet med flest 

artikler (57), men ettermiddagen ligger bare én artikkel unna (56).  

 Siden Gaffa ble lagt ned og at de andre musikknettsidene ikke viser tidspunkt var det 

ingen av tidspunktene som oversteg 50 artikler denne gangen. Det var så vidt det ble 30 

artikler i løpet av et tidspunkt. Formiddagen våren 2017 hadde 16 artikler. VG publiserte tre 

artikler mer våren 2017 sammenlignet med høsten året før (4). VG skrev seks musikknyheter 

og en artikkel som var fjernsynsrelatert om MGP. Dagbladet publiserte to artikler mindre i 

dette tidsrommet våren 2017 sammenlignet med høsten. Avisen publisert tre musikknyheter, 

to albumanmeldelser og to kjendisnyheter om våren. Aftenposten hadde ingen endring i antall 

artikler og publiserte igjen to artikler på formiddagen, en albumanmeldelse og en 

musikknyhet.  

 

5.2.3 Ettermiddag 
I tidsrommet 12:00 til 17:59 ble det publisert 56 artikler. 24 av artiklene var av Gaffa, 17 av 

Dagbladet, ni av VG og seks av Aftenposten. Dagbladet har en del albumanmeldelser i dette 

tidsrommet. Totalt har Dagbladet 15 albumanmeldelser, ti av dem ble publisert i dette 

tidsrommet, etterfulgt av kjendisnyheter, låtanalyse, musikknyheter og intervju. VG 

publiserte ni artikler hvor syv var musikknyheter og to var kjendisnyheter. Aftenposten 

publiserte seks artikler, hvor tre var musikknyheter og tre var albumanmeldelser. 

 Samme tidsrom våren 2017 publiserte VG fem kjendisnyheter, to musikknyheter og 

to intervju – én artikkel mer enn høsten. Dagbladet publiserte seks artikler mindre i denne 

perioden. Avisen hadde 15 albumanmeldelser på høsten i dette tidsrommet, mens om våren 

ble det tallet redusert til seks. Avisen hadde i tillegg to musikknyheter, to intervju og en 

kjendisnyhet. Aftenposten publiserte én artikkel mer om våren. Høsten var artiklene likt 

fordelt mellom musikknyheter og albumanmeldelser. Om våren hadde avisen fem 

albumanmeldelser og én musikknyhet.  

 

5.2.4 Kveld 
Høsten 2016 mellom 18:00 og midnatt er da Aftenposten publiserte mest med elleve artikler. 

Begge konsertanmeldelsene var publisert i dette tidspunktet og det samme kveld som 

konsertene fant sted. Aftenposten publiserte alt fra albumanmeldelser til musikknyheter, 
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intervju, debatt og musikalanmeldelse i mellom klokken 18 og midnatt. Dagbladet publiserte 

tolv artikler i dette tidsrommet, Gaffa ni og VG åtte.  

 Samme tidsrom våren 2017 publiserte Aftenposten tolv artikler i form av fire intervju, 

tre film- og fjernsynsrelaterte artikler, to musikknyheter, to festivalnyheter og én 

debattartikkel. VG publiserte tre artikler mer sammenlignet med høsten. Avisen publiserte 

fire kjendisnyheter, tre fjernsynsartikler, én musikknyhet og ett intervju. Dagbladet publiserte 

fem mindre artikler i dette tidsrommet i form av tre albumanmeldelser, to intervju og en sak 

om MGP.   

 

5.2.5 Natt 
Aftenposten har ingen artikler publisert om natten verken om høsten eller våren. Både Gaffa 

og Dagbladet har seks artikler hver om høsten, mens VG har to. Gaffa har kun publisert 

fotoartikler om natten. Konsertbilder publisert natten etter en konsert har funnet sted. 

Dagbladet publiserte konsertanmeldelsen av The Cure, en musikknyhet og fire intervju i løpet 

av natten. VG publiserte også konsertanmeldelse av The Cure og én nyhet om Leonard 

Cohen.  

 VG publiserte våren 2017 flere artikler om natten i forhold til høsten, mens Dagbladet 

publiserte færre. VG publiserte tre kjendisnyheter, én musikknyhet og én artikkel om MGP. 

Dagbladet publiserte to musikknyheter og to intervju. Denne våren publiserte Gaffa én 

musikknyhet om natten.  
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5.3 Hva artiklene handler om 
 

 
Figur 5: Oversikt artikler 
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5.4 Musikknyheter 
Musikknyheter er den type artikkel som er mest publisert blant avisene og nettsidene. Den 

dagen med flest artikler er den 13. oktober 2016: 23 nyheter ble publisert av totalt 36 artikler. 

Dette kan ha en sammenheng med annonseringen av Bob Dylan som mottaker av Nobelpris i 

litteratur den dagen (Norli & Svendsen, 2016). VG, Dagbladet, Aftenposten, Gaffa og 

Musikknyheter.no har alle én nyhet om Bob Dylan på denne dagen. I dagene som fulgte 

publiserte VG to artikler til om Dylan den 16. og 17.oktober. Dagbladet 14. og 15.oktober, 

Aftenposten og Musikknyheter.no dagen etter, og Gaffa 17., 18. og 21. oktober. Hissig og 

Panorama skrev ikke om Dylan i denne perioden. Nobelprisen kan også være grunnen til at 

de fleste av nyhetsartiklene handlet om musikksjangeren rock.  

Høsten 2016 var det fem nyhetsartikler om Kygo og Maty Noyes. VG publiserte fire 

artikler om hendelsen at Kygo spilte to konserter på The Hollywood Bowl med flere 

gjesteartister, men uten Noyes (Talseth, 2016c). Gaffa publiserte en artikkel om samme 

hendelse. VG, Gaffa og Musikknyheter.no har én nyhetsartikkel om Ariana Grande. Hun ble 

bekreftet til Norge i denne perioden.  

Våren 2017 hadde ingen store nyhetsdager. Men nyheten om Metallica som skal 

turnere med norske Kvelertak i 2018 førte til en nyhetssak hos alle tre aviser, mens 

Musikknyheter.no publiserte to nyhetsartikler – en med fokus på Metallicaturné og en med 

fokus på Kvelertak som oppvarmingsband. Alle fem nyhetsartikler publisert 16. mars 2017. 

En annen nyhet som fikk nettsidene til å publisere var bortgangen av Chuck Berry. 

Gaffa som egentlig ikke skulle publisere noe før 20. mars valgte å dele nyheten natt til 19. 

mars 2017. VG, Aftenposten og Musikknyheter.no skrev også om denne nyheten. Dagbladet 

gjorde det uken etter, og faller dermed bort fra studiens statistikk.   

 

5.4.1 Kjendisnyheter 
Nyheter om artister som ikke handler om artisten som musiker, men som kjendis blir her 

kalla kjendisnyheter. Det er ti artikler om kjendiser publisert på avisenes musikksider. Syv 

artikler publisert av VG og tre publisert av Dagbladet høsten 2016.  

Dagbladet skrev blant annet om Celine Dion som aldri hadde kysset noen annen enn 

ektemannen (Ferkingstad, 2016), Skattelistene 2015 som handlet om inntektene til artister og 

andre norske kjendiser (Braseth, 2016) og om Agnete Johnsen som fikk Åpenhetsprisen om 

ærligheten om sin mentale helse (Lindblad, 2016).  
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VG valgte også å fortelle om Agnete Johnsen og Åpenhetsprisen (Wallenius, 2016), 

Astrid S hyllet av en sexolog for et bilde (Talseth, 2016a), Geri Halliwells babymage 

(Pettersen, 2016c), Justin Bibers melkeglass (Ighanian, 2016), Magdi Ytreeiede Abdelmaguid 

fra Karpe Diem er blitt trebarnsfar (Johansen, 2016), om Cheryl Fernandez-Versinis 

skilsmisse (Svendsen, 2016) og at Lars Vaular venter sitt andre barn med kona (Talseth, 

2016b). Bare med disse syv artiklene kan man se at VG har seks ulike journalister på 

kjendisjournalistikken.  

Artister som ble foreldre, hårfrisyren til Katy Perry og dødsårsaken til George 

Michael var noen av musikknyhetene som preget våren 2017. 

Kjendisnyhetene ble publisert på avisenes musikknettsider. Denne typen nyhetsform 

ser ut til å være et fenomen kun dekket av avisene.  

 

5.4.2 Festivalnyheter 
Festivalnyheter er nyheter om musikkfestivaler, det vil si om nye festivaler, om festivaler blir 

lagt ned, og mesteparten når artister blir bekreftet til en festival. Majoriteten av 

festivalnyheter kom fra musikknettsidene høsten 2016, Gaffa med fem artikler og 

Musikknyheter.no med én artikkel. Avisene hadde én artikkel merket festivalnyhet og den 

kom fra Aftenposten. Med dette kan man ikke si at dette er et fenomen kun fra 

musikknettsidene, men det er noe avisene skriver sjeldnere om i forhold til musikknettsidene.  

 Våren 2017 skrev VG en festivalnyhet og Aftenposten publiserte to. Majoriteten kom 

igjen fra musikknettsidene – Musikknyheter.no publiserte elleve artikler om festivaler og 

Hissig publiserte én artikkel. Musikknyheter.no hadde også noen anmeldelser fra by:Larm, 

men de er regnet som anmeldelser og ikke festivalnyheter.  

Kun norske festivaler ble omtalt av både aviser og musikknettsider.   

 

5.5 Konsert- og albumanmeldelser 
Fra intervjuene i forrige kapittel ble det kartlagt at det finnes forskjeller mellom hvilke 

artister og band som blir anmeldt. Bandet og konserten som ble dekket mest på høsten er The 

Cure, med syv artikler som utgjør 2,5 prosent av det som har blitt publisert i den perioden. 12. 

oktober publiserte Gaffa en konsertanmeldelse og et fotogalleri fra The Cures konsert som 

var i Oslo Spektrum kvelden før. Musikknyheter.no publiserte en konsertanmeldelse samme 

dato. 15. oktober publiserte Hissig en anmeldelse av samme konsert. Av avisene i studien 
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publiserte VG, Dagbladet og Aftenposten en konsertanmeldelse 12. oktober. Alle utenom 

Hissig publiserte anmeldelsen på samme dato.  

Lady Gaga og Leonard Cohen kom ut med nye album i denne perioden og begge 

hadde seks artikler i denne perioden. Placebo var på Norgesbesøk og ble også omtalt seks 

ganger.  

 Våren var det enda mindre anmeldelser både på album- og konsertfronten. Se 

følgende grafer: 

 

 
Figur 6 og 7: Anmeldelser høst 2016 og vår 2017 
 

Den største forskjellen i avisene fra høst til vår, er at de ikke har anmeldt en eneste konsert.  
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Honningbarna Bjørn Eidsvåg og Nils Bech, men også utenlandske som Lady Gaga og Green 

Day. 53 prosent av albumanmeldelsene er av norske artister og band. Dagbladet stiller likt 

med VG som har anmeldt én konsert om høsten, også The Cure. Våren 2017 var det derimot 

ingen konsertanmeldelser, og kun ti albumanmeldelser. Det er en nedgang på 33 prosent på 

albumdekningen til Dagbladet.  

Aftenposten anmeldte to konserter høsten 2016: The Cure og Kent. Av 

albumanmeldelser finner man blant annet Lady Gaga og Leonard Cohen som utenlandske 

artister, og Wardruna, Hellbillies og Kaja Gunnufsen blant norske artister. 57 prosent av 

albumanmeldelsene er av norske artister og band. Våren 2017 stiller Aftenposten likt når det 

kommer til antall albumanmeldelser, syv på høsten og det samme om våren. Både 

Aftenposten og Dagbladet anmeldte norske Greasy Gravy, svenske Zara Larsson, Ed Sheeran 

og The Shins.  

 

5.5.2 Musikknettsidenes konsert- og albumanmeldelser 
Grafen viser at Gaffa er den som har anmeldt mest album høsten 2016, men er på lik linje 

med Musikknyheter.no når det kommer til antall konsertanmeldelser. Både Hissig og 

Panorama anmeldte ett album hver på høsten.   

Gaffa publiserte totalt 30 anmeldelser i løpet av en to ukers periode høsten 2016: 

hvorav 22 er album- og åtte er konsertanmeldelser. Av norske album var det totalt syv, som 

utgjør 31,8 prosent. I likhet med avisene finner man Wardruna, Kaja Gunnufsen, Nils Bech 

og Honningbarna blant norske artister og band, samt Leonard Cohen og Lady Gaga blant 

utenlandske. Ulikt fra avisene som ikke anmeldte en eneste konsert av norske artister på 

høsten, anmeldte Gaffa to: Maria Mena og Cezinando. I tillegg anmeldte de The Cure, Kent, 

Bob Hund og Placebo.  

På høsten ligger Musikknyheter.no på andre plass når det gjelder anmeldelser med 

totalt 22 album-og konsertanmeldelser. Fire av 14 albumanmeldelser var av norske artister og 

band noe som utgjør 29 prosent norskdekning. Kaja Gunnufsen og Leonard Cohen er noen 

gjengangerne i denne perioden, som også dukker opp i albumanmeldelsene til 

Musikknyheter.no. Av åtte konsertanmeldelser var det én konsert som var av et norsk band: 

Kampfar. The Cure, Kent, Placebo og Bob Hund er noen av artistene som Musikknyheter.no 

har felles med Gaffa.  

Musikknyheter.no er den eneste nettsiden som har økning på både album- og 

konsertanmeldelser fra høst til våren, og er nettsiden med mest artikler våren 2017. En 
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tredjedel av nettsidens albumanmeldelser var av norske artister som Jagged Vision, Espen 

Kraft og Hvitmalt Gjerde. Nettsiden publiserte en anmeldelse av Daniel Kvammens album 14. 

mars, men albumet kom ut 24. februar. Aftenposten publiserte anmeldelsen av Kvammens 

album 23. februar (Westad Stuen, 2017) og Dagbladet 24. februar (Øyre, 2017). Av 

konsertanmeldelser har Musikknyheter.no en økning på 27 prosent, det kan ha noe med at 36 

prosent av konsertanmeldelsene var fra by:Larm-festivalen som foregikk i Oslo 2. – 4. mars. 

Alle by:Larm-anmeldelsene var av norske artister. Nettsiden anmeldte også norske 

Highasakite som spilte i Oslo Spektrum.  

Hissig anmeldte ett album høsten 2016 og det var av norske Senjahopen. Av de fire 

konsertene som ble anmeldt, var Seigmen norskrepresentert. I likhet med de andre nettsidene 

ble The Cure, Placebo og Bob Hund anmeldt. Ulikt fra Musikknyheter.no og Gaffa som 

anmeldte Bob Hunds konsert i Oslo, anmeldte Hissig deres konsert i Horten. Bob Hund og 

The Cures anmeldelser ble publisert fire dager etter konserten hadde tatt sted, og Placebo tre 

dager etter. Sammenlignet med våren 2017 har også Hissig en liten nedgang. Fra ett album til 

null, og fra fire konsertanmeldelser til tre. Ingen av de tre konsertanmeldelsene var av norske 

artister. På likhet med Musikknyheter.no anmeldte Hissig også Gojira, i tillegg til Skunk 

Anansie og Cloud Nothings.  

Panorama publiserte én artikkel høsten 2016. Det var en anmeldelse av norske 

Veislakt, og den eneste som anmeldte dette albumet ut av alle som var med i studien. Våren 

2017 publiserte Panorama ingen artikler og per 8. mai 2017 har ikke nettsiden publisert noe 

siden 13. februar 2017.  

