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Sammendrag 
 

Med et stadig økende tilbud av sosiale medieplattformer og forum, har alle med tilgang til 

internett fått muligheten til å dyrke sine interesser med andre likesinnede. I denne utviklingen 

har man også sett en minkende trykt presse, der blant annet musikkjournalistikken har hatt en 

kraftig nedgang i trykte publikasjoner (Trulsen og Eriksen, 2014). I denne masteroppgaven 

ønsker jeg å se nærmere på hva som skjer blant musikkinteresserte på nett når den trykte 

pressen ikke strekker til, og hvorvidt det oppstår forum og plattformer som kan ta over rollen 

som en etablert musikkpresse en gang hadde, eventuelt som en form for alternativ 

journalistikk (Atton, 2009). I tillegg ønsker jeg å se på hvordan musikkstrømmetjenester, 

spesielt Spotify, behandler redaksjonelt innhold på sine plattformer. Oppgaven kommer til å 

ta for seg både medie- og musikkhistorie, trender, og relevante teorier innen journalistikk. 

Begreper og teorier som nevnte alternativ journalistikk (ibid.) og brukergenerert innhold (van 

Dijck) vil være sentralt igjennom hele oppgaven. 

 

For å kunne skape et bredere bilde av feltet ble det benyttet en kvalitativ metodetriangulering 

(Yin, 2014: 120) i form av en miks mellom dybdeintervjuer med sentrale personer i medie- 

og musikkbransjen, samt en innholdsanalyse av Spotify og Genius.com med særlig fokus på 

deres samarbeid i form av «Fact Tracks» (Lehman, 2016). Etter nøye gjennomgang av både 

intervjuer og empiri hentet fra plattformene kom jeg frem til fire overskrifter jeg ønsket å 

utdype. Disse fire temaene ble også grunnlaget for en tematisk disposisjon i oppgaven, og 

utgjør de fire hovedkapitlene; Popularitet som drivkraft for redaksjonelt innhold, 

Musikkjournalistikk eller populærvitenskap?, Språk og sjanger som begrensninger og 

Artister, image og DIY-kultur. Den overordnede problemstillingen lyder: På hvilken måte kan 

redaksjonelt innhold på Spotify og Genius sees som en form for musikkjournalistikk, og 

hvordan kan journalistiske teorier og modeller overføres til brukergenerert innhold? 
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Abstract 
With rapidly increasing offers of social media platforms and forums, now, everyone with 

internet access has the opportunity to cultivate their interests with other likeminded. In this 

development we have also seen a decline in printed press where music journalism, amongst 

others, has had a heavy decrease in printed publications. In this master thesis I wish to have a 

closer look at what happens amongst fans and music lovers online when the printed press has 

a limited reach, and whether forums and platforms can substitute the role that the printed 

press once had as a form of alternative journalism. In addition, I wish to look at how music 

streaming platforms, and especially Spotify, treats editorial content. The thesis will address 

notions in media and music history, trends, as well as relevant journalistic theories. Concepts 

and theories as mentioned alternative journalism and user generated content will be 

prominent throughout the text.  

 
To create a wider image of the field, I chose a qualitative method triangulation with a mix 

between in-depth interviews with key people in the music industry, as well as a content 

analysis of Spotify and Genius.com with a special focus on their cooperation in the form of 

“Fact Tracks”. After a close look at both the interviews and the platforms, I chose four main 

topics that I wished to elaborate. These four themes also made the foundation for a thematic 

disposition, and make out the four main chapters; Popularity as a driving force for editorial 

content, Music journalism or popular science?, Language and genre as limitations, and 

Artists image and DIY culture. The overall research question I seek to answer is: In what way 

can editorial content in Spotify and Genius be seen as a form of music journalism, and how 

can journalistic theories and methods be transferred to user generated content? 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
 

Jeg har flere i familien min som er interessert i både musikk og journalistikk. Tilfeldigheter, 

eller gener, skulle ha det til at dette er interessefelt som også jeg skulle få et forhold til og en 

glede av. Som en nysgjerrig og lærevillig person ofte finner, er det en egen trang til å utforske 

det som blir presentert for deg, vite mer, lære mer og til slutt kunne mer, som driver deg 

fremover. Når du da kombinerer en ivrig musikkelsker med en slik kunnskapstørst og 

nysgjerrighet, er det gjerne innen feltet musikkjournalistikk du befinner deg. Historien skulle 

allikevel ha det til at jeg ikke har fått den samme gleden av å lese magasiner som «Beat» eller 

«Puls», slik onklene mine gjorde og som de gjerne forteller om. Nei, jeg har bladd i CD-

pamfletter, sittet i timevis med fars LP-samling i let etter de kuleste eller fineste forsidene, 

jeg har lyttet til alt fra mors nyere favoritter som Røyksopp, Ralph Myerz and the Jack 

Herren Band og Morten Abel, til fars litt eldre foretrukne der Pink Floyd, The Shadows og 

Jethro Tull bare er noen av de utvalgte.  

 

Jeg har både sittet (og ikke minst danset) i timevis foran Jukeboksen jeg var så heldig å vokse 

opp med, og jeg har etter hvert funnet egne favorittartister der CD-ene til slutt ble så slitne at 

de etter en stund inneholdt mer hopp og hakk enn de gjorde låter. Med internett ble det slutt 

på CD-mappene, og timene foran jukeboksen ble færre. Allikevel har teknologien også gitt 

meg muligheten til å ikke bare lytte til all musikk som noen gang er blitt laget, den gjorde det 

mulig for meg å lære om den musikken jeg så altoppslukende lyttet til, og også de som har 

laget den. Videre har jeg også vært så heldig å få jobbe med musikk i et uavhengig 

plateselskap, noe som skulle gjøre meg enda mer interessert i tematikken. Hva skjer så når 

dette på mange måter parallelle universet, internett, møter mennesker med ikke bare en trang 

til å høre mer, men som også er opptatt av de andre delene av musikken og musikkindustrien? 

Dette er bakgrunnen for at temaet i denne oppgaven ble nettopp medier, musikk og 

journalistikk. Jeg håper å kunne si noe mer om hvordan disse feltene går i hverandre og 

påvirker hverandre, og kanskje inspirere andre til å se videre på de temaene jeg diskuterer.    
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For å gi et enda tydeligere bakteppe til resten av oppgaven, vil jeg nå se litt på sentrale 

begreper og historikk i utviklingen av internett, brukergenerert innhold, strømmetjenester av 

musikk, og i tillegg gi en kort introduksjon av Spotify og Genius.com. De sistnevnte 

plattformene kommer til å være i sentrum for min egen empiri gjennom oppgaven, og jeg 

finner det derfor hensiktsmessig å presentere disse allerede her. Videre vil jeg presentere 

hovedproblemstilling og disposisjonen i oppgaven.  

 

1.1.1 Historisk kontekst 
 

Teknologi har hatt stor påvirkning på hvordan musikk lages, konsumeres, kjøpes og selges. 

Helt siden Tim Berners-Lee introduserte web 2.0 på 1990-tallet og teknologien ble billigere 

og mer tilgjengelig for privatpersoner, har musikkbransjen i likhet med mange andre bransjer 

fått flere nye dilemmaer å forholde seg til (Hannemyr mfl., 2015: 50, Wikström, 2013: 3-4). 

For Berners-Lee var ikke poenget med å fremstille verdensveven å skape teknologisk 

innovasjon, men heller at personer uavhengig av tid og sted skulle kunne dele og produsere 

innhold. Hannemyr mfl. (2015: 99) definerer sosiale medier som «nettbaserte tjenester som 

legger til rette for brukerskapt innhold og interaksjon mellom deltakere, […] der innholdet 

som publiseres er helt eller delvis offentlig tilgjengelig». Denne definisjonen står i stil med 

Berners-Lee hensikt. I tillegg ligner den også på definisjoner som blant annet Facebook, 

Twitter og YouTube har formulert for sine plattformer (ibid.).  

 

Med ny teknologi har musikkavspilling gått fra fonogramplater, til LP-plater og kassetter, 

videre til CD-er og MP3-filer. MP3-filformatet gjorde lagring av musikk lett, og til tross for 

at formatet eksisterte en stund før, var det først med «Peer to peer»-fildelingsnettverk (P2P) 

en så at formatet ble tatt i bruk av allmenheten (Katz, 2010: 180). Med P2P-fildeling og 

lagring i skyen kunne man som forbruker enkelt laste opp og ned MP3-filer, og etter at 

Shawn Fanning lanserte Napster i 1999 så man en kraftig nedgang i salg av fysisk musikk i 

form av CD- eller LP-plater (Wikström, 2013: 65). Dette fikk store økonomiske 

konsekvenser for musikkbransjen, ettersom musikken som ble lastet opp og ned ikke ble 

betalt for. For å forsøke å kompensere for pengene en mistet ved nedlastningstjenester slik 

som Napster, ble det opprettet flere betalte nedlastingstjenester, og allerede i 2003 kom Apple 

med sin iTunes Store. Her betalte man et gitt beløp for singler og album som var billigere enn 

hva de fysiske eksemplarene kostet. Problemet var at man fremdeles hadde ulovlige 
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nedlastingssider som ble tatt i bruk (Katz, 2010: 182). Slik endte man opp med 

strømmetjenester som Spotify, lansert i 2008, og etter hvert Wimp/Tidal og Apple Music, og 

mange andre mindre og lignende tjenester. Dette ble en løsning der forbrukerne kunne lytte 

til musikk ved hjelp av reklamefinansierte plattformer, eller ved å betale et månedlig beløp 

for å lytte så mye man ønsker uten reklamen (Wikström, 2013: 119).      

 

Foruten å være en av de største påvirkningsfaktorene på musikk, har internett og ny teknologi 

også endret flere sider ved journalistikken. Med de nye plattformene vi nå har tilgang til, har 

det vokst frem nye former for redaksjonelt innhold. Atton (2009) mener disse typene tekst må 

kunne sees som journalistikk på lik linje med den mer nyhetsorienterte journalistikken. I sin 

tekst på emnet kaller han dette for alternative journalism. Alternativ journalistikk har en sett 

også før den teknologiske utviklingen, og for eksempel kulturjournalistikk er en form for 

dette (Atton, 2009: 268). Under denne kategorien finner en blant annet blogger, fanzines og 

ezines. De to sistnevnte definerer han som en form for samfunn hvor folk «møtes» for å 

snakke om eller diskutere sine hobbyer eller interessefelt. Atton (2009: 270) nevner også at 

man gjerne kaller fanziner på nett ezines. Allikevel er det lite tidligere forskning på hva som 

skjer i overgangen mellom papir og nett, og de studiene som foreligger på emnet er gjerne  

konsentrert rundt fanziner.   

