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Forord 
 

Det er rart å tenke på at seks år med utdannelse snart er over, men jeg skal ikke legge skjul på 

at det også skal bli veldig godt. Det har vært krevende arbeid som har tatt mye av fokuset mitt 

det siste halve året. Derfor vil jeg først og fremst takke min fantastiske kjæreste og samboer 

Camilla, som har holdt ut med en samboer som har hatt vært rimelig distré og fraværende i 

alt for lang tid. Hun har vært en uvurderlig støtte, korrekturleser, og har klart å roe meg ned i 

periodene hvor jeg har vært i overkant stresset. Dette mens hun selv har stått på med eget 

krevende arbeid.  

 Jeg vil også takke mamma og Haakon som har vært mine to andre eminente 

korrekturlesere. Jeg setter enormt pris på det! Haakon og Hans skal også ha en stor takk for 

gode og reflekterte samtaler om temaer rundt masteroppgaven. Øvrige venner og familie 

fortjener en takk for å ha gitt meg gode øyeblikk i tunge stunder. De har det vært flere av det 

siste året. Min gode venn Petter gikk bort i høst, en fantastisk trommeslager, musiker, og 

venn som er dypt savnet. Det er ingen tvil om at dette også har satt sitt preg på 

masteroppgaven.  

 Til slutt vil jeg takke min veileder Kyle Devine. Jeg kan på ingen måte påstå at jeg 

har vært den studenten som har vært mest aktiv og kontaktsøkende, men Kyle har vært 

akkurat den type veileder jeg trives å jobbe med. Han har vært en stor inspirasjon som en 

fantastisk foreleser i spennende emner, og han har alltid hatt gode tips om relevant litteratur. 

Han har nok vært mer til hjelp enn han selv føler, så tusen takk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moss, 29. april 2018 

Jonas Andersson Kjøniksen 
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1 Innledning  
 
Musikk har blitt utgitt i mange forskjellige formater siden innspillingsteknologien først ble 

oppfunnet. Det har blant annet blitt tatt i bruk sylinder, skjellakkplate, vinylplate i flere 

størrelser, kassett, CD, MiniDisc, og i dag digitale lydfiler (Osborne, 2012, s. 1). De 

forskjellige musikkformatene har over årenes løp blitt utviklet for å forbedre lydkvaliteten, 

portabiliteten, tilgjengeligheten, og kapasitet. Naturligvis har de ulike musikkformatene hatt 

varierende suksess, men de aller fleste har hatt en viktig påvirkning på hvordan 

populærmusikken har utviklet seg. Ny teknologi har bydd på både begrensninger og nye 

muligheter, og dermed vært med på å forme ikke bare hvordan vi hører på musikk, men 

hvordan musikken blir skrevet. I dag er mulighetene nærmest ubegrensede grunnet den 

digitale teknologien. Innspillingsteknologi har blitt tilgjengelig for de fleste som har tilgang 

til en datamaskin, og de digitale strømmetjenestene har ikke fysiske begrensninger knyttet til 

kapasitet eller musikkens varighet. Begrensningene er naturligvis der, men sett i forhold til de 

fysiske formatenes begrensninger blir de nærmest ikke-eksisterende.  

 Til tross for få begrensninger i dagens populærmusikkverden finnes det fortsatt 

sjangerbestemte tradisjoner og begrensninger. Disse eksisterer side om side i en 

musikkverden hvor sjangergrensene ofte kan være uklare, og man ikke lenger er avhengig av 

store plateselskaper for å utgi musikken. Låtskriverne står dermed fritt til å lage og publisere 

den musikken de selv ønsker, slik de ønsker det. Fortsatt kan det virke som om enkelte 

sjangre, som for eksempel rocken, holder seg trofast til sjangrenes fundament. For min egen 

del er det ofte låtenes strukturelle oppbygning jeg føler er bundet til rockesjangerens 

tradisjoner. 

 Selve plattformen for å oppdage ny musikk har i stor grad bevegd seg vekk fra 

musikkbutikkene, og over til de digitale plattformene i form av abonnementstjenester. De 

ulike musikkformatene har gjennom årene preget lyttevanene og musikksmaken til mange 

generasjoner, og det er slikt sett ikke unikt at vi i dag har sett et skifte mellom ulike 

musikkformats popularitet. Det interessante er hvordan musikkmarkedet har blitt mer og mer 

digitalisert, samtidig som vinylplatene også øker i popularitet (Osborne, 2012). Et spennende 

fenomen ettersom vinylplatens virkelige storhetstid var på 1970-tallet, før nye mer portable 

og mindre format ble utviklet og markedsført (O'Hagan, 2013).  



	2	

 På samme måte har det i de senere årene blitt utviklet lydinnspillingsteknologi som i 

stor grad har gått fra å være analog til digital, eller fra hardware- til softwarebasert. Dette har 

gjort mye av denne teknologien billigere og mer tilgjengelig ettersom man betaler for tilgang 

til dataprogrammer i stedet for å kjøpe fysiske produkter. Som en konsekvens av dette vil de 

av oss som har råd til en datamaskin eller smarttelefon ha mulighet til å komponere, gi ut, og 

ikke minst lytte til musikk. Et alternativ til store, dyre musikkstudioer, og kostbar 

opptrykking og utgivelse av musikk, men fortsatt er det ingen tegn til at det skal bli en 

fullverdig erstatter.  

 

1.1 Problemstilling 
Valget av problemstilling og fokus for masteroppgaven har på ingen måte vært preget av ett 
enkelt interessefelt. Som musiker har jeg alltid hatt en solid forankring i rock- og 
metalsjangeren, både som bassist og låtskriver, men jeg skal heller ikke glemme lytter. 
Interessen min for musikk brer seg utover et vidt spekter av sjangere og musikktradisjoner, 
men rocken og metalen har alltid vært kjernen jeg har identifisert meg med. Det meste jeg har 
gjort innen låtskriving og band har også vært preget av denne kjernen, men ofte med en trang 
til å bevege meg utenfor denne boblen og finne inspirasjon fra andre sjangere og 
musikktradisjoner. Blandet med en stor klype nysgjerrighet har dette ført til en interesse for 
hvordan andre arbeider når de skriver musikk, og for hvordan en låt blir til.  
 Det er i tillegg liten tvil om at denne masteroppgaven er sterkt preget av 
utdanningsløpet mitt. Med en bachelor i populærmusikk fra NISS som kulminerte i en 
bacheloroppgave som omhandlet moderne amerikansk metal. Og nå to år på master i 
musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, hvor jeg har fokusert på emner innen 
populærmusikk, medier, teknologi, og de kulturelle og sosiale aspektene ved musikk. Jeg 
ønsket å finne en problemstilling som omfattet flere av disse emnene, og følte til slutt at jeg 
hadde en problemstilling som gjorde det mulig for meg å spisse meg inn på et spesifikt tema 
samtidig som det treffer flere av interessefeltene mine. Dagens musikkverden står, etter min 
mening, et sted midt i mellom den moderne og tradisjonelle måten å tenke musikk på. 
Tradisjoner står fortsatt sterkt, samtidig som den moderne verdenen gir et hav av muligheter. 
I min masteroppgave vil jeg derfor undersøke hvordan låtskrivere forholder seg til de ulike 
utgivelsesformatene, og om, og eventuelt hvordan disse påvirker låtskrivingen. Dette skal jeg 
gjøre ved å besvare følgende problemstilling:  

Hvordan påvirkes låtskrivingen til moderne norske rockealbum av et stadig voksende 

strømmebasert musikkmarked? 
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1.2 Litteratur 
Reading Pop: Approaches to Textual Analysis in Popular Music (Middleton, 2000) har vært 

en spesielt viktig kilde for populærmusikkanalyse. Mange av analyseformene som 

presenteres i denne boken er ikke direkte aktuelle for å besvare problemstillingen ettersom de 

har et helt annet fokus, men de har bidratt til god refleksjon rundt ulike spørsmål knyttet til 

arbeidet med masteroppgaven, og mulighetene man har i arbeid med populærmusikkanalyse. 

Samtidig vil det alltid være inspirerende å betrakte ulike utgangspunkt og perspektiv for 

forskningsmetoder for å kunne arbeide med egne metoder. Performing Rites: On the Value of 

Popular Music (Frith, 1996) har på lik linje vært vesentlig i forhold til populærmusikkens 

estetiske aspekter, og ikke minst hvordan man kan diskutere musikkens mening, og hvordan 

Frith diskuterer mange av populærmusikkens aspekter i en kulturell og sosial kontekst.  

Videre har Rock: The Primary Text (Moore, 2001) og The Foundations of Rock: 

From “Blue Suede Shoes” to “Suite: Judy Blue Eyes” (Everett, 2009), og Running With The 

Devil (Walser, 2014), vært vesentlige kilder til ulike aspekter ved rocken. Disse bøkene har 

vært vesentlige for å skape en akademisk forståelse for sjangrer, analyse, og spesielt selve 

rockesjangeren. De har også tre forskjellige tilnærminger til akademisk skriving og forskning 

på rock. Noe som har vært avgjørende for at jeg selv har kunnet finne min egen stemme i 

arbeid med masteroppgaven og besvare problemstillingen. 

Det Kvalitative Forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2017) har vært en primær 

kilde til alle aspekter rundt intervjuene, i alt fra gjennomføring til transkribering. Den har 

bidratt til å sette ord på prosessor og teknikker, og slik sett plassere den mellommenneskelige 

kommunikasjonen i både akademiske og journalistiske rammer. Den har også fått meg til å 

reflektere over hvilke tilnærminger jeg har tatt i arbeidet med oppgavens empiri.  

The Cultural Study of Music: A Critical Introduction (Clayton, Herbert, & Middleton, 

2012) har vært et solid oppslagsverk med mange gode artikler innenfor flere fagfelt som har 

vært vesentlige for å belyse ulike sider av oppgavens problemstilling. Spesielt tre artikler var 

hensiktsmessige i forhold til dette. Titons artikkel om analyse Textual Analysis or Thick 

Description (2012) som diskuterer selve analysebegrepet og hvordan man skal tolke dette. 

Bracketts artikkel om afro-amerikansk populærmusikk What a Difference a Name Makes: 

Two Instances of African-American Popular Music (2012) belyser en problemstilling fra 

rockens tidlige historie som viser hvordan det alltid har vært kommersielle krefter bak 

rocken, og hvordan kulturelle og sosiale krefter er med på å forme vårt perspektiv på 

musikkhistorien. Og Dibbens Musical Materials, Perception, and Listening som ga god 
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innsikt i hvordan mennesker lytter til musikk, hva de legger i det, og igjen hvor viktig 

kulturelle og sosiale påvirkninger er. Jonathan Sternes litteratur har vært en bidragsyter til 

kritisk tenkning rundt teknologi og de ulike problemstillingene knyttet til emnet. Her har 

MP3: The Meaning of a Format (Sterne, 2012) vært en viktig kilde for å forstå de digitale 

formatene.  

Richard Osbornes Vinyl: A History of the Analogue Record (2012) har vært en viktig 

kilde til informasjon om vinylen og dens utvikling. Litteraturen knyttet til strømming har 

primært vært basert på ulike artikler, ettersom dette er et forholdsvis nytt felt hvor det ikke 

har blitt utgitt spesielt mange gode verk rundt emnet. Gode forskningsartikler er det dog 

mange av innen dette feltet. Cesareo og Pastores Consumer’s attitude and behavior towards 

online music piracy and subscription-based services (2014), Hagens The metaphors we 

stream by: Making sense of music streaming (2016), Wlömert og Papies’ On-demand 

streaming services and music industry revenues — Insights from Spotify's market entry 

(2015), og IFPI Norges årsrapport for salg av musikk i 2016 (Musikkåret 2016: IFPI Norges 

årsrapport, 2017), har vært de primære artiklene jeg har forholdt meg til rundt sentrale 

spørsmål og ikke minst forskning på strømmebaserte musikktjenester.  

 

1.3 Metode 
Mitt arbeid med denne masteroppgaven og dens empiri har først og fremst vært basert på 

kvalitative forskningsmetoder, hvor oppgavens drøftingsdel vil være basert på analyser og 

intervjuer. Jeg følte dette var mest hensiktsmessig ettersom en kvalitativ tilnærming gir 

mulighet for å komme nærmere innpå hvert album, sang, og låtskriver, og bidra til en større 

forståelse av de kulturelle, sosiale, og kognitive prosessene og tilnærmingene til låtskriving. 

Denne oppgaven vil derimot ikke kunne gi generelle svar om låtskriving, eller om låtskriving 

innenfor populærmusikken da jeg har valgt å fokusere en liten gruppe norske band som kan 

kategoriseres som rock. Mitt fokus har heller vært rettet mot de metakognitive aspektene ved 

låtskriving og artistenes bevissthet rundt denne prosessen. En utelukkende kvantitativ 

tilnærming til forskningen ville derfor ikke kunne gitt meg svarene på de spørsmålene jeg 

ønsker å stille.  

 

 

 

 



	 5	

1.3.1 Intervju 
«Det kvalitative forskningsintervjuet søker å forstå verden sett fra intervjupersonenes side. Å 

få frem betydningen av folks erfaringer og å avdekke deres opplevelse av verden, forut for 

vitenskapelige forklaringer, er et mål» (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 20). I en 

masteroppgave hvor hensikten er å finne ut mer om låtskriving innenfor rocken, følte jeg det 

var viktig å løfte blikket fra akademisk litteratur i en liten stund og komme i kontakt med 

faktiske låtskrivere. Mange av svarene eksisterer nok i forskjellige former for litteratur, men 

det fremsto som mer hensiktsmessig å gå direkte til kilden.  

 Intervjuene ble gjennomført ved hjelp av Facebooks Messenger-funksjon. Et slikt 

datastøttet intervju har både fordeler og ulemper. Man vil dessverre ikke kunne se 

intervjupersonen ansikt til ansikt og lese kroppsspråket, men man vil med en chat-funksjon 

ha nærmest direkte kommunikasjon samtidig som intervjuet mottas ferdig transkribert (Kvale 

& Brinkmann, 2017, ss. 178-179). Samtidig ble det geografiske aspektet eliminert, og det ble 

enklere å gjennomføre intervjuene ettersom flere av intervjupersonene reiser mye i konsert- 

og turnésammenheng. Baktanken var derfor at det også skulle være lettere for 

intervjupersonene å svare på spørsmålene når det passet dem best.  

 Jeg hadde et kvalitativt mål for intervjuene, men samtidig så jeg enkelte kvaliteter i en 

mer kvantitativ tilnærming til intervjuene. Her tenker jeg først og fremst på at alle intervjuene 

baserer seg på de fem samme spørsmålene. Intervjuene var nemlig forholdsvis stramt 

strukturert med fem spørsmål formulert slik at svarenes omfang var helt opp til 

intervjupersonene, og samtidig som jeg styrte svarene inn mot spesifikke temaer var de på 

ingen måte ledende med tanke på intervjupersonenes meninger. Det var slikt sett ikke noen 

dybdeintervjuer som ble gjennomført, men jeg vil argumentere for at intervjuene hadde et 

kvalitativt utgangspunkt med en kvantitativ utførelse. Med andre ord var alle spørsmålene 

kvantitativt utformet. Svarene jeg fikk var såpass utdypende at de ikke kunne regnes sammen 

og statistikkføres, men måtte analyseres og fortolkes. Derfor anser jeg intervjuene for 

kvalitative med en viss kvantitativ utførelse.  

Intervjuene hadde således også deskriptive kvaliteter hvor intervjupersonene var nødt 

til å reflektere over, og beskrive både tankeprosessene og holdninger om låtskriving, 

låtstruktur, og musikkformat (Kvale & Brinkmann, 2017, ss. 47-49). Denne intervjuformens 

største mangel var muligens at jeg ikke la opp til oppfølgingsspørsmål. Dette var dog et 

bevisst valg jeg tok med tillit til at spørsmålene jeg hadde formulert var gode nok til å få de 
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svarene jeg ønsket, at alle intervjuene utartet seg likt, og at det dermed ikke var behov for 

oppfølgingsspørsmål.  

 Ett av intervjuene ble i tillegg til den datastøttede varianten også gjennomført i mer 

tradisjonell forstand, hvor jeg satt ansikt til ansikt med intervjupersonen, og intervjuet hadde 

ustrukturerte rammer med oppfølgingsspørsmål og innskudd fra begge parter. Dette intervjuet 

kan derfor anses som en mellommenneskelig intervjusituasjon hvor kunnskapen ble skapt i 

samspillet mellom intervjupersonen og meg som intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 

49).  

 I ulike intervjusammenhenger vil man måtte ta hensyn til forskjellige etiske og 

moralske aspekter. Intervjupersonen vil i mange sammenhenger være i en sårbar posisjon, 

noe det er viktig for intervjueren å være klar over. I slike situasjoner er det viktig at 

intervjueren er «[...] i stand til å forstå de konkrete krefter og den sårbarhet som oppstår i 

spesielle situasjoner» (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 95). Empirien som har blitt samlet inn til 

denne oppgaven er på ingen måte av sensitiv og konfidensiell art, og de etiske og moralske 

aspektene blir dermed ikke like avgjørende som i andre intervjuundersøkelser. Det betyr 

dermed ikke at de etiske og moralske aspektene har blitt tatt i betraktning. Jeg har bare tatt 

andre hensyn i forhold til formuleringen av spørsmålene, og utførelsen av intervjuene slik at 

det skal være minst mulig belastning for intervjupersonene. Samtidig bortfaller de etiske og 

moralske aspektene knyttet til transkripsjonen i dette tilfellet.  

Transkripsjonen er vanligvis ømfintlige vedrørende de etiske og moralske aspektene 

ettersom det er ofte er behov for å omdanne muntlig språk til skriftlig, og her er det mange 

hensyn som må tas (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 213). Ved å benytte meg av et datastøttet 

intervju hvor intervjupersonen selv transkriberer er denne problemstillingen helt ute av 

verden. Det er intervjupersonen selv som står for transkriberingen og står dermed fritt til hva 

slags formulering og skriftspråk som skal benyttes. Svarene blir derfor klare for analyse 

umiddelbart, uten behov for transkripsjon som kan omforme svarene.  

 

1.3.2 Analyse 
«According to the Harvard Dictionary of Music, the true focus of analysis, once it 
gets past the taxonomic stage, is “the synthetic element and the functional 
significance of the musical detail.” Analysis sets out to discern and demonstrate the 
functional coherence of indicidual works of art, their “organic unity,” [...]» (Kerman, 
1980, s. 312). 
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Musikkanalyse er en tradisjonsrik praksis som alltid har vært en viktig del av 

musikkvitenskapen, og har som mål å forstå et stykke musikk ut i fra dets egne vilkår (Bent 

& Pople, 2001). Dette kan gjøres fra mange ulike perspektiver, og det kan være utallige 

fokusområder. Det primære målet skal uansett være å skape en forståelse for et musikalsk 

verk, noe som krever et fokusert arbeid og målrettet analyse. Tradisjonell 

musikkvitenskapelig analyse har i stor grad vært rettet mot lesing av partiturer og nedskrevet 

musikk, mens det med populærmusikken har blitt utviklet et fokus på lyden av innspilt 

musikk, som igjen har skapt nye måter å analysere musikken på (Middleton, 2000a, s. 4). En 

av disse måtene som har oppstått innenfor populærmusikken er idéen om analyseobjektet 

som en tekst som leses. «Reading pop texts is about rethinking the musical assumptions that 

engender the analytic approaches to Western music» (Hawkins, 2002, s. 1). Hawkins mener 

med det at populærmusikkanalyse, eller å lese popteksten som han selv kaller det, handler om 

å revurdere de tradisjonelle tilnærmingene til musikkvitenskap ettersom disse avler frem de 

analytiske tilnærmingene til vestlig musikk. Man går altså inn for en ny måte å tenke 

musikkanalyse på for å kunne bryte med de tradisjonelle fremgangsmåtene. Musikken forstås 

som inndelt i fem hovedkategorier: struktur, harmonikk, produksjonsmessige hensyn som 

lydbilde, de ulike instrumentene og elementenes klangfarge, og rytmikk (Hawkins, 2002, ss. 