 

5.5.3 Fredag - den store anmelderdagen?  
I kapittelet om musikkjournalistikk, ble det presentert at fredag var blitt den nye 

musikkdagen, ikke bare i Norge, men også på verdensbasis (Grow, 2015). VG var en av dem 

som var tidlig ute med å gjøre fredag til dagen med albumanmeldelser (Dahl, 2011). Den ene 

albumanmeldelsen VG publiserte i løpet av de to periodene, ble publisert på en lørdag. Hissig 

og Panorama publiserte også én anmeldelse i løpet av periodene. Hissig publiserte sin fredag 

14. oktober og Panorama tirsdag 11. oktober. Den dagen Dagbladet publiserte mest 

albumanmeldelser var mandag 17. oktober med fem anmeldelser. Aftenposten har to dager 

med tre anmeldelser, torsdag 9. og 16. mars. Gaffa publiserte seks anmeldelser torsdag 13. 

oktober, som gjør den til dagen med mest anmeldelser sammen med to anmeldelser fra 
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Musikknyheter.no. Musikknyheter.no sin dag med flest anmeldelser er søndag 19. mars med 

fire albumanmeldelser.  

 Det ser ut som om det er torsdag og fredag som er den store albumanmeldelsesdagen. 

På høsten er det torsdag den 13. oktober og fredag den 21. oktober som utpeker seg med åtte 

og syv anmeldelser. Det er Gaffa med sine seks og fem anmeldelser som har majoriteten av 

anmeldelser begge dager, med to artikler fra Musikknyheter.no på torsdagen og to artikler fra 

Dagbladet på fredagen. 

Torsdag den 9. og fredag den 10. mars er dagene som utpeker seg på våren med flest 

albumanmeldelser. Torsdagen er det Aftenposten som har tre anmeldelser og 

Musikknyheter.no med to. Fredagen har Musikknyheter også to anmeldelser og Dagbladet 

har fire.  

På høsten publiserte Dagbladet anmeldelser på mandag, fredag og lørdag. På våren 

var det nok en gang albumanmeldelser på mandag og fredag, men var det ingen anmeldelser 

på lørdagene. Onsdag 8. mars hadde én anmeldelse. Dagbladet publiserte ikke 

albumanmeldelser på tirsdag, torsdag og søndag.  

Aftenposten har albumanmeldelser på mandager, onsdag, torsdag og lørdag. På våren 

var det kun onsdag 8. mars og torsdagene 9. og 16. mars.  

Gaffa publiserte albumanmeldelser kun på onsdag, torsdag og fredag på høsten.  

Musikknyheter.no er nok den nettsiden i studien som publiserer albumanmeldelser på 

alle dager i uken, dette gjelder kun for våren 2017. På høsten publiserte Musikknyheter.no 

ikke på mandager og onsdager.  

 

5.6 Poenggivning i anmeldelser 
Høst / vår P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 Totalt Gjennomsnitt 

VG 0  0 1 1 0 0 2 3,5 

Dagbladet 0 0 3 / 3 8 / 3 5 / 4 0 16 3,6 / 4,1 

Aftenposten 0 0 / 1 1 / 1 4 / 1 3 / 4 2 10 4,6 / 4,1 

Gaffa 0 1 7 13 8 2 31 4,1 

Musikknyheter.no 0 0 0 / 1 9 / 12 12 / 10 1 / 1 22 4,6 / 4,5 

Hissig 0 0 0 0 3 / 1 2 / 1 5 5,2 / 5,5 

Panorama 0 0 0 1 0 0 1 4 

Totalt (antall) 0 1 / 1 12 / 5 36 / 16 31 / 19 7 / 2 87 / 43 4,2 / 4,6 

Figur 8: Poenggivning i anmeldelser 
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Tabellen viser at det blitt gitt totalt 87 poenggivninger høsten 2016, men ovenfor står det 85 

konsert- og albumanmeldelser. Grunnen til at det er to poenggivninger mer i tabellen er at én 

av albumanmeldelse er ikke tatt med, og to filmanmeldelser og en musikal er med i tabellen 

over poeng som er gitt ut. Det samme er for våren 2017, det er blitt gitt 43 rangeringer til 46 

anmeldelser. To av albumanmeldelsene til Musikknyheter.no var merket med «retro» som er 

mer en omtale av albumene enn en anmeldelse. Hissig har også omtalt konserten til Cloud 

Nothings uten å rangere den.  

Som vist i punkt 3.3.2 har rangeringen av anmeldelser gjort om fra terningkast, 

prosent, én til ti rangering ble til poenggivning fra én til seks, hvor seks er best. Ovenfor viser 

figur 8 hvilke poeng avisene og nettstedene har gitt i løpet av innsamlingsperiodene i tillegg 

til gjennomsnitt. Da tabellen over viser en blanding av konsert-, album-, musikal- og 

filmanmeldelser, vises det gjennomsnitt på kun album og konserter per avis og nettsted i figur 

9 nedenfor. 

 
Høst / vår VG DB AP Gaffa MN Hissig Pan. Gjennomsnitt 

Album 3 4,2 / 4,1 4,8 / 4,1 3,9 4,6 / 5,1 5 4 4,2 / 4,4 

Konsert 4 3 4,5 4,3 4,7 / 4,5 5,5 / 5,5 - 4,3 / 5 

Gjennomsnitt 3,5 3,5 / 4,1 4,7 / 4,1 4,1 4,7 / 4,8 5,2 / 5,5  4 Totalt: 4,2 / 4,7 

Figur 9: Poenggivning i album- og konsertanmeldelser 
 

5.6.1 Avisenes poenggivning 
VG gav tre i poeng til Knut Anders Sørums album og fire til The Cures konsert i Spektrum. 

Disse tallene gjelder for høsten 2016, da VG ikke anmeldte noe våren 2017. 

Dagbladet gav The Cures konsert en tre. Avisen anmeldte 15 albumer høsten 2016, 

hvor to fikk 3er, åtte fikk 4er, og fem fikk 5er. Det blir et gjennomsnitt på fire poeng i 

albumanmeldelser. Våren 2017 anmeldte Dagbladet ti albumer og ingen konserter. 

Rangeringene av albumene gikk slik: tre fikk tre poeng, tre fikk fire poeng og fire fikk fem 

poeng.  

Aftenposten har en filmanmeldelse høsten 2016 (film om bandet Oasis), som de gav 

en 4er. Avisen anmeldte en musikal som de også gav fire. De gav tre til Kents konsert og 

fullpott til The Cures konsert. Ser man bort ifra rangeringen av Bob Dylans album, anmeldte 

Aftenposten seks album. To fikk 4 poeng, tre fikk 5er og albumet til Christian Wallumrød 

Ensemble fikk seks. Det blir cirka et gjennomsnitt på fem (4,8) i albumanmeldelser. Ut i fra 

de to konsertene kan man si at gjennomsnittet til konsertanmeldelsene ligger midt i mellom 
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fire og fem. Våren 2017 anmeldte Aftenposten syv album. Ed Sheeran fikk to i poeng, Zara 

Larsson fikk tre, Depeche Mode fikk fire og de resterende fire artistene fikk hver sin 5er.  

 

5.6.2 Musikknettsidenes poenggivning 
I høstperioden anmeldte Gaffa samme film som Aftenposten og gav den en 5er. Nettsiden 

anmeldte åtte konserter hvor én konsert fikk tre poeng, tre konserter fikk fire poeng (deriblant 

The Cure og Kent), og fire konserter fikk fem poeng. Gaffa anmeldte 22 albumutgivelser. Ett 

album fikk to poeng, seks stykker fikk tre, ti fikk 4er, tre fikk 5er og to fikk fullpott. 

Oppsummert ligger konsertanmeldelsene og albumanmeldelsene på gjennomsnittlig på fire 

poeng.   

Musikknyheter.no anmeldte like mange konserter som Gaffa på høsten. Tre konserter 

ble gitt fire poeng, inkludert The Cure og Kent, det vil si enten seks eller syv av ti. Fire 

konserter fikk fem poeng og Placebo fikk full pott ti av ti, altså seks poeng. 14 

albumutgivelser ble anmeldt i denne perioden, hvor seks fikk 4er og åtte fikk 5er. 

Oppsummert for Musikknyheter på høsten ligger konsertanmeldelsene på fem i gjennomsnitt, 

og en nærmere fem på albumanmeldelser også. På våren anmeldte Musikknyheter.no ett 

album mer og tre konserter mer sammenlignet med høsten. Fire av konsertanmeldelsene var 

av fire norske artister som spilte på by:Larm lørdagen før. To konserter fikk fire, en fikk tre 

og fikk fem, som gir by:Larmkonsertene fire poeng i gjennomsnitt. I tillegg til by:Larm 

anmeldte Musikknyheter.no syv andre konserter, to av dem norske. Frida Ånnevik fikk fire 

poeng Highasakite fikk fem. Av de resterende utenlandske fikk to av dem fire poeng, to fikk 

fem og en fikk seks. Totalt av alle konsertene, inkludert by:Larm, gav Musikknhyeter.no 

konsertene 4,5 poeng i snitt. 13 av 15 av albumanmeldelsene ble rangert. Fem av albumene 

var av norske artister som tilsammen fikk 4,8 i snitt. Ikke-norske artister fikk 4,2 i snitt, og 

totalt fikk alle albumomtalene 4,4 i gjennomsnitt. 

Hissig anmeldte ett album om høsten, det var av Senjahopen som fikk 85 prosent, det 

vil si fem poeng. Nettsiden anmeldte fire konserter hvor to fikk 5ere og to fikk 6ere. The 

Cure fikk 75 prosent som utgjør fem poeng, mens Placebo fikk 90 prosent som da blir en 6er. 

Høstkonsertene fikk gjennomsnitt på 5,5. Hissig anmeldte ingen album våren 2017. 

Konserter som ble anmeldt og fikk omtale var Skunk Anasie som fikk 80 prosent som blir 

fem poeng. Gojira som fikk 90 prosent som tilsvarer fullpott, og Cloud Nothings som var 

skrevet av en engelsk gjesteskribent og som ikke ble rangert.  
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Panorama gav fire poeng til albumet av Veislakt høsten 2016, og hadde ingen 

anmeldelser våren 2017.  

 

5.6.3 Likheter og forskjeller i poenggivningen 
Både avisene og nettstedene har gitt full pott til konserter om høsten. Det er kun Gaffa som 

har gitt full pott i albumanmeldelser og gitt to til ett album. Aftenposten gav to til et album på 

våren 2017.  

Som vi ser i figur 8 er det blitt gitt mest av 4ere på høsten og 5ere på våren. På høsten 

gav Musikknyheter.no mest av fem, og på våren mest av fire. I begge sesonger har Hissig kun 

gitt femmere og seksere i poenggivningen.  

Ser på gjennomsnittet, ligger det likt når det kommer til albumanmeldelser på høsten. 

For både avisenes musikksider og musikknettsidene er gjennomsnittet på fire poeng, altså 4,2 

og 4,3. De er annerledes med tanke på konsertanmeldelser, hvor avisenes gjennomsnitt er 

rundet opp til fire, og nettsidene rundet opp til fem poeng. Det kan ha noe med at 

musikknettsidene har anmeldt langt flere konserter enn avisene, men de har også anmeldt 

flere album enn avisene.  

Ser man på enkelte konserter om høsten, som for eksempel The Cure, så varierer 

poenggivningene. Avisene imellom har gitt konserten tre, fire og seks. Nettstedene gav The 

Cure to 4ere og en 5er. Det var Dagbladet som gav tre poeng. Anmeldelsen kort fortalt: det 

var kjedelig (Klev, 2016). Aftenposten gav seks, og anmelder Sviland (2016) sa at det var å 

delta på noe helt spesielt, men nederst i artikkelen står det at Aftenpostens anmeldelse er 

basert på de to første timene av konserten. Samlet veiet opp mot hverandre ligger avisene og 

nettstedene likt. Regner man ut gjennomsnittet på hva konserten har fått, havner både avisene 

og nettstedene på 4,3. Man kan si at sammensatt har de anmeldt på lik linje.  

Det er få konserten på våren som kan sammenlignes, siden avisene ikke anmeldte en 

eneste konsert. Både Musikknyheter.no og Hissig gav metallbandet Gojira full pott for deres 

konsert på Sentrum Scene. Begge anmeldte også Cloud Nothings, men Hissig skrev kun en 

omtale med ingen poeng. Ellers var konsertdekningene ulikt.  

Albumanmeldelsene av Leonard Cohen på høsten var likt for både aviser og 

nettsteder, hvor både Dagbladet, Aftenposten, Gaffa og Musikknyheter.no gav albumet fem 

poeng. Sammenligner man en norsk artist som de fleste anmeldte, Kaja Gunnufsen, ligger de 

nokså likt der også. Dagbladet, Aftenposten og Musikknyheter.no gav albumet fem, mens 

Gaffa gav tre poeng. På våren var det bare Dagbladet, Aftenposten og Musikknyheter.no som 
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anmeldte album. Det eneste albumet de hadde til felles er The Shins. Aftenposten og 

Musikknyheter.no gav albumet fem, mens Dagbladet gav tre.  

I begge perioder er det ganske få av artistene som har blitt anmeldt av både avis og 

musikknettsider samtidig. Derfor er det et fåtall av artister som kan sammenlignes.  

 
5.7 Intervju 
På høsten stod intervjuene for seks prosent av alle publiserte intervju, på våren 11.2 prosent.  

Alle nettsidene utenom Panorama har gjort intervju med artister eller mennesker i 

musikkbransjen høsten 2016. Totalt ble det publisert 17 intervju i denne perioden, hvor 

Dagbladet stod for over 40 prosent med syv publiserte intervju. Dette er mye sammenlignet 

med våren da Dagbladet stod for 32 prosent av intervjuene og da med seks intervju.  

Både Gaffa og Musikknyheter.no hadde tre intervju om høsten, Aftenposten 

publiserte to intervju, mens VG og Hissig hadde ett intervju. Våren 2017 var det ingen 

intervju fra Gaffa, Hissig eller Panorama, men VG, Musikknyheter.no og Aftenposten 

publiserte flere intervju denne gangen i forhold til høsten.  

Av norske artister om høsten har Dagbladet intervjuet Ola Hilmen, Hellbillies, Sondre 

Mulongo Nystrøm, Knut Anders Sørum og Rune Rudberg. Av utenlandske Leonard Cohen 

og svenske Carola. Gaffa intervjuet Frank Carter, Bruce Springsteen og Agnes Obel. 

Musikknyheter.no: Moddi, Kampfar og House by the Lake. VG: Norah Jones. Og tilslutt 

Hissig som intervjuet bandet MoE. Totalt er over halvparten av de intervjuede artistene 

norske. Alle utenom Gaffa og VG intervjuet norske artister.  

Gaffa sitt intervju med Agnes Obel er blitt oversatt til norsk fra Gaffa Danmark. Det 

samme gjelder intervjuet med Bruce Springsteen. Det er kun intervjuet med Frank Carter 

Gaffa har gjort selv.  

På våren 2017 var det heller ingen av avisene eller nettsidene som hadde intervjuet de 

samme personene. Aftenposten intervjuet norske Christian «Ravi» Johansen, Svein Bjørge og 

Cecilie Ore. Blant dem var det også et intervju med svenske Benny Borg. Dagbladet 

intervjuet kun norske artister i vårsesongen, disse er Øystein Greni, Benedicte Adrian, Astrid 

S, Kristian Valen, Mari Boine og Sigrid. VG intervjuet norske TIX, JOWST, Matoma, og den 

utenlandske artisten Julia Michaels. Musikknyheter.no intervjuet tre norske ut av sine fem 

intervju på våren, Atle Rasmussen fra Larvik Gitarfestival, Billie Van, og bandet Kid Astray. 