 

Det Atton (2009) kaller alternativ journalistikk kan også sees som det van Dijck (2009: 42) 

betegner som «user-generated content» (UGC) eller «brukergenerert innhold». Han 

diskuterer hvordan slike nettverk har blitt et viktig verktøy for bedrifter som ønsker å hevde 

seg på markedet. Bedriftene søker et gjensidig nytte-forhold ved å gi brukerne mer makt over 

innhold, noe som igjen gir dem en økt bedriftsverdi (van Dijck, 2009: 46). Begrepet 

«brukere» eller «users» ble hyppigere brukt og ble en viktig del av utviklingen som fulgte av 

web 2.0. I van Dijcks (2009: 41) definisjon av begrepet, er brukere «aktive bidragsytere på 

internett, som ilegger en `viss mengde kreativ innsats´ som er `laget utenfor profesjonelle 

rutiner og plattformer´» (egen oversettelse). Her trekker han også frem begrepet 

«prosumenter». Begrepet ble brukt mye fra 1980-tallet og betegner rolleblandingen som 

oppstår ved produksjon av brukergenerert innhold. De som skriver, eller på annen måte 

produserer innhold, blir både produsent og konsument, og de tradisjonelle rolleoppfatningene 

blir dermed mer uklare (van Dijck, 2009: 41-42).  
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I denne sammenheng skiller van Dijck (2009: 43) mellom «gamle» og «nye» medier, og 

forklarer at en med de mer tradisjonelle medieformene hadde et tydeligere skille mellom 

produsent og konsument. Produsentene laget medieinnhold, og konsumentene var passive 

mottakere som ikke hadde noen form for toveiskommunikasjon tilbake til leverandøren. 

Atton og Hamilton (2008: 10) på sin side argumenterer at en også før web 2.0 har sett 

tendenser som tilsier at en har hatt en form for alternativ journalistikk og «citizen 

journalism». Allerede i journalistikkens begynnelse oppstod det som kalles «bourgeois 

journalism», og som i dag utgjør den tradisjonelle journalistikken. Bourgeois journalism, 

startet ved at personer som ikke var tilknyttet kongehuset eller det øvrige styresettet, 

publiserte skriv med tilsvar og kritikk til det som ble presentert av de styrende maktene. Slik 

forklarer de også at begrepet alternativ journalistikk er selvmotsigende, fordi det vi i dag 

omtaler som journalistikk i utgangspunktet var alternativ. De mener derfor det er viktig at 

pressen blir sett i lys av den tiden den er produsert i (ibid).        

 

1.1.2 Brukere og leverandører av alternativ journalistikk 
 

På slutten av 1970-tallet begynte punken å bli populær for fullt, og med den kom også 

fanzinene. Fanziner er magasiner produsert av en mindre gruppe mennesker, gjerne unge og 

uten profesjonell bakgrunn (Atton og Hamilton, 2008: 54). Det som karakteriserte fanzinene 

var at de inneholdt alt fra artikler og intervjuer til anmeldelser, men var i hovedsak fokusert 

rundt nettopp punk og rock-musikk. Også i Norge var fanziner utbredt, og i NRK-serien 

PUNX (NRK, 2015) blir de omtalt som særs viktige for fremveksten av norsk punk. Flere av 

artistene som blir intervjuet hevder også at fanzinene var like høyt prioritert som den mer 

etablerte pressen, og at de i mange tilfeller inspirerte til en videre karriere innen 

kulturjournalistikk.  

 

Atton og Hamilton trekker også denne parallellen mellom kulturjournalistikk og fanzine-

skribenter; «There is a significant similarity between the fan as amateur writer and the 

professional writer as fan» (Atton og Hamilton, 2008: 82). Det er med andre ord små 

forskjeller mellom skribentene, til tross for at de karakteriseres som i hovedsak “amatør” og 

“profesjonell”. Allikevel hersker det også her uenigheter om hvordan journalistikken skal 

utøves for å kunne være journalistikk. Ifølge Aas Olsen (2014: 61) er en av disse at 

kulturjournalistikk ikke skal være «basert på ideologi og heltedyrkelse», men heller være 
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kunnskapsbasert. Det er her amatørene skal skille seg fra de profesjonelle. Frith (1996: 38, 

f.40) på sin side mener det ikke er noen krav til kunnskap i populærkulturjournalistikken, 

men heller et spørsmål om hvor erfaren du er som forbruker, og at du klarer å formidle hva 

du har erfart. Her kan en fan være like erfaren som en yrkesaktiv journalist, og kanskje også 

like flink til å formidle det han eller hun har erfart.  

 

I denne sammenheng diskuterer Quandt og Singer (2009:138) hvordan mediekonvergens har 

ført til økt brukerengasjement, blant annet i form av blogger. Her har brukernes rolle, i tillegg 

til økt brukerengasjement, vært med på å endre journalistisk praksis på flere plan. 

Konvergens er et bredt begrep som benyttes i flere fagfelt. Mediekonvergens søker å forklare 

hvordan forskjellige teknologier, arbeidsmetoder og markeder slås sammen og i mange 

tilfeller skaper nye medieuttrykk eller roller (Quandt og Singer, 2009: 130). Jenkins (2012 

[2003]: 455) forklarer hvordan konvergens har gjort det lettere for folk å delta i 

medieproduksjon, men også hvordan bedrifter har kunnet bruke flere medieuttrykk til å øke 

markedsandel. På samme måte har en gjennom internett og web 2.0 fått en konvergens av 

roller, blant annet i journalistikken. En journalist kan for eksempel lage saker til nett, papir og 

tv, og «vanlige mennesker» kan være deltagende som prosumenter (Quandt og Singer, 2009: 

131-132). Samarbeidet mellom Spotify og Genius, som vi skal se mer på nedenfor, er også et 

godt eksempel på konvergens.  

 

 

1.1.3 Spotify 
 

Spotify er en strømmeplattform for musikk, som ble opprettet av svenskene Daniel Ek og 

Martin Lorentzon i 2006. I 2008 kom betaversjonen på markedet blant annet i Sverige og 

Norge, mens de i mellomtiden forøkte å spre produktet til andre land (Wikstöm, 2013: 118-

119). Plattformen ble raskt tatt i bruk og videreutviklet i de nordiske landene, og senere også 

i flere andre land i verden. Tilbudet består av en Freemium-modell, hvor brukerne kan velge 

å benytte seg av tjenesten gratis med reklame, eller betale et månedlig beløp for å få 

reklamefri tilgang. Foruten reklamen har en tilgang til all musikk med begge formene for 

brukerkonto, det er med andre ord ingen utvidet «tilbudspakke» med den betalte versjonen 

(Wikström, 2013: 119). I 2018 kunne også Spotify melde at de hadde 184 millioner brukere, 

hvorav 83 millioner av disse var betalende abonnenter (Drabløs, 2018). I dag kan det antas at 
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disse tallene har økt ytterligere fra rapporteringstidspunkt i fjor. IFPI (2017) kunne i 

september i 2017 melde at 45% av verdens befolkning benyttet seg av lisensierte 

strømmeplattformer når de lytter til musikk. I 2018 kunne de rapportere at så mange som 

86% lyttet til musikk gjennom on-demand strømmeplattformer (IFPI, 2018), og at 57% av 

folk i alderen 16-24 år betaler for musikkstrømmetjenester. En ser, til tross før økning i 

betalte abonnementer, at ripping (kopiering av lydfiler) er et økende problem. I tillegg er 

videostrømming gjennom YouTube blitt en av de mest brukte når det kommer til 

musikkstrømming, og de fleste som strømmer musikk gjør dette via en smarttelefon. Spotify 

var raskt ute med å lage brukervennlige applikasjoner til datamaskiner, men også til 

smarttelefoner, nettbrett, og senere også til verktøy som AppleTV, Chrome Cast og 

spillkonsoller som er knyttet til internett. I denne oppgaven har jeg i hovedsak benyttet meg 

av smarttelefonversjonen, men ser også på desktop appen.  

 

1.1.4 Tekstlig redaksjonelt innhold 
 

Etter Spotify ble lansert som strømmetjeneste, kom det flere utfordrere på banen, og vi har i 

dag for eksempel Apple Music, Tidal (tidligere WiMP) og det nyoppstartede YouTube Music 

som alternativer til den svenske «originalen». WiMP ble etablert i 2010 (Danielsen og Kjus, 

2014: 664), og hadde tidlig et stort fokus på det redaksjonelle i tjenesten. Dette gjaldt 

spillelister, men også tekstlig redaksjonelt innhold produsert av en egen redaksjon. Jeg vil her 

tydeliggjøre at tekstbegrepet i hovedsak vil bety tekst i form av skriftlig innhold. TIDAL har 

videreført denne tradisjonen, og har i dag en integrert seksjon i desktopversjonen kalt TIDAL 

reads. Dette tilbudet er åpent for alle, også for dem uten abonnement, og fungerer som en 

slags musikkblogg styrt av TIDAL selv (TIDAL u.å.). Spotify på sin side har ikke hatt det 

samme fokuset fra starten, og har fremdeles et mindre fokus på det skriftlige innholdet. De 

har lenge hatt en avtale med Rovi (nå TiVo/All Music), og det er de som har stått for blant 

annet artistbiografier inne i tjenesten. På grunn av dette var det mange artister som sto uten en 

biografi. Dette ble endret høsten 2017 med Spotifys utvikling av Spotify for Artists, en side 

hvor artistene og apparatet rundt i større grad kan redigere og bestemme hvordan 

artistprofilen skal se ut (Szajnberg, 2017). Mange av bioene i Spotify er fremdeles skrevet av 

redaksjonen i Rovi, men nå har artistene selv muligheten til å skrive sine egne.  
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Skjermbilde: Eksempel artistside Spotify, Radiohead 

 

I tillegg til at Spotify har droppet å ha en egen tekst-redaksjon, har de også gjemt det tekstlige 

innholdet godt. I desktopversjonen har artistbioene blitt mer synlig ved at de har lagt til en 

«About»-seksjon inne på artistsidene, men disse tekstene blir ikke promotert noe videre, og i 

mobilversjonen må en bla helt nederst på artistprofilen for å finne den. Dersom en klikker seg 

inn på en av de redaksjonelle listene, får en opp et coverbilde med navnet på listen, en 

«follow»-knapp og hvor mange som følger fra før, hvem som har laget listen og låtene lagt 

nedover. I mange av listene, både de redaksjonelle og de algoritmebaserte listene, kan en 

skyve coveret til side og få opp en beskrivelse av hvilken type musikk du kan finne, eller 

hvilke kontekster listene passer til. Ved å måtte skyve coveret til siden for å få opp ytterligere 

informasjon, er det vanskeligere både å skjønne at denne informasjonen er der, men også å 

benytte seg av den. De forskjellige sidene illustreres av to små prikker, som skal vise at det er 

mulig å «slide»; altså skyve bildet til siden. I tillegg til en liten beskrivelse av listen finner en 

også informasjon om når listen er sist oppdatert, hvem som har laget den og hvor lang listen 

er i tid.  
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Skjermbilde: Eksempel redaksjonell spilleliste, Morgenkaffe. 