11-12). Disse må forstås i forhold til hverandre, og i forhold til kontekstuelle og eksterne 

krefter som identitet, kulturell og sosial tilhørighet, og politiske påvirkninger. I analyse- og 

fortolkningssammenheng er det også viktig å ta i betraktning de subjektive og menneskelige 

forholdene: «Ultimately then, the pop score is an abstract and experiential one. It is based not 

only on the dynamics of the pop recording but also on the individual listening patterns, 

emotions, aesthetics and cognitive responses we have to sound» (Hawkins, 2002, s. 33). Den 

analyserende eller fortolkende vil se teksten farget av egne sosiale og kulturelle påvirkninger, 

noe det er viktig å ha et bevisst forhold til for å forstå at ens egne konklusjoner og sannheter 

ikke vil være allmenngyldige.  

I denne masteroppgaven er ikke analysen ment som det primære empiriske 

grunnlaget, men heller som en sekundærkilde jeg ønsker å knytte opp mot intervjuene i 

masteroppgavens drøftingsdel. Jeg vil fokusere på tekstuell analyse, hvor teksten er både de 

innspilte låtene og albumene de er en del av. Analysen blir delt inn i et slags mikro-, meso-, 

og makronivå. Hvor makronivået blir albumene, mesonivået låtene som utgjør den større 

helheten som blir et album, og mikronivået de ulike delene som utgjør en låt. Begrepene og 

analysens perspektiv vil i aller høyeste grad være forankret i populærmusikken. Jeg anser det 

som lite fruktbart å analysere populærmusikk fra et kunstmusikalsk standpunkt, og vil derfor 
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ikke bruke analyseverktøy eller begrep fra kunstmusikktradisjonen. Det har lenge vært 

uenigheter om hvorvidt man skal benytte de samme begrepene og verktøyene for å analysere 

populærmusikk og kunstmusikk (Moore, 2001, s. 11), og selv mener jeg det i enkelte 

sammenhenger kan være fruktbart, men at en tekst i generelle trekk bør analyseres ut i fra 

hvilken musikktradisjon den tilhører.  

Til tross for dette har jeg ikke valgt en hermeneutisk tilnærming til analysen med 

fokus på tekstens mening, som kanskje ville vært mest i tråd med populærmusikkforsknings 

tankegang (Middleton, 2000b). Jeg har valgt å gjennomføre en strukturanalyse for å 

undersøke hvilke rammer låtskrivere gir seg selv som utgangspunkt for å jobbe videre med. 

Samtidig er jeg av den oppfatning at en analyse stort sett alltid vil være preget av en eller 

annen form for fortolkning (Titon, 2012). Målet har vært å finne gjentagende låtstrukturer i 

form av for eksempel AABA, og ikke gjennomføre en dyptgående analyse på avanserte 

komposisjonsstrukturer, slik man ofte kan finne hos progressive rockeband (Covach, 1997). 

En studie som også kunne vært interessant å se gjennomført i en kvantitativ tilnærming for å 

undersøke større sammenhenger, men som i denne sammenhengen fungerte bedre i en 

kvalitativ tilnærming ettersom det ga mer mulighet til å se nærmere på hver enkelt case.  

Denne kvalitative tilnærmingen var også viktig sammen med intervjuene for å kunne besvare 

problemstillingens sosiokulturelle aspekt, noe analyse av rockemusikk har blitt kritisert for å 

overse (Nobile, 2014). Et aspekt det var viktig for meg å belyse for å ettersom det ikke 

nødvendigvis alltid er musikken i seg selv som er det viktige, men hvordan musikken har blitt 

til. Musikk og kultur er like store påvirkninger og drivkrefter for hverandre, og det er derfor 

viktig å analysere vel vitende om at musikken ikke kan eksistere uten eksterne påvirkninger 

(Walser, 2003). Det er også viktig å ha i bakhodet at populærmusikk ofte kan anses som en 

musikktradisjon hvor man lytter affektivt ved å respondere fysisk og emosjonelt, fremfor å 

lytte intellektuelt og analyserende slik man ofte gjør med kunstmusikken (Shuker, 2013, ss. 

240-241). Det er ikke dermed sagt at man ikke kan lytte intellektuelt på populærmusikk, eller 

affektivt på kunstmusikk, men at de ulike lyttergruppene har forskjellige tilnærminger til 

hvordan man lytter til musikk. 

 

1.4 Avgrensning 
Rock er et vidt begrep som det er vanskelig å gi én enkelt, konkret definisjon på. I denne 

oppgaven har jeg derfor tatt utgangspunkt i rocken som et samlebegrep, og ikke som én 

definert sjanger. Jeg har bevisst valgt å holde meg vekk fra heavy metal og de ulike 
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subsjangrene, til tross for at heavy metal er veldig nært tilknyttet rock og nærmest kan anses 

som en subsjanger. Samtidig er det et sidespor som er så omfattende at det ville være 

vanskelig å inkludere det i en masteroppgave av dette omfanget. Så til tross for at et par av 

casene uten tvil har flere elementer som kan plasseres innenfor heavy metal, vil jeg ikke vie 

noe fokus til disse ettersom det blir utenfor problemstillingens fokus. Det vil i enkelte tilfeller 

være mulig å dra paralleller mellom rock og heavy metal, men jeg senere i oppgaven kun 

fokusere på rocken og diskutere disse aspektene fra rockens perspektiv.  

Jeg vil dog belyse deler av sjangerbegrepet innenfor populærmusikken i denne 

avgrensningsdelen. Et aspekt som ligger til grunn for mange sentrale, men generelle deler av 

oppgaven, men som ikke er direkte knyttet til problemstillingen eller oppgavens drøftingsdel. 

«Genre can be basically defined as a category or type» (Shuker, 2013, s. 95). Sjangrer 

eksisterer altså for å kategorisere musikk. En praksis som først og fremst er sentral for å 

effektivisere de kommersielle kreftene bak musikken: «Genre is a way of defining music in 

its market or, alternatively, the market in its music» (Frith, 1996, s. 76). Sjanger er dermed et 

sentralt begrep i populærmusikktradisjonen, men vil ikke gi like mye mening om man skulle 

overført det til for eksempel kunstmusikktradisjonen hvor man har verkstyper. I motsetning 

til sjangerbegrepet vil verkstype i større grad legge føringer for både instrumentasjon og 

struktur. Man kan derfor si at sjangerbegrepet er løsere konstruert ettersom det ikke setter 

føringer for musikken, men heller gir lytteren en viss forventning om hva man vil høre. 

Forventningene av hva man vil høre vil være basert på sosiale normer, og ikke nødvendigvis 

av direkte musikalske føringer: «A musical genre is a set of musical events, real or possible, 

whose course is regulated by a definite arrangement of socially accepted rules» (Fabbri, 

1982, s. 136). Sjangerbegrepet er ikke nødvendigvis musikalsk forankret, men sosialt, 

historisk, og språklig, og vil dermed være preget av den ideologiske bagasjen vi bærer med 

oss (Frith, 1996, s. 95). Som tidligere nevnt vil ikke sjangergrepet belyses noe ytterligere i 

oppgaven, men vil ligge til grunn for diskusjon og perspektiver.  

 Låtskriving er et omfattende tema med mange ulike aspekter og innfallsvinkler til 

forskning. Det har derfor vært nødvendig å velge ut et spesifikt fokusområde. Etter min 

oppfatning har det alltid vært mye fokus på harmonikk, melodi, og rytmikk. Dette er 

interessante aspekter, men i denne oppgaven ville jeg ha et annet fokus og heller fokusere på 

rammene for disse elementene: låtstruktur. De øvrige elementene vil bli nevnt, men de er 

ikke vesentlige med tanke på fokuset mitt og vil derfor ikke betraktes i oppgavens 

drøftingsdel. Dette vil da naturligvis gjelde akkord- og rytmestrukturer, ettersom det er 

oppbyggingen av låtens ulike partier jeg ønsker å fordype meg i.  
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Jeg har bevisst valgt ut caser til oppgavens analysedel som kan kategoriseres innenfor 

svært ulike subsjangrer, og som i tillegg befinner seg på forskjellige nivåer med tanke på 

kommersiell suksess og hvor de befinner seg i karrieren. Samtidig har det vært viktig for meg 

at alle bandene har gitt ut album i enten 2016 eller 2017, og har blitt omtalt av riksdekkende 

eller internasjonale medier. Disse punktene var viktig for å kunne avgrense valget av band, 

og det siste punktet var spesielt viktig for å plukke ut band som har et navn innenfor 

musikkmiljøet uavhengig av status eller kommersiell suksess. Denne vidden mener jeg er 

avgjørende ettersom jeg ønsker å finne fellestrekk på tvers av subsjangrer. Og ved å fokusere 

på et vidt spenn av band mener jeg det vil kunne gi meg klare hentydninger om likheter innen 

rocken om de eksisterer på tvers av de ulike subsjangrene.  

Jeg er bevisst på at rocken er mannsdominert, noe som gjenspeiler seg i både casene 

og intervjupersonene. Blood Command skiller seg her ut som den eneste casen med et 

kvinnelig bandmedlem, og alle intervjupersonene er menn. Til tross for at jeg er bevisst på 

dette, anser jeg det ikke som viktig med tanke på oppgavens problemstilling og kommer 

derfor ikke til å ta dette i betraktning. Drøftingen vil derfor skje på generelle grunnlag 

uavhengig av sosiale og kulturelle problemstillinger knyttet til kjønn og identitet.  

 Når det kommer til de ulike musikkformatene vil jeg gi et overblikk over de vanligste 

musikkformatene, men vil hovedsakelig ha et fokus på vinyl som det fysiske formatet og 

strømming som det digitale formatet. Dette skyldes at strømming, i norsk sammenheng, er 

dagens største og viktigste musikkformat. Og vinyl ettersom det er et tradisjonsrikt format 

som var ekstremt viktig for rocken på 1970-tallet, samt at det har vært en sterk 

gjenoppstandelse av formatet de senere årene, mye takket være rocken (O'Hagan, 2013). 

Digital nedlastning er globalt sett også en veldig viktig del av den digitale musikkverdenen, 

men jeg velger å utelate dette ettersom strømming står ekstremt sterkt i Norge, og det er kjent 

at strømming har overtatt forbrukere fra andre musikktjenester og format (Wlömert & Papies, 

2015). Hadde oppgaven hatt noe annet enn et norsk perspektiv så ville det mest sannsynlig 

vært en viktig del av oppgaven, men med det stadig voksende strømmemarkedet gjennom 

tjenester som Spotify, Tidal, og Apple Music med tanke på at de også har vært store på salg 

av digital musikk, er det klart at strømmetjenestene står for hovedvekten av 

musikkdistribuering i Norge.  

 Den teknologiske utviklingen vil jeg presentere kortfattet med hovedvekt på de 

aspektene jeg anser som mest vesentlig for oppgaven. Samtidig er det her mange aspekter 

som ville være av relevans for oppgaven som jeg ikke vil kunne komme inn på. Oppgavens 

omfang gjør at jeg må begrense hvilke aspekter jeg fordyper meg i. Dette er blant annet store 
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deler av innspillingsteknologien, som er for omfattende til at jeg har mulighet til å vie det noe 

særlig plass. Samtidig er det liten tvil om at innspillingsteknologi, særlig i de senere årene, 

har utviklet seg i en retning som på mange måter har forandret låtskriving. Det blir derfor 

viktig å finne en god balanse mellom hva som kan og bør fokuseres på.  

  

1.5 Oversikt over oppgaven 
I kapittel 2 vil jeg presentere en gjennomgang av aspekter ved ulike musikkformat, en kort 

gjennomgang av den musikkteknologiske utviklingens historie, rockebegrepet og et kort 

historisk overblikk, samt låtstrukturer. Dette er temaer og konsepter jeg mener er viktig å ha 

som kontekstuell ramme for å kunne drøfte oppgavens problemstilling grundig. I kapittel 3 

vil jeg presentere oppgavens empiri som er casene jeg har analysert og intervjuene jeg har 

gjennomført. I kapittel 4 vil jeg drøfte oppgavens problemstilling. Her vil empirien fra 

kapittel 2 og 3 fungere som et fundament, hvor jeg drøfter ulike aspekter ved 

problemstillingen med utgangspunkt i de forskjellige temaene og konseptene fra de 

foregående kapitlene. Kapittel 4 vil fungere som oppgavens hoveddel, med formål å diskutere 

og forhåpentligvis besvare oppgavens problemstilling. Deretter avslutter jeg med kapittel 5 

hvor jeg vil presentere masteroppgavens konklusjon.  
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2 Bakgrunn 
2.1 Musikkformat, og et historisk tilbakeblikk 
2.1.1 Historisk overblikk 
Når man skal snakke om avspillingsteknologi slik som musikkformatene er, så er det 

vanskelig å komme utenom innspillingsteknologi. Dette er to sider av samme sak, den ene 

ville altså ikke eksistert uten den andre. Lydinnspilling er på ingen måte et moderne fenomen, 

Thomas Edisons patent for lydinnspilling stammer helt tilbake til 1877 (Osborne, 2012, s. 3). 

Lydteknologien har gjennomgått enorme forandrer på disse 141 årene. Det var heller ikke 

slik at det i startfasen var musikk som var det tiltenkte bruksområdet. Teknologien ble i første 

omgang utviklet slik at telefonoperatører kunne spille av beskjeder senere på hektiske 

telefonlinjer, og det var en videreutvikling av denne idéen som førte til Edisons første 

lydopptak (Giovannoni, 2017). Samtidig som Thomas Edison arbeidet med sin egen maskin, 

arbeidet også Edouard-Léon Scott med en tilsvarende maskin med et litt annet utgangspunkt. 

Og med disse maskinene oppdaget Edison det første hørbare lydopptaket, mens Scott 

oppdaget det første visuelle lydopptaket (Osborne, 2012, s. 8).  

Den nå legendariske platen som ble det foretrukne formatet har selvfølgelig 

gjennomgått store forandringer siden det ble introdusert, men prinsippet er fortsatt det 

samme; inngraverte riller med innspilt lyd. Hva slags format man skulle spille inn lyden og 

distribuere musikken på var det dog flere alternativer til. Det var i mange år rivalisering 

mellom platen og vokssylinderen. Begge hadde hver sine fordeler og ulemper. I starten hadde 

vokssylinderen helt klart bedre lydkvalitet, men formatets utforming og størrelse gjorde den 

derimot vanskelig å oppbevare ettersom man kunne oppbevare femti plater på den plassen 

fire store vokssylindere tok (Osborne, 2012, s. 27). Og etter hvert som platene nærmet seg 

innpå med lydkvaliteten var det vanskelig for vokssylinderen å fortsette konkurransen.  

 Platen har eksistert i ulike størrelser, materialer, og med ulike avspillingshastigheter. 

En konsekvens av jakten på platens optimale utforming. Platens triumf over sylinderen var 

ikke umiddelbar, men kom gradvis i starten av 1900-tallet da sylinderen nådde sin salgstopp i 

1907 før det stadig gikk nedover (Osborne, 2012, s. 42). Platens produksjon blir også ansett 

som begynnelsen på musikkbransjens storhet (O'Hagan, 2013), hvor masseproduksjonen av 

innspilt musikk startet for fullt. De første suksessrike og masseproduserte platene var ikke 

vinylplater slik som vi bruker i dag. Det var derimot skjellakkplater laget av et stoff som 
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utskilles av lakkskjoldlusen som holder til i sørlige og østlige Asia, og som var mer slitesterk 

enn de skjøre vokssylinderne (Devine, 2015, s. 9).  

 Skjellakk ble standardmaterialet til 78rpm-platene som var standarden for de elektrisk 

drevne platespillerne som ble introdusert på 1920-tallet (Devine, 2015, s. 8). Disse platene 

kunne inneholde mellom tre og fire minutter musikk per side, avhengig av om det var 10”- 

eller 12”-plate (Yale University Library, u.d.). Skjellakkplatene var populære, men grunnet at 

den andre verdenskrig gjorde det vanskelig å tilegne seg nok skjellakk var plateindustrien 

nødt til å finne et nytt materiale (O'Hagan, 2013). Det er her vinylplaten ble introdusert for 

plateindustrien på 1930-tallet, og vinylen som materiale tillot mindre overflatestøy, større 

frekvensområde, og det harde materiale gjorde det mulig å produsere tettere riller som ga 

lengre spilletid (Owsinski, 2015, s. 79). Det var disse platene som begynte å spille ved 33 

1/3rpm, som fortsatt er dagens standard for LP-er1. Og vinylen ble også starten for 

singelplatene, som var 7”-plater som ble spilt ved 45rpm.  

 Det ble kontinuerlig arbeidet for å forlenge vinylens spilletid, og fra 1948 startet de å 

produsere vinyl med spilletider slik vi kjenner det i dag (Owsinski, 2015, s. 79). 12” 

vinylplaten var i utgangspunktet tiltenkt klassisk musikk ettersom det var vanskelig å få plass 

til de lengre verkene på platene med kortere spilletid, men det tok ikke lang tid før den fant 

sin plass i populærmusikken (O'Hagan, 2013). Populærmusikken holdt seg nemlig lenge til 

singelplaten (7” 45rpm), og tilpasset derfor singlene til å passe dette formatet til tross for at 

det ble gjort forbedringer av singelplaten som tillot lengre spilletid per side sent 1960-tallet 

(Osborne, 2012, s. 125).  

 De første små stegene mot albumet slik vi kjenner det i dag ble tatt av blant annet 

Frank Sinatra, som ga ut vinyl med en samling av sanger som hadde samme type stemning 

(Osborne, 2012, s. 99). Og det var Bob Dylan som virkelig revolusjonerte hvordan man satt 

sammen et album med et gjennomgående konsept med The Freewheelin’ Bob Dylan i 1963 

(O'Hagan, 2013). Dette skulle ha stor påvirkning på populærmusikken, og det var flere band 

med blant annet The Beatles i spissen som videreutviklet dette konseptet mot slutten av 1960-

årene (Bartmanski & Woodward, 2015, s. 8). Det hele toppet seg på 1970-tallet, som man 

anser som albumformatets storhetstid, og med det er det også mange som anser det som 

rockens storhetstid (O'Hagan, 2013). Vinylen og albumformatet tillot band og artister å skrive 

musikk på en ny måte. Det var ikke lenger behov for å holde seg til singelplatens korte 

spilletid. Om ønskelig kunne man skrive én enkelt låt som fylte en hel vinylside. Dette betød 

																																																								
1	LP	=	Long	Play	
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altså at man nå hadde mulighet til å lage sanger som var opp til 20 minutter lange, og de ville 

fortsatt ha plass på vinylen. Dette gjorde at mange band prioriterte albumformatet fremfor 

singelformatet, og singelutgivelsene ble som oftest ikke inkludert på albumene (O'Hagan, 

2013).  

 En av vinylens, to tøffeste konkurrenter skulle vise seg å bli et format som nok en 

gang ble introdusert mange år før sin egen storhetstid. Kassetten var et mye mindre format 

som var særdeles portabelt, og sammen med Walkman-spilleren hadde man plutselig 

mulighet en helt ny mulighet med tanke på formatets portabilitet (Volpert, 2017). Nå var 

formatet lite nok til at man kunne putte det i lommen eller bære det med seg. Brått var ikke 

musikk noe man trengte store musikkanlegg for å spille, og man kunne lytte til den hvor man 

ville. Kassetten gikk forbi vinylen i salgstall i 1985, etter mange år på markedet (Osborne, 

2012, s. 139).  