Av utenlandske intervjuet dem Gojira og svenske Johnossi.  
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Fordelingen av intervju på våren er jevnere fordelt blant nettstedene sammenlignet 

med høsten. Høsten stod Dagbladet for 41 prosent av intervjuene som var blitt publisert, på 

våren 32 prosent. Musikknyheter stod for 17,5 prosent om høsten og 26 prosent om våren, 

VG hadde seks prosent om høsten og 21 prosent om våren, Aftenposten hadde tolv prosent 

om høsten og 21 prosent om våren. Gaffa hadde 17,5 prosent og Hissig hadde seks prosent 

om høsten.  

 

5.8 Artister 
5.8.1 Nobels litteraturpris og en svensk avskjed 
Det er ikke mange artister de ulike nettsidene har felles. Tidligere i dette kapittelet er det blitt 

presentert at The Cure er felles for alle utenom Panorama på høsten. Bob Dylan og Leonard 

Cohen er felles for de fleste utenom Hissig og Panorama. Både Lady Gaga og Leonard Cohen 

er store og kjente artister som gav ut album i denne perioden, derfor er også disse hyppig 

nevnt. Placebo er nevnt like mange ganger som Gaga og Cohen, men kun av 

musikknettstedene, da Placebo spilte konsert på Sentrum Scene i Oslo i denne perioden.  

Bob Hund er et band som ikke har blitt nevnt av avisene, men av musikknettstedene 

Gaffa, Musikknyheter.no og Hissig. Artistene Drake, Øystein Greni, Red Fang og Darkthrone 

er en håndfull som er felles for kun Gaffa og Musikknyheter.no. Mens Knut Anders Sørum 

har en albumanmeldelse i VG og et intervju i Dagbladet. 

Under intervjuene med journalistene og skribentene, sa avisene og Gaffa at det er 

Spektrum og oppover som prioriteres av konserter her til lands. Man har allerede sett god 

dekning av The Cure fra både aviser og nettsteder, men Kent spilte også i Spektrum i. De 

spilte to utsolgte konserter i hovedstaden. Ingen av konsertene ble anmeldt av VG, men 

avisen hadde en nyhetsartikkel da bandet annonserte sin avskjed tidligere samme år 

(Johansen, 2016). Johansen skrev at Kent er kanskje Skandinavias største band de siste 20 

årene. Dagbladet skrev også om Kents planer om å legge opp i mars 2016, men anmeldte 

ikke konsertene i Spektrum oktober samme år (Bakkejord & Malm, 2016). Akkurat som VG 

og Dagbladet skrev Aftenposten om Kents avskjed i mars 2016 (NTB, 2016a), men var den 

eneste avisen som anmeldte konserten, sammen med nettstedene Gaffa og Musikknyheter.no.  

Astrid S, Knut Anders Sørum og fjernsynsprogrammet Stjernekamp er noe avisene 

skrev om på høsten, som ikke nettsidene skrev om. Astrid S er kjent fra Idol og Knut Anders 

Sørum er kjent fra både MGP og Stjernekamp. Marcus og Martinus er kjent fra MGP Junior, 

ble skrevet om av VG, Dagbladet og Gaffa i denne perioden.  
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5.8.2 Melodi Grand Prix og Metallicasupport 
Det var flere felles artister i høstsesongen i forhold til våren. Både Dagbladet, Hissig og 

Panorama publiserte mindre artikler sammenlignet med høsten året før.  

Tidligere i kapitelet har man sett hvilke artister nettsidene og avisene har felles når det 

kommer til anmeldelser. Det betyr nødvendigvis ikke at det er dem det skrives mest om. Selv 

om noen anmeldelser har felles artister fra både nettsidene og avisene, er det i 

musikknyhetene og fjernsynsrelaterte artikler det blir skrevet mest om én artist eller band. 

Totalt blir det skrevet mest om bandet Jowst og det direktesendte fjernsynsprogrammet MGP. 

6,5 prosent av artiklene handler om Jowst og MGP. Det er kun avisene som har skrevet om 

Jowst og MGP. Dagbladet publiserte to, Aftenposten tre, og VG skrev åtte saker om den 

norske MGP finalen. I tillegg publiserte VG to artikler om den svenske Melodifestivalen.  

Tidligere har man sett at nyhetssaken om Metallica og Kvelertak førte til fem 

nyhetsartikler om dem. I tillegg til at Musikknyheter.no publiserte to artikler om den samme 

saken, delte siden også en nyhetssak om en musikkvideo fra Kvelertak i denne perioden. 

Tilsammen ble Kvelertak nevnt fem ganger, og Metallica fire. Artiklene om dem utgjorde 3,6 

prosent av de publiserte artiklene i vårperioden.  

I vårperioden skrev avisene blant annet om Kurt Nilsen, Astrid S og Marcus & 

Martinus: artister kjent fra talentprogram på fjernsynet. Musikknettsidene skrev ikke om de 

sistnevnte artistene, men ulikt fra avisene skrev nettsidene om: Hvitmalt Gjerde, Blood 

Command og Highasakite. 

Artisten som fikk Gaffa til å publisere en dag før de egentlig skulle annonsere at de er 

tilbake, var nyheten om Chuck Berrys dødsfall. VG, Aftenposten og Musikknyheter.no delte 

også denne nyheten. Chuck Berry artiklene utgjorde 2,4 prosent av det som ble publisert 

våren 2017. 

 

5.9 Musikksjanger 
Høsten 2016 hadde seks av syv nettsider publisert mest artikler knyttet til musikksjangeren 

rock. VG skiller seg ut med pop som den sjangeren det er flest artikler om. Dagbladet, Gaffa 

og Musikknyheter.no har pop som nummer to på listen. Egentlig har Musikknyheter.no pop 

og singer/songwriter på en delt andre plass. Det er kun Aftenposten som har klassisk som den 

nest mest skrevne sjanger, og den eneste i hele studien som har skrevet om klassisk musikk. 

Hissig er den eneste som har metal som ant mest skrevne sjanger med to artikler knyttet til 

musikksjangeren. 
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 Sammenlignet med våren er det pop som er på topp som dekker 35 prosent av 

artiklene. Alle avisene har skrevet mest om den sjangeren, mens musikknettsidene har så vidt 

skrevet mest om rock, som dekker 25 prosent av de publiserte artiklene om våren.  

 Alle avisene har som sagt skrevet mest om pop, og både Aftenposten og Dagbladet 

har rock som den nest mest skrevne sjanger. VG har elektronika/EDM som nest mest 

skrevne. Hissig har lik fordeling som høsten, mest rock etterfulgt av metal. Gaffa har én 

artikkel om rock, og Panorama publiserte ingenting i denne perioden. 

 

5.9.1 Sjangerfordeling blant artiklene og norske artister 
Det var mest publisert album- og konsertanmeldelser, samt musikknyheter, kjendisnyheter og 

intervju, i begge innsamlingsperioder. I høstperioden var det 24 albumanmeldelser av artister 

innen rock, 13 innen pop, og ti innen singer/songwriter. Av konsertanmeldelser dominerte 

rock med 17 artikler, to på metal og to på singer/songwriter. Rock dominerte også under 

musikknyheter med 48 artikler, 31 artikler med pop og ti med EDM. Kjendisnyhetene hadde 

pop med syv artikler i majoriteten, og syv artikler med rock i intervjuene.  

 På våren var det igjen rock som dominerte albumanmeldelsene, men denne gang med 

litt mindre artikler. Det var 14 artikler med rock, ti med pop og tre med HipHop/Rap. Den 

største forskjellen er kun fem konsertanmeldelser med rock i denne perioden, etterfulgt av 

fire med pop og to anmeldelser av metalkonserter. Av musikknyheter var 21 av artiklene 

knyttet til pop, 19 artikler om rock, og seks nyhetsartikler om metal. Igjen var det pop som 

herjet kjendisnyhetene med tolv artikler. Pop var også den sjangeren det ble gjort flest 

intervjuer av, med åtte artikler.  

 Av norske artister på høsten, var 26 av artiklene innen sjangeren rock, 23 norske 

popartister, 19 singer/songwriters, elleve innen metal og ti under elektronika/EDM. På våren 

var det 28 artikler om norske popartister, tolv om elektronika/EDM artister, og ni artikler om 

norske artister og band innen rocksjangeren.  

 

5.9.2 Sjangerfordeling blant avisene 
I høstsesongen publiserte VG elleve artikler om pop, som utgjør 41 prosent av VGs publiserte 

artikler i den perioden. I tillegg til seks artikler om rock (22 prosent) og fem artikler om 

elektronika/EDM (18 prosent). Det som kan forklare majoriteten av pop-artikler, er at 

halvparten av dem var kjendisnyheter. Tidligere har man sett at VG er den avisen som skriver 

mest om artister som kjendiser. Artiklene om elektronika/EDM kan alle knyttes til de fem 
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musikknyhetene VG skrev om Kygo. I vårfordelingen er pop på 49 prosent og 

elektronika/EDM på 24 prosent.  

 Dagbladet har 18 artikler om rock (37 prosent) og elleve artikler om pop (23 prosent) 

på høsten. Om våren har avisen 14 artikler om pop (41 prosent) og seks artikler om rock (18 

prosent). Det er ingen artister som har blitt skrevet om mer enn én gang i vårperioden, men 

om høsten er det Dylan som skiller seg ut blant artiklene til Dagbladet.  

 I likhet med Dagbladet har Aftenposten flest musikkartikler om rock på høsten, åtte 

artikler som utgjør 40 prosent. Her er det også kun Bob Dylan av artister som utpeker seg. 

Men når det kommer til klassisk musikk, som utgjør 15 prosent av artiklene, skiller 

Aftenposten seg markant ut. Avisen er den eneste som har skrevet om denne 

musikksjangeren. Artiklene er et intervju med Karl-Heinz Steffens, en nyhetsartikkel og en 

debattartikkel. Om våren har Aftenposten flest artikler som omhandler flere sjangrer 

samtidig, diverse sjangrer som ligger på 29 prosent av artiklene. Dett er for eksempel «ti tips 

til helgen» som inneholder tips til seks musikkhendelser i Oslo, festivalnyheter og MGP. Når 

det gjelder rene musikksjangrer dekker pop 24 prosent av artiklene og rock 14 prosent av 

dem.  

 

5.9.3  Sjangerfordeling blant musikknettstedene 
På høsten utgjør rock 42 prosent av Gaffas artikler, det vil si 47 av artiklene. Bandet som 

skiller seg ut i denne sjangeren er Placebo med fire artikler, og artisten Bob Dylan med like 

mange artikler. Placebo spilte på Sentrum Scene som utgjør en konsertanmeldelse og en 

fotoartikkel, i tillegg til to nyhetsartikler. 23 av Gaffas artikler var i musikksjangeren pop, 

noe som utgjør 21 prosent av de publiserte artiklene. Den eneste artisten som peker ut her er 

Lady Gaga med to nyhetsartikler og én albumanmeldelse. På våren var det kun én artikkel i 

sjangeren rock.  

 Musikknyheter.no har publisert 24 artikler om rock på høsten, som vil si 39 prosent 

av artiklene. Igjen er det Bob Dylan som skiller seg ut med to artikler. Det er ingen andre 

artister i denne sjangeren hos Musikknyheter.no som har blitt nevnt mer enn én gang, utenom 

Dylan. Nettsiden har publisert elleve artikler om sjangeren pop og like mange av 

singer/songwriter. Her er det heller ingen artister som har blitt nevnt mer enn én gang. På 

våren publiserte nettsiden igjen flest artikler om rock med 37 prosent, med pop tre artikler 

mindre, som utgjør 32 prosent. Foruten Metallica og Kvelertak, har følgende artister blitt 
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omtalt mer enn én gang: Fleet Foxes, Gojira, Amanda Delara og Highasakite. Ingen av dem 

er nevnt mer enn to ganger.  

 I høstperioden publiserte Hissig totalt 13 artikler. Seks av dem er knyttet til 

musikksjangeren rock, som utgjør 46 prosent av de publiserte artiklene. To av artiklene er i 

metalsjangeren som utgjør 15 prosent. Det er ingen artister som har blitt nevnt mer enn én 

gang hos Hissig. På våren er det igjen flest artikler om rock (57 prosent), etterfulgt av metal 

(29 prosent). Ingen artister eller band er nevnt mer enn én gang.  

 Panorama har som sagt én artikkel fra begge perioder, som gjør høsten til 100 prosent 

rock, og ingenting om våren.  

 
5.10 Fokus på norsk 
Høst / vår VG DB Aft. Gaffa MN Hissig Panorama 

Norsk artist 14 / 21 22 / 18 10 / 12 33 / 0 29 / 35 7 / 2 1 /0 

Ikke norsk 13 / 16 27 / 16 10 / 9 79 / 1 32 / 36 6 / 5 0 / 

Total artikler 27 / 37 49 / 34 20 / 21 112 / 1 61 / 71 13 / 7 1 /0 

Andel norsk 52% / 57% 45% / 52% 50% / 57% 29% / 0 48% / 49% 54% / 29% 100% / 0 

Figur 10: Andel norsk artist i artikler 
 

Fra forrige kapittel ble det bekreftet at Aftenposten og Gaffa vil helst skrive om norske band 

og artister når det kommer til anmeldelser. Av alle artikler som ble publisert av alle kilder var 

andelen 41 prosent norsk om høsten, og 50 prosent om våren, by:Larmdekningen til 

Musikknyheter.no og MGP-dekningen av avisene hjelper godt med norskandelen på våren. 

På høsten handler 50 prosent av Aftenpostens artikler om norske band, artister eller festivaler. 

På våren er prosentandelen steget til 57 prosent. På høsten er det 29 prosent av Gaffa sine 

artikler som er norskrelatert.  

Av antall artikler er det Gaffa om har skrevet mest med 33 artikler på høsten, 

etterfulgt av Musikknyheter.no med 29 artikler. Men andelsvis er det 29 prosent som er 

norske artister og band i musikkdekningen til Gaffa. Utenom Panorama (100 prosent), er det 

Hissig som har en god andel norsk i sine artikler med 54 prosent. På våren er det 

Musikknyheter.no som har skrevet flest artikler i antall, men av andel er det VG og 

Aftenposten som har mest med 57 prosent hver.  

Figur 10 viser det totale dekningen av norske artister. Det vil si anmeldelser, 

musikknyheter, debatt, fotografi, film- og fjernsynsrelatert og kjendisnyheter. Figur 11 viser 

dekning av norsk musikk i kun anmeldelsene.  
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5.10.1  Norsk andel i musikkritikk 
Høst / vår VG DB AP Gaffa MN Hissig Panorama 

Norsk album 1 av 1 / - 8 av 15 /  

1 av 10 

4 av 7 /  

1 av 7 

7 av 22 / 

- 

4 av 14 /  

5 av 15 

1 av 1 / -  1 av 1 / -  

Norsk konsert 0 av 1 / - 0 av 1 / -  0 av 2 / -  2 av 8 / -  1 av 8 / 

6 av 11 

1 av 4 /  

0 av 3 

- 

Prosent album 100 % / - 53% / 10% 57% / 14% 32% / - 29% / 33% 100% / -  100% / - 

Prosent konsert - - - 25% / -  13% / 54% 25% / - - 

Figur 11: Norsk i musikkritikk 
 

Om man fokuserer kun på albumanmeldelser kommer VG, Hissig og Panorama best ut med 

100 prosent norsk dekning på høsten. Alle hadde kun én albumanmeldelse. VG hadde én 

norsk artist, mens Hissig og Panorama hadde ett norsk band. Fire av syv album anmeldt av 

Aftenposten var av norske artister, noe som utgjør 57 prosent. Åtte av 15 av Dagbladets 

albumanmeldelser var av norske artister, noe som utgjør 53 prosent. I antall, anmeldte 

Dagbladet flere norske artister enn andre nettsteder og –aviser. Gaffa ligger under med syv 

anmeldte norske album, mens Musikknyheter.no med fire norske album anmeldt.  