 

1.1.5 Samarbeidet mellom Spotify og Genius 
 

Foruten nevnte plasseringer, er det få steder en finner tekstlig redaksjonelt innhold. Allikevel 

er det tydelig at Spotify har fått øynene opp for å integrere mer skriftlig innhold i plattformen. 

Den 12. januar 2016 kunne nettstedet Genius.com meddele at de hadde inngått et samarbeid 

med Spotify (Lehman, 2016). Samarbeidet mellom Spotify og Genius fungerer ved at de har 

laget noe de kaller «Fact Tracks». Dette er en strøm av fakta som spilles av samtidig som du 

lytter til en låt inne i tjenesten. Faktastrømmen kan inneholde alt fra sangtekst til utdrag fra 

intervjuer med artisten, og er ment å fungere som en måte fans kan få besvart spørsmål de har 

lurt på eller de kan lære noe nytt om sine favorittartister og -låter (ibid). Ifølge Genius.com er 

utdragene brukt i tjenesten hentet fra nettsiden, og i artikkelen som introduserer «Fact 

Tracks», er dette også innhold brukerne har stått for. Lehman (2016) skriver også at de har 

planer om å lage et system hvor en selv kan lage «Fact Tracks», men dette er enda ikke 

kommet på plass pr våren 2019. 
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1.1.6 Genius 
 

Genius er et nettsamfunn grunnlagt i 2009 av Tom Lehman, da under domenet 

RapGenius.com. Selv kaller de seg et «media company» som er drevet av både frivillige og 

ansatte, og disse danner det de kaller «the community». I begynnelsen var nettsiden ment 

som et sted hvor musikkinteresserte kunne gå inn og annotere rap-tekster, men de har de 

senere årene utvidet plattformen til å være mer enn bare sangtekster. Siden inneholder nå 

både saker om aktuelle artister innen flere sjangre, videoer og nyheter, i tillegg til låttekster 

innen de fleste sjangre (Genius, u.å., «About Genius»).  

 

Åpningssiden består av en meny som ligger vannrett øverst på siden. Her finner man et 

søkefelt og kategoriene «Featured Stories», «Top Songs», «Videos», «Community» og 

«Shop», foruten linker til sosiale medier og innlogging/påmelding. Under dette har de 

plassert nyhetssaker, før det kommer opp en link til videoinnhold og tabeller med de mest 

populære sangtekstsidene. I tabellen kan en velge hvilke tidsperioder en vil se topplister for, 

og om en vil se lister for mest sette sangsider, artister eller album. En kan også filtrere ut 

innen en gitt sjanger, men her er det kun lagt inn valgene rap, pop, RnB, rock og country. 

Nyhetsinnleggene på siden fungerer som blogginnlegg, og er de sidene med mest uavhengig 

skriftlig tekst. Med det menes at tekstene som er skrevet ikke fungerer som annotasjoner eller 

gjengivelse av sangtekst, men heller informasjon om artister og musikk generelt. Innleggene 

er med andre ord mer frie i utformingen, og knytter seg ikke nødvendigvis kun til en låt. 

Disse innleggene er skrevet av ansatte i Genius, og her er det ikke mulig for de frivillige 

bidragsyterne å legge til annotasjoner. Det er allikevel et kommentarfelt nederst i saken som 

er åpen for at folk skal kunne kommentere og diskutere innholdet i saken.   

 

For å kunne publisere innhold på siden må en opprette en brukerkonto. Genius benytter seg 

av et poengsystem hvor en får poeng eller «IQ» hver gang en legger til innhold. Andre 

brukere kan også «rate» deg opp og ned på innholdet du publiserer, og du vil enten få eller 

miste poeng basert på kvaliteten av innholdet. Poengsystemet fungerer også slik at om du har 

mange nok poeng får du en utvidet rolle i samfunnet. For eksempel kan en få tittelen «editor» 

dersom en har lagt inn gode annotasjoner over en lengre periode og har en viss mengde 

poeng (Genius, u.å, «How Genius Works»). Foruten dette poengsystemet, må alt som legges 
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inn bli godkjent av en «editor» eller en moderator. Blir ikke annotasjonene godkjent får en 

også minuspoeng. For å tydeliggjøre hva som utgjør en god annotasjon har Genius også sine 

egne «10 bud». Disse inkluderer blant annet tips og krav til rettskriving, kildehenvisninger og 

objektivitet.  

 

1.2 Problemstilling 
 

Etter å ha sett litt på den generelle tematikken i oppgaven, ønsker jeg å presentere følgende 

problemstilling:  

 

På hvilken måte kan redaksjonelt innhold på Spotify og Genius sees som en form for 

musikkjournalistikk, og hvordan kan journalistiske teorier og modeller overføres til 

brukergenerert innhold? 

 

Videre i teksten vil jeg også introdusere underliggende forskningsspørsmål som skal bidra til 

å svare på spørsmålet over.  

 

I kapittel 3 tar jeg for meg forskningsspørsmålene: På hvilken måte tas redaksjonelle valg i 

møtet mellom alternativ journalistikk/brukergenerert innhold og strømmeplattformer for 

musikk? Og Hvordan fremkommer skillelinjene mellom profesjonell og amatør i samarbeidet 

mellom Genius og Spotify, i en sjanger hvor dette skillet allerede er omdiskutert?  

 

I Kapittel 4 søker jeg å svare på: Hvordan fungerer journalistikkbegrepet i møte med 

kulturjournalistikk, og ikke minst i møte med fan-produksjoner og alternativ journalistikk? 

 

I Kapittel 5 utforsker jeg spørsmålet: På hvilken måte kan språk og sjanger i musikk føre til 

økt pressedekning og engasjement? 

 

Til slutt, i kapittel 6, vil jeg forsøke å svare på: Hvordan kan artister bruke Genius.com og 

andre verktøy for å promotere seg selv ovenfor forskjellige aktører og fans, og hva slags 

påvirkning kan dette ha på tekstlig redaksjonelt innhold? 
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1.3 Disposisjon 
 

I denne oppgaven har jeg valgt å gå for en tematisk disposisjon der alle kapitlene inneholder 

både teori og analyse knyttet til fire underoverskrifter. Alle fire hovedkapitler vil ha den 

samme oppbygningen der jeg først presenterer tema og forskningsspørsmål før jeg deretter 

går inn på relevant teori. Deretter vil jeg gå igjennom analyse av innhold i Genius og Spotify, 

for så å bygge opp med utdrag fra dybdeintervjuer. Til slutt følger en oppsummering av 

kapittelet, samt en kort konklusjon. Oppgaven med de fire hovedkapitlene kan sies å være 

todelt, der de to første kapitlene tar for seg tradisjonelle teorier innen journalistikkforskning, 

mens de to siste bygger på mer medie- og musikkvitenskapelig historie og teori. De fire 

hovedoverskriftene, foruten metode og avslutning, er:  

 

1. Popularitet som drivkraft for redaksjonelt innhold 

2. Musikkjournalistikk eller populærvitenskap 

3. Språk og sjanger som begrensninger  

4. Artister, image og DIY-kultur 

 

Jeg vil nå presentere metodeinnsamlingen som ble gjort i forbindelse med oppgaven. Her 

diskuterer jeg fremgangsmåte, utvalg og loggføring, samt etiske retningslinjer og validitet, 

reliabilitet og generalisering. 
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2 Metode 
 

I denne oppgaven om tekstlig redaksjonelt innhold i Spotify og Genius.com, har jeg valgt å 

gjøre en metodetriangulering (Yin, 2014: 120). Jeg startet med å intervjue tre informanter 

med sentrale roller i musikkbransjen om deres forhold til tekstlig innhold, og hva det har å si 

for promoteringen av musikk, samt hva følgene blir for musikkpresse og musikkjournalistikk 

øvrig. Ettersom det ikke lot seg gjøre å få tak i flere informanter som ville være relevante for 

mitt prosjekt, ble det tydelig at jeg trengte mer data for å kunne si noe mer utfyllende om 

disse forholdene. Jeg kom derfor frem til at det kunne være bra med et mer nærgående blikk 

på det faktiske innholdet Spotify leverer. I samråd med veileder utarbeidet jeg et system for å 

komme frem til et utvalg på 20 låter i Spotify som har fått et Fact Track fra Genius, det var 

her jeg så at mesteparten av det tekstlige innholdet lå i applikasjonen. De 20 sangene i 

utvalget ble så logget ved at jeg transkriberte teksten som ble presentert for hver låt i Spotify, 

og teksten som ble presentert på Genius.com.  

 

Som problemstillingen og forskningsspørsmålene mine viser, er de av en åpen og utforskende 

karakter, og det ble derfor mer relevant å høre hva sentrale personer i bransjen har av 

erfaringer rundt temaet, heller enn å gjøre omfattende kvantitativ forskning. Jeg følte det 

derfor ble naturlig å gå for en kvalitativ tilnærming til datainnsamlingen, og at 

dybdeintervjuer var en god måte å få et innblikk i det musikkjournalistiske landskapet. Tjora 

(2010: 105) forklarer at man gjerne bruker denne typen intervjuer når en vil finne ut av 

meninger, erfaringer og holdninger rundt et tema. Brinkmann og Kvale (2015: 6) kaller denne 

typen for «Life world interviews» nettopp fordi intervjuene søker å finne ut mer om 

informantenes livsverden. I denne sammenheng vil deres livsverden i hovedsak være 

erfaringer de har gjort seg om hvordan aktører i musikkbransjen opererer i møte med tekstlig 

redaksjonelt innhold og strømmetjenester. Intervjuer syntes både praktisk og treffende for 

problemstillingen, som er enda en grunn til at valget falt på denne metoden.  

 

Det viste seg imidlertid, som nevnt, at det var vanskeligere å komme i kontakt med de 

personene jeg ville intervjue. Mange av de ansatte i både Spotify og Tidal har restriksjoner 

når det kommer til å uttale seg om det som skjer i bedriften. Det samme gjelder med Genius, 

men her er det også andre utfordringer ved at mye av innholdet er produsert av privatpersoner 

og at jeg da måtte ha forholdt meg til andre retningslinjer i form av personvern og behandling 
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av data. Dette ble et mindre problem når personene i bransjen skulle intervjues, ettersom de 

gjennom den stillingen de har ofte også uttaler seg i mediene fra før, og i enkelte tilfeller kan 

sees på som offentlige personer. Jeg valgte allikevel å søke godkjenning av prosjektet fra 

NSD (prosjektnummer: 56419), og kommer senere i oppgaven til å unngå bruk av navn på 

personene, samt følge de andre retningslinjene for anonymisering og sletting av data.  