 Men det var et helt annet format som nesten skulle vise seg å være vinylens død. Et 

nytt digitalt format kalt Compact Disc, eller mer kjent som CD-platen. Formatet ble for første 

gang vist frem i 1981 og kan inneholde opp til hele 80 minutter med lyd, og forbigikk vinylen 

i salg for første gang i 1983 (Plasketes, 1992). En optisk plate med digitale lydfiler, som var 

en videreutvikling av den mindre populære optiske platen LaserDisc (Kuhn & Westwell, 

2012). CD-platens skulle vise seg å bli musikkformatenes første digitale “revolusjonen”. I 

motsetning til platespillerens stift så ble CD-platene lest av en laser. Dette fjernet 

problematikken rundt overflatestøy, og det var heller ingen måte for å spille i stykker en CD-

plate om man behandlet den pent (Roberts, 2018). Samtidig er det flere audiofile som mener 

at den digitale komprimeringen av CD-platens lydfiler gir merkbart dårligere lyd enn 

vinylens analoge lyd, selv om flere blindtester har hatt problemer med å bevise (Lipshitz, 

1984). Det var først i 1992 at CD-platen overtok som det mestselgende musikkformatet i 

Storbritannia, noe som ble døden for kassetten, men ikke vinylen (Plasketes, 1992). CD-

platens ubestridte spilletid, portabilitet og størrelse, og lydkvalitet gjorde den til en hard 

konkurrent. De digitale filene og den enkle muligheten til å overføre disse til datamaskiner, 

og ikke minst fra datamaskiner og til CD-plater, gjorde CD-platen til et anvendelig 

musikkformat for både lyttere og artister. Samtidig var noen av disse mulighetene også det 

som ble formatets største utfordring. CD-platen ble etter hvert et overflødig produkt og en 

tungvint omvei til lydfilene. Spesielt sammen med veksten av internett og alle de digitale 

tjenestene som etter hvert ble tilgjengelige.   

 Den neste digitale “revolusjonen” i musikkverdenen begynte for alvor med Apples 

introduksjon av iPod i 2001 (Levy, 2004). En snedig, liten innretning som muliggjorde det å 
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ha hundre- og senere tusenvis av låter med seg til enhver tid. iPodens integrering med 

programvaren iTunes gjorde det dermed mulig å få plass til hele CD-samlingen i 

bukselomma. For så vidt ikke et nytt fenomen, men iPoden introduserte en innretning med 

lagringsplass av en helt ny skala og god brukervennlighet. iPoden, og andre bærbare mp3-

spillere, har høstet mye kritikk for hvordan det førte til oppblomstringen av ulovlig 

musikknedlastning ettersom det ikke var noen form for sperre for disse musikkfilene 

(Cesareo & Pastore, 2014). Nå ble det også mulig å kjøpe digitale lydfiler fra digitale 

nettbutikker som for eksempel iTunes. 

 Stadig synkende CD-salg og økende ulovlig nedlastning førte til at musikkbransjen 

var nødt til å finne nye måter å distribuere musikk på som var økonomisk innbringende 

samtidig som det appellerte til forbrukerne. Digitalt salg av musikk gjennom ulike aktører var 

på mange måter et godt alternativ, men ikke alle likte tanken på å betale for musikk man ikke 

hadde i fysisk eierskap. Denne problemstillingen minsket betraktelig med inntoget og 

ekspansjonen av ulike, gode abonnementsbaserte strømmetjenester sånn ca. rundt år 2010. 

Her i Skandinavia har Spotify vært blant de viktigste aktørene, om ikke den viktigste 

strømmetjenesten. Spotify har operert med en gratisvariant med flere begrensninger, og flere 

premiumvarianter hvor man kan lytte til ubegrenset musikk2. Denne forretningsmodellen har 

gjort terskelen for å benytte seg av digital musikk lavere, og er i dag den primære kilden til 

musikk (Hagen, 2016).  

 

2.1.2 Det kontemporære musikkmarkedet i Norge 
Digital musikk i form av ulike strømmetjenester er for folk flest det foretrukne 

musikkformatet, men fysisk musikk har også fått et kraftig oppsving; i vinylplaten. Det er 

ikke mange år siden vinylen ble ansett som et format forbeholdt audiofile Hi-Fi-entusiaster, 

nostalgiske samlere, eller spesielt interesserte. Fra 2011 har vinylen derimot virkelig gjort et 

sterkt comeback, og det er i dag nok en gang vanlig at artister utgir musikken sin fysisk på 

vinyl (Osborne, 2012, ss. 1-5). Og ikke nok med det, vinylsalget har i motsetning til andre 

fysiske format steget de siste årene (IFPI Norge, 2017). Salget av CD-plater har hatt en 

tydelig og konstant nedgang, mens vinyl stadig har økt salg de senere årene. Samtidig viste 

undersøkelser i 2015 at 81 prosent av det totale musikksalget i Norge var strømmebasert 

(Hagen, 2016). En vanvittig stor markedsandel viser at fysisk format muligens er for de som 

																																																								
2	For	å	se	de	ulike	variantene:	http://www.spotify.com/no/premium/	
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er spesielt interesserte, og det er også mange av de unge som kjøper musikken fysisk faktisk 

ikke lytter til den fysisk (Osborne, 2012, s. 1). 

 Rocken har vært en særdeles faktor til vinylens overlevelse og gjenoppstandelse, og 

hvordan vinylen er et format som tilbyr “hele pakka” i form av et helhetlig kunstnerisk 

uttrykk fra plateomslaget til vinylen og musikken (Osborne, 2012, s. 4; O'Hagan, 2013). 

Vinylens gjenoppstandelse er et unikt fenomen i musikkformatenes historie, hvor et tidligere 

musikkformat nesten forsvinner helt for så å plutselig få et kraftig oppsving (Osborne, 2012, 

s. 1). Mye av grunnen ligger nok i all musikken, og ikke minst bandene, fra vinylens 

storhetstid på 1970-tallet som har vært viktige inspirasjonskilder for mange av dagens artister 

og band, noe som igjen har smittet over på nye generasjoner med lyttere. Det kan nok på 

mange måter anses som et estetisk fenomen som omhandler mye mer enn formatets tekniske 

muligheter sammenlignet med andre musikkformat. Samtidig vil det nok også anses som 

gjevere å lansere musikken på vinyl ettersom det er en dyr og komplisert prosess man ikke 

har mulighet til å gjøre på egenhånd med mindre man har spesielt utstyr og den nødvendige 

kompetansen. I motsetning til strømming og digital musikk som er tilgjengelig for de aller 

fleste i det moderne samfunn.  

 

2.2 Rock 
«‘Rock’ is a term that is instantly evocative and frustratingly vague» (Keightley, 2001). På 

mange måter blir det helt feil å kalle rock for én sjanger. I dag finnes det et utall subsjangrer, 

og det kan derfor være mer passende å benytte rock som et samlende begrep for en rekke 

subsjangrer. Allan F. Moore (2001, s. 1) nevner noe tilsvarende i introduksjonskapittelet til 

Rock: The Primary Text, der han starter med å ikke ville definere begrepet rock ettersom det 

er et begrep som de fleste har en klar og ofte ulik formening om. Det er også viktig for meg å 

poengtere i denne oppgaven at sjangerbegrepet i seg selv har vært problematisk og kilde til 

mye diskusjon (Hamm, 2000, ss. 297-298).  

Det finnes ingen musikalsk forklaring på hvorfor vi skal ha ulike sjangrer. Musikken 

vil forbli den samme uansett hva man kategoriserer den som, og sett fra et musikalsk 

perspektiv blir sjangerbegrepet mer eller mindre irrelevant. Kulturelt, sosialt, og økonomisk 

har sjangrene hatt mye større betydning. Musikksjangrer kan være en viktig del av 

menneskers selvidentitet både med tanke på sosial tilhørighet og ideologi, slik Robert Walser 

beskriver det i Running with the Devil: «But genre boundaries are not solid or clear; they are 

conceptual sites of struggles over the meanings and prestige of social signs» (2014, s. 4). 
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Igjen, sett fra et musikalsk perspektiv virker dette konstruert ut i fra andre forutsetninger og 

dermed lite konstruktivt. Men den kanskje største og viktigste årsaken til opprettholdelsen av 

sjangrer er det økonomiske aspektet. Musikksjangrer har bestandig vært en praktisk måte å 

kategorisere ulike band og artister innenfor gitte rammer som deretter kan markedsføres og 

selges til bestemte folkegrupper på bakgrunn av for eksempel alder, kjønn, og sosial 

tilhørighet (Shuker, 2013). Det er naturligvis musikalske likheter og fellestrekk innenfor de 

gitte sjangrene. Det er nødvendig om ulike band og artister skal kunne selges inn til de 

samme lytterne, men det er også slik at sjangrer først og fremst eksisterer slik at lytterne vet 

nogen lunde hva som kan forventes av ulike musikksjangrer. Samtidig kan man nærmest anse 

rocken som en større musikalsk kultur (Keightley, 2001, s. 110).  

Populærmusikken kan ofte være litt mer komplisert ettersom det ofte er uklare 

grenser. Låtskrivere innen populærmusikken har en tendens til å både fusjonere og utvide de 

ulike sjangrene og sjangergrensene (Walser, 2014, s. 27), noe som kan gjøre det vanskelige å 

kategorisere musikken ettersom samme musikk ofte vil kunne plasseres i flere kategorier. 

Innenfor kunstmusikktradisjonen vil man i større grad ha normer og regler som utgjør 

fundamentet for de ulike verkene og verkstypene, noe man innenfor populærmusikken ikke 

har fulgt i like stor grad (Walser, 2014, s. 27). Og til tross for at det i teorien er store likheter 

innenfor mye av populærmusikken, så er fokuset og forskjellene på andre aspekter slik som 

for eksempel lydbildet meget stort. Dette er en naturlig konsekvens ettersom 

populærmusikken i aller høyeste grad alltid har vært basert på innspilt lyd (Shuker, 2013, s. 

26), og som deretter har ført til at musikkvitenskapen har vært nødt til å tilpasse forskningen 

etter populærmusikken (Middleton, Introduction, 2000a).  

Til tross for at rocken hører til innenfor populærmusikktradisjonen har det over flere 

tiår vært tydelig at store deler av rockemiljøet ikke vil assosieres med den kommersielle 

popbransjen (Keightley, 2001, s. 125). Man kan nærmest si at rocken har hatt et behov for å 

distansere seg fra popen og dra paralleller til kunstmusikken for å poengtere at den er mer 

autentisk og kompleks enn hva popmusikk er. Martin Strong poengterer også at i rocken 

skriver som oftest artistene musikken for sin egen del, og ikke kun på økonomisk grunnlag 

slik det i stor grad er i regi av de store plateselskapene (Shuker, 2013, s. 100). Rent musikalsk 

er det dog ingen tvil om at rocken hører innunder populærmusikken ettersom det er mange 

fundamentale likheter, men den estetiske tilnærmingen til og oppfatningen av rocken gjør at 

det er klare sosiale og kulturelle ulikheter uten å ha blitt farget for mye av den kommersielle 

massen (Keightley, 2001, s. 127).  
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2.2.1 Hva definerer rock? 
Rocken er utvilsomt en del av populærmusikken, og det er en viktig del. Til tross for de 

mange ulike subsjangrene som i dag går innunder rock, er det noen fundamentale elementer i 

musikken som gjør at de plasseres innenfor dette samlende begrepet. Det er derfor vanskelig 

å gi én konkret definisjon på hva rock er. Musikk identifiseres ut i fra en blanding av blant 

annet rytme, melodi, harmoni, instrumental klang, og tekst (Moore, 2001, s. 33). Og 

instrumentalklangen er nok spesielt viktig i samspill med rytmikken, med tanke på at en lytter 

vil kunne identifisere musikkens elementer og deretter få en formening om sjanger på få 

sekunder (Dibben, 2012, ss. 347-348). De harde trommene, vrengte gitarene, og den tunge 

bassen skaper et umiddelbart gjenkjennelig lydbilde. Som danner kjernen av hva man ofte vil 

assosiere med rock.  

 Instrumentasjonen er en vesentlig del av rockens identitet, hvor den nylig nevnte 

kjernen er en fundamental faktor. I subsjangrer hvor man eksperimenterer med annen 

instrumentasjon, er det ikke uvanlig at dette er i tillegg. Synth-rock kan være et eksempel 

som illustrerer dette godt. Musikken tar i bruk ulike typer synthesizere i stor grad, og dette 

kan gjerne være blant de mest fremtredende elementene. Det hører dog sjeldenhetene til at 

kjernen forandres i stor grad. De sjangerfremmede elementene representerer det unike for 

subsjangeren, mens det er kjernen som er fundamentet som holder det innenfor rocken.  

Slik sett er det få grenser for hvordan man kan eksperimentere med ulike sjangerfusjoner, 

men hvordan kan man beskrive denne kjernen? 

 Trommene er musikkens rytmiske fundament, og instrumentet som gir rocken den 

tydelige og karakteristiske beaten. Det finnes ingen konkrete regler med tanke på verken 

rytmikk, tempo, eller oppsett og sammensetning av trommesettet, men noen normer er det 

uten tvil. Jeg skal nå forklare en helt grunnleggende og minimalistisk rockebeat i 4/4. 

Basstrommen brukes i stor grad til å markere taktens første og tredje slag: EN-to-TRE-fir. 

Dette føles nesten mer enn det høres, ettersom basstrommen befinner seg i det lavfrekvente 

lydspekteret. Skarptrommen har ansvar for backbeaten, altså det andre og fjerde slaget: en-

TO-tre-FIR. Mens high-haten eller i andre tilfeller riden er ansvarlig for å holde 

underdelingene: Kan være både en-to-tre-fir, og en-og-to-og-tre-og-fir-og. Dette er som nevnt 

en helt grunnleggende og minimalistisk fremstilling av en rockebeat med den karakteristiske 

backbeaten, men denne rytmikken kan anses som et utgangspunkt som ofte kompliseres og 

eksperimenteres med for å skape et mer spennende uttrykk. Trommene kan ofte ha en virtuos 

rolle spekket med avanserte rytmemønster og trommefills. Uavhengig av om trommene har 
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denne virtuose rollen så pleier de å ha en fremtredende rolle i lydbildet, en konkret 

konsekvens av rockens rytmikkens viktighet i rocken.  

 Bassen har en viktig rolle som bindeleddet mellom det rytmiske og melodiske, 

samtidig som bassen har en funksjon som rockebandets melodiske fundament (Everett, 2009, 

s. 33), men har også ofte en melodisk rolle (Moore, 2001, ss. 39-40). Det er spesielt 

basstrommen bassen har et viktig forhold til, hvor den ofte dobler eller aksentuerer 

basstrommemønsteret (Everett, 2009, ss. 29-30). Det er heller ikke uvanlig at bassen spiller 

unisont med gitaren på bestemte riff, eller nærmest hele låter. Basslyden varierer veldig med 

forskjellige band og bassister. Lyden kan like gjerne være stor og rund med fokus på det 

lavere frekvensområdet, som vrengt og hard med fokus på midtfrekvensområdet. Ofte vil det 

også være en kombinasjon av begge ekstremene.  

 Gitaren er på mange områder det mest fremtredende rockeinstrumentet. Innenfor 

rocken snakker man like godt om de legendariske “gitar-gudene” som de legendariske 

vokalistene og frontfigurene. Et av de mer sedvanlige elementene ved rockegitaren er den 

karakteristiske lyden som er forvrengt. Når det kommer til generelle elementer med tanke på 

spillestil er enkelte elementer slik som powerchords, som jeg kommer nærmere inn på senere, 

meget vesentlig. Gitarspillet kan også like gjerne være riff- og melodibasert som 

akkordbasert. Med andre ord er det få sjangermessige grenser knyttet til spillestil. Gitaren har 

også en unik posisjon med tanke på at det i veldig mange tilfeller vil være mer enn én gitarist 

i et band. Dette er et fenomen man så godt som aldri ser med bassister, trommeslagere, og 

keyboardister. Rollene deles ofte inn som sologitarist og rytmegitarist, men det er heller ikke 

uvanlig at rollene glir over i hverandre ved at begge, eller alle i de tilfellene hvor det er 

aktuelt, spiller både rytmen eller harmonisert melodi i låtenes forskjellige partier.  

 Vokal er en viktig del av rocken på lik linje med det meste av populærmusikken, men 

i motsetning til resten av instrumentasjonen er det her like mange vokallyder som det er 

vokalister. Man kan nærmest se på hver enkelt vokalist som et eget instrument (Everett, 2009, 

s. 117). Det er med vokalen slik som med rocken generelt sett; den er uten tvil 

mannsdominert. Mange vil derfor assosiere rocke-vokal med mannlige sangere, noe som i de 

aller fleste tilfeller vil stemme, men som absolutt ikke trenger å være tilfellet. Det er uansett 

de ulike vokalteknikkene som er interessante i dette tilfellet. De ulike teknikkene kan være alt 

fra anstrengte og nasale, til åpne og kontrollerte. Hva slags teknikk sangeren bruker vil 

avgjøre vokalens klang sammen med sangerens fysiske forutsetninger. Røffere former for 

vokalteknikk er heller ikke uvanlig. Dette kan gjøres ved å skrike eller rope, eller å hese til 

stemmen, og det har også vært utbredt bruk av falsett for å nevne noen eksempler (Moore, 
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2001, ss. 44-49). Og slik Moore beskriver det så handler det mer om hvordan det synges enn 

hva som synges (2001, s. 49).  

 Harmonikken i rock er i stor grad basert på gjentagende akkordprogresjoner, og 

ulike skala- eller toneartsbaserte riff. Fra siste halvdel av 1960-tallet ble disse i økende grad 

basert på de ulike modale toneartene, og da fortrinnsvis jonisk, miksolydisk, dorisk, og eolisk 

(Moore, 2001, ss. 52-55; Everett, 2009, s. 215). Hvor komplisert harmonikken er vil variere, 

og da ofte spesielt mellom de ulike subsjangrene. I rocken baseres akkordene i stor grad på 

treklanger, det er dog ikke uvanlig med fargelegging av akkordene, og power chords som er 

et kvintintervall som er mest kjent når det blir spilt av “vreng-gitarer” (Everett, 2009, s. 193). 

De vanligste akkordene i disse akkordprogresjonene er hovedtreklangene i tillegg til det 

6.trinnet av bitreklangene (Molde, 2013, s. 26).  

 

2.2.2 Historisk overblikk 
Rocken har med sine røtter i afroamerikansk musikk som blant annet blues og rhythm and 

blues (heretter forkortet R&B) har etter hvert fått en lang og innholdsrik historie (Headlam, 

1997, s. 60). En reise gjennom årene hvor musikken har tatt form av både sosiale, kulturelle, 

og geografiske påvirkninger. Begrepet rock’n’roll ble først tatt i bruk stilartens navn på 1950-

tallet, men det hadde blitt brukt blant afroamerikanske artister i flere år (Blokhus & Molde, 

2010, s. 160). Rock’n’roll som stilart var helt identisk med R&B musikalsk sett, men var 

betegnelsen som ble brukt da hvite artister spilte R&B som var en afroamerikansk sjanger 

(Frith, 1996, ss. 129-131). Et tydelig bevis på hvordan sjanger kan være brukt til andre formål 

enn rent musikalske, men heller som et markedsføringsverktøy basert på sosialt og kulturelt 

grunnlag, som i dette tilfellet er rase (Brackett, 2012). Slik sett kan vi si at rockens musikk 

har røtter i bluesen og R&B, mens rock’n’roll var av kulturell og subkulturell viktighet.  

Musikken kunne bestå av variasjoner av piano, bass, trommer, gitar, og blåsere, eller 

med fullt storband, i tillegg til vokal. I motsetning til senere rockemusikk som ofte er 

gitarbasert, hadde gitaren her hovedsakelig et rytmisk formål fremfor den mer solistiske 

trakteringen av instrumentet som vi er vant med i dag ettersom den solistiske rollen i 

hovedsak var forbeholdt pianoet (Encyclopædia Britannica, 2018).  