På våren var det ganske få albumanmeldelser fra avisene og nettstedene. Det var kun 

Dagbladet, Aftenposten og Musikknyheter.no som anmeldte album. Dagbladet har en stor 

nedgang med 53 prosent på høsten til ti prosent på våren. Aftenposten også med nedgang 

med 57 prosent om høsten til 14 prosent om våren. Musikknyheter.no er det eneste som har 

gått opp fra 29 prosent på høsten til 33 prosent om våren.  

Ser man på andel norsk i konsertdekningen så faller VG, Dagbladet, Aftenposten og 

Panorama ut, da avisene kun anmeldte The Cure og Kent, og Panorama dekket ikke en eneste 

konsert på høsten. Gaffa dekket to norske artister ut av åtte konserter. Musikknyheter dekket 

også åtte konserter, men bare én av dem var av en norsk artist. Hissig anmeldte også kun én 

norsk artist på konsertfronten. På våren var det kun Musikknyheter.no som anmeldte norske 

konserter. Fra 13 prosent på høsten til 54 prosent om våren. 27 prosent av dem er 

by:Larmdekninger.  

 

5.11 Illustrasjon i artiklene 
Nedenfor viser figur 12 en oversikt over hvilke av aviser og nettsteder som bruker egne 

fotografer eller bruker illustrasjoner fra andre kilder. Den viser også hvilke av sidene som har 



 59 

illustrasjon til en artikkel, om en artikkel er uten, men også om man ikke henviser til kilde 

eller fotograf av bildet.  

 
Høst / vår VG DB Aft. Gaffa MN Hissig Panorama Total 

VG 7 / 14       7 / 14 

DB  4 / 8      4/ 8 

Aft.   4 / 0     4 

Gaffa    45 / 1    45 / 1 

MN     10 / 9   10 / 9 

Hissig      6 / 5  6 / 5 

Panorama        - 

Annet 20 / 22 38 / 22 16 / 20 67 / 0 7 / 9 4 / 1  152 / 74 

Ingen kilde  7 / 3 0 / 1  35 / 46 3 / 1 1 / 0 46 / 51 

Ingen illustr. 0 / 1 0 / 1   9 / 7   9 / 9 

Total 27 / 37 49 / 34 20 / 21 112 / 1 61 / 71 13 / 7 1 / 0 283 / 171 

Figur 12: Illustrasjonsoversikt 
 

«Fotografier er beskyttet etter åndsverkloven selv om fotografen ikke er profesjonell. Det er 

den som tar bildet som har fotografrettighetene uavhengig av om det er brukt andres kamera 

for å ta bildet.» (Byberg, 2014). Åndsverkloven §3 sier at opphavsmannen har krav på å bli 

navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres 

tilgjengelig for allmenheten.  

VG og Gaffa navnga enten fotograf eller navn på leverandør av visuelt innhold, som 

Scanpix. Aftenposten, Dagbladet, Musikknyheter.no, Hissig og Panorama oppgav ikke kilde 

til enkelte av bildene sine. Musikknyheter.no publiserte 61 artikler på høsten, hvorav 52 

hadde fotografi, men bare 17 av dem ble kreditert for arbeidet. 35 av bildene til 

Musikknyheter.no var det ikke oppgitt bildekilde. På våren var det 64 av 71 artikler av 

Musikknyheter.no hadde illustrasjon 46 av dem var ikke kreditert fotograf eller kilde, det vil 

si at 72 prosent av artikler med fotografi eller illustrasjon var ikke kreditert.   

 

5.12 Oppsummert 
Totalt ble det publisert 283 artikler mellom 10. og 23.oktober 2016. Musikknettstedene stod 

for 66 prosent av innholdet med 187 publiserte artikler. Gaffa publiserte 112 artikler som er 

mer enn hva avisene hadde publisert tilsammen, nemlig 96 artikler. Sammenlignet med 

våren, i perioden 6. – 23. mars 2017, var det avisene som hadde publisert mer enn 
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nettstedene. Da var det totalt 171 artikler, hvorav 92 (54 prosent) av artiklene ble produsert 

av avisene. 

 Mesteparten av artiklene på høsten var musikknyheter, som utgjør 47 prosent av 

artiklene. 13. oktober 2016 ble det publisert flest musikknyheter, det kan ha en sammenheng 

med annonseringen av musikeren Bob Dylan fikk Nobelpris i litteratur. Hissig og Panorama 

skrev ikke om Bob Dylan. På våren er det også musikknyheter som preger musikksidene og 

det med 35 prosent. Det var ingen signifikante nyhetsdager våren 2017.  

Kjendisnyheter og Melodi Grand Prix, viser seg å være noe som kun dekkes av 

avisene. Avisene er mer interessert i artister som kjendiser, den norske kvalifiseringen til 

Eurovision Song Contest (ESC), og andre norske artister som har deltatt på talentprogram på 

fjernsynet. 

På høsten var det Dagbladet som anmeldte mest album av avisene, hvorav åtte av 15 

(53 prosent) var av norske artister. Sammenlignet med våren var det kun ti prosent av 

Dagbladets albumanmeldelser som var av en norsk artist. Antall album av Dagbladet ble slått 

av Gaffa som hadde 22 albumanmeldelser, men kun 32 prosent var av norske artister eller 

band.  

Fra høst til vår var det en markant nedgang i anmeldelser. Avisene gikk fra å anmelde 

en til to konserter om høsten til ingen konsertanmeldelser om våren. Det var kun 

Musikknyheter.no og Hissig som anmeldte konserter i siste innsamlingsperiode. 

Musikknyheter.no var den eneste av alle i studien som ikke hadde nedgang i anmeldelser. 

Nettsiden anmeldte tre konserter mer, og ett album mer, sammenlignet med høstsesongen. 

Fire av konsertanmeldelsene var fra by:Larmfestivalen, som utgjorde 27 prosent av 

konsertanmeldelsene til Musikknyheter.no. Panorama hadde kun én artikkel samlet fra begge 

perioder. Nettsiden publiserte én albumanmeldelse i høst av det norske bandet Veislakt.  

På våren var det kun Dagbladet, Aftenposten og Musikknyheter.no som anmeldte 

album. De hadde ett album felles som var av The Shins.  

Det er et stort sprik i hvilke artister nettstedene har valgt å skrive om, derfor er det et 

stort avvik og kun et fåtall artister som kan sammenlignes. The Cures konsert i Spektrum er 

en av de få konsertene som ble dekket av både avis og nettsted. Kent sin konsert anmeldte 

Aftenposten samt Gaffa og Musikknyheter.no. Placebo sin konsert på Sentrum Scene ble 

dekket av alle nettsider utenom Panorama. Av album dekket de fleste Leonard Cohen og Kaja 

Gunnufsen.  

Gjennomsnittlig gir Hissig best rangering av anmeldelser. I en skala fra én til seks, gir 

ikke nettsiden under fem. Dette gjelder både for høsten 2016 og våren 2017. VG og 
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Dagbladet ligger gjennomsnittlig under fire på høsten. På våren har Dagbladet passert fire. 

Aftenpostens rangering gikk fra 4,7 til 4,1 i gjennomsnitt, det kan ha noe med at om våren 

gav avisen en terning 2, det gjorde den ikke på høsten.  

Av de artistene og band som kan sammenlignes så varierer det på skalaen der også. 

The Cure sin konsert på høsten har fått alt fra tre til seks. Det største spriket er blant avisene 

som gav både tre og seks. I mellom finner man musikknettstedene som gav fire og fem. Av 

de som anmeldte albumet til Leonard Cohen, gav alle fem på skalaen. På våren kan The 

Shins sammenlignes, de fikk fem av både Musikknyheter.no og Aftenposten, mens Dagbladet 

gav tre. 

Musikksjangerne som dominerer blant norsk musikkpresse er rock og pop, som 

stemmer med hva informantene sa i intervjuene. Rock dominerte musikkbildet om høsten, 

mens pop dominerte om våren. Det er kun Aftenposten som har dekket klassisk musikk både 

høst og vår, og en musikal på høsten. De fleste skriver om de samme sjangrene, selv om de 

kanskje ikke skriver om de samme artistene. R&B, Jazz og musikal ble ikke dekket av verken 

avis eller nettside våren 2017.  

Når det kommer til fotografi bruker VG, Dagbladet, Aftenposten, Gaffa, 

Musikknyheter.no og Hissig sine egne fotografer, og referer til andre kilder. Det er et fåtall 

ganger Dagbladet, Aftenposten, og Panorama ikke henviser til hvor illustrasjonen er hentet 

fra. Verstingen er Musikknyheter.no hvorav 72 prosent av illustrasjonene på våren ikke 

hadde oppgitt fotograf eller kilde. Dette gjelder for det meste illustrasjon til 

albumanmeldelser og det som ser ut til å være mobilbilde fra konsertopptredener.   

Gaffa publiserer flest artikler om formiddagen, mens Dagbladet publiserer mest om 

ettermiddagen, og Aftenposten om kvelden. VG publiserer nokså likt på både ettermiddag og 

kveld. Hissig, Musikknyheter.no og Panorama angir ikke tidspunkt på artiklene sine. Både 

Gaffa, Dagbladet og VG publiserer artikler om natten. For Gaffa gjelder det meste 

fotogallerier som ikke blir delt på forsiden, og den ene nyheten om Chuck Berry. Dagbladet 

og VG publiserte anmeldelse av The Cure om natten. I tillegg publiserer Dagbladet 

musikknyheter og intervju om natten, og VG publiserer kjendisnyheter og musikknyheter.  

På grunn av Gaffas nedetid var det en nedgang på 39,6 prosent fra vår til høst. Helt 

tilfeldig var det 112 artikler mindre, som var det eksakte tallet på antall artikler Gaffa hadde 

høsten 2016.  
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6 Analyse og drøfting 
 

Til nå har studien gitt en kort oversikt over hvordan musikkjournalistikk har vært og er blant 

utvalgte aviser og nettsider. Under intervjuene og den kvantitative innholdsanalysen kom jeg 

frem til at det er musikknyheter, album- og konsertanmeldelser som dominerer innholdet 

både hos avisene og musikknettsidene. I dette kapittelet blir studiens funn diskutert ut ifra 

tidligere forskning, stikkprøver, og teoriene som ble presentert i studiens tidligere kapitler.  

 

6.1 «Alt var bedre før»? 
For å vise hvordan musikkjournalistikk er i dag måtte jeg først vise hvordan det var før. Ved 

å presentere tidligere forskning og å vise til antall artikler publisert før, fikk jeg et visst 

inntrykk hvordan musikkjournalistikk var blant avisene og nettsidene før 2016.  

Den største forskjellen ligger hos Aftenposten, som i 2004 trykket 96 saker i 

papiravisen i en to ukers periode. Den gang med temaer som «Oslopuls musikk» og «Hver 

tirsdag musikk». På nett publiserte de 38 musikkartikler i den samme perioden, noe som er 

mer enn hva de gjør i dag. Høsten 2016 publiserte avisen 20 artikler og på våren 2017 

publiserte de 21 saker. Dette tyder på at de er ganske stabile på antall musikkartikler som er 

blitt publisert det siste året. På en annen side publiserte avisen kun to artikler i 2012, så 

funnene fra denne studien viser at det går nå oppover i forhold til hvordan det var for fem år 

siden. Det kan også være et tegn på ustabilitet i musikkjournalistikken gjennom årene.  

Det som er likt mellom avisene er at fra 2004 sammenlignet med 2012, er at i 2004 

var det flest musikkartikler trykket i papiravisen, mens i 2012 var det flest musikkartikler 

publisert på nett. Dette er et eksempel på hva Klein sier om hvilken rolle plass har å si for 

musikkanmeldelser og hva Jens Barland sier om økonomirammer. Kanskje det ikke er plass 

til flere musikkartikler trykket på papir, og man velger heller å trykke de sakene som passer 

bedre innenfor de fastsette rammene som oppnår en større interesse hos bestemte målgrupper 

enn hva musikkartikler ville ha gjort. Tallene viser at det er mindre musikkartikler trykket i 

papirutgavene nå sammenlignet med over ti år siden. Men på en annen side så stiger antall 

musikkartikler publisert på nettsidene til avisene.  
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6.2 Ustabilt på nett 
Mens musikkartiklene har en klar stigning på avisenes nettsider, går det i berg og dalbaner 

hos musikknettsidene. Nylig var det Gaffa som ble slått konkurs og var nede tre uker i mars 

2017. Nettsiden var nede helt til de ble kjøpt opp og fikk da fortsette som musikksiden Gaffa 

knyttet til Gaffa i de andre nordiske landene (Klausen, 2017b). 

 Det samme har man sett med Hissig som var nede fra 2008 til 2012. Hissig startet 

sterkt med 26 artikler i 2012, men denne studien viser at antall musikkartikler har blitt mindre 

fra nettsiden. Høsten 2016 var det 13 artikler og våren 2017 var de nede i syv.  

 Hissig er allikevel mer aktiv vårperioden sammenlignet med Panorama, som per 6. 

mai 2017 ikke har publisert noe siden 13.februar 2017. Men på en annen side har ikke Hissig 

publisert noe siden 13.mars, per 6. mai 2017, heller.   

 I studiens punkt 1.3.7 kan man se at Panorama innrømmer sterk konkurranse, som har 

ført til at aktivitet og trafikk har gått ned på nettsiden.  

 De ulike musikknettsidenes nedetider, gir inntrykket av at de er ustabile. Et annet 

inntrykk man får er at det viser tegn til at musikknettsider er på vei ut.  

 I september 2015 publiserte artisten Mike Vial ett innlegg med tittelen «The Day the 

Music Blogs Dies» på bloggen sin (Vial, 2015). I blogginnlegget forteller han at plutselig en 

dag la han merke til at 80 prosent av musikkbloggene han fulgte hadde sluttet med å 

produsere innhold. 

 

It's 2015, and the era of mp3 blogs is over. Major media outlets have caught up 
to the speed of the internet, and the role of the music blog is unclear. 
(Pigeons&Planes, 2015).  

 

Kan det det være som sitat over sier at de store mediene har endelig etablert seg på nett og på 

en måte tatt tilbake det å skrive om musikk? Tallene viser jo at antall musikkartikler stiger 

hos avisenes nettsider, og at norske musikknettsider har en tendens til å være ustabile. Denne 

ustabiliteten påvirker innholdet hos nettsidene. På en annen side viser tallene fra den 

kvantitative analysen at ingen produserer så mye musikkartikler som det Musikknyheter.no 

og Gaffa gjør.  

 

6.3 Anmeldernes musikksmak 
Studien viser at der er forskjeller mellom aviser og musikknettsider, ikke bare når det 

kommer til antall musikkartikler, men også når det kommer til stabilitet eller floden av 
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musikkartikler på nett. Det kan ha noe med personene bak innholdet til musikksidene og de 

som er bak artiklene til avisene.  

Hovedforskjellen mellom skribentene og journalistene er at journalistene hadde flere 

års erfaring. Det kan ha noe med alderen, da journalistene som ble intervjuet var mellom 40 

og 60, mens skribentene under 30. Dette gjør Knapskog og Larsen (2008) ord relevant om 

dagens journalister og skribenter: jo mer journalistisk kapital, desto større er sjansen for at en 

journalist jobber i de store nasjonale og ledende storbyavisene (s. 55). Journalistene har mer 

erfaring enn skribentene, jobber i ledende aviser, får betaling for arbeidet sitt, mens 

skribentene arbeider frivillig for å få mer kapital. Man kan på en måte si at skribentene 

arbeider for å komme dit journalistene er i dag. Både Øyvind Rønning og Morten Ståle 

Nilsen fra Dagbladet og VG startet som skribenter i en ung alder og endte opp som 

musikkjournalister. Tord Litleskare startet som fotograf og skribent for Musikknyheter.no og 

er nå sjefredaktør for Gaffa.  