 

Jeg valgte deretter å legge til en kvalitativ innholdsanalyse av det tekstlige innholdet på 

Spotify og Genius. Motivet for dette var å se hvor mye av innholdet i Genius som også ble 

brukt på Spotify, og om det var tekstlig redaksjonelt innhold som kunne sees på som en form 

for musikkpresse. Her ble utfordringen den store mengden av materiale. Til tross for at på 

langt nær alle låtene i Spotify har denne Genius-funksjonen, er det allikevel blitt ganske 

utbredt spesielt på sanger som befinner seg innen populære sjangre. Ettersom det i dette 

tilfelle stort sett gjaldt pop og rap/hip hop-sjangrene, var det ikke like lett å vite hvordan en 

skulle finne låter som var innenfor andre sjangre, eller låter som er eldre enn fra rundt 2016 

da Genius og Spotify inngikk samarbeidet. Genius var også i oppstarten en ren rap/hip hop-

plattform, noe som kanskje også kan være grunnen til at flere låter innen denne sjangeren var 

spesielt representert.  

 

2.1 Intervjuer 
 

Jeg startet selve datainnsamlingsprosessen ved å søke godkjenning fra NSD. Denne søknaden 

var i hovedsak rettet mot intervjuene jeg skulle gjennomføre, ettersom det var her jeg trengte 

å redegjøre for behandling av eventuelle personopplysninger og hvorvidt det var sensitive 

opplysninger som skulle innsamles. Når dette var i boks, begynte prosessen med å skrive ned 

intervjuguider. Disse guidene inneholdt spørsmål som syntes relevante å få svar på tidlig i 

prosessen, men ettersom problemstillingen endret seg litt underveis ble det ikke like mye 

materiale å ta av som først tenkt. Jeg har allikevel funnet flere interessante aspekter fra 

intervjuene som besvarte mye av problematikken jeg utforsker, og ønsket derfor å gå videre 

med å bruke det jeg fant som var relevant. To av intervjuene ble gjort sammen med Håvard 

Kiberg, og vi samarbeidet med å skrive ned spørsmålene til disse. Dette ble gjort i et delt 

dokument i Teams-appen, hvor kun vi, veileder og medstudent Yordana Jakobsen hadde 

tilgang. Intervjuene ble utformet spesifikt til den som skulle intervjues, dette for å få mest 

mulig relevante svar for oppgavene. Ettersom vi ønsket å ha en åpen dialog rundt temaene, 
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valgte vi å gjøre semistrukturerte dybdeintervjuer hvor spørsmålene som stilles er åpne, og 

hvor vi hadde muligheten til å legge til spørsmål underveis i samtalen (Tjora, 2010: 135). 

Dette gjorde jeg også for det siste intervjuet som jeg utførte alene.  

 

Jeg satt til slutt igjen med tre aktuelle informanter som sa seg villig til å delta i studien. Den 

første som ble intervjuet (informant A) var tidligere redaksjonssjef i Tidal, som gjennom 

både denne jobben og arbeid med booking og distribusjon, hadde mye informasjon og 

meninger om de redaksjonelle bestemmelsene som gjøres innad i strømmetjenestene. I senere 

år har han gått over til å jobbe for Stageway der han er leder for managementet. Videre ble en 

ansatt i distribusjonsselskapet Phonofile (nå The Orchard) intervjuet (informant B). Gjennom 

sine mange år i musikkbransjen både som A&R og i andre roller, har han opparbeidet seg en 

god kunnskap om både hvordan artister fremstilles av andre, og hvordan artistene fremstiller 

seg selv. Til slutt intervjuet jeg kulturjournalist og musikkansvarlig i Aftenposten (informant 

C), som gjennom sine år i rollen har gjort flere verdifulle observasjoner og erfaringer i møtet 

mellom musikk og medier.  

 

Stageway ble etablert i 1981, og driver i tillegg til management-byrå, både konsert- og 

promoteringsvirksomhet. Selskapet har kontorer i Oslo og Bergen, og produserer events, TV 

og teater (Stageway, u.å). Phonofile ble startet i 1999 av FONO og TV2, og utviklet seg raskt 

med stadig flere aksjonærer og sammenslåinger. I starten drev Phonofile egne nettsider med 

mulighet for nedlastning av musikk, og hadde faktisk den første lovlige 

musikknedlastningssiden i Norge. Med en økende konkurranse allerede fra starten av 2000-

tallet, ble Phonofile leverandør av musikkfiler til andre plattformer og slik en av de største og 

mest erfarne distribusjonsselskapene i Norden. Etter flere sammenslåinger og oppkjøp ble det 

i 2017 gjort kjent at Phonofile hadde blitt kjøpt opp av det amerikanske selskapet The 

Orchard (Phonofile, u.å). Aftenposten ble grunnlagt av Christian Schibsted i 1860 (Brurås, 

2012: 107) og er Norges største avis med hele 259 000 opplag. Avisen ligger på femteplass 

over de største i Norge på nett og på samlet dekning, men er altså den sterkeste på papir 

(Norsk Opplagskontroll AS, 2019). 

 

Vi kontaktet informantene via mail hvor vi forklarte hva vi ønsket med intervjuene, og hva 

prosjektene våre omhandlet. Det var også et poeng for oss at vi ikke ville «være til bry» for 

eventuelle informanter, og forklarte at tid og sted var opp til dem. Dette hadde også den 

funksjon at de kunne velge et sted hvor de følte seg komfortable, noe Tjora (2010:120) 
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trekker frem som et viktig grep i intervjusituasjonen. Når vi fikk bekreftet intervju og ble 

enige om tid og sted, var neste steg å låne lydopptager. Vi valgte å bruke opptaksutstyr 

ettersom dette syntes som den mest praktiske måten å huske det som ble sagt i fullstendige 

setninger. Det ble også på denne måten lettere å sitere ordrett, og konteksten for det som ble 

sagt ble ikke borte i masse notater (Tjora, 2010:138). Vi transkriberte også intervjuene i sin 

helhet, noe som også gjorde analysearbeidet og siteringen enklere. Vi sørget også for at det 

var greit for informantene at vi brukte opptager, noe ingen av dem hadde noe problem med. I 

tillegg sendte vi ferdig transkribert intervju tilbake til informantene når det var ferdigstilt. 

Informantene ble også informert om at de kunne trekke seg når de måtte ønske, og at vi kom 

til å i hovedsak bruke andre navn eller betegnelser for å omtale dem i oppgaveteksten. 

Informantene var innforstått med at omtalelse av arbeidsplassen kunne avsløre hvem de er, 

og hadde ingen videre problemer med dette.  

 

 

 

2.2 Genius og Spotify 
 

Som tidligere nevnt, valgte jeg å legge til en analyse av det tekstlige, redaksjonelle innholdet 

i Spotify i tillegg til intervjuene for å få mer materiale. Jeg startet prosessen med å utforske 

Spotify som plattform og hvor det tekstlige innholdet befant seg i applikasjonen. Jeg hadde 

på forhånd funnet Genius-funksjonen, og visste at det her var mye tekst, men var også 

interessert i å se hvilke andre steder Spotify benyttet seg av skriftlig tekst for å beskrive 

musikken og artistene. Etter en kort gjennomgang av plattformen med fokus på tekstlig 

innhold, ble det tydelig at om jeg ville gå mer inn på den spesifikke teksten, var det Genius-

funksjonen jeg måtte se nærmere på. Jeg syntes også Genius som nettsted var spennende, og 

det faktum at mye av innholdet var brukergenerert syntes som en interessant side ved 

samarbeidet. Veileder og jeg ble enige om at den beste måten å gjøre dette på var å se på 

hvordan tekstene i Genius og i Spotify samsvarer, eller om det var store avvik. På denne 

måten kunne jeg også finne ut i hvor stor grad materiale som blir presentert i Spotify egentlig 

kan sies å være brukergenerert, eller om det faktisk er større, underliggende redaksjonelle 

avgjørelser som ligger bak. Jeg fikk også et innblikk i andre sider ved plattformene som 

kunne være interessant å diskutere i oppgaven. 
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2.3 Felles empiribase 
 

Tidlig i studieløpet var planen for metodeutformingen en litt annen. Veiledningsgruppa 

bestående av meg selv, Håvard Kiberg og Yordana Jakobsen var i utgangspunktet interessert 

i å ha en felles empiribase, hvor hensikten var å følge spesifikke norske artister fra tre 

forskjellige perspektiver. På denne måten kunne vi skrive individuelle oppgaver, men de 

kunne også leses som et større prosjekt. På grunn av tidsbegrensing og at de individuelle 

oppgavene etter hvert utviklet seg til å bli noe litt annet enn det vi i starten hadde tenkt, 

droppet vi mye av denne tilnærmingen. Allikevel startet vi et felles loggeprosjekt i Spotify 

over 8 uker, våren 2017. Vi bestemte oss for å starte med å opprette tre «falske» brukere med 

variasjon i alder og kjønn i en ny brukerkonto på hver vår Mac. Vi startet med å opprette 

brukerne Ida og Martin Master, begge født i 1992. Etterpå la vi også til brukeren Kriss 

Master. Denne brukeren valgte vi å sette fødselsdato til 1982, og skulle i utgangspunktet være 

en kjønnsnøytral bruker. Det vi fant ut når vi skulle lage denne brukeren, var derimot at 

Spotify har et krav om at du oppgir enten mann eller kvinne som kjønn for at du i det hele tatt 

skal få lage en bruker. Valget falt derfor på å sette den siste brukeren som mann.  

 

Etter at dette var gjort ble vi enige om å lytte til de samme spillelistene hver uke, inne på hver 

profil. Vi delte på arbeidet slik at vi tok runder på hver tredje uke, og satte opp en mal for hva 

som burde logges. Her skrev vi opp hvor vi hadde vært geografisk, om vi lyttet fra laptop 

eller mobil, når på døgnet det var, og tok skjermbilder av anbefalinger både på Spotify og 

Last.fm. Vi benyttet oss av programmer som Evernote og Skitch for å logge aktiviteten, noe 

som av og til ga litt problemer med at skjermbilder ikke ble lastet opp eller lignende. 