 Den muligens viktigste utviklingen på 1950-tallet ved siden av den musikalske, var 

utviklingen av en egen ungdomskultur. I utgangspunktet var det ansett som et homogent 

kulturelt fenomen, men i løpet av få år skulle det heller bli et springbrett til en større mengde 

subkulturer (Shuker, 2013, ss. 174-186). Musikk og klesstil ble nært forbundet blant 
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tenåringer, og var en viktig del av 1950-tallets ungdomsgenerasjons selvidentitet (Blokhus & 

Molde, 2010, ss. 198-203). En side av rockehistorien som siden har vært fundamental, 

ettersom subkulturer og motkulturer er en stor del av både de musikalske og sosiale 

aspektene ved rocken (Bloomfield, 1991).  

Allerede på 1960-tallet begynte rock å feste seg som et eget begrep (Moore, 2001, s. 

67), og det blusset opp en mengde nye retninger og dermed også subsjangrer. Disse nye 

subsjangrene ble til på forskjellige måter, men det var absolutt ikke uvanlig at mange av de 

var fusjoner av eldre sjangere eller musikktradisjoner (Molde, 2018, s. 239). En naturlig 

utvikling i en verden som stadig er i bevegelse, hvor både gamle og nye musikalske impulser 

hele tiden utvikler seg og former nye musikalske uttrykk, og den teknologiske utviklingen 

åpner opp nye muligheter for musikalsk utvikling, men også nye begrensninger (Moore, 

2001, s. 120). Forholdet mellom musikk, subkulturer, og sosiale forhold ble også stadig 

tettere, med oppblomstringen av blant annet hippiekulturen, som i ettertid står igjen som en 

av de mest ikoniske subkulturene innen populærmusikken. Et viktig fenomen i denne tiden er 

hvordan artistene selv tar mer kunstnerisk styring over musikken som lages, og hvordan 

populærmusikken fikk en ny rolle i samfunnet: «Disse ekstraordinære årene skapte en 

revolusjon i idéer, identitet, forbrukerkultur, levemåter og kommunikasjon. Rocken var mer 

enn lydsporet; den var midt i alle prosessene» (Molde, 2018, s. 207).  

Noen av de viktigste nye retningene innenfor rock utover denne tiden var 

heavyrock/hard rock, jazzrock, kunstrock, progressiv rock, og punkrock noen av de nye 

stilartene som etter hvert oppsto (Blokhus & Molde, 2010). Den interessante fusjonen 

mellom kunstmusikk og populærmusikk viste seg sterkest i den progressive rocken som 

vokste frem på 1970-tallet. Virtuose artister med stor interesse for og ofte skoleringen innen 

kunstmusikk utviklet etter hvert en musikkstil som var teknisk avansert og kompositorisk og 

strukturelt komplisert (Blokhus & Molde, 2010, ss. 279-280). Den progressive rocken hadde 

sin storhetstid på 1970-tallet, men til tross for en stor tilhengerskare er dette en av de mindre 

kommersielle sidene av rocken. Det er en generell oppfatning om at den progressive rockens 

dragning mot stadig mer kompliserte og eksperimentelle, og til tider pompøse, fremtoning 

var en sterk bidragsyter til at punken oppsto. En stilart hvor tekniske ferdigheter og 

kompositorisk kompleksitet ikke var ønsket, men hvor en mer minimalistisk tankegang 

regjerte. Moore (2001, ss. 129-145) argumenterer derimot for at dette er en misoppfatning og 

at punken heller bør ses som en eksperimentell retning innen rocken fremfor en anti-elitistisk 

retning.  
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Det er med andre ord klart at rocken i, og etter, denne perioden utviklet seg på 

mangfoldige måter, og ikke minst til de ulike ytterpunktene. Med den teknologiske 

utviklingen formet det seg også nye stilarter som synthrock, som tok i bruk ny 

musikkteknologi og elementer fra elektronika og elektronisk avantgarde som vanligvis ikke 

ble forbundet med rock (Blokhus & Molde, 2010, s. 357). Slik har også utviklingen fortsatt 

frem til i dag. Med nye fusjoner og eksperimentering med ulike musikalske elementer. Band 

og artister som går i mot strømningene, og de som følger strømningene til enhver tid. Det er 

derfor like vanlig med “radiorock” som benytter seg av den kontemporære popmusikkens 

elementer som ukommersielle subsjangrer som prøver å trekke den musikalske strikken så 

langt som mulig.  

 

2.2.3 Låtstruktur 
Rockelåtenes struktur skiller seg ikke nevneverdig i fra annen populærmusikk. Den 

strukturelle oppbygningen er i stor grad basert på vers og refreng, med andre deler som intro, 

pre-refreng, bridge, solopartier, ulike mellompartier og haler, og outroer (Moore, 2001, s. 

52). Det finnes naturligvis mange låter som er friere i strukturen eller ikke har samme type 

oppbygning, men jeg vil påstå at en form basert på vers/refreng er overrepresentert. De ulike 

delene har ulike funksjoner i en sang, og de presenteres og benyttes derfor ulikt. Vers og 

refreng som er de to viktigste delene vil ofte gjentas flere ganger i løpet av en låt.  

Verset vil som oftest være den delen som er viktigst i forhold til låtens tekst, ettersom 

det er her mesteparten av historien eller budskapet fortelles. Verset kan ofte spilt likt eller 

tilnærmet likt hver gang det blir gjentatt, mens teksten er ulik for hver gang og gir dermed 

tekstforfatteren en mulighet til å uttrykke seg. Refrenget vil som oftest anses som en låts 

høydepunkt, og har gjentagende musikalske og tekstlige elementer (Moore, 2001, s. 52). 

Dette er delen som skal skape allsang blant konsertpublikummere, og vil ofte være den delen 

av en sang som fester seg til hukommelsen (med tanke på melodi, riff, og tekst). Bridgen står 

ofte som en kontrast til verset og refrenget, enten ved stemning og dynamikk eller ved bruk 

av andre tonearter og/eller akkorder enn hva som har blitt brukt i resten av låten. Denne 

kontrasten kan også gjelde selve lydbildet. Introen er låtens introduksjon, mens outro er 

låtens avslutning. Disse delene kan inneholde elementer fra låtens andre deler, eller være helt 

selvstendige. Funksjonen er uansett å introdusere og avslutte låten ved å sette stemningen og 

avslutte den. Pre-refreng, hale, og mellompartier fungerer som bindeledd mellom låtens ulike 

deler, men som oftest mellom vers, refreng, og bridge.  
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En låts struktur kan være bygd opp på utallige måter, men man vil ofte se gjentagende 

mønster. Ved strukturanalyse vil man ofte inndele en låt alfabetisk etter hvordan de ulike 

delen presenteres. Dette kan være for å nevne noen eksempler: AABA, AAB, AAA, ABC, 

etc. I en slik inndeling betrakter man som oftest A-delen som låtens hoveddel. Dette kan være 

verset, men også vers og refreng med pre-refreng i mellom om man velger å se låten fra en 

større avstand. B- og C-delen vil i så fall ofte fungere som kontraster til låtens A-del. Dette 

kan være låtens bridge, men også låtens refreng eller et nytt vers som skiller seg klart ut i fra 

det opprinnelige verset (Johnston, 2015). Et typisk eksempel på en AABA-låt kan da for 

eksempel være vers, refreng, vers, refreng, bridge, og så rett på refreng, eller et refreng 

etterfulgt av et vers. Det kan naturligvis være både intro, outro, mellomspill, og pre-refreng i 

tillegg til disse delene.  
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3 Presentasjon av empiri 
3.1 Intervjuer 
Intervjupersonene er ni norske artister som skriver musikk som kan kategoriseres som rock. 

Det er intervjupersoner som er en del av casene fra analysen, men også andre artister. Dette 

har jeg bevisst gjort for å få bedre oversikt over generelle idéer og holdninger som står sterkt 

i rocken på tvers av subsjangrer og band. For å få til dette følte jeg det ville være nyttig å 

intervjue flere artister i stedet for å utelukkende fokusere på artistene tilknyttet casene. 

Artistene er først og fremst Oslo- eller Østlandsbaserte, mens enkelte av artistene er 

Vestlandsbaserte. I disse intervjuene er det ingenting som tyder på at geografiske forskjeller 

utgjør holdningsforskjeller med tanke på de spørsmålene jeg har stilt.  

Intervjuene har blitt gjennomført på to ulike måter, hvor det hovedsakelig har blitt 

kommunisert over meldingstjenesten Messenger på Facebook. Dette var en rask og enkel 

måte å komme i kontakt med artistene på, samt at det bidro til at jeg ikke trengte å reise 

utenbys for å møte de der hvor de bor. Ett av intervjuene, som også var det første, ble også 

gjennomført over et kaffebesøk hjemme hos meg. I dette tilfellet er artisten en nær venn av 

meg, noe som krevde en litt annen holdning og tankegang under intervjuet for å unngå store 

digresjoner. Samtidig var nok dette intervjuet mer sentrert rundt løs prat rundt emnet og 

spørsmålene. Derfor bestemte jeg meg også for å gjennomføre et skriftlig spørsmålsintervju 

med denne artisten i ettertid, på lik linje med de andre. I disse intervjuene har jeg fokusert 

mer på spørsmålene som er formulert slik at de kan besvares mer direkte.  

Med tanke på at alle intervjupersonene har forskjellige bakgrunner og driver med 

forskjellige typer rock, er svarene overraskende samstemte spesielt rundt foretrukne 

musikkformat. Det er klart at de ikke er identiske, men i det store og det hele er det de samme 

idéene og meningene som går igjen. I brede strøk kan man bryte det ned til at digitalt format 

og da gjerne strømming er foretrukket i det dagligdagse ettersom dette er det mest 

anvendelige og tilgjengelige formatet. Det er derfor gjennomgående i alle intervjuene at 

tilgjengeligheten og simpelheten knyttet til bruken av strømming gjør dette til 

musikkformatet man bruker mest. En av intervjupersonene ga et billedlig svar på akkurat 

dette:  

«Musikk er mer tilgjengelig enn vann fra krana i dag, og kvaliteten avhenger ofte av 
hvor god internettilkoblinga er. Det føles mer ekte å høre musikken fra fysiske riller, 
fremfor en samling av 0 og 1 på mobilen. Mye stress i hverdagen gjør at det føles 
eksklusivt å ta seg tiden til å sette på LP, litt som at aquevit er digg fordi man bare 
drikker det i desember» (Intervjuperson 4: Henrik, 2018) 
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Ikke bare poengterer han hvordan tilgjengeligheten av digital musikk, men også et annet 

viktig poeng flere av de andre intervjupersonene nevnte: Hvordan vinylen anses som et mer 

eksklusivt musikkformat, og hvordan vinylen fremstår som et estetisk overlegent 

musikkformat. «Når man setter på en fysisk plate, får man et slags rituale der man får 

presentert noe helhetlig» (Intervjuperson 3: Haakon, 2018). Her referer intervjupersonen til 

vinylen som et helhetlig og gjennomført verk, hvor musikk, coveromslag, og eventuelt 

medfølgende hefte spiller en viktig rolle i å fremme et uttrykk som definerer albumet som ett 

verk.  

Dette var et syn flere av intervjupersonene delte, og mye av argumentasjonen for at 

man ikke benyttet seg av fysisk format i like stor grad som digitalt var at det var mer 

tidkrevende og at det lå mer bak hele prosessen.  

«Å høre på fysisk musikk krever mer jobb enn digitalt. Når man setter på en fysisk 
plate, får man et slags rituale der man får presentert noe helhetlig. Når man setter på 
digitalt, er låtene kun digitale koder, og får derfor ikke samme opplevelse av 
håndarbeidet rundt» (Intervjuperson 3: Haakon, 2018).   

 

Dette ser jeg som et klart tegn på at vinylen er først og fremst er forbeholdt aktiv lytting, 

mens strømming er foretrukket i mer dagligdagse og praktiske situasjoner. Det betyr derimot 

ikke at strømming ikke benyttes ved aktiv lytting, men at strømming er det foretrukne 

musikkformatet når man er avhengig av lett tilgjengelig musikk. Og at man derfor ofte vil 

benytte strømming når musikken kun har en bakgrunnsrolle. Det skal også nevnes at det kun 

var to av intervjupersonene som nevnte CD-formatet. Den ene omtalte det som et utdatert 

musikkformat, mens den andre fortsatt så verdien i å utgi musikk på CD og mente at det var 

«[...] noe vi kan tjene penger på ved livekonserten, der vi kan selge merc, deriblant CD’er» 

(Intervjuperson 6: Thomas, 2018). Ettersom det kun var én av ni som nevnte CD-formatet i 

positiv favør tolker jeg det dit hen at det er synkende interesse for CD-platen, slik 

salgsstatistikkene også viser (IFPI Norge, 2017).  

 Det var mer spredte meninger knyttet til refleksjonene rundt album- og låtstruktur, og 

hvordan de ulike låtskriverne påvirkes av musikkformat. Her oppfattet jeg det som at 

musikkformat var noe alle hadde et bevisst forhold til, men at det ikke var noe man 

nødvendigvis arbeidet bevisst ut i fra i låtskrivningsprosessen. Det viser seg også å være ulike 

synspunkter på musikkformatene med tanke på hvordan man forholder seg til dem i en 

låtskrivningsprosess. Noen av intervjupersonene tenkte overhodet ikke på musikkformat i 

låtskrivningsprosessen, mens andre hadde et mer bevisst forhold til det. Det er også flere av 



	26	

intervjupersonene som nevner hvordan det er lett å bli kun én i mengden når man utgir 

musikk gjennom strømmetjenestene. Noe én av intervjupersonene forklarte veldig fint:  

«I digitalt format er tilgjengeligheten stor, men det er også konkurransen. Det er 
lettere å nå lytteren, men også vanskeligere å holde på oppmerksomheten. Derfor er 
det viktig å tilpasse låtskrivingen slik at man holder på lytterens oppmerksomhet. Når 
man utgir på fysisk format vil man nå et mer investert publikum og derfor kunne 
tillate seg å skrive musikk som krever mer av lytteren» (Intervjuperson 5: Audun, 
2018).  

 

Låtstruktur og albumstruktur er også et tema det er noen ulike perspektiver på, samtidig som 

mange av de underliggende idéene og holdningene er de samme. Når det kommer til 

albumstrukturen så virker det som om de fleste intervjupersonene jeg har vært i kontakt med 

anser albumet som ett samlet verk. Samtidig er det også enkelte som anser albumet mer som 

en samling av enkeltstående låter enn ett helthetlig verk. Her er det delte meninger, men først 

og fremst i hvordan de selv anser egne albumutgivelser. For det kommer samtidig klart frem 

at det alltid vil være en eller annen form for rød tråd på et album. Dette kan være musikalske 

elementer som presenteres flere ganger i løpet av et album, stilmessige og musikalske trekk, 

tematiske elementer, men ikke minst lydbilde og utførelsen av hele produksjonen. Utover 

dette kom det ikke frem spesielt bemerkelsesverdige refleksjoner angående albumstrukturen, 

annet enn at det stort sett forventes en eller annen form for rød tråd mellom albumets låter.  

 Låtstrukturen var et aspekt hvor det var varierende tanker rundt låtskrivingen. Her 

kom det frem at det var en god blanding av å skrive musikken på impuls og benytte seg av en 

mer bevisst tankegang. Enkelte beskrev det som ren impuls, mens andre så det mer som taus 

kunnskap hvor man ubevisst har en helhetlig forståelse for låtstrukturer og at man dermed 

jobber med dette nærmest ubevisst. Det er nok det siste alternativet som er det faktiske 

tilfellet, men dette var det kun et fåtall av intervjupersonene som hadde reflektert over. Denne 

intuitive kompetansen bygger på taus kunnskap basert på musikken intervjupersonene har 

lyttet til og spilt i mange år. Det er ikke nødvendigvis ting de har et bevisst forhold til, men 

de vet det intuitivt på grunn av all annen musikk som bygger på de samme reglene.  

 Under intervjuet med Intervjuperson 1: Hans, kom det frem enkelte poenger som ikke 

kom med i de andre intervjuene. Dette var spesielt tanker knyttet til låtskrivingsprosessen og 

lytternes reaksjoner til bandets musikk. Det kom tidlig frem i intervjuet at album alltid er et 

mål når bandet skriver musikk og at det derfor ikke er noe fokus på å lage singler, men at det 

i låtskrivingsprosessen dukker opp låter som egner seg bedre som singler enn andre. Hans 

poengterte også viktigheten av variasjon mellom låtene, samtidig som det er et estetisk 

fundament som tydeliggjør hvilket album låtene hører til. Og det er ingen tvil om at det er 
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albumformatet som foretrekkes ettersom dette er musikkformatet hvor man har størst 

mulighet for kunstnerisk utfoldelse. Spesielt ved fysisk utgivelse hvor coveromslaget og 

medfølgende hefte er en del av den kunstneriske helheten og det estetiske bildet bandet 

ønsker å skape. Bandet vurderte både CD- og vinylutgivelse av deres andre album, men 

konkluderte med at de kun skulle gi det ut fysisk på vinyl etter dårlige CD-salg av deres 

første album. Dette ga dem også muligheten til å trykke opp et færre antall vinyler slik at det 

fysiske formatet skulle fremstå mer eksklusivt enn hva det ville gjort om man trykte opp et 

større antall CD-plater.  

 Hans nevner videre at bandet hadde en klar tanke rundt strukturen av albumet, men at 

dette fikk blandede mottakelser av lytterne. Flere mente at albumet som helhetlig var godt, 

men at strukturen forsterket albumets svakere sider (Sharma, 2017). Låtstruktur er ikke noe 

bandet jobber med i like stor grad. Hans forteller at låtene skrives uten strukturelle mål, og at 

det alltid følger musikkens naturlige gang. Dette kan gjøre at det ofte blir helt standard pop-

/rockestruktur på låtene, mens andre ganger vil det være formløse låter hvor nye partier 

presenteres hele tiden. Hans kom også med et siste poeng angående låtskriving og hvorfor 

spesielt albumformatet er foretrukket som jeg synes var veldig godt. Rockeband er nødt til å 

spille konserter for å overleve, og det er derfor viktig å ha nok låtmateriale til å kunne 

fremføre en hel konsert med eget materiale.  

 

3.2 Analyse 
Det primære fokuset for analysen har vært låtstrukturer, men jeg har også undersøkt 

albumstrukturer, antall låter per album, låters varighet, og gjennomsnittsvarighet per album. 

Dette har jeg gjort for å undersøke om det er gjentagende strukturer på tvers av låtene, og 

albumene, for å finne ut hvordan låtskrivere innenfor norsk rock benytter seg av låt- og 

albumstrukturer som et musikalsk rammeverk. Innholdet er uten tvil vidt forskjellig, men jeg 

hadde et håp om at de musikalske rammeverkene og strukturene viste seg å være likere enn 

hva musikken låt som ved første lytt.  

 Casene jeg har valgt å analysere er som følger: Forever Evergreen av Bits Between 

(2017), Pineapple Pizza av Death By Unga Bunga (2016), Cult Drugs av Blood Command 

(2017), Nattesferd av Kvelertak (2016), og Spidergawd IV av Spidergawd (2017). Disse fem 

albumene består av totalt 51 sanger som utgjør 3 timer og 13 minutter med musikk, og er 

valgt ut fordi jeg føler de viser bredden av hva man finner av norsk rock i dag. Det er 

vanskelig å definere én bestemt retning eller mal for hvordan norsk rock låter, og det virket 
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da mest hensiktsmessig å finne fem vidt forskjellige band som viser band i ulike stadier av 

karrieren og ikke minst ulike retninger innenfor rocken. Formålet med dette var, som tidligere 

nevnt, å undersøke hvorvidt det var generelle trekk i moderne norsk rock på tvers av ulike 

subsjangrer; noe jeg hadde en hypotese om at det var. Før selve analysen gjorde jeg enkelte 

undersøkelser knyttet til mer generelle aspekter rundt albumene:  

Bits Between - Forever Evergreen: Albumet består av totalt 12 låter, som sammen 

med Pineapple Pizza er det høyeste antallet låter av de fem albumene. Albumets spilletid er 

38 minutter, og gjennomsnittet for låtlengde ligger på 03:13.  