 Musikksmaken til både skribentene og journalistene ligger nokså likt. Det går i rock, 

pop, jazz og country. Samme smak som journalistene Holme intervjuet i 2004 (Holme, 2004, 

s. 53). Både journalistene og skribentene vil helst skrive om sjangrer og musikk de har 

kjennskap til, noe som vises i funnene fra den kvantitative innholdsanalysen. Fra høst- og 

vårperioden var det rock og pop som er de musikksjangrene det var publisert mest om.  

Journalistene og redaktøren i Gaffa kan godt skrive om et album som er dårlig, eller 

en konsert som ikke presterte bra, men Hissigs redaktør gir ikke dårlige rangeringer (Skille-

Aspholm, personlig intervju, 2016). Dette stemmer med funnene fra den kvantitative 

innholdsanalysen. Hissig gav verken album eller konserter under 70 prosent, som på 

poengskalaen blir ikke noe under 5. Mens både Aftenposten og Gaffa har gitt et album 2 

poeng. Poenggivning skal jeg se nærmere på senere i dette kapittelet.  

Sammenlignet med musikkritikerne Klein intervjuet kom hun fram til at de som 

skriver om musikk bør være kompetente skrivere, bør ha kunnskap om feltet, og bør være i 

stand til å anmelde uavhengig av personlig smak (Klein, 2005, s. 5). Under intervjuet med 

Hissig, ble det fortalt at de anmeldte kun de konsertene de hadde lyst til å anmelde. På en side 

så kan det være på grunn av personlig smak, men på en annen side forteller både journalister 

og skribentene at de ikke anmelder en type sjanger de ikke har noe kjennskap til. De artistene 

som ikke får musikken sin anmeldt, slippes ikke gjennom porten. 

Som nevnt i innledningen har Aftenposten kuttet ut anmeldelser av klassisk musikk. 

Studien viser også at det er ingen anmeldelser av den musikksjangeren. På en annen side er 

ikke sjangeren forsvunnet helt fra Aftenpostens musikksider. Avisen var den eneste som 
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publiserte artikler om klassisk musikk, men da i form av debattartikler, intervju og nyhet. I 

intervjuet med Asker, står det også at i de faste musikksidene har avisen allerede prioritert å 

publisere mindre anmeldelser enn tidligere (Klausen 2014). Om en hel sjanger blir kuttet og 

fra anmeldelsene, og det er kutt i anmeldelser generelt, hvilke artister og band får 

anmeldelsesprioritering da? 

 

6.4 Prioriteringer 
I starten av oppgaven ble det vist at både VG og Aftenposten har kuttet i anmeldelser. Dette 

blir bekreftet i intervjuene, hvor representanter fra alle tre aviser sa at de anmeldte mye mer 

før. Med funnene fra intervjuene kan man si at terskelen er høy for å få et album anmeldt i en 

norsk avis. Det skal være store og kjente artister, kjente norske artister og god kvalitet på 

albumet. For musikknettsidene er det norsk som blir prioritert, og kanskje de artistene som 

maser mest på epost. Sammenlignet med Holme sine funn i 2004 ble det vist at 

musikkutgivelser og konserter var ansett som en viktig del av journalistikken. Holme 

intervjuet blant annet journalist Erik Fossen i Bergens Tidene som sa følgende: «Noen av 

kriteriene vi har, er at alle som gir ut plate bør få omtale. Alle lokale artister – innenfor 

rimelighetens grenser» (Holme, 2004, s. 51). Synspunktet på at lokale eller norske prioriteres, 

med tanke på anmeldelser, har det ikke endret seg siden Holmes studie. Dette kan forklares 

med hva Allern (2001) refererte som det mest sentrale nyhetskriteriet; nærhet, nærmere 

bestemt nærhet i geografi (s. 55). Selv om Allern skrev at det gjaldt nyheter, så kan man også 

knytte det opp mot musikkanmeldelser. Nærhet i geografi, det å fremme norsk musikk og 

norske artister, kan være grunnen til at norsk er prioritert hos både aviser og nettsteder.  

 

6.4.1 Andel norsk i anmeldelser og dekning 
Studiens funn er med på å forsterke teorien om nærhet i geografi. Ikke nok med at 

informantene prioriterer norsk som en viktig faktor med tanke på anmeldelser, men den 

kvantitative innholdsanalysen viser at det er god dekning av norsk i både musikkanmeldelser 

og omtaler. 

Ser man på det totale av de innsamlede artiklene var 52 prosent av VGs artikler av 

norske artister på høsten og 57 prosent dekning på våren. Dagbladet hadde en dekning på 45 

prosent på høsten og steg til 52 prosent om våren. Aftenposten hadde 50 prosent 

norskdekning på høsten, og steg til 57 prosent dekning på våren. 29 prosent av Gaffas artikler 

handlet om norske artister i høstperioden, mens Panorama hadde en dekning på 100 prosent i 
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samme periode. Musikknyheter.no hadde 48 prosent norsk dekning på høsten og 49 prosent i 

vårperioden, mens Hissig hadde en nedgang fra 54 prosent på høsten til 29 prosent på våren. 

Disse tallene gjelder for alle musikkartikler publisert av nettsidene. Det vil si anmeldelser, 

intervju, fotoartikler, nyheter, debatt og så videre.  

 Det er i anmeldelsene informantene sier de prioriterer norsk. I høstperioden anmeldte 

VG kun ett album, og da av en norsk artist, det samme gjorde Hissig og Panorama. Dagbladet 

anmeldte 15 album, åtte av dem norske artister. Aftenposten anmeldte syv, hvor fire av dem 

var norske. Gaffa anmeldte syv av 22, mens Musikknyheter.no anmeldte fire av 14. På en 

annen side så viser den kvantitative innholdsanalysen fra vårperioden at dekningen av norske 

artister i konsert- og albumanmeldelser har gått ned. Av album anmeldte verken VG, Hissig, 

eller Panorama ett eneste norsk album våren. Dagbladet gikk fra 53 prosent andel norsk i 

albumanmeldelser til ti prosent norsk og Aftenposten gikk fra 57 prosent til 14 prosent. Det 

kan hende det ikke var store norske utgivelser i vårperioden, noe som kan forklare den store 

forskjellen i norske musikkanmeldelser fra høst til vår. I helhet styrker den kvantitative 

innholdsanalysen det informantene sa om å prioritere norske artister.  

Av de som anmeldte både høsten og våren, var det kun Musikknyheter.no som har 

gått opp i norsk andel både i album- og konsertanmeldelser. Fra 29 prosent til 33 prosent i 

albumdekningen, men da med ett norsk album, Daniel Kvammen – Vektlaus, som ble utgitt 

tre uker før Musikknyheter.no publiserte anmeldelsen.  

 

6.4.2 En time, fire dager, tre uker 
Dagbladet (Øyre, 2017) og Aftenposten (Westad Stuen, 2017) anmeldte også Kvammens 

siste album. De anmeldelsene ble publisert dagen før og to dager etter utgivelsesdatoen. Jeg 

spurte i kapittel 2 om en anmeldelse er relevant én uke etter at den er utgitt. På en side kan 

man si at ja albumet har mistet relevans, i løpet av en uke har det allerede kommet nye album 

som får oppmerksomhet på nett. Ser man på Musikknyheter.no så har det har gått tre uker 

siden utgivelsen og flere andre album har blitt utgitt i mellomtiden. Men en annen siden kan 

det hende at Musikknyheter.no har gjort det med vilje, for akkurat i den perioden de 

publiserte albumanmeldelsen, var Daniel Kvammen på Norgesturné (Daniel Kvammen 

Facebook, 2017). En turné som ble til for å promotere det nye albumet, som 

Musikknyheter.no var lure nok til å publisere midt under turneringen. 

 Et annet eksempel er Hissig som publiserte en konsertanmeldelse av The Cure fire 

dager etter konserten hadde funnet sted. Da hadde The Cure allerede spilt både i Gøteborg og 
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København (Thecure.com, 2015). Her mener jeg at anmeldelsen har mistet relevans. Med 

tanke på de nordiske landene, hvor språket er nokså likt, finnes det faktisk de som leser 

anmeldelser i forkant av en konsert, slik at en kan vite hva man kan forvente av låter og 

varighet. Nabolandendene fikk muligheten til å lese The Cure anmeldelser fra både VG, 

Dagbladet, Aftenposten, Gaffa og Musikkyheter.no, som publiserte anmeldelser like etter 

konserten eller dagen etter.  

 Aftenposten var like rask med å publisere konsertanmeldelsen av svenskene i Kent, 

som ble publisert samme kveld som konserten tok sted. På slutten av anmeldelsen står det at 

Kent spiller i Oslo Spektrum også søndag kveld (Gjestad, 2017a). Her er et eksempel på at 

Aftenposten vil gi publikum en smak av hva de kan forvente kvelden etter, ved å publisere 

nettopp de ordene på slutten av konsertanmeldelsen. I dette tilfellet har journalisten oppført 

seg om en klassisk portvakt. Han har bestemt hva som publiseres med tanke på innhold, og 

viktigst i dette tilfellet når det publiseres. For Aftenposten var det viktig å få anmeldelsen ut 

nokså raskt etter konserten, slik at de kunne referere til neste konsert. Denne samme 

tankegangen har ikke portvaktene til Hissig. På en side så kan det hende at Hissig bruker mer 

tid for å skrive lange anmeldelser. Men på en annen side så er det viktig å skrive om 

konserten så fort som mulig, da opplevelsen fortsatt ligger ferskt i minnet (Bachtrack, 2008). 

 

6.5 Musikkutgivelser og konserter  
Som man har sett i kapittel 2 av tidligere forskning, konkluderte Sindre Holme (2004) i sin 

hovedfagsoppgave at musikkutgivelser og konserter blir ansett som en viktig del av 

journalistikken (s. 51). Avsnittet ovenfor viser til noen konserter som ble anmeldt av både 

avis og nettsted, men tallene fra den kvantitative innholdsanalysen viser at antall 

konsertanmeldelser er få hos avisene, i tillegg til nedgang i albumanmeldelser. 

 I kapittel 4 fortalte informantene at de hadde visse kriterier som spiller inn om en 

musikkutgivelse eller konsertopptreden blir anmeldt eller ikke. For å friske opp 

hukommelsen er det høy terskel for å få et album anmeldt i avisene: man kan nevne kjente 

navn, norske navn, og kvalitet av viktige faktorer som spiller inn i å bli anmeldt. Hos 

musikknettstedene så varierer det. Gaffa prioriterer norske navn, mens Hissig vil gjerne ta 

vare på de nyetablerte bandene som kanskje ikke er så store og kjente.  

 Holme fant ut at musikkutgivelser ses på som en viktig del av journalistikken. Denne 

studien viser noe annet. Nilsen sa under intervjuet at VG gikk fra å anmelde ni album i uken 

til to i uken. Min studie viser at i en to ukers periode høsten 2016 anmeldte avisen ett album, 
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og i en to ukers periode våren 2017 er det ingen albumanmeldelser fra avisen. VG anmelder 

mye mindre album enn antatt, og den kvantitative innholdsanalysen samsvarer ikke med hva 

Nilsen sa i intervjuet.  

Albumanmeldelsene gikk også ned hos Dagbladet fra høsten 2016 til våren 2017, 

mens hos Aftenposten var det ingen forandring i antall albumanmeldelser fra den ene 

perioden til den andre. På høsten var det 22 albumanmeldelser av Gaffa og 14 av 

Musikknyheter.no. I vårperioden anmeldte Musikknyheter.no ett album mer, mens både 

Hissig og Panorama gikk ned ett album fra høst til vår.  

Tidlig i oppgaven ble det vist at fredag var den nye anmelderdagen. Intervju med 

Gjestad ble det også fortalt at fredag er den dagen anmeldelsene blir trykket i papirutgaven. 

Den kvantitative innholdsanalysen viser at albumanmeldelser blir publisert alle dager i uken. 

Den eneste som er konsekvent med albumanmeldelser er Gaffa, som har publisert 

anmeldelser på onsdag, torsdag og fredag.  

For avisene og Gaffa er det de store konsertlokalene som avgjør om en artist får sin 

konsert anmeldt eller ikke. Dette er et eksempel som viser hvordan Barlands ord om 

økonomirammer er relevant for musikkjournalistikk. Avisinformantene sier at de anmeldte 

mye mer før, men medieutviklingen har ført til at det er blitt mye mindre. Dette kan forklare 

nedgangen i albumanmeldelser og hvorfor det er kun de store konsertlokalene er prioritert. 

Avisene har ikke lenger ressurser til de små. Jo større konsertlokale desto mer publikum, og 

desto flere som er interessert i å lese en anmeldelse i etterkant. Det er som Gjestad fra 

Aftenposten sa: «Det handler om at de konsertene som trekker flest folk, som har det største 

navnene, og som dermed er interessant for flest mulig av våre lesere» (Gjestad, 2016).   

 Tidligere har man sett hvilke artister som har blitt dekket av både aviser og nettsteder 

med tanke på konserter. Det som overrasket var at avisene anmeldte ingen konserter om 

våren, og da med to norske band som spilte i Oslo Spektrum. Det å være norsk og spille på et 

stort lokale var to av kriteriene for å bli anmeldt av avisene. Men det å være stort og kjent var 

også et kriterium. Kanskje avisene mente at DDR og Highasakite ikke var kjent nok til å 

dekkes. 

 Litleskare fra Gaffa sa også at nettsiden prioriterer de store konsertene, men på en 

annen side vil de også prøve å dekke de litt mindre konsertene i tillegg. Ikke bare konserter 

som foregår i hovedstaden, men også andre norske byer. Forskjellen mellom Gaffa og 

avisene er at Gaffa har frivillige skribenter, men avisene har journalister som skal ha betalt 

for arbeidet de gjør. Gaffa har ingen økonomiske rammer som hindrer nettsiden i å anmelde 
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det redaksjonen mener er viktig å anmelde, eller det de vil anmelde. Noe som Hissig også 

gjør. 

Hissig sa ingenting om størrelse på konsertlokalene som et kriterium for å bli anmeldt. 

Skille-Aspholm anmelder de konsertene hun har lyst til å anmelde, som bekrefter det Tryge 

Aas Olsen sier om at kulturjournalister er styrt av egne følelser og meninger (Olsen, 2014, 

s.92). Dette kan også være grunnen til at ingen av Hissigs anmeldelser har fått under 70 

prosent eller under fem poeng på poengskalaen.   

 

6.6 Heiagjengen og aktørene som påvirker dem 
Positive anmeldelser med høye poenggivninger får musikkritikeren til å opptre som en 

heiagjeng enn en portvakt ifølge Bethany Klein (Klein, 2005, s. 13). Hun sier at man 

foretrekker å trykke de anmeldelsene som er positive i forhold til de som har en negativ 

vinkling. Det med plass til anmeldelser er ikke noe man trenger å bekymre seg for på nett. En 

artikkel, uansett hvor lang eller kort, får en egen side på nett. I forhold til papiraviser hvor 

man kan ha flere saker trykket på en side, og hvor enkelte saker kan få mer sideplass enn 

andre, er ikke dette et dilemma for nettsider. Om man ikke trenger å bekymre seg om plass, 

hvorfor er det en flod av positive anmeldelser og høye poenggivninger da?  

 Man kan gå tilbake til lysten. Hissig anmelder ikke noe de ikke har lyst til, eller noe 

man ikke synes er bra. Charlotte Thorstvedt sa at Hissig er en side med god musikk 

(Hissig.no, 2017). Når slike ord kommer fra en av gründerne, kan man ikke forvente noen 

anmeldelser med dårlig poenggivning heller. Informant Skille-Aspholm sa selv at hun 

anmelder ikke noe hun ikke synes er bra.  