Allikevel fikk vi logget mange anbefalinger, både av låter, artister, spillelister og album. Når 

jeg så skulle finne et utvalg av låter med Genius-annotasjon i Spotify-appen, var det 

interessant å se over dette materialet. For å ikke ha altfor mye materiale fra denne delen av 

innsamlingen, valgte jeg å kun ta utgangspunkt i anbefalte låter i Spotify. Dette endte med et 

totalt antall på 72-låter, hvor kun seks av de hadde Genius integrert i avspillingen. Disse seks 

låtene ble den ene av totalt fire deler i utvalget der seks låter ble hentet fra anbefalinger, fem 

låter ble tatt fra Lameres (2009) Passion Index, fem låter fra Genius All Time Topp 100, og 

fire låter ble tatt fra Spotifys All Time Topp 100. 
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Veileder og jeg kom så frem til at ved å se på og kombinere fra topplister inne i Spotify og 

Genius, kunne jeg få en dypere forståelse av hvordan både Genius og Spotify velger ut låter 

som skal få denne utvidede funksjonen, og forhåpentligvis noen låter som kanskje skilte seg 

ut fra de større hitlåtene. Det ble, som nevnt, også lagt til låter hentet gjennom det som kalles 

Passion Index (Lamere, 2009). Passion Index er en måte å regne ut hvor lojale lytterne til 

hver enkelt artist er. Med andre ord; hvor trofaste er fansene og hvor ofte/mye lytter de til 

musikk fra de bandene og artistene de liker.  Jeg startet med spillelisten «Top 100 tracks 

currently on Spotify». Dette er en liste Spotify selv har opprettet basert på strømmetall inne i 

plattformen siden den ble startet. Jeg fant ut at denne ble sist oppdatert 17. Mai 2017, og den 

overlapper med tidsrommet vi logget brukerne i Spotify. Av de 100 låtene var hele 75 av de 

lagt inn med Genius sin «Behind The Lyrics» (BTL) eller «Fact Track». To av disse var også 

i listen over anbefalinger hos Ida, Martin og Kriss.  

 

2.4 Strategisk utvalg 
 

Jeg ønsket å hente ut rundt fem låter fra begge topp 100-listene, og fant ut at den letteste og 

beste måten å gjøre dette på med så mange aktuelle låter, var å gjøre et strategisk utvalg. 

Topplisten til Spotify ble heller ikke oppdatert i løpet av innsamlingsperioden, og det ble 

derfor viktig å velge på bakgrunn av andre ting som kunne gjøre låtene eller artistene mer 

aktuelle. Jeg ville ha mest mulig dagsaktuelle artister/låter, fordi jeg tenkte det kunne lede 

meg til mer data. Genius sin topp 100-liste blir fortløpende oppdatert, og jeg valgte derfor å 

holde meg til listen slik den så ut 30.04.18, med unntak av låten «This is America» av 

Childish Gambino. Jeg la til denne låten i utvalget ettersom den fikk stor oppmerksomhet da 

den ble sluppet 06.05.18. Den var også den låten som raskest har nådd en million 

sidevisninger på Genius.com, og dukket kort tid etter opp i topp 100 all time (Mench, 2018).  

 

For å kunne se hvilke låter som faktisk hadde Genius-annotasjon valgte jeg å opprette 

spillelister i Spotify til hvert enkelt utvalg. På denne måten kunne jeg lett se hvor mange låter 

det var i hver del av utvalget, og jeg kunne raskt gå inn på hver låt og sjekke om de hadde fått 

et «Fact Track». I utvalget tatt fra Passion Index og de anbefalte låtene var det henholdsvis 

fem og seks låter som hadde dette, og de gikk derfor rett inn i det ferdige utvalget. Med de 

andre to delene tatt fra topp 100-listene måtte jeg som nevnt velge ut rundt fem låter fra hvert 

av utvalgene. Her valgte jeg på bakgrunn av flere faktorer. For eksempel valgte jeg fra 
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Spotify Topp 100 å ta med en låt av Kygo, og en låt av Cashmere Cat. Dette fordi de er 

norske artister som kanskje kunne gitt noen svar på hvordan den norske fansen forholder seg 

til tekstlig innhold. Jeg valgte også å ta med en låt fra Calvin Harris ettersom han har vært 

veldig aktiv med nye låter de siste årene, og flere populære sommerhits. Fra Genius valgte 

jeg for eksempel å bruke en låt av Eminem ettersom han har vært populær lenge og at han 

skulle spille konsert i Oslo. Jeg valgte også å bruke en låt av Rea Sremmurd fordi låten 

«Black Beatles» gikk viralt på nettet i 2016, etter at puppet challenge ble en stor hit hos 

mange.  

 

Av de 100 låtene i listen fra Genius var det kun 95 som lå inne i Spotify, og av disse 95 

hadde 74 låter Fact Track. Også her var det flere overlappinger, 24 av 74 låter fra Genius lå 

også på Spotifys topp 100. Den delen av utvalget som skiller seg mest ut er den hentet fra 

Passion Index. Som nevnt, er det Paul Lamere (2009) som fremstilte en liste over de artistene 

med mest lojale lyttere. Denne oversikten er publisert på hans blogg 18.06.2009, og tar 

utgangspunkt i lister som lå tilgjengelig hos Apple Music på denne tiden. Allikevel utgjør 

hans funn et interessant aspekt, mye fordi denne listen i hovedsak toppes av undergrunns-

sjangre og utenlandske artister. I bloggposten med en oppsummerende rapport, blir det først 

trukket frem ti artister med den høyeste scoren i Passion Indexen. Av disse fikk jeg søkt opp 

sju i Spotify. Ettersom listene er basert på artist og ikke låter, valgte jeg å bruke de fem mest 

populære låtene fra hver artist. Dette gjorde jeg fordi Spotify er lagt opp slik at en ser disse 

låtene som det første når en går inn på en artistprofil, og fordi det var større sannsynlighet for 

at disse hadde fått et «Fact Track». Ingen av de syv artistene på topplisten i rapporten har 

noen låter på topp fem med «Fact Track». Jeg gikk derfor videre og så på listen over de 20 

mest populære artistene med høyest Passion Index score, og valgte også her å sjekke opp 

låter som ligger som de fem mest populære. Med totalt 27 artistprofiler, og en av dem med 

kun en låt liggende i Spotify, endte dette med en liste på 131 låter. Av disse var det kun 5 

låter som hadde en Genius-annotasjon, og ingen av disse dukket opp i noen av de andre 

utvalgene. Disse gikk derfor også rett inn i utvalget.  

 

2.5 Logging 
 

Prosessen med å plukke ut låter til utvalget ble gjort dels samtidig som jeg startet å logge de 

første sangene. Det viste seg at jobben skulle bli litt mer tidkrevende enn først antatt, men 
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etter hvert som jeg fant et oppsett som fungerte gikk jobben litt lettere. Jeg logget låtene ved 

å opprette et Excel-ark for hver låt, og deretter plotte inn sangteksten slik den er delt opp i 

Genius. Jeg førte så inn den informasjonen som lå inne i Genius. Her valgte jeg å kun bruke 

det som sto til hver tekststrofe og det som kom opp som informasjon til låta. Slik Genius er 

bygget opp, kan brukerne også kommentere til hver enkelt annotasjon, og det er 

kommentarfelt nederst på låtsiden hvor brukerne ofte skriver kommentarer til låten generelt. 

Denne informasjonen ble droppet, rett og slett for å ikke få for mye tekst å forholde seg til, 

men også fordi det ikke ble relevant i sammenheng med det innholdet som presenteres i 

Spotify.  

 

 
Skjermbilde: eksempel oppsett logging av låter 

 

2.6 Etiske retningslinjer  
 

Som nevnt tidligere ble det søkt om godkjennelse til prosjektet av NSD tidlig i prosessen, 

hvor alle personvernopplysninger som skulle samles inn ble informert om, og prosjektet øvrig 

ble forklart slik jeg så for meg prosjektet på dette tidspunktet. Noen endringer har ble gjort 

underveis, men behandlingen av data forble den samme. Å søke godkjenning av prosjektet, er 
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noe Brinkmann og Kvale (2015: 86) trekker frem som en mulighet til å tenke over de 

dilemmaene en eventuelt skulle møte på i løpet av datainnsamlingen. Tjora (2010: 198-200) 

trekker frem at det i mange prosjekter er viktig at anonymisering er gjort riktig og på en slik 

måte at ikke informanter eller andre berørte gjenkjennes. Allikevel skriver han også at det i 

enkelte tilfeller vil fjerne for mye vesentlig informasjon, og at mye av analysen eller 

validiteten av prosjektet vil utgå. Jeg følte det siste var tilfelle i denne oppgaven, og det var 

derfor viktig at jeg kunne bruke arbeidsplass som en identifikator på hvilke informanter som 

sa hva. Det var også viktig for å kunne vise til at informantene var relevante for prosjektet og 

problemstillingen. Dette var ikke noe problem for informantene og enkelte kom selv med 

forslag til stillingsbeskrivelse jeg kunne bruke.  

 

Foruten å søke godkjennelse fra NSD, passet jeg også på å sette meg inn i de forskningsetiske 

retningslinjene til De nasjonale forskningsetiske komiteene (2016). Her så jeg spesielt på 

kapitlene om personvern, kapitel B «Hensyn til personer». I punkt 6, står det blant annet at en 

skal «utvise særlig aktsomhet» blant annet dersom en skal gjøre intervjuer, og/eller dersom 

personene er direkte eller indirekte identifiserbare. Dette punktet er mye av grunnen til at det 

var viktig å søke om godkjennelse fra NSD også, til tross for at prosjektet ikke krever 

innsamling av sensitive opplysninger. Foruten å se på disse retningslinjene, gikk jeg også 

igjennom Brinkmann og Kvales (2015: 91) liste over etiske spørsmål en bør tenke over før en 

starter med intervjuer. Ikke alle spørsmålene her ble like relevante som følge av temaet i 

oppgaven, men det var allikevel en fin måte å sette seg inn i problemstillinger vedrørende 

etikken som jeg kanskje ikke hadde tenkt over på forhånd.  

 

Et av spørsmålene som var relevant, var det om informert samtykke. Det var derfor viktig at 

vi formulerte temaet for oppgavene på en så tydelig måte som vi kunne, og at informantene 

forsto hva de skulle svare på under intervjuene. Allikevel var det også viktig å ikke «farge» 

informantene for mye på forhånd, og vi holdt derfor intervjuguidene for oss selv frem til 

intervjuene fant sted (Brinkmann og Kavle, 2015: 94). Som nevnt benyttet vi oss av 

båndopptaker, og det var også her viktig at de godkjente bruk av denne, samt at de forsto at 

dersom det var spørsmål de ikke ønsket å svare på eller de ønsket å trekke seg, kunne de 

gjøre dette når som helst i forskningsløpet. Det at vi sendte informantene det transkriberte 

materialet ble derfor også en viktig del av dette. Vi forsikret oss også om at lagring av data 

foregikk på en forsvarlig måte ved å oppbevare informasjonen utilgjengelig for andre enn 

veiledningsgruppen, og informerte om dette under intervjuene. Det ble også informert om at 
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materialet kom til å bli slettet så snart prosjektene var over, men at oppgavene kom til å bli 

publisert offentlig via DUO når prosjektene var ferdigstilt.  