Death By Unga Bunga – Pineapple Pizza: I likhet med Forever Evergreen består 

også dette albumet av totalt 12 låter. Pineapple Pizza er i tillegg til å være et av de to 

albumene med flest låter, også det korteste av de fem med en spillelengde på 32 minutter. 

Gjennomsnittet for låtlengde ligger på 02:47.  

Kvelertak – Nattesferd: Albumet består av totalt 9 låter, og har den lengste 

spilletiden av de fem albumene med en spilletid på 47 minutter. Nattesferd har det lengste 

gjennomsnittet for låtlengde med hele 05:14. Det er også på dette albumet man finner den 

lengste låten: ’Heksebrann’, som varer i hele 9 minutter og 5 sekunder.  

Blood Command – Cult Drugs: Albumet består av totalt 10 låter, og har en spilletid 

på 34 minutter. Den gjennomsnittlige låtlengden er på 3 minutter og 24 sekunder. Albumets 

spor ’White Skin / / Tanned Teeth’ er den korteste låten med en lengde på 1 minutt og 31 

sekunder. 

Spidergawd – Spidergawd IV: Albumet består av totalt 8 låter, og har en spilletid på 

41 minutter. Den gjennomsnittlige låtlengden ligger rett bak Nattesferd, med 5 minutter og 8 

sekunder.  

Låtstrukturene var i ganske stor grad slik jeg hadde forstilt meg at de skulle være. 

Hele 21 av 51 låter har en form som går innunder det jeg definerer som en AABA-struktur. 

Det er i tillegg flere låter som har strukturer som er svært nære, men som har enkelte deler 

som gjør at de ikke går innunder AABA-strukturen. Det er heller ikke slik at alle disse 21 

låtene har en nøyaktig lik struktur om man velger å analysere strukturen ned til hver minste 

detalj, men de har alle en hoveddel (A) som spilles to ganger før det presenteres en ny del (B) 

og låten avsluttes med ett eller flere partier fra hoveddelen.  

Dette er en velkjent struktur blant rockelåter, men jeg hadde ikke forventet at nærmest 

halvparten av låtene på de utvalgte albumene skulle ha denne strukturen. Spidergawd IV og 

Pineapple Pizza var albumene med nest hyppigst bruk av denne låtstrukturen med hele fem 

låter. I Spidergawd IV sitt tilfelle så utgjør det faktisk over halve albumet, og de har 
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ytterligere én låt jeg kategoriserer som en AAABA-struktur. Death By Unga Bunga benytter 

seg av forholdsvis enkle og oversiktlige strukturer med Pineapple Pizza ved at de stort sett 

holder seg til A- og B-deler. Dette kan nok forklares med Death By Unga Bunga og 

Spidergawds stilarter, som baserer seg på 60- og 70-tallsrock i Death By Unga Bunga sitt 

tilfelle, mens Spidergawd spiller rock med tydelig bluesinnflytelse og 70-tallsrock.  

Albumet som belager seg minst på AABA-strukturen er uten tvil Nattesferd, hvor 

låtstrukturen kun benyttes i én låt. Dette er også albumet som var mest komplisert å 

analysere, ettersom de ulike delene kan være vanskelige å skille fra hverandre og ikke minst 

definere funksjonen av. Dette er passende med tanke på hvordan albumet er spilt inn. 

Albumet er spilt inn live, og har uten tvil en friere formfølelse med lange partier hvor skillene 

ofte er uklare. Det er også mange av disse partiene som har det samme kompet, men får ulike 

funksjoner avhengig av hvordan vokal og gitarmelodier benyttes. Bits Between og Forever 

Evergreen har også et par av de mer kompliserte låtstrukturene. De har tre tilfeller av AABA 

og tre AAB, men har også former som ABCDEFG og ABCDBEFGHB. Låter jeg vil gå så 

langt som å påstå nærmest ikke har noen ordentlig struktur, men heller har et konstant 

musikalsk driv og progresjon. Det kan i enkelte låter fra både Forever Evergreen og 

Nattesferd være vanskelig å få tak refrengene. I disse tilfellene blir partiets funksjon 

tydeligere først når man har hørt alle partiene og forstått funksjonen i mellom disse. 

Blood Commands Cult Drugs er albumet som har den hyppigste bruken av AABA-

strukturen. Hele seks låter er strukturert slik, og de øvrige fire har lette og oversiktlige 

strukturer i form av AAA, ABABA, AAAB, og ABAB. Dette er ganske interessant med 

tanke på at Cult Drugs mest sannsynlig er det av albumene som er tydeligst forankret i 

radiovennlig popmusikk både med tanke på lydbilde og låtstruktur med partier hvor 

funksjonene er tydelige og til en viss grad forutsigbare.  
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4 Drøfting 
4.1 «The Times They Are a-Changin’», eller? 
I det moderne norske samfunn har de aller fleste tilgang til smarttelefoner, og vi lar oss i 

stadig større grad styre av disse innretningene ved å stadig flytte flere handlinger og praksiser 

over til dem. Slik har vi etter hvert skapt et slags multiverktøy, også for musikere og 

musikkelskere. Med tiden har de blitt designet for å kunne utføre en rekke musikkrelaterte 

funksjoner vi tidligere var avhengige av flere ulike innretninger for å gjennomføre. Et bevis 

på hvordan sosiale og kulturelle praksiser forandrer hvordan vi forholder oss til og benytter 

oss av tilgjengelig teknologi. Sterne har et meget godt eksempel på dette i Bourdieu, 

Technique, and Technology hvor han trekker frem platespillerens bruk: «One can look to the 

history of the record player – the turntable – as an example of this. What began as a playback 

device was turned into a musical instrument over the course of the 1970s» (Sterne, 2003, s. 

373). Slik er platespilleren et eksempel på at det ikke nødvendigvis er selve teknologien som 

forandrer seg, men at de sosiale og kulturelle forholdene forandrer bruksområdene. Og med 

et ønske om stadig større tilgjengelighet har vi flyttet flere musikalske praksiser som lytting, 

lesing, skriving, og produksjon av musikk over på smarttelefonene våre som et supplement til 

de utgangspunktlige innretningene og praksisene. Vi har dermed utviklet hvordan vi lytter til 

og skaper musikk. Ved å gjøre den lettere tilgjengelig, men hvordan har dette preget de som 

skriver musikken vi lytter til? 

Flere av intervjupersonene jeg intervjuet var inne på nettopp dette. Det er i dag utrolig 

lett å produsere og utgi sin egen musikk: «Vi ser derimot verdien av digital musikk med 

tanke på at distribusjonen bli mye enklere (og billigere)» (Intervjuperson 6: Thomas, 2018), 

men grunnet tilgjengeligheten og at terskelen har blitt senket betraktelig er det også 

vanskeligere å komme seg gjennom nåløyet: «I digitalt format er tilgjengeligheten stor, men 

det er også konkurransen» (Intervjuperson 5: Audun, 2018). Naturligvis vil det være både 

fordeler og ulemper med dette. For det første vil det gi mer makt til lytterne, og ikke de store 

plateselskapene som tidligere har hatt stor kontroll på hva som utgis av musikk (Dowd, 

2004). Samtidig kan dette føre til at dyktige artister som tidligere kanskje vil blitt oppdaget 

og satset på av et plateselskap, nå heller forblir én i mengden. Sannheten er nok rimelig 

nyansert til tross for at maktbalansen har blitt forandret seg mye de siste årene. Når det 

kommer til rocken så er dette en holdning som nærmest alltid har vært til stede. Hvor 

plateselskapene og musikkbransjen blir ansett som noe uekte og uærlig (Bassil, 2014). Noe 
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som i grunn er ganske ironisk på flere måter. For det første er det ingen tvil om at rocken er 

en del av populærmusikken, og derfor er en del av en kommersiell musikktradisjon. Og for 

det andre har rocken vært blant de sterkeste representantene for å tjene penger på andre 

produkter enn musikken (Lindblad, 2008). Det er få andre musikktradisjoner som rocken som 

har tjent så mye penger på å selge ulike typer merchandise, noe som henger sammen med 

sjangerens sterke tilknytning til identitet og subkulturer. De aller fleste etablerte rockeband, 

om ikke alle, selger t-skjorter med egen logo og egne design. Det er heller ikke uvanlig med 

produkter av alle mulige slag. Og det er liten tvil om at det er høyst kommersielt å skulle 

selge ulike produkter som i utgangspunktet ikke er relatert til den grunnleggende musikalske 

virksomheten. Grunnen til at jeg tar opp denne problemstillingen er at jeg mener det også er 

en av de underliggende grunnene til at vinylen har den særegne posisjonen i rocken som den 

har.  

 

4.1.1 Digitalt versus Analogt 
Jeg prøver ikke å tilsøle vinylens omdømme på noen som helst måte, men det er samtidig 

klart at vinylen har hatt en vesentlig rolle i den tilbakevendte økningen av det fysiske 

musikksalget (Bartmanski & Woodward, 2015). Jeg tror nemlig ikke at det er tilfeldig at 

rocken har hatt en så markant gjenoppstandelse innen rocken. Holdninger og spørsmål 

angående musikks autentisitet står sterkt blant artister, og spesielt tilhengere av rockemusikk. 

Og de nostalgiske tendensene man ser i forherligelsen av rockens og albumets gullalder på 

1970-tallet, har nok vært en kommersiell gullgruve for alle som tjener penger på salg av 

fysisk musikk. Vinylplaten føles nok også mer som et eksklusivt produkt ettersom det er 

dyrere å produsere enn CD-platen. Et hvilket som helst band kunne ha kopiert opp egne CD-

plater og delt ut eller solgt på konserter. Vinylplater krever derimot avansert utstyr, og ikke 

minst produksjon tilpasset vinylformatet. Terskelen for å trykke opp egen musikk kan nok 

derfor være for høy for nyetablerte eller små band. I de fleste tilfellene kan nok heller ikke 

inntektene forsvare de store utgiftene ettersom det kan være vanskelig for et band som ikke er 

godt etablert å selge musikken sin for den pengesummen som må til for å finansiere en 

vinylutgivelse. Naturlig nok forsterker dette det gjeve, eksklusive omdømmet vinylen har 

tilegnet seg. Og dette er prosesser uavhengig av mer musikalske aspekter som lydkvalitet 

som også er en vesentlig faktor for vinylens omdømme.  

 Flere av intervjupersonene nevnte i intervjuene at den analoge lydkvaliteten var bedre 

på vinyl enn den digitale lyden som er «[...] en samling av 0 og 1 [...]» (Intervjuperson 4: 
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Henrik, 2018) man hører gjennom strømming. Det er forskjeller angående lydkvaliteten 

mellom disse to formatene, det er det liten tvil om, men muligens ikke av de grunnene folk 

flest tror. Det er vanlig at den digitale lyden blir sett ned på etterpå ettersom digital lyd blir 

lagret som datakoder, og disse filene vil ikke være like høyoppløselige som musikk i fullt 

analogt format (Gans, 2015). Men som tidligere nevnt er det gjort flere undersøkelser og 

blindtester som viser at det er ytterst få som klarer å skille mellom analogt og digitalt når det 

gjennomføres blindtester (Lipshitz, 1984). Hva er det da som skiller digital og analog lyd?  

 Svaret ligger nok først og fremst i produksjonen. Når man arbeider med analogt 

format i form av vinyl er man nødt til å følge enkelte restriksjoner man ikke trenger å 

forholde seg til når man arbeider med digital lyd. Det er nemlig få restriksjoner knyttet til 

digital musikkproduksjon. Her kan man produsere musikken til å låte akkurat slik man vil 

uten at det har noen innvirkning på hvordan lyden blir spilt av annet enn selve lydkvaliteten. 

Ved vinyl er det andre forhold det er viktig å være bevisst på. Lyden spilles av ved at en stift 

leser av lyden som er innrisset i en rille langs vinylplaten. For at denne avspillingen skal gå 

feilfritt er det flere hensyn som må tas. For mye bass (eller bred panorering av basstunge 

elementer) eller et for vidt stereofelt vil gi stiften vanskeligheter med å spille av lyden 

korrekt, og kan i verste fall føre til at stiften hopper over store deler av musikken ettersom 

den vil slite med å følge rillen slik den skal. Dette kan være både små og store hopp, noe som 

uansett er uheldig og vil ødelegge den musikalske opplevelsen.  

 Vinylen har i tillegg enda en begrensning i forhold til det dynamiske området som er 

på 60dB. Derfor må man ofte begrense de laveste og høyeste frekvensene for at 

frekvensområdet skal passe inn på vinylformatet (Izhaki, 2012, ss. 258-259). Dette er mest 

sannsynlig en av de viktigste grunnene til at mange mener at vinylplaten låter varmere enn 

digital lyd. Disse høye frekvensene, eller miksens såkalte ’high-end’, er et viktig 

frekvensområde i moderne musikk som i en god miks kan bidra til en klar og profesjonelt 

låtende miks. Et av hovedargumentene mot digital musikks lydkvalitet er dog hvordan disse 

frekvensene får en låt til å låte kaldt og syntetisk. I dette tilfellet kan man enkelt og greit 

konkludere med at det blir subjektivt. Noe man for så vidt kan argumentere for at hele 

diskusjonen rundt analog og digital lyds i grunn er. I dag blir uansett det meste av musikk 

spilt inn digitalt, og det er heller ikke uvanlig at musikk som spilles inn analogt blir 

konvertert til digitalt format i masteringsprosessen før det trykkes analogt på plate (Izhaki, 

2012, s. 53). Derfor vil jeg også argumentere for at hvilken preferanse man har i dette 

spørsmålet underbygges av flere faktorer enn lydkvalitet alene, som ofte er hovedargumentet 

i disse diskusjonene.  
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 Idéen om albumet som et samlet kunstnerisk verk står i følge flere av 

intervjupersonene helt klart sterkere på vinyl ettersom det fysiske produktet er en del av hele 

prosessen fra utgivelse, til salg, til lytting. For en artist eller band er det større mulighet for å 

få vist alt arbeidet som ligger bak en albumproduksjon ved fysisk utgivelse. Da er lytteren 

nærmest tvunget til å se coveromslaget, og låtene kan på vinyl kun bli avspilt i rekkefølgen 

som artisten eller bandet selv har bestemt. I motsetning til musikk utgitt på strømmetjenester 

som ofte kan fremstå mer fragmentert. Spesielt slik som spillelister har blitt en slags standard 

for hvordan man oppdager ny musikk eller lytter til musikk generelt sett. Ved å lytte til slike 

spillelister vil man ikke høre de ulike låtene i den kunstneriske og musikalske konteksten 

artisten eller bandet har intendert. Rockens albumtunge historie og nostalgiske natur er nok 

derfor ikke egnet for spillelister på lik linje med mer singelbasert populærmusikk. Det betyr 

dermed ikke at den alminnelige lytteren har det samme forholdet til albumformatet som 

artistene eller bandene selv har, eller de mest dedikerte rockelytterne.  

I mange tilfeller er kanskje ikke coveromslaget og albumet som en musikalsk enhet så 

viktig for den alminnelige lytteren, ofte til låtskrivernes fortvilelse. Dette er nok også en av 

grunnene til at rockeartister har hatt en nærmest romantisert forkjærlighet for vinylformatet. 

De verdsetter det kunstneriske uttrykket artisten eller bandet forsøker å fremstille, og 

respekterer det omfattende, kunstneriske arbeidet som ligger bak en slik utgivelse. I 

motsetning kan nok utgivelse av digital musikk via strømmetjenester fremstå som en mer 

lettvint prosess i forhold til både lytting og utgivelse. Det trenger ikke nødvendigvis bety at 

strømmeformatet er av mindre musikalsk verdi, men det er lettere å glemme de omfattende, 

kunstneriske prosessene som ligger til grunn for en utgivelse. Slik sett har nok vinylformatet, 

og den større investeringen det krever, en større estetisk verdi blant enkelte grupper lyttere og 

låtskrivere.  

Alle disse aspektene er nok faktorer som spiller en vesentlig rolle når låtskrivere skal 

skrive musikk. Intervjuperson 4 og 9: Henrik og Martin poengterte dette godt ved å påpeke 

hvordan strømmetjenestene gjør at man fokuserer mye på antall avspillinger:  

«Mye av musikken som legges ut på streaming skal være lett å fatte slik at det kan 
streames mye. Streaming er populært for mange som vil lage en ”hit”, og en ”hit” er 
sjeldent mer enn 3:30 lang og følger gjerne en slags oppskrift» (Intervjuperson 4: 
Henrik, 2018). 

 
«Om man ønsker å slå gjennom kommersielt med et norsk rockeband, tror jeg det er 
lurest å skrive en singel som er lettfattelig og fengende samtidig som man ikke 
forlater sjangeren. En stor utfordring da rock har blitt mindre kommersiell med årene. 
Hvis man ikke tenker streamingtall, ser jeg for me at man fort kan skrive akkurat det 
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du vil, det som du mener er kult, så får man se hvor mange av lytterne som er enig 
med deg musikalsk sett» (Intervjuperson 9: Martin, 2018). 
 

Derfor er det fort gjort når man skriver musikk med strømming som mål å skrive musikk mer 

rettet mot et kommersielt publikum enn hva man vanligvis ville ha gjort. Med dette mener de 

at låtene blir kortere, med tydelig struktur basert på vers og refreng, og få musikalske 

utskeielser og eksperimentering. Det er nok i disse tilfellene hvor låtskriverne arbeider 

bevisst med låtstrukturer. I utgangspunktet hadde jeg heller trodd at det skulle være omvendt; 

at vinylformatet skulle føre til en mer begrenset låtskriving ettersom formatet har grenser for 

spilletid, noe strømmetjenestene ikke har. Strømmetjenestenes tilgjengelighet, den store 

konkurransen fra annen musikk, og ikke minst brukernes lyttevaner, gjør det helt essensielt å 

fenge lytteren i løpet av få sekunder om man ønsker å bli lyttet til. Undersøkelser har vist at 

det er hele 24,14% for at lytteren bytter sang i løpet av de første fem sekundene av en låt 

(Lamere, 2014). Denne problemstillingen er ikke tilstedeværende med vinylformatet ettersom 

lytteren mest sannsynlig har kjøpt vinylen og derfor har investert mer i musikken enn hva en 

gjennomsnittlig strømmelytter har gjort. Og derfor føler også intervjupersonene at de kan 

utfolde seg friere om de skriver musikk som skal utgis på fysisk format.  

 

4.1.2 Teknologiske fremskritt 
Musikk er i dag et evigvarende fenomen som alltid vil være tilgjengelig så lenge noen eller 

noe er mottakelig for det medierte. En fantastisk fremførelse er ikke lenger noe som er bundet 

i nuet, og deretter fortiden for all tid. Muligheten for å spille inn og spille av innspilt musikk 

har over mange år forandret hvordan man en gang betraktet musikk som fenomen gjennom å 

omvelte en grunnleggende sannhet om musikk som et evigvarende fenomen kun i nedskrevet 

form. Innspillings- og avspillingsteknologi har dermed skapt en ny sannhet om et av 

musikkens grunnleggende prinsipper. I dag tar vi musikalske høydepunkter som en selvfølge, 

og vi trenger ikke å lete lenge for å finne de. I tillegg vil et slikt musikalsk høydepunkt kunne 

oppleves om igjen så mange ganger det måtte være ønskelig. Det er ikke lenger et unikt 

øyeblikk som aldri kan gjenskapes igjen. Og det er heller ikke kun musikkens matematiske 

verdier som blir nedskrevet på noter for senere tolkning i forbindelse med en fremførelse. 