 Litleskare fra Gaffa sa i intervjuet at anmeldelser med gode terningkast blir for 

eksempel delt av plateselskap på sosiale medier. Ser man på Facebooksiden til Universal 

Music Norge så har de 142 988 følgere per 13. april 2017. Om man er en musikknettside med 

mellom 5 000 til 10 000 følgere, så kan man ikke se bort ifra at man vil gjerne ha en 

anmeldelse delt til over hundretusen Facebookbrukere. Litleskare fortsetter med å si at som 

musikkritiker skal man gjøre jobben sin uavhengig om anmeldelsen blir delt av et 

plateselskap eller ikke.  

Tall fra høsten 2016 viser at det er kun Gaffa som gav poenggivning 2 og 3 av 

nettstedene, mens avisene gav 3er, men ingen 2ere. På våren derimot var det én avis som gav 

en 2er. Ser man på det totale gjennomsnittet med både aviser og musikknettsteder, har 

poenggivningen fra 4,2 i snitt på høsten 2016 til 4,6 på våren 2017, og det med kun økning 
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hos Dagbladet og Hissig. På en annen side var det ingen anmeldelser fra VG, Gaffa og 

Panorama i vårperioden.  

Det finnes andre grunner for floden av positive anmeldelser. Ifølge Klein kan 

anmelderens forhold til artisten resultere i at man unngår å gi en negativ omtale, eller i noen 

tilfeller gi økt dekning av artisten (Klein, 2005, s. 14). Litleskare fra Gaffa anmelder ikke 

band der han kjenner medlemmene personlig, mens Skille-Aspholm fra Hissig anmelder 

musikk som hun har blitt anbefalt av folk hun kjenner, men også den eposten som maser 

mest.  

De som sender epost med musikktips, nyheter, promomateriale og lignende, kan være 

plateselskap, promotører, og artister som driver med selvpromotering. Disse aktørene er med 

på å bestemme hva som blir publisert og hvordan det blir publisert med skreddersydde 

pressemeldinger. Shoemaker og Vos (2009) sier at journalister har direkte erfaring med bare 

en håndfull av hendelser som kan bli nyheter, og de fleste opplysninger om en hendelse 

kommer fra personer som deltar, ser på, eller de som har kunnskap om hendelsen eller feltet 

(s. 121). I dette tilfellet er det promotører og plateselskap som gir journalistene og 

skribentene informasjon om en artist, et band, en festival, en kommende turné og andre 

musikkrelaterte hendelser som de har kunnskap og kjennskap til.  

Promotører arbeider aktiv med å sikre at en artist eller et band får en positiv omtale.  

Ifølge Klein (2005) har promotørene og plateselskapene en markedsføringsplan som 

innebærer album som er egnet for pressen. De anbefaler album som forventes å bli tatt vel 

imot av musikkritikerne, og dette gjør det basert på det promotørene vet om anmelderens 

personlige musikksmak. Hun fortsetter med å si at særlig for musikkanmeldere som er nye i 

bransjen er det viktig å etablere forhold med promotører for å komme på epostlisten deres. 

Noe som kan føre til at en musikkritiker anmelder en artist fra et bestemt plateselskap eller 

unngår å skrive anmeldelser med en negativ omtale, for å opprettholde et godt forhold med 

promotører og plateselskap. De som operer på et nasjonalt nivå, som aviser, trenger ikke å 

opptre på den samme måten som musikkfokusert magasiner. (Klein, 2005, s. 15).  

Kleins ord er relevant til denne studiens funn. For å opprettholde et godt forhold med 

promotører, plateselskap og eventuelt festivalarrangører, kan være grunnen til at 

musikksidene i studien har høyere snitt i poenggivningen enn avisene. På høsten hadde 

musikksidene 4,4 i snitt, mens avisene hadde 3,9. I vårperioden var det en stigning i 

poenggivningssnittet, med 5 hos musikknettsidene og 4,1 hos avisene. Floden av positive 

anmeldelser kan få nettstedene til å virke for snille, og kan dermed miste troverdighet. Slik 

jeg ser det, kan dette være grunnen til at aviser ikke må arbeide med å opprettholde kontakter 
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med kilder på den samme måten som musikknettsider gjør. Avisene har vært her siden 1800-

tallet og holdt det gående, mens nettsidene har vært ustabile siden 1990-tallet. I tillegg 

anmelder avisene ganske få album og konserter. Det å få et album eller en konsert anmeldt av 

en norsk avis kan ses på som mer prestisjefylt, enn å bli anmeldt av en musikknettside.  

 

6.7 Musikknyheter: Nobel, celebritet, norsk, og MGP 
6.7.1 Vesentlighet, sensasjon, og kjent: Nobels litteraturpris 
I forrige kapittel er det blitt vist at andelen av musikknyheter varierer fra nettsted til nettsted, 

men majoriteten av de innsamlede artikler er musikknyheter. Det gjelder både hos 

musikknettstedene og avisenes musikksider.  

Studiens funn har vist at da det ble annonsert at Bob Dylan fikk Nobels litteraturpris, 

blir sett på som en viktig hendelse. Nyheten ble dekket av alle tre aviser og de største 

musikknettsidene. Det var kun Hissig og Panorama som valgte bort denne nyheten. Allern 

sier at eksklusivitet på nyhetsmarkedet er viktig for alle redaksjoner som er i 

konkurransesituasjon. Han fortsetter med å si at nyhetsmedier konkurrerer innbyrdes om å ha 

«egne nyheter» og vil kunne droppe en sak hvis mange andre redaksjoner skriver om det 

samme (Allern, 2001, s. 63). Det kan hende at dette er grunnen til at Hissig og Panorama 

valgte å droppe nyheten om Dylan. «Alle andre» nyhetsmedier har jo publisert nyheten.  

Nyhetsartikkelen om Dylan kan ses på som en klassisk nyhet – en uventet hendelse. 

Dylan ble nemlig offisielt nominert til Nobelprisen i litteratur i 1997, og har siden den gang 

blitt renominert hvert år. NTB sier at den Svenska Akademiens valg av rockpoeten kom 

overraskende på (NTB, 2016b). Overraskende kan knyttes til det Allern referer som 

sensasjon, i tillegg er Dylan en meget kjent artist som har blitt ført inn i både Rock n’ Roll 

Hall of Fame og Grammy Hall of Fame, som nevnt i kapittel 3. Av de kriteriene Allern 

refererte til dekker nyhetssaken om Dylan: vesentlighet, sensasjon, og kjent.  

Dylan er den første låtskriveren som har fått denne prisen. «Dylan får Nobels 

litteraturpris for å ha skapt nye poetiske uttrykk innenfor amerikansk sangtradisjon, opplyser 

Sara Danius fra Svenska Akademien» (Stakkestad, 2016). Nete Nørdaard Kristenen og Unni 

From (2011) hevder kulturjournalister er meget bevisste på å prioritere hendelser ut fra 

kvalitative kriterier som journalistisk relevans og vesentlighet (s. 33). At en artist mottar 

Nobels litteraturpris for sangtekster er veldig relevant og vesentlig for kulturjournalistikken, 

og å ikke skrive om det ville ført til klikk hos andre nettsider.  
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6.7.2 Vesentlighet og kjent: kjendiser 
Denne studien er opptatt av hvilken måte nettstedenes innhold er annerledes i forhold til 

avisene. Er det noe i nyhetssjangeren avisene har som ikke musikksidene har? Ja. Avisene 

skriver om musikere og artister som kjendiser. Funn fra den kvantitative innholdsanalysen 

viser at dette er et fenomen kun fra avisenes side. Kjendisnyhetene blir publisert i avisenes 

musikksider på nett, selv om nyhetene nødvendigvis ikke handler om musikk.  

Kristensen og From sier at kjendisjournalistikken er vanskelig å skille fra tradisjonell 

kulturjournalistikk, fordi det vil overlappe (Kristensen & From, 2011, s. 35). Personene det 

skrives om er jo blitt kjendiser på grunn av musikken, og det forklares hvorfor disse nyhetene 

blir publisert på avisenes musikksider. Det er mange kulturjournalister som tar avstand fra 

kjendisnyheter fordi det ofte befinner seg i et presseetisk grenseland (2011, s. 37). De 

fortsetter med å si at dette stoffområdet kritiseres for å være person-, følelses- og 

fiksjonspreget fremfor faktabaserte kilder. Kristensen og From skriver for det meste om 

dansk musikkjournalistikk, så det de sier om fiksjonspregede saker gjelder nok ikke for 

norske aviser. Ikke med tanke på funnene i denne studien. Det at Agnete Johnsen fikk 

Åpenhetsprisen er fakta og ikke fiksjon. Det at en tidligere Spice Girls medlem viser sin 

babymage blir forsterket med bilde av magen hennes. Dette er eksempler på faktabaserte 

kjendisnyheter.  

På en annen side så stemmer studiens funn overens med at det er person- og 

følelsespreget. Avisene skriver om artistenes liv utenfor musikken. De norske avisene skriver 

om temaer som kan ses på som å vekke følelser hos en viss målgruppe. Det å skrive om å 

miste en ektefelle, åpenhet hos en kjendis og graviditet, kan bli sett på som følelsesladde 

temaer. Det kan se ut som avisene skriver om kjendisnyheter har et mål om å oppnå stor 

interesse hos bestemte målgrupper, noe Barland nevnte som et kriterium innenfor medienes 

økonomiske rammer (Barland, 2014, s. 152).  

Hovedfagsoppgaven til Magnus Cappelen, som nevnt i kapittel 2, har også skrevet om 

kjendisjournalistikken i norsk presse (2004, s. 47-61).  

 

Celebritetens posisjon gir dem publisitet, men de blir også (mis)brukt av 
mediene for å selge aviser. Denne oppmerksomheten kommer fram i 
forbindelse med utenommusikalske offentlige sammenhenger, innenfor 
privatlivet, eller til tider i en diffus integrering av begge. (Cappelen, 2004, s. 
61).  
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I dette tilfellet er det antall klikk en nyhetsartikkel får på nett. Allern (2001) sier at kultur- og 

underholdning er et relativt høyt prioritert felt i avisene når det kommer til nyhetsdekning (s. 

111).  

 Kjendissakene viser at det er tydelig skjedd en endring i musikkjournalistikkens 

ramme- og respesjonsvilkår. Musikksidene til avisene går mer og mer over til å være arena 

for underholdning, akkurat slik som Cappelen (2004) konkluderte med. 

Dette er som sagt et fenomen fra avisenes side, altså VG og Dagbladet. På en annen 

side kan det hende avisene fokuserer på nettopp kjendisnyheter, fordi musikknettsidene ikke 

skriver om det, eller vinkler sakene sine på den måten.  

 

6.7.3 Nærhet: Norske artister i rampelyset 
Et eksempel på en nyhet som fikk mye oppmerksomhet var konflikten mellom Kygos 

manager Myles Shear og artisten Maty Noyes. Kort fortalt klandret Noyes Kygo-leiren om 

dårlig behandling; hun hadde vært med å skrive låten «Stay» og hadde fremført låten med 

Kygo gratis. Årsaken til at hun stod frem med dette var at hun ikke ble spurt om å fremføre 

låten på Kygos to utsolgte konserter på Hollywood Bowl (Talseth, 2016c). Det var kun VG 

som skrev om denne hendelsen av avisene, og kun Gaffa av musikknettsidene. Men allikevel 

dekket artiklene over to prosent av de 283 innsamlede artikler i høstperioden. Denne saken 

dekker nyhetskriteriene nærhet, konflikt og kjent. Den er nær og kjent da Kygo er for 

øyeblikket et av Norges mest kjente artister, per 25. april 2017 lå han på 10. plass som 

Spotifys mest spilte artister. Saken er en konflikt mellom Noyes og Kygos manager Shear, 

hvor det handler om økonomiske uenigheter. VG skrev fire artikler om Noyes og Kygo, og 

knyttet de opp mot en annen artikkel med artisten James Vincent McMorrow som sier til VG 

at han ikke fikk betaling for å synge på Kygos album «Cloud Nine» (Talseth, 2016d). Gaffa 

skrev én artikkel om saken.  

Dette gjør Kygo om til den norske artisten som ble hyppigst nevnt i høstperioden av 

musikknyheter. I vårperioden var det Kvelertak som regjerte nyhetsbildet 16. mars 2017, da 

det ble bekreftet at de skal turnere med Metallica i 2018. Denne saken ble dekket av alle tre 

aviser, og Musikknyheter.no valgte å publisere to saker. Nyheten om Kvelertak og Metallica 

dekker geografisk nærhet, mektig og kjent av de nevnte nyhetskriterier. Metallica kan ses på 

som mektige og kjente da er et av verdens største thrash-metal-band; per 26. april 2017 har 

Metallica over 37 millioner følgere på Facebook, mens Kvelertak har 147 329. Metallica skal 

ut på verdensturné med Kvelertak som oppvarmere i Europa, de har muligheten til å gjøre 
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norske Kvelertak verdenskjente. Egentlig var det MGP-vinneren Jowst som var i flest artikler 

i vårperioden, men da kategorisert under fjernsyns- og filmrelatert og ikke musikknyheter. 

 

6.7.4 Vesentlig, nærhet, sensasjon, aktuell og kjent: Melodi Grand Prix 
Nyheten om Dylan var en klassisk nyhet om noe som var uventet og overraskende. Egentlig 

omhandler nyhetsstoffet om noe som er planlagt og organisert (Allern, 2001, s. 53). Dette 

gjør det mulig for redaksjonen å få kjennskap til hva som skal skje og vurdere det som 

dekkes. Et eksempel på dette er avisenes dekning av MGP. VG publiserte åtte saker tilknyttet 

den norske MGP finalen, i tillegg til to artikler om den svenske Melodifestivalen, mens 

Dagbladet publiserte to og Aftenposten tre. Totalt handlet 6,5 prosent av de innsamlede 

artiklene om MGP. VG intervjuet Jowst, Dagbladet intervjuet Kristian Valen, mens 

Aftenposten skrev en forhåndsartikkel om Elin & the Woods. Mye dekning i forkant av en 

hendelse som er planlagt og organisert.  

Artiklene om MGP dekker alle nyhetskriterier som tidligere nevnt i studien. MGP-

dekningen er vesentlige da de er relevante; MGP-finalen kårer hvilken artist som skal 

representere Norge i den store ESC-finalen, som er viktig da over én million nordmenn så 

finalen (Pettersen, 2017b). Artiklene kan knyttes til identifikasjon siden MGP har geografisk 

og kulturell nærhet. Ikke nok med at det er norske artister som opptrer under finalen, men 

Norge har deltatt i ESC siden 1960 (Bergh, 2017). Sensasjon er hvor overraskende saken er. I 

årets finale var det ingen som var tydelige favoritter ifølge Aftenposten (Gjestad, 2017b), 

mens VG hadde Kristian Valen som favoritt (Østbø, 2017). Det var Jowst som stakk av med 

seieren, og det må ha vært en overraskende med tanke på hva Aftenposten og VG mente om 

finalistene i forkant av finalen. Artiklene er aktuelle, da de ble publisert rundt MGP-finalen – 

både i forkant, på samme dag, og dagene etter. Det siste nyhetskriteriet er hvor kjent eller 

mektig institusjonen, landet eller personen nyheten gjelder (Allern, 2001, s. 55). MGP er et 

kjent fenomen, ikke bare i Norge, men hele Europa og vel så det. Både MGP-finalen og ESC-

finalen er direktesendt på fjernsynet og bryter med kanalenes faste sendetid. Det var over én 

million som så den norske MGP-finalen i år. Ser man på den europeiske finalen som fant sted 

i Sverige i fjor, var det 204 millioner som fulgte med på finalen (Eurovision.tv, 2017). Med 

dette kan jeg trygt si at MGP og ESC er kjente fenomen, noe som forklarer den hyppige 

dekningen fra avisenes side.  

MGP dekker nyhetskriteriene og har mange seere. Med dette som bakteppe kan man 

si at slike artikler ligger innenfor medienes rammer og går da enkelt gjennom porten. På en 
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annen side så kan det å like MGP ses på som negativt og flaut (Ighanian og Talseth, 2016). 