 

2.7 Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet 
 

Kvaliteten i kvalitativ forskning måles ofte ved å redegjøre for validitet, reliabilitet og 

generalisering (Tjora, 2010: 202). Reliabilitet knyttes til forskerens rolle i 

empiriinnsamlingen og hvorvidt en selv er med å farge dataene man jobber med. I denne 

oppgaven har jeg forsøkt å sikre en grad av reliabilitet ved å på forhånd sette meg inn i 

tematikken jeg skriver om, men samtidig forsøke å holde meg unna forutinntatte meninger 

om temaet (Tjora, 2010: 204). Her må jeg allikevel understreke min rolle som ansatt i et 

norsk, uavhengig plateselskap, og at jeg gjennom rollen har plukket opp meninger og 

erfaringer som både kan være en ulempe og en berikelse i denne sammenheng. Tjora (2010: 

205) nevner også at det ved bruk av opptaker sikres en form for reliabilitet ved at en kan 

referere til direkte sitater gjort av informantene. Det presiseres allikevel at dersom en bruker 

direkte sitater, bør de stå i riktig kontekst til det informantene faktisk har uttalt seg om, noe 

jeg har søkt å gjøre gjennomgående i oppgaven. Jeg forsøkte også å stille spørsmål på en slik 

måte at de ikke føltes ledende på noen måte (Brinkmann og Kvale, 2015: 281-282). I tillegg 

vil også valget av en metodetriangulering styrke eventuelle funn, til tross for at det her også 

er gjort et strategisk utvalg.  

 

Når det kommer til validiteten i oppgaven, eller det Tjora (2010: 206-207) har oversatt til 

gyldighet, har jeg forsøkt å bruke dataene jeg har samlet inn for å svare på problemstillingen 

best mulig. Ved å se på tidligere forskning og teorier, sikrer en også en høyere grad av 

validitet, men ettersom strømmetjenester og ikke minst det tekstlige innholdet i disse er et 

relativt nytt fenomen under stadig utvikling, er det lite av direkte tidligere forskning. 

Allikevel vil det at jeg valgte å kombinere innholdsanalyse med dybdeintervjuer, i tillegg til 

relevant teori forhåpentligvis være med på å høyne graden av validitet.  

 

Generalisering i kvalitativ forskning er et mye omdiskutert tema. Ettersom man i kvalitativ 

forskning bygger funn på empiri hentet fra et mindre utvalg kan den sjeldent generaliseres på 

universell basis. Allikevel er det gjerne tre hovedtyper for generalisering som er vanlig i slike 

forskningstradisjoner. Naturalistisk generalisering bygger på tanken om at leseren selv skal 
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kunne avgjøre om studien er generaliserbar eller ikke, basert på egne erfaringer eller 

oppfatninger. Denne formen for generalisering er omdiskutert fordi den kan gi inntrykket av 

at forskeren selv ikke har tatt høyde for at funnene er generaliserbare på et eller annet plan 

(Tjora, 2010: 208-209).  Moderat generalisering går ut på at man som forsker redegjør for 

hvilke konkrete situasjoner studien kan være generaliserbar. Den siste typen generalisering 

blir kalt konseptuell generalisering (Tjora, 2010: 215) eller analytical generalization 

(Brinkmann og Kvale, 2015: 297). Her benyttes teorier, begreper, modeller og tidligere 

forskning, som ikke nødvendigvis er benyttet innen det samme forskningsfeltet, til å belyse et 

nytt tema. Grunnen til at dette utgjør en form for generalisering er at det gir andre forskere 

mulighet til å teste de samme teoriene i nye kontekster (Tjora, 2010: 215). Jeg har i denne 

oppgaven siktet på siste typen generalisering, gjennom diskusjon av tidligere forskning og 

teorier. Det må allikevel presiseres at generalisering ikke har vært hovedmålet for oppgaven, 

men at jeg heller ønsker å utforske et felt som ikke er blitt sett noe særlig på tidligere og 

temaet på en mer generell basis. Forhåpentligvis kan det trekkes paralleller fra tendenser i 

denne oppgaven til for eksempel andre typer strømmetjenester eller journalistiske felt.   
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3 Popularitet som drivkraft for 
redaksjonelt innhold 

 

I dette kapittelet kommer jeg til å se nærmere på Genius og Spotify, samt samarbeidet dem 

imellom. Jeg ønsker å gå dypere inn i forskningsspørsmålet: På hvilken måte tas 

redaksjonelle valg i møtet mellom alternativ journalistikk/brukergenerert innhold og 

strømmeplattformer for musikk? Kapittelet vil utforske både gamle og nye tradisjoner og 

problemstillinger innen journalistikken, med spesielt blikk på popularitet som avgjørende 

faktor for de redaksjonelle valgene som blir tatt. Jeg vil først presentere relevante teorier og 

begreper knyttet til tradisjonell journalistikkforskning, før jeg går nærmere inn på hvordan 

lesernes rolle har endret seg som følge av den teknologiske utviklingen. Jeg vil så gå 

nærmere inn på Genius og Spotify, hvordan de fungerer og er oppbygd sett fra et journalistisk 

perspektiv, og hvilke forretningsmodeller de kan sies å tilhøre. Til slutt vil jeg gå nærmere 

inn på intervjuene som ble gjort med bransjeaktørene, for å understreke og eventuelt 

problematisere de sluttpoengene jeg har kommet frem til.  

 

3.1 Utvelgelsesprosesser i journalistikken og 

redaktørrollen  
 

I den tradisjonelle oppfatningen av journalistikk har det lenge vært et tema at journalister 

ikke bare er skribenter, de er også samfunnets «vaktbikkje», i form av at journalister skal 

overvåke de øvrige statsmaktene og til enhver tid kommentere kritikkverdige forhold. Slik 

har journalistikken som profesjon fått betegnelsen «den fjerde statsmakt», og 

nyhetsjournalistikken har kanskje vært sett på som den viktigste som sådan (Roppen og 

Allern, 2013: 11-14). Med nye plattformer på nett har journalistikken som profesjon blitt 

utfordret av stadig nye og flere aktører. De tradisjonelle rollene og deres praksiser er på 

mange måter blitt endret, og de tidligere tydelige skillelinjene mellom profesjonell og amatør 

er blitt utfordret (Atton og Hamilton, 2008: 82-83). Et annet forskningsspørsmål som vil bli 

diskutert i kapittelet er derfor: Hvordan fremkommer disse skillelinjene i samarbeidet mellom 

Genius og Spotify i en sjanger hvor dette skillet allerede er omdiskutert? Her er det som blant 

annet Brurås (2012: 63-64) påpeker, forskjeller mellom aviser på papir og på nett. For 
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eksempel vil prosesser for fanziner og eziner antagelig fungere forskjellig på bakgrunn av at 

de er i forskjellige formater. Ettersom oppgaven i hovedsak knytter seg til plattformer på nett, 

blir dette hovedfokuset i kapittelet.  

 

3.2 Portvoktere før og nå 
 

Både innen journalistikken og innen musikkbransjen har det til enhver tid eksistert 

portvoktere på et eller annet plan. Allikevel ble ikke portvokterteori og portvokterfunksjonen 

i tradisjonelle medier forsket aktivt på før rundt 1950-tallet. Portvoktere kan være alt fra 

personer til algoritmer og arbeidsinstrukser. Det som er felles for dem, er at de fungerer som 

en utsiling av informasjon i en prosess der beslutninger skal tas. Med andre ord: hva skal for 

eksempel få plass i avisen og hva skal bli utelatt (Shoemaker mfl., 2009: 73-74, Bjerke mfl., 

2012: 29-30).  På denne måten setter journalistikken dagsorden, og søker ved det å 

opprettholde sin profesjonsmakt som ordstyrer i den offentlige debatten. Med internett kom 

utfordringer for journalistikkens posisjon, utfordringer som også er knyttet til 

portvokterfunksjonen og redaktørens rolle. Ifølge Bjerke mfl. (2012: 30) er faktisk 

portvokterfunksjonen, om den ikke er «erklært død», blitt mindre viktig enn før. Med nye og 

bedre utviklede søkemotorer kan i teorien alle være sin egen redaktør, noe jeg kommer 

nærmere inn på senere i kapittelet i forbindelse med Genius og deres «samfunn».  

 

Søkemotorer var en stor og viktig del av den teknologiske utviklingen, spesielt for 

journalister. Nyre (2013), gjorde i 2007 en undersøkelse av norske journalisters forhold til 

internett og søkemotorer. Undersøkelsen viser at alle i utvalget bruker søkemotorer hyppig i 

arbeidshverdagen, og at journalistiske arbeidsmetoder har endret seg som en følge av den nye 

teknologien. Konklusjonene som ble gjort er at norske journalister i hovedsak forholder seg 

pragmatiske og generelt positive til de teknologiske nyvinningene, men at det forekommer 

noen ulemper. En av ulempene som blir nevnt av noen av informantene i utvalget er at det 

han kaller «klipp- og lim-journalistikk» er blitt mer vanlig. De trekker her frem problemer 

som at feilinformasjon raskt kan spre seg, og at det er blitt lettere for journalistene å gjøre en 

annens sak om til sin egen ved simpelthen å referere i teksten til de som skrev om det først 

(Nyre, 2013: 207-208, Aalen, 2015: 228). En av informantene går så langt som til å kalle 

flere av dagens (i 2007) journalistjobber «dumme og overfladiske», og sier også at «klipp- og 

limjournalistikken» ikke er et selvstendig journalistisk arbeid.  



 25 

 

3.3 Lesernes rolle i journalistikken 
 

Den offentlige debatten har alltid inneholdt innskytelser fra «vanlige» mennesker og deres 

oppfatning av samfunnet. Et av de eldre og mer tradisjonelle eksemplene i denne 

sammenheng er leserinnlegg. Paul Bjerke (2011: 193) diskuterer hvordan internett har endret 

mye av hvordan leserne forholder seg til innlegg som er skrevet, men også debatt som forum 

generelt. Der en tidligere skrev brev til en redaktør som redigerte og eventuelt publiserte 

innholdet, har man med internett fått en plattform hvor en ufiltrert kan publisere meninger om 

det som rører seg i samfunnet. Det viser seg også, av flere undersøkelser på emnet, at folk 

generelt har lavere terskel for å publisere meninger i kommentarfelt på nett (Bjerke, 2011: 

194).  

 

Foruten denne økte interessen fra lesernes side om å være deltakende i kommentarfelt, er det 

også et ønske fra avisenes side at leserne skal engasjere seg. I 2011 gjorde Brurås (red.) 

(2012) en undersøkelse blant fem av landets største redaksjoner. Basert på observasjon over 

en uke dukket det opp flere interessante funn som var felles blant redaksjonene. I Dagbladet 

så man at salgstall og det kommersielle aspektet i mange tilfeller var definerende for hvilke 

avgjørelser som ble tatt innad i redaksjonen (Olsen, 2012: 88), for eksempel hva som kom på 

forsiden. Også i Aftenposten hadde de et fokus både på salgstall og på klikk. «Når 

nyhetsredaktør Ole Erik Almlid gir respons på saker på morgenmøtet, henviser han flere 

ganger til lesertall på nett, og roser saker som oppnår mange klikk», observerer Brurås (2012: 

138). Allikevel er det også her unntak, men klikk og lesertall viser seg å være en avgjørende 

del av mange av de beslutningene som tas av redaksjonene. Dette understreker Aalen (2015: 

236) når hun skriver, «En ting kan du være sikker på: Redaktører og journalister landet rundt 

sitter og nistirrer på tall og grafer over delinger, kommentarer og klikk. Klikk. Klikk. Klikk.». 