Selve fremførelsen har blitt en vesentlig del av låtskriving. Det har tillatt improvisasjon og 

spontane impulser å bli en selvfølgelighet i moderne låtskriving. Teknologiens utvikling har i 

tillegg gjort det mulig for enkeltindivider å fungere som hele orkestre, hvor man ikke lenger 
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er avhengige av andre for å realisere musikalske visjoner. Og i dag er denne teknologien så 

lett tilgjengelig at nærmest hvem som helst kan gjøre det.  

 Det er liten tvil om at musikk og teknologi er to begreper som er ekstremt nært 

knyttet. Sosiale og kulturelle praksiser vil være med på å sette føringer for hvordan 

teknologien benyttes og teknologien vil på lik linje sette føringer for sosiale og kulturelle 

praksiser. Slik har det også vært innenfor populærmusikken som jeg vil argumentere for har 

et generelt eksepsjonelt nært forhold til teknologiens progressive natur. Med det mener jeg 

ikke at andre musikktradisjoner ikke har et tett forhold til teknologien, men noe så enkelt som 

at populærmusikken alltid har hatt en fremadrettet natur med lav terskel for bruk av ny 

teknologi. Dette har naturligvis vært blandet med for eksempel rockens nostalgiske natur, 

men de to utfyller hverandre slik at rockens røtter ofte vil være godt plantet til tross for store 

forandringer. Et godt eksempel på dette er hvordan en singel fortsatt ofte bør være en 

forholdsvis ukomplisert låt som varer i cirka 3 minutter og 30 sekunder. Denne spillelengden 

kunne naturligvis vært alt annet enn akkurat dette, men grunnet vinylen og 7”-ens fysiske og 

tekniske kapasiteter har dette blitt standarden som følges mange år etter 7”-ens glansdager. 

På nøyaktig samme måte har LP-en satt føringer for hvordan et album skal utformes. Det er 

selvfølgelig ingen strenge retningslinjer eller regler, men det har med årene blitt en slags 

standard. Et album varer i cirka 50 minutter, til tross for at det helt fint kan, og til tider faktisk 

varer både lengre og kortere enn dette.  

Med utviklingen av nye musikkformat har begrensningene blitt færre, men behovet 

for å stadig strekke seg lenger har ikke hatt noen hensikt. Det kan se ut til at album- og 

singelformatet har truffet den ideelle utformingen for både artister og lyttere ettersom 

majoriteten holder seg til nært disse standardene. Bare noen få år tilbake hadde nok de store 

plateselskapene god kontroll på mye av det kreative arbeidet ettersom de ofte finansierte store 

deler av prosessen (Dowd, 2004). Etter mange år med synkende salg av fysisk musikk har 

platebransjen vært nødt til å finne nye løsninger på hvordan penger skal spares og tjenes. 

Artistene og bandene har derfor fått mer kontroll over de kreative prosessene. Noe som også 

skyldes at den teknologiske utviklingen har gjort det enklere å produsere og utgi sin egen 

musikk uten luksuriøse innspillingsstudioer og bistand fra store plateselskaper. Nattesferd er 

et eksempel hvor Kvelertak har bevegd seg mer mot en eksperimentell retning hvor låtene har 

mer avanserte låtstrukturer, og både låtene og albumet har lengre spilletid enn tidligere 

album. Et steg vekk fra det kommersielle markedet de begynte å bli akseptert i, og en slags 

gest til den harde kjernen av tilhengere. Og ikke minst et tydelig signal om at de selv er i 

kontroll over deres egen musikk, og musikalske utvikling. For det er ingen hemmelighet at 
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mange artister og band gjennom årene har valgt å ta en kommersiell omvending for å nå ut til 

flere lyttere. Eller at de blir mer voksne med årene og at musikken preges naturlig av dette, 

som det ofte argumenteres for av bandene og artistene selv (Teitelman, 2015).  

Disse prosessene er så avanserte at det blir vanskelig å påpeke enkelte faktorer som 

ligger til grunn for utviklingen. Og det ligger i vår menneskelige natur å strebe etter 

kontinuerlig forbedring. Derfor vil enhver ny løsning føre med seg nye problemstillinger, og 

sett fra et musikalsk perspektiv vil dette alltid ha ringvirkninger. Musikkbransjen er stadig på 

jakt etter nye måter å øke den økonomiske fortjenesten. Låtskrivere og produsenter jakter 

stadig etter nye, mer effektive metoder og verktøy for å forbedre og effektivisere låtskrivings- 

og produksjonsprosessene. Og lyttere ønsker økt tilgjengelighet og brukervennlighet, samt 

best mulig lydkvalitet i de foretrukne musikkformatene. Den teknologiske utviklingen 

generelt sett, og ikke minst sett fra musikkformatenes perspektiv, er påvirket av sosiale og 

kulturelle praksiser og sammenbundet av et komplisert nettverk av forbindelser (Sterne, 

Bourdieu, Technique and Technology, 2003, s. 385). Derfor kan man aldri forstå en 

teknologisk innretning uten å forstå konteksten den er skapt i.  

Her kan for eksempel Spotify nevnes. Spotify er langt i fra den eneste 

strømmetjenesten som er tilgjengelig i Norge, men det er liten tvil om at Spotify har en 

særegen posisjon blant strømmetjenestene (IFPI Norge, 2017). Det er også liten tvil om at 

Spotify ikke ville eksistert om det ikke hadde vært for andre musikkformat. For det første har 

Spotifys brukergrensesnitt helt klart tatt utgangspunkt i iTunes som igjen har vært formet av 

foregående, og kontemporære tjenester. Fysiske format som for eksempel CD-platen og 

vinylplaten har helt klart vært essensielle i hvordan brukergrensesnittet er utformet. 

Coveromslaget er et godt eksempel på dette. Det er ingenting som tilsier at det er nødvendig 

med et bilde tilhørende musikken når man lytter til musikk. Og til tross for at denne praksisen 

er godt innarbeidet i oss, så er det ikke sikkert at majoriteten ville reagert om det ble lansert 

en strømmetjeneste uten et eneste bilde. Når man strømmer musikk ser man som oftest ikke 

aktivt på selve strømmetjenesten. Den ser man som oftest kun på når man skal finne musikk 

og lage eller finne nye spillelister. Samtidig skal det nevnes at bildet har en funksjon fordi vi 

kan huske en låt eller et album ikke bare ved navn, men som et visuelt virkemiddel. Slik sett 

har coveromslaget nærmest den samme funksjonen ved salg av både fysisk og digital musikk: 

Vekke potensielle kjøpere eller lytteres interesse. Dette var selvfølgelig enda mer vesentlig da 

man hadde platebutikker og det var viktig å skille seg ut i mengden slik at flest mulig ble 

nysgjerrige på hva slags musikk som gjemte seg bak det interessante coveromslaget 

(O'Hagan, 2013). Coveromslaget vil også bidra til å skape en slags konkretisering av den 
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ellers abstrakte lydfilen. Noe som kan være viktig ettersom lyttere kan føle mindre eierskap 

til musikk gjennom strømmetjenester (Evren, 2015). Folk flest har ikke et bevisst forhold til 

at de abstrakte lydfilene man lytter til gjennom strømmetjenestene faktisk er avhengige av 

fysisk lagringsplass og fysiske mekanismer (Sterne, 2014). Slik sett kan coveromslaget gi en 

viss følelse av konkretisering, men dog en imaginær konkretisering som ikke reflekterer 

strømmetjenestenes reelle fysiske innretning. Det må også nevnes at det er en veldig 

interessant parallell mellom hvordan man tidligere plukket ut musikk i en platebutikk basert 

på coveromslag man hadde sett i noen få sekunder, mens man i dag lytter til en låt på en 

strømmetjeneste i fem sekunder for å bestemme seg for om det er verdt å lytte videre på. 

Prosessen er fortsatt den samme, men omstendighetene har endret seg.  

 

4.2 Musikkformat og låtskriving 
I intervjuene jeg hadde kom det frem at de fleste av intervjupersonene lot seg påvirke av 

ulike musikkformat. Det var ikke nødvendigvis noe de hadde jobbet mye bevisst med: «Med 

tanke på musikkformat har vi ikke gjort noen store bestemmelser» (Intervjuperson 6: 

Thomas, 2018), men flere av dem hadde helt konkrete tanker om hvordan de reflekterte over 

påvirkningen det hadde på låtskrivingen deres: «Har nylig spilt inn to plater hvor vi tok 

hensyn til lengde på låter både for å få plass på vinyl, men også for å begrense lengdene på 

platene som musikkstykker uavhengig av format» (Intervjuperson 8: Håvard, 2018). I dag er 

man ikke nødt til å jobbe med de samme restriksjonene man var bundet til tidligere. 

Diskusjonen rundt musikkformat i dag dreier seg om hvor god lydkvaliteten er i forhold til 

filstørrelse og komprimeringen. Den samme diskusjonen man alltid har hatt, men med nye 

øyne. Vi snakker også om plass av en helt annen skala enn hva man tidligere gjorde. Det er 

ikke lenger snakk om én låt eller ett album, men hvor mange tusen låter og album man kan få 

plass til på datamaskinen eller smarttelefonen sin. Til tross for dette forholder låtskrivere seg 

fortsatt til låtstrukturer og spilletider som eksisterte da man var nødt til å forme musikken 

etter de tilgjengelige musikkformatene. Mulighetene har blitt nærmest uendelige, men det kan 

nesten virke som om det derfor har blitt en slags naturlig stopp. En stopp hvor det ikke lenger 

er interessant å eksperimentere med strukturer og formatene. I stedet har det oppstått et 

forsterket fokus på lydmessig utforsking og eksperimentering, mens låtstrukturer er noe man 

enten forholder seg fritt til eller har et forholdsvis innarbeidet og ubevisst forhold til. Dette er 

nok basert på lyttevaner og dermed en innøvd rutine på at det er slik det skal være. En 

musiker som har spilt mye musikk innen en viss sjanger vil ofte kunne føle på seg hvordan en 
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låt er strukturert. De fleste partiene i en låt er i de fleste tilfeller delt opp i fire, åtte, eller 

seksten takter, og etter et vers eller pre-refreng kommer som oftest et refreng. Dette er noe en 

erfaren musiker vil kunne plukke opp helt intuitivt fordi det er så mye musikk som er 

strukturert akkurat slik.  

 Man kan derfor si som flere av intervjupersonene at det føles naturlig. Men den eneste 

grunnen til at det føles naturlig er fordi man gjennom mange tiår har valgt å strukturere låtene 

slik. Det er ikke mer naturlig enn hva en sang bygd opp av kvarttoneskalaer er. Noe som for 

oss i den vestlige verden vil høres surt og unaturlig ut. Ørene og hjernen vår er trent opp i den 

vestlige verdens musikktradisjoner, og vi vil derfor basere all musikk vi hører på nettopp 

dette. Det er ikke dermed sagt at det vi hører er noe mer naturlig enn andre 

musikktradisjoner. Og for noen som ikke har vokst opp med de vestlige musikktradisjonene 

er det ikke en selvfølge at et vers stort sett alltid blir etterfulgt av et refreng. Vi er støpt i et 

støpejern av våre egne tradisjoner, og om vi ikke beveger oss utenfor dette så er sjansene små 

for en mer radikal utvikling enn de vi har sett.  

Innenfor populærmusikken har musikken forholdt seg til forholdsvis like rammer. 

Innholdet har hatt store variasjoner lydmessig og med tanke på musikalske elementer. 

Populærmusikken har også presentert mange elementer som i utgangspunktet er fremmede 

innen vestlig musikk. Det er velkjent at populærmusikken oppsto som et møte mellom 

afrikansk og vestlig kultur (Molde, 2018; Blokhus & Molde, 2010), men til tross for at det 

har vært mange fusjoner av ulike musikktradisjoner gjennom årene så er det få som har hatt 

like stor betydning og påvirkningskraft. Dette tror jeg dog vi kan se en utvikling på i tiden 

som kommer. Det fysiske formatets kanskje største ulempe er at et fysisk format kun 

eksisterer der hvor den fysiske gjenstanden er. Ved strømming er ikke dette tilfellet. 

Musikken er ikke knyttet til én enkelt fysisk gjenstand, men heller et nettverk av systemer og 

mekanismer. Den enorme tilgjengeligheten gjør derfor at nesten all musikk er innenfor 

rekkevidde bare ved noen få tastetrykk. Dette kan være med på å påvirke låtskrivere på helt 

nye måter, hvor man kan oppdage ny musikk man vanligvis ikke ville kommet over. Dette 

ble også poengtert i intervjuene: «Digital er helt supert, rett og slett pga tilgjengelighet og har 

gjør sånn at jeg hører på mye mer forskjellig musikk og sjangere en tidligere» (Intervjuperson 

7: Odd, 2018). Dette er nok en direkte konsekvens av at musikk gjennom strømmetjenester 

ikke har den samme verdien som fysisk musikk. Det er få som ville brukt mye penger på å 

sjekke ut et band eller en artist som er totalt ukjent, men terskelen for å sjekke ut ny musikk 

blir nok lavere når det eneste man investerer er den tiden det tar å starte låten eller albumet. 

Og her er det flere ting man bør være oppmerksom på som låtskriver.  
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For det første så er det naturligvis en fantastisk mulighet for å oppdage og bli inspirert 

av ny musikk slik som Odd poengterte. For det andre gir det en helt ny utfordring i forhold til 

lytternes vaner. Når man ikke har investert noe i musikken er terskelen lavere for hvor 

tålmodig lytteren er. Dagens strømmebrukere gjør seg opp en mening om de liker musikken i 

løpet av få sekunder (Lamere, 2014). Dette betyr at en låtskriver må være klar over at mindre 

investerte lyttere har et meget kort oppmerksomhetsspenn. Og skal man overbevise disse er 

det viktig å være rett på sak, og det er mulig man må begrense sin egen kreative utfoldelse 

om målet er flest mulig lyttere. Det skal også nevnes at det her blir en viss forskjell på en 

singel og et album avhengig av hva som er målet. En singel generelt sett være ganske rett på 

sak hele veien med gode hooks om målet er flest mulig lyttere. Et album har rom for større 

utskeielser, men den første låten bør sjeldent være den mest eksperimentelle eller en låt som 

ikke viser tydelig hvem bandet eller artisten er. Den første låten på et album bør være en god 

representasjon på hva slags band eller artist som lagd albumet, slik at lyttere som ikke er 

kjent med bandet eller artisten fatter interesse og blir villig til å lytte videre. Dette er en 

problemstilling som har blitt mer vesentlig etter strømmetjenestenes inntog.  

Strømmetjenestene har bidratt til en drastisk forandring av lyttevanene våres. Det er 

en utvikling som har skjedd gradvis over mange år, og som startet allerede da det ble vanlig å 

lytte til mp3-filer. Lyttevanene ble rettet mer mot singler og enkeltlåter slik at man kunne 

plukke ut sine egne favoritter. Dette har etter hvert utviklet seg til et fokus på spillelister. En 

stor og viktig del av de store strømmetjenestene er de ulike spillelistene skapt av brukere, 

plateselskap, artister, og ikke minst strømmetjenestene selv. For låtskrivere og produsenter, 

spesielt innenfor radiovennlig popmusikk, har dette ført til at det ofte fokuseres på 

singelformatet. En stor fordel for artister som ønsker å få umiddelbar respons på musikken og 

som kontinuerlig streber etter flest mulig avspillinger. Ved å gi ut låter enkeltvis kan man 

raskt følge ulike trender, og om man gjør musikalske utforskelser som ikke slår an så vil den 

umiddelbare responsen gjøre at man raskt kan følge opp med den ønskede musikken.  

Til nå ser det ikke ut til at denne trenden har fått fotfeste innenfor rocken, men jeg 

oppfatter det som om rockens reaksjon på denne trenden er en økning av satsing på EP-

formatet3. Et format bestående av cirka fire/fem låter, som da blir mindre enn et album og 

større enn en singel. Tidligere har EP-en først og fremst blitt forbundet med nyetablerte band 

og artister som ikke har hatt mulighet til å finansiere et helt album. Det vil også gi en bedre 

representasjon av bandet eller artisten enn hva en singel ville gjort. I dag oppfatter jeg det 
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som om flere veletablerte band skriver og gir ut EP-er i mellom albumutgivelser. Det gis ut 

singler også, men innenfor rocken har jeg oppfattet det som om en singel i forkant av 

utgivelsen av et album eller en EP som en slags annonsering for den kommende utgivelsen. 

Dette er en praksis som later til å ha vært økende blant spesielt nyetablerte band. Ettersom 

strømmetjenestene gjør det både lett og billig å gi ut musikk trenger man ikke å tenke på 

ytterligere kostnader i forbindelse med opptrykking av fysiske singler. Slik har nok 

strømmetjenesten bidratt til større frihet for låtskrivere, men det har nok økt den estetiske 

verdien av å trykke opp musikken fysisk. Og det er dette vi har sett med vinylformatets 

tilbakekomst.  

Etter jeg gjennomførte intervjuene satt jeg derimot igjen med et inntrykk av at 

intervjupersonene hadde tenkt annerledes på de ulike musikkformatene enn hva jeg på 

forhånd hadde trodd. Selv hadde jeg nærmest tenkt at vinylen ville være begrensende, men 

det viste seg at fysiske format ble ansett som en måte å utøve kunstnerisk frihet på. Det var 

ingen av intervjupersonene som nevnte begrensninger i forhold til spilletid eller at en 

vinylplate har to sider. For min egen del ville nok dette påvirket hvordan jeg strukturerte et 

album, ettersom hver side kun har cirka 20 minutters spilletid. Jeg personlig ville nok tenkt 

ekstra godt gjennom albumstrukturen om det hadde vært planlagt en vinylutgave. Dette for å 

ta hensyn til hva som ville fungert best med tanke på at platen skal snus halvveis, samtidig 

som det skal vekke nok nysgjerrighet til at man vil snu om og høre resten av platen så fort 

som mulig. Utenom dette ser jeg virkelig poengene flere av intervjupersonene hadde 

angående den kunstneriske og kreative friheten ved låtskriving til et album, kontra musikk 

som skal rett på strømmetjenestene.  

Et annet aspekt ved rockelåtskrivernes forkjærlighet til albumformatet jeg aldri har 

tenkt over, men som dukket opp under et av intervjuene var liveaspektet, poengtert av 

Intervjuperson 1: Hans. I denne masteroppgaven har jeg hovedsakelig fokusert på rock som 

innspilt musikk, men man kommer ikke unna at en av de aller viktigste aspektene ved 

rockemusikk er konserter. De aller fleste etablerte og aktive band legger stadig ut på mange 

og lange turnéer både innenlands og utenlands. Disse turnéene er ofte for å promotere et 

album som nylig har blitt utgitt, eller som skal bli utgitt. Det er ikke lenger slik at et band kan 

livnære seg ved å kun være et studioband. Det er for lite salg av fysisk musikk, og 

strømmetjenestene genererer ikke, etter dagens standard, nok penger til at dette er 

tilstrekkelig. Dagens band er derfor nødt til å ty til andre inntjeningsmetoder (Baxter-Moore 

& Kitts, 2016). Musikken, og da spesielt den innspilte musikken spiller selvfølgelig en helt 

sentral del. Dette er det første og viktigste bindeleddet mellom artist og lytter. Det er gjennom 
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den innspilte musikken det nås ut til lytterne, og hvor tilhengere skapes. På mange måter kan 

man si at det er så enkelt som at jo flere lyttere man klarer å overbevise, jo større sjanse er det 

for at man har gode billettsalg på konserter.  