Det kan være grunnen til at musikknettsidene valgte bort å skrive om finalen. Det er som 

Olsen (2014) sa; kulturjournalister er mye styrt av egne følelser og meninger. Kanskje de 

personene bak musikknettsidene i denne studien er av den typen som synes MGP er negativt 

og flaut.  

 

6.8 Talentprogram 
Norske artister er noe både aviser og nettsteder skriver om og prioriterer når det kommer til 

anmeldelser. Fra den kvantitative innholdsanalysen har man sett hvilke artister som blir 

dekket av både aviser nettsteder, uten å gå nærmere i hvilke artister som er ulikt.   

I vårperioden skrev avisene blant annet om Kurt Nilsen, Astrid S og Marcus & 

Martinus. Det disse har felles er at de er blitt kjent gjennom fjernsynsprogrammer som Idol 

og MGP Junior. I samme periode skrev musikknettsidene om Hvitmalt Gjerde, Blood 

Command og Highasakite. Det disse har felles er at de er blitt spilt på P3, og to av dem har 

vært «Ukas Urørt» i radioprogrammet Urørt. Et program som fokuserer på norske og ukjente 

artister (urort.p3.no, 2017). Med dette kan de sistnevnte artistene ses på som mindre kjente i 

forhold til dem som har blitt kjent via fjernsyn.  

Med denne studien har jeg funnet ut at aviser velger å skrive om norske artister som 

viser seg på fjernsyn: i vårperioden var det MGP og i høstperioden var det Stjernekamp som 

fikk mye oppmerksomhet. Artister som Kurt Nilsen, vinneren av Idol 2003, blir fortsatt 

dekket av avisene 14 år etter at han vant.  

Fjernsynsprogrammer som Melodi Grand Prix og Idol gir muligheter for seere til å 

engasjere seg og heie på sine favoritter. Underholdningsformater som Idol er produsert som 

nasjonale mediebegivenheter (Enli et al., 2010, s. 213). Igjen, blir nyhetskriteriet om nærhet 

relevant med tanke på musikkjournalistikk. Å skrive om artister som er kjente fra 

talentkonkurranser på fjernsynet gir artikkelen markeds- og nyhetsverdi. Disse 

fjernsynsprogrammene har ikke bare mange seere, men de har seere som bruker penger på å 

stemme frem sine favoritter (Ighanian, 2016b). Med dette kan man si at seerne er engasjerte i 

de artistene, med tanke på økonomisk interesse og underholdning, kan dette være grunnen til 

at skriver om dem. 700 000 seere kan kanskje bli 700 000 unike besøkende på artikkelen. Det 

som Gjestad sa om kriterier av konserter som dekkes; de største navnene for flest mulig for 

avisens lesere, er også relevant for hvorfor talentprogram blir hyppig dekket. Når 
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fjernsynsprogram med norske artister er så populære, hvorfor skriver ikke musikknettsidene 

om de artistene da?  

Det tyder på at musikknettsidene går for å fremme mer ukjente artister enn tv-

kjendiser. Artister som har blitt kjent gjennom fjernsynet er lettere å kjenne igjen i en artikkel 

sammenlignet med en artist som har blitt spilt på radio. På radio kan man ikke se dem man 

hører, og det er ikke alltid man får med seg hvem man lytter til heller.  

Urørt har et mindre publikum sammenlignet med for eksempel Idol. Per 6. mai 2017 

hadde Urørt 11 902 følgere på Facebook, mens Idol hadde 64 693 følgere. Det er tydelig at de 

store massene er viktigere for avisene enn hva de er for nettsidene. Ikke bare store arenaer når 

det kommer til konserter, men høye seertall når det kommer til artister på fjernsynet.  

Om man ser på de norske artistene skrevet om på høsten, ser man at Gaffa er den 

nettsiden som faktisk skriver mer om de samme artistene som avisene. I høstperioden hadde 

Gaffa blant annet artikler om Marcus & Martinus og Astrid S. 

 

6.9 Fotoartikler og konkurranse 
Fotoartikler og konkurranser er noe som musikknettsidene har og ikke avisene. Gaffa og 

Hissig har noe som jeg har kalt for fotoartikler, som vil si artikler publisert på deres nettsider 

som er kun bilder fra konserter tatt av deres egne fotografer. Gaffas fotoartikler ble ikke 

publisert nettsidens forside, og de fleste var knyttet til en konsertanmeldelse. Hissig sine 

fotoartikler havnet på forsiden, og ingen av dem var koblet til en anmeldelse. 

Konsertanmeldelsene til Hissig har bildefremvisning nederst i artiklene. VG hadde én 

artikkel kategorisert som foto, da den handlet om en norsk fotograf som turnerte med Justin 

Bieber.  

 Konkurranser er noe som kun Musikknyheter.no hadde publisert på sine sider. To 

konkurranser i høstperioden, og én om våren. Alle tre konkurranser gikk ut på at leserne 

kunne vinne billetter til utvalgte konserter.  

 Fotoartikler og konkurranser er der musikknettsidenes innhold er annerledes fra 

avisene. Mens kjendisnyheter og MGP er det som skiller avisene fra musikknettsider. 
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6.10 Sosiale medier: kriterier og portvaktens død 
6.10.1 Kriterier på hva som deles 
Sosiale medier er ikke en del av sleve innholdet til nettsidene, men det blir brukt som et 

verktøy og en kanal for å promotere artikler. Gjennom intervjuene fortalte informantene i 

hvilken grad de prioriterer sosiale medier.  

 Gjestad fortalte av cirka 50 prosent av trafikken til nettsiden kommer fra sosiale 

medier. Fra studiens innledningskapittel vet vi at Aftenposten Kultur har en egen 

Twitterkonto og ikke Facebook, men selve avisen har en egen Facebookside. Under 

høstperioden hadde Aftenposten Kultur ingen selvkomponerte tweets på Twitter, utenom én 

retweet fra Aftenposten Meninger. På Aftenpostens Facebookside var det enkelte artikler fra 

avisens musikkside som ble delt, disse artiklene var: konsertanmeldelsen av The Cure, «Bob 

Dylan på plate gjennom 54 år», albumanmeldelse: Leonard Cohen – You Want It Darker, og 

konsertanmeldelsen av Kent.  

Fra intervjuet med Gjestad fortalte han at med tanke på musikkanmeldelser jobber de 

aktivt ut i Facebook, da med anmeldernes private konto og Aftenpostens egen side. Gjestad 

fortalte at dagene de postet saker på Facebook med tanke på musikkanmeldelser var torsdag 

ettermiddag, torsdagskveld eller fredag formiddag. Nå har jeg ikke mulighet til å snoke på 

anmeldernes private Facebookkontoer, men Aftenpostens side delte kun anmeldelser i 

høstperioden. Anmeldelsen av The Cure ble delt på Facebook samme dag som konserten tok 

sted, Kents konsertanmeldelse ble delt dagen etter, anmeldelsen av Cohen ble delt onsdagen 

før albumet kom ut, mens oppramsingen av Dylans album ble delt på en fredag. 

Det ser ut som om Aftenposten har egne kriterier over hvilke av musikkartiklene som 

blir delt på deres Facebookside. I høstperioden anmeldte Aftenposten syv album, fire av dem 

var norske artister, men delte kun Cohen og en oppramsing av Dylans album gjennom årene 

på deres Facebook. Grunnen til at Aftenposten laget en artikkel over alle Dylans album er på 

grunn av Nobels litteraturpris, som dekker nyhetskriteriene: vesentlighet, sensasjon og kjent. 

Det at albumrangeringene kom ut i samme periode som nobelnyheten, får denne artikkelen et 

nytt kriterium: aktualitet (nærhet i tid). Aktualitet gjelder også for konsertanmeldelsene, de 

ble delt samme dag de fant sted eller dagen etter, i tillegg til at man kan se på konsertene som 

vesentlige da det var to store, utsolgte konserter, på Oslo Spektrum.  

Fra intervjuet fortalte Rønning at Dagbladet Musikk har en egen Facebookside og alle 

anmeldelser blir delt der. I høstperioden publiserte Dagbladet 15 albumanmeldelser, men bare 

åtte av dem ble delt på Facebooksiden, seks av dem er norske artister. Sammenlignet med 
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Aftenposten som bare delte fire musikkartikler, delte Dagbladet tolv artikler på sin Facebook, 

men de delte ikke konsertanmeldelsen av The Cure, og delte heller ingenting på Dagbladet 

Musikk Twitter. Per 23.oktober 2016 har ikke kontoen Dagbladet Musikk twitret siden 

27.november 2015. Ulikt fra Aftenposten, som kun delte anmeldelser, har Dagbladet også 

delt musikknyheter og en låtanalyse.  

VG Rampelys på Facebook delte syv artikler som var blitt publisert på VGs 

musikkside. De fleste av dem var kjendisnyheter, og ingen anmeldelser. VG Nett har også 

egen Facebook og Twitter, på Facebook ble seks nyheter fra musikksiden delt. Fem av dem 

kjendisnyheter, og én musikknyhet om Ariana Grande som kommer til Norge. Nyheten om 

Bob Dylan er den eneste som ble delt på Twitter, men den ble publisert på VGs litteraturside. 

Noen av kjendisnyhetene som ble delt er: konflikten mellom Maty Noyes og Kygos manager 

to ganger, Justin Biebers melkeglass og hans norske fotograf, Lars Vaular blir far og Cheryl 

Ferandez-Versinis skilsmisse, for å nevne noen. Det er tydelig at VG prioriterer 

nyhetskriteriet kjent, med tanke på hva som blir delt på deres sosiale medier. Den ene 

albumanmeldelsen og den ene konsertanmeldelsen til VG ble ikke delt på VGs offisielle 

sosiale medier. Men det kan hende det har blitt delt på journalistenes personlige sosiale 

medier.  

Ser man på musikknettsidenes bruk av sosiale medier delte Gaffa alt de har publisert 

på sin nettside på både Facebook og Twitter, og delte 36 bilder på sin Instagramkonto, i løpet 

av høstperioden. Hissig sin Facebook per 19. mars 2017 har forsvunnet, og fra samme dato 

har de heller ikke delt noe på sin Twitter siden 9. juni 2016.  

 Musikknyheter.no delte elleve artikler på sin Twitter og 28 på Facebook i 

høstperioden. Da både album- og konsertanmeldelser og musikknyheter.  

 Panorama som bare publiserte én artikkel i høstperioden, delte i snitt fire artikler på 

sin Twitterkonto hver dag i løpet av høstperioden. Alle artiklene var i form av «Fra arkivet», 

hvor det ble delt anmeldelser som var publisert tidligere på nettsiden. Det ene albumet de i 

denne perioden anmeldte ble ikke delt på noen sosiale medier. Det var én artikkel som ble 

delt på Panoramas Facebook og da en link til Aftenpostens nyhetsartikkel om Dylan, som 

også ble delt på Twitter samme dag.  

Avisene har ikke bare kriterier og prioriteringer når det kommer til hvilke artister og 

band som blir anmeldt, men også hvilke av de publiserte anmeldelsene blir delt på sosiale 

medier. Aftenposten og Dagbladet deler gjerne anmeldelser, mens VG fokuserer mest på 

kjendisnyheter. Av musikknettstedene deler Gaffa og Musikknyheter.no mye av det de har 

publisert på sidene sine, mens Hissig og Panorama deler lite.  
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Holme fant ut at musikkutgivelser og konserter ses på som en viktig del av 

journalistikken. I dag kan det ses på som en viktig del av nettsidenes sosiale medier, siden det 

er det Aftenposten og Dagbladet deler mest av.  

 

6.10.2 Portvaktens død?  
Til nå har jeg vært gjennom kriterier or prioriteringer av nyheter og anmeldelser. Selv om 

noen får et album anmeldt, er det ikke sikkert det blir delt på sosiale medier. Journalister, 

skribenter, redaktører, og kanalene og aktørene som påvirker dem – opptrer som portvakter, 

men alle på hver sin måte. Både Shoemaker & Vos (2009) og Aalen (2013) skriver om 

portvaktenes ende. Om ikke alle aviser eller nettsteder deler alt de publiserer om en artist 

eller band, da kan artistene like godt dele selv. Det samme gjelder om en musikknyhet ikke 

blir publisert av aviser eller nettsteder, man kan publisere og dele det selv. 

Aalen (2013) sier at en velger selv hva man skriver om og publiserer på ens egen 

blogg, og at det er heller ingen som hindrer deg i å laste opp en video på YouTube. Men å 

komme på forsiden av en avis, eller være gjest i et fjernsynsprogram er det opp til en 

journalist, eller andre former for portvakter (s. 124).  

 

En av de største forskjellene mellom tradisjonelle massemedier og sosiale 
medier er at slike portvakter spiller mindre rolle. Når sosiale medier blir omtalt 
som en revolusjon, er en av grunnene at man ser for seg at man har kvittet seg 
med portvaktene. (..) Men selv om sosiale medier potensielt kan gi et enormt 
publikum, er det ingen garanti. For å få virkelig stor oppmerksomhet i sosiale 
medier er man ofte avhengig av at innholdet blir plukket opp av de 
tradisjonelle mediene. (..) Problemet portvaktene skulle løse, blir bare enda 
tydeligere med sosiale medier: Det er vanvittige mengder informasjon der ute, 
og vi klarer ikke å forholde oss til alt. (Aalen, 2013, s. 124 – 125).  

 

Med dette kan man si at artister og band har egentlig ikke behov for å bli omtalt av 

avisene eller nettstedene. De kan opprette kontoer på ulike sosiale medier og dele 

nyhetene selv. Artistene som er signert til et plateselskap, kan også få nyheter om seg 

selv delt på plateselskapenes sosiale medier. Og om man er signert til et stort 

plateselskap som Universal, så blir man delt til et større publikum enn hva man hadde 

gjort med for eksempel facebooksiden til VG Rampelys. Men slike artister hadde fått 

omtale av både aviser og nettsteder uansett, siden man har sett at store artister blir 

prioritert av mediene.   
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6.11 Er anmelderi fortsatt relevant? 
Musikkjournalistikk er stadig relevant hos avisene. Selv om antall trykte musikksaker 

har gått ned i papiraviser ser det ut som det er på vei opp på avisenes nettsider. På en 

annen side ser det ut som om anmelderi er på vei ut. Asker fra Aftenposten viste til at 

enkeltkonserter og enkelthendelser blir diskutert i sosiale medier før de rekker å 

skrive sine analyser, og dermed har avisen kuttet anmeldelser av klassisk musikk. I 

første kapittel har vi også sett at VG har kuttet i all kritikk. Nedskjæring i avisenes 

anmelderi blir bekreftet av studiens informanter, men også studiens kvantitative 

analyse.  

 Avisene gikk fra å anmelde lite konserter på høsten til ingen om våren. Noe 

som ikke samsvarer med hva som ble sagt i intervjuene. Store arenaer, som Oslo 

Spektrum og oppover, og store, helst norske, artister. To norske band spilte i Oslo 

Spektrum under innsamlingsperioden, men ingen av avisene anmeldte de konsertene. 

Dette tyder på at det har skjedd en endring i avisenes prioriteringer fra høsten 2016 til 

våren 2017. Bestemte hendelser som dekkes vurderes av redaksjonen og kan endres 

over tid ifølge Allern (2001, s. 56). Studiens funn er med på å forsterke dette utsagnet.  

 Det samme gjelder for høstperioden i 2016. Avisene anmeldte kun The Cure, 

utenom Aftenposten som også anmeldte Kent. To konserter i løpet av to uker, til null 

dekning i løpet av to uker.  