I tillegg er «nettprat» et uttrykk brukt av Aftenposten-redaksjonen. Overføringen fra papir til 

nett er viktig, og da med leserne med seg på laget i form av debattforum. «Det er et 

kvalitetskriterium i seg selv hvis en sak er egnet til å initiere respons fra leserne» (Brurås, 

2012: 139). Konkurransen er større enn noen gang nå som leserne har tilgang til stoff både på 

nett, papir og andre nyhetsmedier, og det er derfor ekstra viktig at leserne engasjerer seg i 

stoffet det blir skrevet om.  
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Dette viser seg også i den store veksten av blogger, som er oppstått de senere årene. Folk er 

generelt mer opptatt av å kunne delta i den offentlige debatten på et eller annet vis. Ordet 

blogg kommer av uttrykket web-logg, og er en nettside oftest styrt av en person. Forfatteren 

velger selv hva som skal publiseres av tekst, bilder og video, og når det skal publiseres 

(Hannemyr mfl., 2015: 77). Blogger blir ofte trukket frem som en av flere nye plattformer 

hvor «vanlige» mennesker kan uttale seg, og er av flere nevnt som en viktig del av den 

alternative journalistikken. Hannemyr mfl., (ibid) skriver at «Sammenlenkingen av blogger 

har skapt en mobiliserende ytringsform med politisk potensial», og Atton (2009: 271) 

beskriver blogger som en kombinasjon av fanziner og lokal, alternativ journalistikk, og 

trekker frem flere eksempler på hvordan bloggere har bidratt til å sette viktige saker på 

dagsorden. Til tross for at blogger blir brukt av både profesjonelle og amatører, og at begge 

parter kan ha en politisk agenda, er det i senere år blitt mer og mer utbredt at bloggere i stor 

grad publiserer dagbokinnlegg. Slik har «vanlige folk» også kunnet bli det Ida Aalen (2015: 

243) kaller «microkjendiser», og i mange tilfeller viktige opinionsledere i samfunnet.  

 

Opinionsledere kan i teorien være hvem som helst, men er gjerne personer med mer 

innflytelse og påvirkning enn andre (Aalen, 2015: 215). For eksempel kan noen venner ha 

mer innflytelse enn andre. I dagens nettsamfunn har en også endret betegnelsen blogger til 

influencer, jobben deres er å påvirke leserne i en eller annen retning. Det er også blitt bevist 

at personer gjerne endrer mening basert på samtaler med venner heller enn det de leser i 

avisen (Aalen, 2015: 216). Dette kan også knyttes til word of mouth-teori som går ut på at en 

merkevare gjerne gjør det bedre dersom den er blitt anbefalt av venner eller bekjente, heller 

enn at den blir solgt inn av bedriften selv (Aalen, 2015: 260). Både opinionsledere og word of 

mouth knyttes ofte til tostegshypotesen, som sier at et budskap gjerne går fra mediene til 

opinionsledere, og fra opinionsledere til deres nettverk. Slik kan en også se hvordan internett 

og raskere spredning har ført til økt konkurranse for mange medier. Deres ord bærer ikke 

lenger like mye makt som før, og man er avhengig av organisk spredning på et eller annet 

plan.  

 

3.4 Nettsamfunn og kulturelle fellesskap 
 

Fanziner og e-ziner, som jeg også var inne på innledningsvis, er ofte forgjengere til kulturelle 

fellesskap (Atton, 2009: 271). Nettsamfunn eller communities, kan sies å ha eksistert lenge 
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før digitale medier kom, og mediebruk har alltid vært knyttet til utvikling av gruppeidentitet. 

Individuelle brukere av forskjellige medier har gjerne delt av sine erfaringer med andre 

brukere og på denne måten skapt et kulturelt fellesskap (van Dijck, 2009: 44). Med internett 

har det blitt enda lettere å komme i kontakt med personer som har like interesser og med det 

skape egne nettsamfunn, basert på disse interessene. van Dijck (2009: 45) mener det er to 

mulige definisjoner av begrepet samfunn («community») i denne forstand. Den ene 

konnoterer en fysisk og virkelighetsbasert tilknytning mellom medlemmene. Den andre (og 

mer passende ifølge van Dijck) knytter seg til begrepet samfunn i en bredere forstand, der 

medlemmene ikke er tilknyttet samfunnet fysisk, men heller at de er sammenkoblet gjennom 

felles smakspreferanser innen forskjellige kulturuttrykk. Dette kan også sies å være en 

naturlig forskjell mellom fanzinene og ezinene. Selv om fanzines, som utgis fysisk, nå også 

kan bli styrt via samfunn på nettet.   

 

Slike smakssamfunn («taste communities») (ibid), er med på å forme og utvikle kulturell 

kapital og ekspertise. Denne utviklingen er også med på å utfordre den tradisjonelle 

oppfatningen av hvem som kan være profesjonelle og eksperter (Atton, 2009: 271). Som vi 

har sett av dette kapittelet og senere i oppgaven, er det nemlig ikke slik at man nødvendigvis 

må ha en utdannelse for å være en god bidragsyter i journalistisk arbeid og kanskje spesielt 

innen kulturjournalistikk hvor mye baserer seg nettopp på smak. Smakssamfunn har også 

eksistert før internett. Det å møte personer med samme interesser har man gjort lenge, men 

det er med internett en kan «møtes» på tross av landegrenser og andre hindringer som en 

tidligere hadde. Kommentarfelt og P2P-fildelingsnettverk kan sies å være både en form for 

smakssamfunn, og en form for deltagerkultur. Allikevel kan en også si at nettverkene har blitt 

mer spisset, og en kan nå finne personer som ikke bare liker musikk, men som liker 

undergrunns-sjangre bare en håndfull vet at eksisterer. 

 

Jenkins (2012 [2003]) diskuterer hvordan deltagerkultur og fans er blitt viktigere for mange 

av de store mediehusene. Han bruker Star Wars-filmene som eksempel på hvordan fankultur 

og nettsamfunn har ført til både amatørvirksomhet innen flere fagområder, og økt oppslutning 

for mange av produksjonshusene. Han mener fan-produserte kulturprodukter er viktige bidrag 

til blant annet den «digitale kino-bevegelsen», og at fans må sees som aktive deltagere i 

denne utviklingen (Jenkins, 2012: 454). Internett er igjen en viktig faktor i disse bevegelsene, 

og har gjort kulturproduksjon på grasrotnivå både mer tilgjengelig, og lettere å produsere. På 

denne måten har DIY-bevegelsen («Do It Yourself movement») kunnet vokse, og folk kan nå 
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både lage og publisere sine produkter til et mye større publikum enn tidligere (Jenkins, 2012: 

457).  For mediehusene betyr denne utviklingen at de kan utnytte seg av en tettere dialog 

direkte med forbrukerne av deres produkter, noe som også gjør det viktigere at de legger til 

rette for at konsumentene skal kunne delta (Jenkins, 2012: 455-456). Dette så vi gjenklang i 

tidligere i kapittelet av undersøkelsene gjort av Brurås (red.) (2012) i forbindelse med 

nyhetsredaksjoner i Norge.  

 

Til tross for at Jenkins i hovedsak bruker filmmediet som eksempel, kan mange av hans 

poenger også brukes på andre kulturuttrykk. Det er faktisk også bevist at brukere som er 

underholdningsdrevet vil bidra med innhold oftere enn de med annen motivasjon (van Dijck, 

2009: 51). Innen musikk kan for eksempel nevnte Napster og P2P-fildeling sees som 

forgjenger til mange slike musikkrelaterte samfunn (Wikström, 2013: 151). Artistene har 

også sett måter de kan utnytte seg av slik fankultur, noe jeg også ser nærmere på i kapittel 6. 

Et godt eksempel her er hvordan Nine Inch Nails i 2008 valgte å gi ut et helt album, helt 

uavhengig av plateselskap. Albumet «Ghosts I-IV» ble sluppet på artistens hjemmeside, først 

under en lisens som gjorde det mulig for fans å lage egne remixede versjoner og dele dem. 

Videre ble albumet lagt ut som en gratis nedlastning, men med mulighet til å kjøpe pakker 

med ekstramateriale i form av signert merch og fysiske kopier av plata. I tillegg ble flere av 

de remixede låtene lastet opp til Nine Inch Nails egne hjemmeside, fans kunne kommentere 

og stemme på de versjonene de likte best. Fansen ble også oppfordret til å lage 

musikkvideoer og laste de opp via YouTube for en egen online filmfestival (Wikström, 2013: 

1-3).  

 

3.5 Genius, en redaksjon? 
 

Til tross for at Genius er et nettsamfunn som i hovedsak er styrt av frivillig innsats fra 

brukerne, er det flere ting som gjør at Genius også kan sees i lys av en mer tradisjonell 

definisjon av begrepet redaksjon. Som nevnt innledningsvis har Genius utarbeidet et 

poengsystem, samt «10 bud for en god annotasjon» som skal være med å veilede de frivillige 

bidragsyterne når de produserer innhold. Når en først registrerer seg som ny bruker, starter en 

med null poeng. Ved å legge til innhold som blir stemt opp av andre brukere får man 

plusspoeng tilknyttet profilen sin, og når en har nådd 300 poeng får man rollen som 

«contributor» automatisk. Det er også konkurranse knyttet til poengsummene, og brukerne 
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blir oppfordret til å forsøke å toppe poenglistene som vises på forsiden til enhver tid. Rollene 

i «samfunnet» blir fordelt på bakgrunn av hvor mange plusspoeng brukerne har, og om de 

selv ønsker en utvidet rolle som «editor», «moderator» eller «mediator». Dersom en bruker 

ønsker en utvidet rolle blir andre moderatorer satt til å se igjennom brukerens 

bidragshistorikk, og avgjør så om personen er egnet til å få rollen (Genius, u.å., «How Genius 

Works»). Også rollebetegnelsene brukt av Genius forer oppunder at brukerne skal tenke på 

nettstedet som en redaksjon. Både «Editor» eller på norsk redaktør, og moderator er ord en 

kan se igjen i både tradisjonelle redaksjoner, i tidlige nettforum og i nettdebatter hos 

mediehusene.  