Her er det nok et hensyn det er viktig at låtskrivere i det minste har et bevisst forhold 

til. Hvordan musikken låter i studio og hvordan den låter på konsert. Her er det etter min 

erfaring ekstremt stor forskjell mellom band. Noen låter akkurat som de gjør i studio, enten 

ved at de har en forholdsvis enkel produksjon eller ved at de tyr til samples og spiller til click 

etc. Mens andre ikke klarer å gjenskape det de har skapt i studio enten ved at de har spilt over 

evne og har produsert seg feilfrie eller ved at de på albumet har et stort og rikt lydbilde de 

ikke er i stand til å gjenskape på konsert. Det er klart at man vil at musikken man skriver skal 

bli så bra som mulig, men noen ganger vil det være lurt i en låtskrivings- og 

produksjonsprosess å vurdere balansegangen mellom de to aspektene. Det er lett å bli revet 

med av dagens produksjonsverktøy, men det er ikke nødvendigvis heldig å spe på så mye i 

produksjonsfasen at bandet fremstår som dårlig utøvere på konserter fordi de ikke er i stand 

til å fremføre musikken på en autentisk måte. Dette kan være et litt ømfintlig punkt for mange 

låtskrivere. For til tross for at det er deres låt, vil mange lyttere ofte få en slags 

eierskapsfølelse til låter de er glade i. Denne illusjonen kan lett sprekke om de ikke får servert 

det de forventer i konsertsammenheng. Og band som sliter med et rykte som dårlig 

konsertband vil nok få det mye tøffere enn band som er kjent for å være gode konsertband. 

Dette gjelder nok spesielt i et så lite land og musikkmiljø som vi har i Norge. Det er små 

forhold, og et bands omdømme vil derfor spre seg fort uavhengig om det er positivt eller 

negativt. Det betyr også at i et lite land som Norge vil veien være kort både opp og ned, alt 

ettersom. Derfor kan det være vesentlig for en låtskriver å ta stilling til slike 

problemstillinger. Ettertraktede band vil tross alt skape flere lyttinger på strømmetjenester, og 

dette kan igjen føre til flere mennesker på konsertene. Noe som igjen betyr økte 

billettinntekter, og mest sannsynlig økt salg av merchandise og ikke minst fysisk musikk.  

Et siste poeng jeg har lyst til å ta opp i masteroppgavens drøftingsdel er låtstrukturer. 

Dette usynlige rammeverket som er en vesentlig del av all musikk, og som man enten har et 

veldig bevisst forhold til eller et mer sublimt forhold til. Låtstrukturer blir som tidligere nevnt 

ofte en form for taus kunnskap. Man vet både som lytter og låtskriver hvordan det skal være, 

og man vil ofte kunne føle skiftene til en låt før de skjer og uten å ha hørt den før. Dette er 

innlært gjennom vaner og tradisjoner, og blir litt som at vi ikke reagerer på at et menneske vi 

møter har to armer, to bein, en kropp, og et hode. For det er slik vi er vant til å se de aller 

fleste mennesker vi møter. Det kan se annerledes ut, til og med være formet annerledes, men 
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det er først om noen av disse tingene ikke møter forventningene vi har at vi reagerer. Man får 

en slags kognitiv dissonans fordi noe ikke stemmer overens med “skjemaene” vi har lagret i 

hodene våre. Det vil bli en tilsvarende kognitiv dissonans om vi hører en låt som ikke 

stemmer overens med de låtstrukturene vi er vant kjent med fra vår vestlige 

populærmusikktradisjon. Derfor er det nok lett som låtskriver å forholde seg til noen enkle 

standarder for låtstrukturer som rammeverk for musikken.  

 Disse strukturene er også et av de tydeligste tegnene på at et stykke musikk hører 

innunder populærmusikktradisjonen. Med det så påstår jeg ikke at musikk som ikke forholder 

seg til disse strukturene nødvendigvis må tilhørende andre musikktradisjoner. Det er langt 

mer kompliserte forhold enn som så, men det er som oftest et av de tydeligste ankerpunktene. 

På bakgrunn av dette tror jeg mye av dagens populærmusikk, og strømmetjenester som 

musikkformat vil kunne føre til en motbølge til den kommersielle populærmusikken. At den 

enorme mengden ny musikk som produseres etter mange av de samme formlene fører til flere 

album som for eksempel Nattesferd av Kvelertak. Et album hvor bandet går i mot mange av 

dagens standarder for låtskriving og heller ser mot 1970-tallet og vinylens storhetstid. Det 

kan naturligvis være flere årsaker til dette, men det virker logisk at det ligger i at bandet har 

opparbeidet seg en solid fanskare som er mer mottagelige for musikalsk eksperimentering, 

eller at det er et bevisst steg vekk fra den kommersielle sfæren de etter hvert begynte å få 

innpass i. For meg er dette en tydelig indikasjon på at Kvelertak har et romantiserende og 

nostalgisk forhold til rocken, som de realiserer ved å lage et album som låter og fremstår som 

om det skulle vært lagd i løpet av 1970-tallet på de fleste områdene utenom den musikalske 

stilarten. En modig avgjørelse å ta for et band som begynner å høste internasjonal omtale, 

hvor man tenker at den raskeste veien til suksess er en mer kommersiell retning.  

 Som låtskriver så trenger derimot ikke den kommersielle eller eksperimentelle 

retningen å være preget av tanker om verken format eller salg og utgivelse av musikken. Jeg 

velger også å bevare et lite, naivistisk håp om at rocken fortsatt skrives i affekt og at 

musikken ikke blir påvirket av de kommersielle kreftene på verken godt eller vondt. Samtidig 

forstår jeg at dette skal godt gjøres ettersom populærmusikken i aller høyeste grad er basert 

på kommersielle krefter. Og det er klart at de sosiale og kulturelle reaksjonene på dette vil 

utarte seg på ulike måter, men det forandrer ikke det faktum at populærmusikken har en 

kommersiell natur. Det eneste som forandrer seg er hvordan ulike band og artister forholder 

seg til det, og om de velger å følge strømmen eller bryte med kontemporære strømninger.  
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5 Konklusjon 
 
Populærmusikken har etter hvert blitt en stolt og tradisjonsrik musikktradisjon, med lang 

fartstid og mye historie. Rocken har vært blant de lengstlevende og seigeste stilartene som 

har holdt det gående siden 1950-tallet (Blokhus & Molde, 2010; Keightley, 2001; Moore, 

2001). Den har kontinuerlig forandret hvordan den låter, hvordan den ser ut, og hvordan den 

har nådd oss, men den har hele tiden underholdt oss. I arbeidet med denne masteroppgaven 

har jeg undersøkt noen av prosessene som ligger bak musikken, ved å se på ulike 

utgivelsesformat og snakke med mennesker som forholder seg til dem som låtskrivere 

innenfor rocken. En masteroppgave av dette omfanget vil ikke kunne nødvendigvis besvare 

store spørsmål med allmenngyldige svar, men jeg har forsøkt å besvare problemstillingen 

med et perspektiv som kan fortelle noe om hvordan deler rockemiljøet i Norge forholder seg 

til noen av de kontemporære, musikalske virkelighetene.  

 For å besvare det store spørsmålet først: Ja, låtskrivere innenfor moderne norsk rock 

påvirkes av ulike musikkformat, men de påvirker også musikkformatenes utvikling. Det er 

lett å tenke at vi i dag med strømmebaserte musikktjenester har uante muligheter, og at dette 

revolusjonerer hvordan man skriver musikk. Låtskriverne jeg har vært i kontakt med har også 

vist at de har et bevisst forhold til de ulike formatene, både som lyttere og låtskrivere. Det 

betyr derimot ikke at de arbeider aktivt med låtskriving med tanke på musikkformatene. Jeg 

oppfatter det som om musikkformatene blir siste ledd i musikkproduksjonen, og at det derfor 

ikke er den største påvirkningskraften. Det kan naturligvis argumenteres for at mange av de 

tradisjonene som står sterkt innenfor rocken slik som låtstrukturer og albumet som et 

helhetlig verk er et resultat av musikkformatenes begrensninger, og at de slik sett har hatt stor 

påvirkning. I dag er vi derimot ikke bundet av de samme restriksjonene, noe som betyr at de 

på et visst tidspunkt har gått fra å være nødvendigheter til å bli estetiske beslutninger. Denne 

estetikken beveger seg langt utover musikken, og er en vesentlig del av rocken som subkultur 

og identitetsskapende institusjon.  

 For å virkelig forstå rocken er man nødt til å forstå den som noe mer enn en musikalsk 

stilart. Rocken handler derfor om så mye mer enn den innspilte musikken, til tross for at det 

er nettopp musikken som står i sentrum. Det er nok derfor rocken har et nært forhold til 

fysiske gjenstander. Musikkrelaterte gjenstander som t-skjorter og fysiske musikkformat blir 

ansett som en del av bandenes eller artistenes kunstneriske uttrykk. Med den økende 
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populariteten til strømmebaserte musikktjenester og den synkende interessen for fysisk 

musikk, har musikken for mange blitt et abstrakt fenomen som lyttes til og som ikke 

nødvendigvis har noen fysisk forankring enn gjennom innretningen den blir avspilt fra. 

Strømmetjenestenes fremmarsj har slik sett ikke kunnet tilfredsstille rockens begjær for det 

konkrete, hvor vinylen har gjenoppstått som en motpol. Idéen om vinylformatet som det mest 

autentiske bunner nok i formatets analoge opprinnelse. Sammen med den rituallignende 

avspillingsprosessen man må gjennom for å spille av musikken, skaper det en verdsettelse av 

musikken strømmebaserte musikktjenester ikke er i stand til å gjenskape. Slik jeg ser det 

foretrekkes derfor formatet ofte av flere grunner enn de lydmessige som til stadighet 

begrunner preferansen.  

 Derfor har jeg også hatt mest fokus på strømming og vinyl i masteroppgaven, som er 

de to vanligste formatene i moderne rock og som i størst grad påvirker låtskrivingen. 

Undersøkelsene har ført meg til den konklusjonen at strømming gir et økt fokus på 

lettfattelig, og enkelt konstruert musikk i håp om å nå ut til et størst mulig publikum. Det er 

altså formatet som anses som mest hensiktsmessig for å nå ut til nye lyttere. 

Strømmetjenestene gjør derfor at låtskrivere i større grad vil skrive musikk som vil favne 

bredest mulig. Låtskrivere som har vinyl som mål for låtskrivingen tar i følge, de jeg har vært 

i kontakt med, mindre hensyn til de brede massene og skriver musikk for sin egne kreative 

utfoldelse. Utover dette påvirkes ikke musikken i særlig grad, men heller tankesettet knyttet 

til låtskrivingsprosessen. Hvor det ved strømming tenkes mer på de strukturelle aspektene 

rundt musikken for å gjøre låtene lettfattelige for folk flest, mens det for vinyl tas mindre 

hensyn. Dette kan nok forklares ved at band og artister som gir ut musikk på vinyl ofte vil 

være mer etablerte ettersom det er en mer omfattende utgivelsesprosess. Noe som igjen fører 

til at lytterne som kjøper vinyl mest sannsynlig vil være mer investerte i musikken i 

utgangspunktet. Derfor kan band og artister ta seg større frihet ettersom formatet aktivt må 

oppsøkes og kjøpes av potensielle lyttere. Og interessant nok mener jeg den største 

påvirkningen av det stadig voksende strømmemarkedet er lytteres og låtskriveres økte 

interesse for fysisk format i form av vinyl. Et bevis på rockens nostalgiske natur, og at 

teknologisk utvikling ikke beveger seg konstant i en fremadgående retning, men heller lar seg 

styre av sosiale og kulturelle praksiser.  
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Vedlegg / Appendiks 
Transkripsjon av intervjuer 
Intervjuperson	1:	Hans	(samtale	hos	meg	26.	januar	2018)	

• Album er alltid et mål når musikk skrives 
• Det lages flere låter enn hva som skal has med på albumet. De som ikke passer 

albumets profil blir ikke prioritert.  
• Forever Evergreen er et variert album, men alle låtene har den samme fundamentale 

estetikken. 
• Albumet foretrekkes fordi det er et mer spennende format med mange muligheter. Det 

er noe med “hele pakka.” Musikken, bildene (artwork), og tekstene. 
• Albumet ble gitt ut digitalt og på vinyl. CD ble vurdert, men etter få salg av det første 

albumet ble det heller prioritert å trykke opp færre fysiske kopier på vinyl. 
• Har fått kritikk for hvordan albumet er strukturert. Har hatt en klar idé, men det har 

vært varierte meninger av lyttere (utenfor bandet). 
• Tenker ikke på låtstruktur. Følger heller den grunnleggende idéens naturlige gang. 
• Ofte blir dette tradisjonelle rock-/pop-strukturer. Men i enkelte tilfeller ’H.O.P.E.’ og 

’Live/Exist’ blir det mer en drivende strøm uten struktur, men heller nye deler hele 
tiden. 

• Må ha nok låter til et live-set 

	
Spørsmål	1:	Påvirker	ulike	musikkformat	låtskrivingen,	i	så	fall	hvordan?	
(Skrives	det	f.eks.	for	å	passe	inn	på	en	vinylplate,	eller	skrives	det	friere	
ettersom	det	ikke	er	noen	grenser	med	tanke	på	streaming?)	
	
Spørsmål	2:	Er	det	en	bevisst	tankegang	som	ligger	bak	låtenes	struktur,	eller	
struktureres	de	mer	på	impuls?		
	
Spørsmål	3:	Ligger	det	en	bevisst	tankegang	bak	albumets	struktur	(om	album	er	
utgitt,	kan	for	så	vidt	gjelde	EP	og),	og	anses	albumformatet	som	ett	samlet	verk	
eller	en	samling	av	enkeltstående	låter/singler?	
	
Spørsmål	4:	Tanker	rundt	forholdet	mellom	fysisk	og	digital	musikk.	Er	det	en	
estetisk	verdiforskjell?		
	
Spørsmål	5:	Hva	slags	musikkformat	foretrekkes,	og	hvorfor?	
	

Intervjuperson	1:	Hans	(24.	mars	2018)	
Spørsmål	1:	For	oss	når	vi	lagde	forever	evergreen	så	var	album	formate	en	stor	del	av	
hvordan	vi	lagde	sanger.	Ting	skulle	henge	litt	sammen	men	forsatt	ha	variasjon.	Vinyl	
er	blitt	populært	men	meste	av	musikken	nå	til	dags	blir	jo	streamet.	Men	vi	la	opp	
albumet	etter	hvordan	det	ville	låte	på	vinyl		
	
Spørsmål	2:	Strukturen	tenkes	på	når	man	bestemer	seg	for	og	lage	et	album.	Når	man	
kommer	opp	med	sanger	så	passer	visse	sanger	på	starten	av	et	album.	Andre	i	midten	
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og	på	slutten.	Vi	prøvde	og	holde	en	viss	stemmning	igjennom	hele	albumet.	Så	ting	ble	
endret	på	helt	til	siste	vokal	take	for	og	få	ting	til	og	passe	et	album	format		
	
Spørsmål	4:	Jeg	er	fan	av	fysisk	format	men	bruker	mest	digitalt	da	det	er	letere	og	
komme	til	og	bruke.	Vinyl	har	fått	en	mer	samle	verdi.	Og	tror	folk	flest	som	samler	på	
vinyer	setter	pris	på	den	ekstra	dynamikken	i	lyd	og	åpenheten	forhold	til	komprimert	
digital	musikk.	Jeg	kjører	mye	bil	så	da	går	det	meste	i	streaming.		
	
Spørsmål	5:	Jeg	forektrekker	fysisk	og	analog	lyd.	Men	bruker	mest	digitalt	da	det	er	
lettere	og	komme	rundt	når	man	reiser	osv.	Men	håper	aldri	det	fysiske	formatet	dør	ut	
	
	
Intervjuperson	2:	Per-Henrik	(22.	mars	2018)	
Spørsmål	1:	Jeg	påvirkes	ikke	av	musikkformat	når	jeg	skriver	låter.		
	
Spørsmål	2:	Noen	låter	blir	skrevet	med	en	struktur	som	passe	med	hverandre,	mens	
andre	og	da	gjerne	låter	man	eksperimenterer	med	får	da	naturlig	nok	en	mer	impulsiv	
struktur		
	
Spørsmål	3:	Ingen	bevisst	struktur	på	hele	albumet,	men	det	er	allikevel	en	rød	tråd	
igjennom	albumet	og	anser	det	som	et	samlet	verk.		
	
Spørsmål	4	og	5:	Det	gir	mye	mer	å	høre	på	fysiske	formater.	Og	for	min	del	er	der	
vinyl	som	gir	det	beste	lyden.	Digitalt	gjør	jo	det	veldig	enkelt	å	høre	ny	musikk	og	er	jo	
veldig	tilgjengelig.	Men	jeg	syns	det	er	viktigere	med	fysiske	formater,	da	man	kan	
virkelig	se	og	høre	det	arbeidet	som	er	lagt	ned	i	musikken,	mot	det	digitale	som	virker	
så	«alt	for	lett»	å	lage.	(Dette	svarer	jo	forsåvidt	på	de	to	siste	spørsmålene)	
	
Intervjuperson	3:	Haakon	(22.	mars	2018)	
Spørsmål	1:	Tenker	veldig	sjeldent	på	formatet	når	jeg	lager	musikk,	men	prøver	på	et	
senere	tidspunkt	å	få	låtene	til	å	passe	inn	i	et	albumformat.		
	
Spørsmål	2:	Ofte	er	låtene	skrevet	på	impuls,	men	prøver	alltid	å	ikke	la	det	drøye	for	
lenge	til	refrenget	kommer		
	
Spørsmål	3:	Albumet	bør	sees	på	som	en	epoke	fra	bandets	historie,	og	bør	derfor	være	
et	helhetlig	verk.	Albumet	sier	noe	om	den	kreative	prosessen	og	situasjonen	til	
låtskriverne,	og	albumet	bør	derfor	være	både	en	samling	av	gode	singler,	en	rød	tråd	
og	en	helhetlig	opplevelse.		
	
Spørsmål	4:	Absolutt.	Å	høre	på	fysisk	krever	mer	jobb	enn	digitalt.	Når	man	setter	på	
en	fysisk	plate,	får	man	et	slags	rituale	der	man	får	presentert	noe	helhetlig.	Når	man	
setter	på	digitalt,	er	låtene	kun	digitale	koder,	og	får	derfor	ikke	samme	opplevelse	av	
håndarbeidet	rundt		
	
Spørsmål	5:	I	den	praktiske	hverdagen;	digitalt.	Det	er	enklere	å	bruke,	og	raskere	å	
finne	frem	til	det	man	vil	ha.	Men	som	en	kunstnerisk	opplevelse,	foretrekkes	fysisk	
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Intervjuperson	4:	Henrik	(22.	mars	2018)	
Spørsmål	1:	Jeg	mener	ja,	det	påvirker	låtskrivingen,	men	jeg	tror	kanskje	man	skriver	
friere	på	vinyl-plate.	Mye	av	musikken	som	legges	ut	på	streaming	skal	være	lett	å	fatte	
slik	at	det	kan	streames	mye.	Streaming	er	populært	for	mange	som	vil	lage	en	”hit”,	og	
en	”hit”	er	sjeldent	mer	enn	3:30	lang	og	følger	gjerne	en	slags	oppskrift.	Hvis	man	lager	
vinylplate	er	man,	etter	personlig	inntrykk,	mer	opptatt	av	estetikken	i	musikken	og	
man	vil	ta	seg	større	friheter	for	å	oppnå	ønsket	resultat.	Jeg	tror	ikke	spilletiden	på	en	
vinyl	vil	være	et	stort	hinder	innenfor	populærmusikken.		
	
Spørsmål	2:	Jeg	tror	at	det	som	regel	ligger	en	bevisst	tankegang	bak	struktur.	Man	ser	
nesten	alle	sanger	har	en	form	for	intro,	de	har	også	klare	skiller	mellom	vers	og	
refreng.	Hvis	jeg	skal	dele	inn	vil	jeg	kanskje	si	70/30	i	favør	bevisst	tankegang.	Mer	
kompleks	musikk	struktureres	kanskje	mer	på	impuls.		
	