 På en annen side er avisene, særlig Aftenposten og Dagbladet, flinke på å 

anmelde album, og da av norske artister. På høsten anmeldte Dagbladet 15 album, 

hvorav åtte var av en norsk artist eller band. Aftenposten anmeldte syv album i samme 

periode hvorav fire var norsk. Det kan også hende det har vært en endring i 

prioriteringene da begge aviser kun anmeldte ett norsk album i vårsesongen. På en 

annen side kan det hende det var lite norske musikkutgivelser i akkurat den perioden.  

 På anmelderfronten regjerer musikknettsidene over avisene. Gaffa publiserte 

22 albumanmeldelser og åtte konsertanmeldelser på høsten. Nettsiden har frivillige 

skribenter som skaper innhold, som kan være grunnen til at de får mer anmeldt enn 

hva avisene gjør. Hissig har også frivillige skribenter, nesten 40 stykker, og over 20 

frivillige fotografer (Hissig, 2015). Sammenlignet med Gaffa, produserer Hissig mye 

mindre innhold, og publiserer heller ikke hver dag. Av nettsidene i studien er det 

Hissig og Panorama som publiserer minst, og anmelder minst. Musikknyheter.no og 

Gaffa produserer mest innhold av alle som er med i studien. 



 81 

 Anmelderi er kanskje på vei ut hos avisene. Det er vanskelig å snakke om 

musikkritikkens fremtid med tanke på at musikknettsidene har vært ganske ustabile 

gjennom tiden, og gjennom varigheten av denne studien. Den mest stabile gjennom 

begge innsamlingsperiodene har vært Musikknyheter.no. 

 Det er åpenbart musikknettsidene gjør en jobb avisene ikke har mulighet til å 

gjøre når det kommer til musikkjournalistikk, sa Nilsen under intervjuet. Denne 

studien har vist den den jobben er å anmelde musikk, nærmere bestemt 

liveopptrender.  
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7 Konklusjon  
 

Med utgangspunkt i teori, funn og analyse gjort i kapittel 2, 4 – 6, skal jeg i dette kapittelet 

vise til konklusjoner som svarer på problemstillingen: På hvilken måte er musikknettstedenes 

innhold annerledes, sammenlignet med avisenes musikkartikler på nett?  

 Tidlig i studien har man sett at musikkartikler er argumenterende tekster og 

fortolkende ambisjoner med et journalistisk preg. Hva disse tekstene inneholder varierer ikke 

bare fra nettsted til avis, men avisene seg imellom og musikksidene seg i mellom.  

 Ved bruk av stikkprøver og tidligere studier har jeg funnet ut at avisene trykket flere 

saker om musikk i papirutgavene før internett ble en sensasjon. Da internett ble mer og mer 

populært minket antall musikkartikler i avisene, men steg på avisenes nettsider.  

 Internett gav mulighet for at andre kanaler, enn de tradisjonelle massemediene, kunne 

skrive om musikk. Med internett kom det blant annet bloggere, sosiale medier og mange 

ulike nettsider, deriblant musikknettsider.  

 Tidlig i oppgaven viste jeg til et intervju gjort med Cecilie Asker fra Aftenposten, 

hvor hun påpekte at enkeltkonserter og enkelthendelser blir diskutert i sosiale medier før de 

selv rekker å skrive sine analyser. Enkelte aviser har med denne utviklingen valgt å kutte ned 

på kulturjournalistikk, noe som kom godt frem gjennom intervjuene. Særlig avisene som ofte 

sa under intervjuene: vi anmeldte mye mer før.  

 

7.1 Hva er annerledes?  
Av musikkdekning på nett er nettsidene er annerledes ved at de produserer mye mer artikler 

enn hva avisenes musikknettsider gjør. Dette gjør de ved å anmelde flere musikkutgivelser og 

konserter, skriver mer nyheter, og publiserer fotoartikler og konkurranser.  

 En annen ting som skiller nettsted fra aviser er tidspunkt. Nettsidene i studien, utenom 

Gaffa, har skjult når de publiserer artiklene sine. Avisene har også med tidspunkt når 

artikkelen sist ble redigert. Grunnen til dette kan være at de fleste musikknettsider drives av 

frivillige som kan publisere når som helst på døgnet. Studien viser at aviser som VG og 

Dagbladet publiserer like mye om natten som det nettstedet Gaffa gjør. Men tanken om at tid 

kan redigeres og manipuleres på internett, er noe man ikke kan se bort ifra.  

 Musikknettsidenes innhold er annerledes fra avisenes med tanke på musikknyheter. 

Teorier om nyhetskriterier er relevante både når det gjelder hva musikksidene publiserer og 
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hva avisene publiserer. Avisene veier mye på vesentlighet, sensasjon, nærhet, og kjent, mens 

musikksidene veier mye på nærhet i geografi.  

 Aviser skriver gjerne om musikere som kjendiser, og ikke som artister. Å være kjent, 

virker som en viktig faktor. Det ser man på de type nyheter aviser publiserer, men også hvem 

de velger å skrive om. Som for eksempel MGP og artister som har deltatt i andre 

talentkonkurranser på fjernsyn med høye seertall. Høye seertall kan gi flere klikk på en 

artikkel. Dette gjør hva Barland sier om økonomiske rammer; det som oppnår stor interesse 

hos bestemte målgrupper er det man bør skrive om, relevant for musikkjournalistikk.  

 MGP og Idol er noe musikknettsidene tar avstand fra. Det er tydelig at avisene lar seg 

påvirke av høye seertall og celebritet når de publiserer saker på musikksidene sine, mens 

nettsidene lar seg påvirke av andre aktører som plateselskap og delinger på sosiale medier.  

 Det kan se ut som om Kleins ord angående heiagjengen er rett. Dette gjelder både for 

avisene og for nettsidene. Selv om nettsidene har mye høyere snitt i poenggivningen sin, 

synes er snittet til avisene nokså høy. Avisene har ganske få anmeldelser i forhold til 

musikknettsidene, mens Hissig sine poenggivninger hjelper med å få snittet til nettsidene 

opp. De gode poenggivningene kan forklares ved hva Litleskare sa om å få sakene sine delt 

av enkelte plateselskap, en annen grunn er at Hissig er et sted for bra musikk og dermed blir 

det bare gode poenggivninger.  

 Portvaktteorien er stadig relevant med disse siste eksemplene om celebritet og høye 

poenggivninger. Journalistene og skribentene opptrer som portvakter når de velger ut nyheter 

som skal publiseres og artister som skal anmeldes. Slik portvaktteorien sier, lar skribentene 

og journalistene seg påvirke av andre kanaler, noe som igjen påvirker innholdet til de ulike 

nettsidene.  

Utviklingen av internett og sosiale medier gjør at dagens musikere og lyttere ikke 

trenger å bekymre seg for portvakter eller redaktørens makt når de har en utgivelse, nyhet 

eller mening de vil dele. Den som har tilgang til internett kan nå publisere seg selv som artist, 

eller som fan, og gi ut sin informasjon og meninger. Man kan være redaktør på eget nettsted, 

blogg, sosiale medier og andre plattformer som er tilgjengelig på nett. Hvor stor fanskare et 

band eller en artist har, kan påvirke hva som blir delt på disse plattformene.  

Tanken om at portvaktfunksjonen ikke er relevant lenger, er et poeng fra Aalen og 

Shoemaker & Vos. Selv om man kan dele det man vil på sosiale medier, og publisere det man 

vil på en blogg, er det ikke en garanti at det når ut til mange lesere. Med dette kan man si at 

musikkjournalistene og –skribentene er fortsatt et bindeledd mellom kulturprodusenter og 

publikum, siden avisene og enkelte av musikksidene når ut til et stort publikum.  
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Etter denne studien har det blitt bekreftet at aviser som VG og Dagbladet fokuserer 

mer på kjendis og fjernsyn enn musikkritikk. Musikksidene har et annerledes innhold som 

fokuserer mer på musikknyheter og anmeldelser. Aftenposten har likt fokus som 

musikksidene med tanke på innhold.  

Musikknettsidenes innhold blir for det meste laget av frivillige skribenter og 

fotografer, utenom Gaffa som har to redaktører som blir lønnet. Studien har vist at selv om 

noen som er lidenskapelige om musikk og arbeider frivillig for en musikkside, betyr det 

nødvendigvis ikke at de produserer rikelig med innhold. 

Det å få et musikkverk anmeldt av en norsk avis er prestisjefylt med deres harde 

prioritering av hvem de omtaler. Samtidig mister musikkritikk sin mening i floden av 

kjendisnyheter. Det er musikknettsidene som anmelder mest, men samtidig er de i fare for å 

få et useriøst preg over seg med sin ustabilitet og heiagjengen som gir positiv kritikk. 

Sammenlagt er avisene og musikknettsidene kritikere, portvoktere og heiagjeng, men 

på hver sin unik og egen måte.  

 

7.2 Evaluering av eget arbeid og videre forskning 
Etter å ha gjort mitt eget forskningsprosjekt har jeg forstått at selv om man planlegger godt, 

går det aldri etter planen. Studien startet med at jeg ville gå nærmere på musikknettsidenes 

anmeldelser i forhold til avisenes musikkanmeldelser på nett. Etter den første kvantitative 

analysen ble det til at jeg heller ville fokusere på hva av innholdet som er annerledes, da det 

viste seg at avisene anmeldte mindre enn antatt. Etter jeg hadde presentert funnene i et eget 

kapittel, jeg fant ut at en ny runde med kvantitativ innholdsanalyse var lurt å ha med. Da 

kunne jeg vise hva som var annerledes i to ulike 14-dagers perioder, i stedet for kun to uker 

på høsten.  

 Valget av å gjøre kvantitativ innholdsanalyse og kvalitativt intervju føler jeg var det 

rette for denne type studie. Jeg fikk et omfang over hvor mye avisene og nettsidene publiserer 

i en viss tidsperiode, men også tankene bak anmeldelser og prioriteringer av artister. Etter at 

forskningsprosjektet tok slutt, ser jeg at en ny runde med intervju kunne gitt bedre og tydelige 

svar på funnene fra de tidligere intervjuene, men også funnene fra den kvantitative 

innholdsanalysen.  

 En eventuell videre forskning kan gå dypere inn i musikksjanger. Med dataen som er 

samlet inn i denne studien, kan en se på hvilke sjangrer som dominerer i for eksempel 

intervjuene til musikknettsidene, og antall norske som blir intervjuet samt musikksjangeren 
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de spiller. Noe som kan gjøres med alle typer artikler i studien. Studien har også gitt et lite 

innblikk i kreditering av illustrasjon brukt i nettartikler, noe som også kan videreforskes på.  

 En ny runde med intervju og en ny runde med kvantitativ innholdsanalyse over tid, vil 

kunne gi generaliserbare svar på hva som skiller avisenes artikler mot musikknettsidene. 

Det finnes lite eller ingen forskning på norske musikknettsider. En videreføring av 

denne studien ville vært interessant å se med tanke på musikkbloggernes ende, i tillegg til 

Kleins ord om musikkritikernes oppførsel som heiagjeng.  
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Vedlegg / Appendiks 
Intervjuguide 

Hvor lenge har du arbeidet som musikkjournalist/skribent?  

Hvilken bakgrunn hadde du før du kom inn i yrket?  

Hvilken type musikk liker du?  

Hvordan velger du ut hvilke album som anmeldes?  

Hvilke sjangre dominerer og hvorfor?  

Hva er hovedformålet med anmeldelsene?  

Hvordan velger dere ut hvilke konserter som anmeldes? 

I hvilken grad prioriterer dere sosiale medier som formidlingskanal?  

Hva synes du om musikknettsteder/avisenes musikksider? 

 

Informanter; 

Personlig intervju 15. september 2016: Øyvind Rønning 

Personlig intervju 20. september 2016: Line Skille-Aspholm 

Personlig intervju 24. september 2016: Robert Gjestad 

Personlig intervju 29. september 2016: Tord Litleskare 

Personlig intervju 26. oktober 2016: Morten Ståle Nilsen 

 
Kodebok 

Variabel 1:  Type medium 
Verdier:  1 – Avis 

2 – Nettsted 
 
Variabel 2:  Navn på medium 
Verdier:  1 – VG 

2 –  Dagbladet 
3 – Aftenposten 
4 – Gaffa 
5 – Musikknyheter 
6 – Hissig 
7 – Panorama 

 
Variabel 3:  Publisert dato  
Verdi:  dd.mm.åååå 
 
Variabel 4:  Tidspunkt publisert 
Verdier: 1 – Morgen (mellom 06:00 og 09:00) 
  2 – Formiddag (09:00 og 12:00) 
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  3 – Ettermiddag (12:00 – 18:00) 
  4 – Kveld (18:00 – 00:00)  
  5 – Natt (00:00 – 06:00) 
  6 – ingen tidspunkt  
 
Variabel 5:  Genre/Emneområde 
Verdier:  1 – Albumanmeldelse 

2 – Konsertanmeldelse 
3 – Musikknyhet 
4 – Festivalnyhet 
5 – Kjendis 
6 – Låtanalyse 
7 – Fjernsyns- og filmrelatert 
8 – Intervju 
9 – Konkurranse 
10 – Fotografi  
11 – Musikal  
12 – Debatt  

 
Variabel 6:  Artist/band 
Verdi:  Skriv inn 
 
Variabel 7:  Musikksjanger (som artikkelen handler om, eller artist er knyttet til)  
Verdier:  1 – Rock 

2 – Pop 
3 – Singer/Songwriter 
4 – R&B 
5 – HipHop 
6 – Elektronika 
7 – Country 
8 – Metal 
9 – Klassisk  
10 – Jazz  
11 – Blues  
12 – Folkemusikk  
13 – Musikal  
14 – Diverse sjangrer (om artikkelen handler om flere sjangrer og artister) 

 
Variabel 8:  Norsk artist/band 
Verdier:  1 – Ja,  

2 – Nei  
 
Variabel 9:  Poenggivning 
Verdier:  1 – Poeng 1 

2 – Poeng 2 
3 – Poeng 3 
4 – Poeng 4 
5 – Poeng 5 
6 – Poeng 6 
99 – Ikke anmeldelse, ingen poeng 
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Poeng/Skala Rangert fra 1 – 10  Rangert i prosent 

1 1 1 – 9 % 

2 2 og 3 10 – 29%  

3 4 og 5 30 – 49%  

4 6 og 7 50 – 69%  

5 8 og 9 70 – 89%  

6 10 90 – 100 % 

 
 
Variabel 10:  Illustrasjon/Bildekilde 
Verdier: 1 – VG 
  2 – Dagbladet 
  3 – Aftenposten  
  4 – Gaffa 
  5 – Musikknyheter 
  6 – Hissig 
  7 – Panorama 
  8 – Annet  
  9 – Ingen kilde nevnt 
  10 – Ingen foto 

 

 


	Siden 1983 har Gaffa eksistert i Danmark og når ut til mer enn 300 000 lesere via nettsiden Gaffa.dk og gratismagasin. I 2010 ble magasinet lansert i Sverige, og året etter ble Gaffa Norge lansert 4. oktober. (Borgnes, 2011).
	Gaffa Norge var distribuert som gratis musikkmagasin fra februar 2012 til juni 2015. Papirmagasinet hadde dyre distribusjonskostnader og svakt annonsesalg som førte til nedleggelse av gratismagasinet (Johansen, 2015). Gaffa Norge fortsatte på nett med...
	It's 2015, and the era of mp3 blogs is over. Major media outlets have caught up to the speed of the internet, and the role of the music blog is unclear. (Pigeons&Planes, 2015).
	Østbø, S. (2017, 14. februar). VG anmelder årets låter: her er vår MGP-favoritt. VG. Hentet 24. april 2017 fra http://www.vg.no/rampelys/musikk/melodi-grand-prix-eurovision/vg-anmelder-aarets-laater-her-er-vaar-mgp-favoritt/a/23924520/  Øyre, T. (2017...
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