Spørsmål	3:	Jeg	tror	det	ligger	en	veldig	bevisst	tankegang	bak	albumets	struktur,	
uansett	om	det	er	et	samlet	verk	eller	flere	enkeltstående	sanger.	Jeg	tror	også	at	man	
har	mer	fokus	på	albumet	som	helhet	siden	det	er	så	enkelt	å	gi	ut	enkeltstående	låter	
digitalt.	Det	er	ikke	verdt	den	ekstra	innsatsen	hvis	ikke	man	gjør	noe	spesielt	ut	av	det	
og	har	en	slags	rød	tråd.	Det	finnes	også	eksempler	på	at	album	brukes	som	
unnskyldning	for	å	gi	ut	låter	som	ikke	er	like	gode	som	singlene	man	slipper,	altså	at	
man	har	en	samleplate	med	singler	og	sper	på	med	mindre	gode	låter	($$$).		
	
Spørsmål	4:	Absolutt	en	estetisk	verdiforskjell,	spesielt	etter	at	CD	ble	utdatert.	
Vinylplater	har	gjerne	et	kunsterisk	cover	som	man	kan	ha	på	”utstilling”,	det	er	mer	en	
slags	seremoni	å	sette	på	en	LP,	og	det	kan	omtales	som	samlerobjekter.	Digital	musikk	
er	stort	sett	brukt	til	massekonsum,	musikk	når	man	er	på	farta	eller	for	å	finne	noe	alle	
liker	i	en	sosial	setting.		
	
Spørsmål	5:	Vinyl,	på	grunn	av	stemning	og	eksklusivitet.	Musikk	er	mer	tilgjengelig	
enn	vann	fra	krana	i	dag,	og	kvaliteten	avhenger	ofte	av	hvor	god	internettilkoblinga	er.	
Det	føles	mer	ekte	å	høre	musikken	fra	fysiske	riller,	fremfor	en	samling	av	0	og	1	på	
mobilen.	Mye	stress	i	hverdagen	gjør	at	det	føles	eksklusivt	å	ta	seg	tiden	til	å	sette	på	
LP,	litt	som	at	aquevit	er	digg	fordi	man	bare	drikker	det	i	desember.	
	
Intervjuperson	5:	Audun	(23.	mars	2018)	
Spørsmål	1:	Absolutt!	I	digitalt	format	er	tilgjengeligheten	stor,	men	det	er	også	
konkurransen.	Det	er	lettere	å	nå	lytteren,	men	også	vanskeligere	å	holde	på	
oppmerksomheten.	Derfor	er	det	viktig	å	tilpasse	låtskrivingen	slik	at	man	holder	på	
lytterens	oppmerksomhet.	Når	man	utgir	på	fysisk	format	vil	man	nå	et	mer	investert	
publikum	og	derfor	kunne	tillate	seg	å	skrive	musikk	som	krever	mer	av	lytteren.		
	
Spørsmål	2:	Jeg	tror	disse	to	går	hånd	i	hånd.	For	å	gjøre	ting	på	impuls	må	man	alltid	
ha	et	bevisst	forhold	til	låtens	form,	og	omvendt.		
	
Spørsmål	3:	Jeg	er	personlig	veldig	fan	av	utgivelser	som	på	en	eller	annen	måte	har	en	
samlet	baktanke.	Om	det	er	tekstlig	eller	soundet.		
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Intervjuperson	6:	Thomas	(02.	april	2018)	
Spørsmål	1:	Først	og	fremst	kommer	jeg	til	å	svare	på	disse	spørsmålene	i	lys	av	min	
virksomhet	i	bandet	Karnival	Korpus,	da	dette	er	noe	jeg	tenker	er	mest	relevant	opp	
mot	spørsmålene.	Jeg	har	også	en	virksomhet	som	selvstendig	komponist,	der	mest	
arbeid	er	innenfor	film/tv,	men	er	kanskje	ikke	like	relevant	her.		
	
Hittil	har	måten	vi	skriver	låter	vært	delt	mellom	vokalist	og	trommis,	der	vi	føler	at	de	
er	på	samme	bølgelengde	med	tanke	på	stil	og	tematikk.	Dette	gjør	at	vi	holder	oss	
innenfor	en	viss	musikalsk	sfære.	Dette	er	antakelig	et	valg	vi	har	tatt	slik	at	vi	kan	gi	ut	
flere	låter	på	samme	plate,	uten	at	låtene	spriker	for	mye	sjangermessig/temamessig.	
Når	dette	er	sagt	er	vi	heller	ikke	veldig	strenge	på	å	holde	en	rød	tråd	gjennom	låtene	
vi	skriver,		nettopp	fordi	dette	kanskje	‘’binde’’	oss	opp	for	mye,	men	er	også	noe	som	på	
en	annen	side	kunne	gitt	oss	muligheten	til	å	samkjøres	enda	mer	rettet	mot	et	
konseptalbum.	Men	dette	er	noe	vi	ikke	har	gjort	enda.	Vi	har	skrevet	individuelle	låter	
som	vi	prøver	å	sette	sammen	i	EP/plater.		
	
Med	tanke	på	musikkformat	har	vi	ikke	gjort	noen	store	bestemmelser.	Vi	har	ingen	
restriksjoner(bortsett	fra	litt	sunn	fornuft)	i	forhold	til	lengden	på	låtene.	Dette	er	nok	
gjort	litt	med	tanke	på	at	vi	heller	ønsker	å	presentere	et	uttrykk	med	flere	forskjellige	
kortere	individuelle	låter,	enn	få	lange	låter.	Men	vi	har	altså	låter	som	varer	over	6	
minutter,	som	kanskje	er	av	de	lengste	vi	har	så	langt.	Vi	leker	alltid	med	tanken	med	
vinyl,	men	har	ikke	kommet	så	langt	at	vi	har	latt	dette	påvirke	vår	låtskriving.	Vi	er	
kanskje	rettet	mest	mot	å	publisere	gjennom	Spotify	og	andre	streamingmuligheter,	
som	ikke	setter	store	grenser	på	lengden	av	låtene	vi	skriver.				
	
Spørsmål	2:	Låtenes	strukturer	har	ofte	et	fokus	rettet	mot	å	ha	en	enhetlighet	i	seg	
selv.	Vi	jobber	ofte	tematisk/motivisk,	som	kan	eksemplifiseres	med	at	de	ulike	riffene	
(innad	samme	låt)	på	ulike	vis	er	beslektet	med	hverandre.	Slik	sett	føler	vi	at	låten	får	
en	viss	helhetlig	struktur.	I	noen	få	tilfeller	har	vi	bevisst	gjort	slik	at	noen	av	innholdet	i	
musikken	til	en	låt	er	hentet	fra	en	annen,	noe	som	kanskje	tyder	på	at	vi	ser	verdien	av	
helhetlige	utgivelser	som	har	låter	som	går	i	tråd	med	hverandre.		
	
En	annen	bevisst	tankegang	vi	har,	særlig	fra	oss	andre	som	ikke	er	hoved-låtskrivere,	
er	å	omstrukturere	på	formen	til	låtene	(særlig	til	trommisen	vår)	slik	at	låtens	
oppbygning	får	en	mer	logisk	struktur.	For	eksempel	så	har	trommisen	vår	en	tendens	
til	å	presentere	nytt	materiale	i	låtene	sine	i	litt	for	stor	grad	(ABCDEAB),	og	da	prøver	
vi	andre	i	bandet	å	få	mer	repitisjon	av	de	ulike	formdelene	(ABACBCACA).	En	slik	
låtskriving,	der	hele	bandets	innspill	er	relevante,	er	slikt	som	skjer	på	impuls	når	vi	
øver	sammen.	Vi	prøver	å	omstrukturere	låtene	slik	at	de	får	den	formen	som	vi	ønsker,	
der	idealet	helt	klart	er	å	ha	en	helhetlig	og	logisk	struktur.	Låtene	som	vokalist	og	
trommis	stiller	mer	er	mer	et	utgangspunkt,	som	vi	fikler	og	leker	med,	som	deretter	
blir	til	den	endelige	låten.				
	
Spørsmål	3:	Hvis	vi	ser	på	vår	produksjon	til	nå	så	kan	vi	kanskje	konkludere	med	at	vi	
tenker	låtene	våres	som	samlinger	av	enkeltstående	låter/singler.	Vår	stil	og	
sjangerfokus	har	dessuten	forandret	seg	gjennom	tiden.	Denne	historikken	kan	vi	
tydelig	se	i	utgivelsene	våres	til	nå.	Gjennom	tiden	har	vårt	band	prøvd	å	utvikle	oss	
både	musikalsk	og	sjangermessig,	noe	som	vises	gjennom	at	våre	album/EP	kanskje	
ikke	ligner	så	veldig	mye	på	hverandre.		Utgivelsene	har	sine	selvstendige	stiler	og	
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kanskje	en	slags	sjangermessig	rød	tråd(til	tross	for	at	det	er	individuelle	låter	som	er	
satt	sammen	til	et	album).		
	
Spørsmål	4:	Vi	har	alltid	sett	verdien	av	å	ha	en	fysisk	CD,	som	en	slags	fysisk	
manifestasjon	av	vår	musikk.	Det	er	alltid	kjekt	å	ha	et	ferdig	produkt	i	hånden	som	er	
en	slags	konklusjon	av	en	lang	periode	med	låtskriving	og	innspilling.	I	tillegg	til	dette	er	
det	også	noe	vi	kan	tjene	penger	på	ved	livekonserten,	der	vi	kan	selge	merc,	deriblant	
CD’er.		
	
Vi	ser	likevel	ikke	ned	på	digital	musikk.	Vi	er	nødt	til	å	tilpasse	oss	dagens	
musikkbrukere	som	i	dag	stort	sett	er	folk	som	bruker	spotify	og	andre	
streamingtjenester.	Vi	er	veldig	påpasselig	om	at	låtenes	format	er	riktige	og	i	sitt	
optimale	når	det	utgis	digitalt,	med	tanke	på	at	noen	streamingtjenster	har	en	tendens	
til	å	komprimerer	låtene	for	at	det	skal	passe	til	programvaren.		Vi	ser	derimot	verdien	
av	digital	musikk	med	tanke	på	at	distribusjonen	blir	mye	enklere	(og	billigere).		
	
Spørsmål	5:	Vi	foretrekker	vel	kanskje	begge	to.	Digital	musikk	til	distribusjon	og	
økonomisk	fordel.		Og	fysiske	musikkformat	for	den	estetiske	verdien	som	den	ofte	får	
når	man	har	et	fysisk	objekt	i	hånden.	Årsakene	til	dette	har	jeg	gått	mer	inn	på	i	forrige	
spørsmål.		
	
Intervjuperson	7:	Odd	(06.	april	2018)	
Spørsmål	1:	Sanger/låter	blir	i	dag	laget	en	og	en	og	ikke	som	en	LP	plate	med	flere	
låter.	Mere	som	singler	og	det	er	selvfølgelig	enklere	å	få	det	ut	nå	som	nettet	er	
tilgjengelig.	Men	utfordringen	er	å	"synes	"	i	massen	av	musikk	som	kommer	ut		
	
Spørsmål	2:	låter	kommer	som	regel	ut	på	impuls	eller	ander	ting	som	man	blir	
inspirert	av.	Feks.tatoo	eller	digg	mat	eller	herlig	drøm.		
	
Spørsmål	3:	ja,	når	det	er	en	LP	så	har	man	(jeg)	en	idé	om	hvilke	låter	som	skal	med	
for	å	supplere	og	bygge	opp	albumet		
	
Spørsmål	4:	Tror	ikke	det	er	stor	forskjell	på	å	streame	musikk	eller	om	det	kommer	i	
fysisk	.	Digger	man	musikken	vill	man	søke	å	finne	den	uannset	om	det	er	på	vinyl	eller	
digital.		
	
Spørsmål	5:	Digital	er	helt	supert,	rett	og	slett	pga	tilgjengelighet	og	har	gjør	sånn	at	jeg	
hører	på	mye	mer	forskjellig	musikk	og	sjangere	en	tidligere.	
	
	
Intervjuperson	8:	Håvard	(12.	april	2018)	
Spørsmål	1:	Ulike	formater	påvirker	absolutt	hvordan	jeg	spiller	inn	musikk	i	studio.	
Har	nylig	spilt	inn	to	plater	hvor	vi	tok	hensyn	til	lengde	på	låter	både	for	å	få	plass	på	
vinyl,	men	også	for	å	begrense	lengdene	på	platene	som	musikkstykker	uavhengig	av	
format.	Jeg	tror	det	ofte	kan	bli	litt	kjedelig	med	plater	som	er	en	time	lange.	Likevel	
påvirker	det	ikke	hvordan	jeg	skriver	låter.	Jeg	holder	på	med	en	form	for	improvisert	
musikk,	og	låtene	er	ofte	åpne	og	kan	variere	i	lengde	ut	ifra	hvordan/hva	jeg	og/eller	
bandet	spiller.	Det	skrevne	materialet	er	ofte	veldig	lite	(et	riff/akkorder	og	en	melodi),	
og	gir	ikke	så	mye	mening	uten	improvisasjonen!	



	54	

	
Spørsmål	2:	Jeg	tenker	ofte	strukturen	på	låter	ut	ifra	sammenhengen	låta	opptrer	i.	
Hvis	lengde	på	en	låt	går	under	kategorien	struktur,	så	kan	jeg	ofte	tenke	at	en	kort	låt	
kan	opptre	mellom	to	lange.	Den	korte	kan	forlenges	ved	andre	anledninger,	og	
strukturen	endres.	Andre	låter	struktureres	mer	på	impuls,	og	utifra	hvordan	
improvisasjonen	utarter	seg!	
	
Spørsmål	3:	For	meg	varierer	det	litt,	men	jeg	prøver	oftest	å	lage	et	album	som	anses	
som	et	samlet	verk.	Hvis	jeg	ikke	gjør	det	er	det	fordi	låtene	har	blitt	skrevet	for	å	klare	
å	fylle	mer	tid	eller	at	man	trenger	flere	låter	for	å	lage	noe	mer	helhetlig.	Likevel	tenker	
jeg	ofte	at	de	må	passe	inn	i	sammenhengen.	En	annen	gang	(som	jeg	tror	jeg	er	mer	
fornøyd	med	hvordan	albumet	anses	som	et	samlet	verk)	har	jeg	skrevet	et	tema	som	
kommer	tilbake	flere	ganger	i	løpet	av	albumet,	og	lager	en	rød	tråd.	SÅ	ja,	det	ligger	
oftest	en	bevisst	tankegang	bak	strukturen.	
	
Spørsmål	4:	Hmm,	vanskelig	å	si.	Jeg	har	en	tendens	til	å	høre	album	i	sin	helhet	flere	
ganger	når	jeg	har	albumet	på	vinyl.	Kanskje	det	er	fordi	det	er	ferre	fristelser	til	å	sette	
på	noe	annet	når	man	mister	konsentrasjonen/oppmerksometen,	som	er	lett	å	gjøre	når	
jeg	sitter	foran	en	data	og	streamer	musikk.	En	vinylplate	spilles	til	den	er	ferdig,	
eventuelt	til	en	side	er	ferdig.		Derfor	opplever	man	kanskje	mer	av	
låtskriverne/produsentenes	intensjoner	om	å	lage	et	album	som	et	samlet	verk.	På	den	
annen	side	er	det	kanskje	en	høyere	terskel	for	å	kjøpe	vinyl,	fordi	det	er	dyrt!	I	tillegg	
krever	lytting	til	vinylplater/plater	i	sin	helhet	at	man	setter	av	tid	til	det,	noe	som	ofte	
også	er	vanskelig!	Uansett	tror	jeg	at	jeg	får	mer	ut	av	å	høre	plater	i	sin	helhet,	noe	jeg	
oftere	gjør	på	vinyl	enn	på	streaming!	Og	derfor	opplever	jeg	mer	av	det	estetiske	
uttrykket	som	kanskje	er	intendert	bak	plata	i	sin	helhet!	
	
Spørsmål	5:	Det	kommer	an	på	hvorfor	jeg	lytter	til	musikk	i	den	gitte	situasjonen.	Jeg	
foretrekker	å	lytte	til	plater	på	vinyl,	for	å	oppleve	hele	albumet	fra	start	til	slutt	og	de	
estetiske	valgene	som	er	tatt	på	plata.	Likevel	setter	jeg	pris	på	streaming	til	andre	ting,	
for	eksempel	bare	for	å	sjekke	ut	en	låt	eller	plukke	noe.	Da	er	streaming	mye	lettere!	
Men	likevel	er	det	foretrukne	formatet	vinyl!	
	
Intervjuperson	9:	Martin	(16.	april	2018)	
Spørsmål	1:	Tror	absolutt	ulike	musikkformat	påvirker	låtskrivere	innenfor	rock	eller	
andre	sjangere.	Om	man	ønsker	å	slå	gjennom	kommersielt	med	et	norsk	rockeband,	
tror	jeg	det	er	lurest	å	skrive	en	singel	som	er	lettfattelig	og	fengende	samtidig	som	man	
ikke	forlater	sjangeren.	En	stor	utfordring	da	rock	har	blitt	mindre	kommersiell	med	
årene.	Hvis	man	ikke	tenker	streamingtall,	ser	jeg	for	me	at	man	fort	kan	skrive	akkurat	
det	du	vil,	det	som	du	mener	er	kult,	så	får	man	se	hvor	mange	av	lytterne	som	er	enig	
med	deg	musikalsk	sett.	
	
Spørsmål	2:	Dette	er	nok	forskjellig	fra	låtskriver	til	låtskriver.	Personlig	har	jeg	en	fin	
blanding	på	dette.	Tror	også	flere	tenker	sånn.	Riff,	vers,	ref	osv	tror	jeg	mange	tenker	
på.	Men	når	man	først	skriver	en	melodi,	akkordprogresjon	eller	hva	det	måtte	være,	
skriver	man	på	ren	impuls.	Jeg	liker	hvertfall	å	legge	fra	meg	alt	av	teorikunnskaper	og	
spille	mer	på	følelsen.	Da	er	det	jo	gøy	å	gå	tilbake	å	analysere	låta	du	har	skrevet	mer	
teoretisk.		
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Spørsmål	3:	Hvis	jeg	hører	på	et	album	av	et	rockeband	forventer	jeg	at	det	er	et	samlet	
verk	med	en	viss	rød	tråd.	Dette	er	jo	slik	rockealbum	har	blitt	lagd	siden	60-70-tallet	og	
det	henger	igjen	fra	historien.	Tider	forandrer	seg	og	de	individuelle	låtene	spiller	
større	rolle,	men	om	man	først	går	bort	i	fra	dette	og	lager	et	album,	tenker	jeg	at	det	
ligger	en	bevisst	tankegang	bak	alle	låtene.	
	
Spørsmål	4:	Tor	det	er	en	klar	verdiforskjell	på	fysisk	og	digital	musikk.	Det	å	holde	en	
vinyl	er	mer	stas	enn	å	klikke	inn	på	en	streamingtjeneste.	Du	får	albumet	slik	det	var	
tenkt	og	man	får	den	"riktige"	opplevelsen	etter	hva	bandet	har	tenkt.	Det	er	også	bedre	
lydkvalitet	på	fysisk	musikk.	
	
Spørsmål	5:	På	generell	basis	tror	jeg	streamingtjenester	foretrekkes	da	det	er	en	mye	
lettere	å	måte	på	å	få	tilgang	på	musikk.	Men	det	kommer	litt	an	på	de	ulike	
målgruppene	også.	Norsk	rock	i	ulike	sub-sjangere	kan	ha	et	publikum	som	setter	mer	
pris	å	eie	musikken	i	fysisk	format.	
	
 