 

Nettstedet Wikipedia ble lansert i 2001, og er på mange måter en plattform som ligner 

Genius. Hannemyr mfl. (2015: 78) definerer Wikipedia som et «[...] «open content-leksikon» 

der leserne også bidrar som forfattere», og at siden i dag konkurrerer mot mange av de 

etablerte leksikonene. Wikipedia er også et sosialt medium i den forstand at det er en sosial 

nettverkstjeneste der motivet for deltagelse er samproduksjon av kunnskap. Nettstedet går 

også inn under begrepet sosial programvare som «[...] omfatte(r) nettbaserte programmer for 

interaksjon, innholdsproduksjon og deling» (Hannemyr mfl., 2015: 99-101).  Det er noen 

punkter som skiller Wikipedia fra for eksempel Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn. 

Til tross for at brukeren også i de andre tjenestene står for innholdsproduksjonen, er 

hensikten mer å knytte og opprettholde de sosiale nettverkene heller enn at produktet i seg 

selv står i sentrum.  

 

I tilfellet med Genius har de på mange måter kombinert disse. Nettstedet er et slags 

oppslagsverk for sangtekster, og brukerne produserer det meste av innholdet på siden. 

Allikevel har en i tillegg til det nevnte poengsystemet lagt til en følger-funksjon hvor en kan 

«følge» andre brukere, man kan også velge om man vil sende private meldinger til hverandre 

eller om man heller vil diskutere i åpne kommentarfelt. Denne interaksjonen mellom 

brukerne direkte er ikke noe Wikipedia har fokus på i sin programvare. Slik legger også 

Genius i sterkere grad opp til sosialt fellesskap. Det må allikevel nevnes at Wikipedia og 

Genius er forskjellige i at Wikipedia er et oppslagsverk om, i teorien, alt. Genius på sin side 

har fokus på musikkrelatert innhold noe som gjør det mer sannsynlig at brukerne får en 

følelse av fellesskap. Dette kan også knyttes til det van Dijck (2009: 51) sier om at 

underholdningsmotiverte brukere er mer aktive.   
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Både Wikipedia og Genius operer allikevel under samme bedriftsmodell for samproduksjon 

dersom vi ser på Sivertstøls (2016) firedelte typologi. Ved å se på definisjoner av begrepet 

samskaping har han kommet frem til fire måter kunder og bedrifter kan gå sammen om å lage 

verdier på forskjellige plan. I denne modellen vil både Wikipedia som en åpenkildekode og 

Genius som fanproduksjon gå inn under kategori tre, «kundeledet og bytteverdifokusert 

samskaping». Kjennetegn for denne typen samskaping er at brukerne i stor grad er motivert 

av å skape noe flere kan dra nytte av (bytteverdi), og den er kundeledet i form av at det er 

brukerne som selv definerer hva innholdet skal være (ibid.). Slik vil verken Wikipedia eller 

Genius gå inn under en tradisjonell definisjon av begrepet redaksjon, men heller en 

bidragsyter til tekstlig informasjon.  

 

Ved å innføre poengsystemet har Genius sørget for at de som deltar og produserer innhold på 

mange måter fungerer som sin egen redaksjon. Når en viss poengsum er nådd kan du få 

tittelen som «editor» eller «moderator» og få en utvidet rolle. Alle brukere kan stemme en 

annotasjon opp eller ned, noe som gjør at det fremdeles er en slags demokratisk 

utvelgelsesprosess i hvem som får disse utvidede rollene i «samfunnet». Når det kommer til 

Genius sitt samarbeid med Spotify, er prosessene litt annerledes. «Fact Tracks» blir redigert 

og klippet av de som er fast ansatt i Genius, og er foreløpig ikke noe verken brukerne, 

artistene, eller apparatet bak kan redigere.  
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3.6 Genius, Spotify og redaktørrollen 
 

 
Skjermbilde av logging, Genius topp 100 versus Spotify og Fact Track 

 

Det første som slo meg når jeg skulle finne låter og tekster å analysere, var at de fleste av 

låtene som hadde en Genius-annotasjon i Spotify, var låter som hadde streamet en god del 

allerede i strømmetjenesten. Dette kan selvfølgelig være på bakgrunn av utvalget jeg gjorde, 

men som hyppig bruker av Spotify, er dette noe jeg la merke til også før jeg startet 

datainnsamlingen. Av de 20 låtene som ble analysert var det veldig få som hadde under 

hundre tusen visninger i Genius. Låta med minst visninger var «Plans» av Elephante og co 

med 25 tusen sidevisninger, og den hadde 16 millioner avspillinger i Spotify. Det var også 

generelt færre annotasjoner på låtene med minst sidevisninger og avspillinger, og 

annotasjonene var av «lavere kvalitet» enn de med flere streams. Med lavere kvalitet menes 

det at annotasjonene for eksempel var kortere, mye gjengivelse av tekst eller tydelig synsing. 

Dette kommer jeg nærmere inn på i neste kapittel.  

 

Når det gjelder utvalget ble halvparten tatt fra topplister i Genius og Spotify. Med Genius 

topp 100 som eksempel, var det 95 av 100 låter (96 av 101 dersom man teller med Childish 

Gambino – This is America) som var på Spotify. Av disse 95 hadde hele 74 låter en Fact 

Track i Spotify, og 25 av låtene var også på Spotifys topp 100 liste. Det vil si at kun 25% av 
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låtene på Genius topp 100-liste også har streamet nok til at de er på Spotifys tilsvarende liste. 

Det må allikevel nevnes at Spotifys liste ble sist oppdatert 17. mai 2017, og at listen til 

Genius oppdateres fortløpende. Det kan allikevel vitne om at brukerne av Genius og Spotify 

operer ulikt, og det kan understreke at Genius-brukere mangler noe de ikke får gjennom 

Spotify, eventuelt får de musikken andre steder.   

 

Både van Dijck (2009: 53) og Jenkins (2012) knytter den økte produksjonen av 

amatørinnhold til markedsutviklingen med økt gratisinnhold. Som nevnt innledningsvis 

benytter Spotify seg av en så kalt Freemium-modell. Brukere av tjenesten kan velge å tegne 

et gratisabonnement mot at de får opp annonser og reklame, eller de kan oppgradere til et 

premiumabonnement for en gitt sum i måneden og slipper da reklamen. Felles for alle 

brukerne er at inntektene per bruker blir fordelt via en pro rata-modell. Pro rata kommer av 

uttrykket forholdsmessig (pro rata, 2018), og vil i denne sammenheng innebære at alle 

inntekter fra strømmingen fordeles på alle rettighetshavere. Slik vil de artistene som 

strømmes mest også få igjen mer kapital enn de som strømmer mindre (Maasø, 2014: 4). Slik 

kan også de forretningsmodellene strømmetjenestene benytter seg av sies å legge til rette for 

at populære låter og artister kommer «opp og frem».  

 

I Spotify-universet har en også en rekke portvakter. Den som synes mest fremtredende er i 

dette tilfellet den fysiske redaksjonen som avgjør hvilke låter som skal inn i de forskjellige 

spillelistene. Spotify (u.å.) selv deler spillelistene inn i tre kategorier; personlige, 

redaksjonelle og lytter-baserte lister. Personlige spillelister blir generert basert på 

lyttemønstre brukeren selv produserer og andre brukere med lignende lyttermønstre. Disse 

listene er med andre ord algoritmestyrt. Det som allikevel må nevnes når det kommer til 

algoritmer er at disse også er programmert av mennesker, og heller ikke er nøytrale (Striphas, 

2015). Aalen (2015: 222) trekker frem algoritmer i sosiale medier, og hvordan de kan gjøre 

innholdet selvforsterkende. Jo mer noe blir likt og delt, jo mer blir det vist til andre som liker 

og deler. Slik kan det også tenkes at Spotify operer med sine algoritmer, og de allerede 

populære låtene blir mer populære. De redaksjonelle listene på sin side, blir som nevnt over, 

satt sammen av redaktørene i Spotify, og lytter-listene er de listene brukerne selv setter 

sammen. Selv nevner de også i denne oversikten at både de algoritmiske listene og de 

redaksjonelle er styrt av antall streams. «[…] This means if your song is doing well on a 

playlist like Most Necessary or New Noise, it might end up on a bigger playlist like Rap 

Caviar or Rock This» (ibid). Hvor populær en låt eller artist er, er med andre ord viktig for 
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hvilke lister den kommer inn på. Spotify vil også ha trafikk inn på sidene sine, og de forsøker 

å gi flest mulig det de vil ha.  

 

 
Skjermbilde Spotify: link til Genius.com 

 

I denne sammenheng kan en si at Genius opererer med de samme forutsetningene, de ønsker 

også trafikk inn på sidene sine. Spotify har «Fact Track» som er laget av Genius og deres 

brukere, og linker til slutt til Genius.com som vist over. Genius er også på sin side opptatt av 

sidevisninger, og hadde en egen artikkel på forsiden når Childish Gambinos låt «This is 

America» ble den sangen i Genius historie til å raskest nå en million sidevisninger (Mench, 

2018). Låta ble i tillegg raskt tilgjengelig med en «Fact Track» i Spotify, noe som 

understreker at også Genius forsøker å nå ut til lesere og eventuelt nye brukere ved å se på 
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det som er populært til enhver tid. Genius på sin side linker ikke til Spotify, men har nå gjort 

en avtale med Apple Music som gjør sangene tilgjengelig rett fra Genius.com i form av en 

«miniplayer» som dukker opp inne på hver enkelt låtside (Genius, 2018 «Genius Gets Smart 

With Apple Music»). Spotify på sin side legger også til rette for brukergenerert innhold. 

Dette i form av at brukerne som nevnt kan lage sine egne spillelister og døpe dem til det man 

ønsker. De kan også legge til øvrig informasjon om listen slik redaktørene gjør på de 

offisielle og algoritmestyrte spillelistene. Senere skal vi også se hvordan artistene har fått økt 

kontroll på sidene sine.  

 

3.7 Spotify, en kommersiell strømmetjeneste  
 

Spotify er i dag den største strømmetjenesten for musikk med sine over 180 millioner aktive 

brukere (Drabløs, 2018). Det kommer allikevel stadig nye aktører og konkurrenter på 

markedet, og brukerne får stadig større valgmuligheter når det kommer til hvem de vil skal 

være deres leverandør av musikk. Etter å ha sett på både Genius som brukerstyrt 

musikkplattform og Spotify og deres forretningsmodeller – kan det argumenteres at Spotify 

er en kommersiell strømmetjeneste? Og hvilke føringer får dette for artistene og for de som 

bruker plattformen? Ved å intervjue sentrale personer i musikkbransjen, fikk jeg et dypere 

innblikk i slike problemstillinger. Jeg vil nå gå igjennom noen av disse. Det må allikevel 

nevnes at jeg ikke fikk kontakt med noen i Spotify direkte, og at disse diskusjonene er basert 

på informantenes erfaringer, samt egne observasjoner.   
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Skjermbilde Spotify, New Music Friday. Tatt:22.10.18 

 

Informantene i utvalget synes enige i at Spotify er en kommersiell aktør. Informant B sier i 

sitt intervju at «Streamingtjenestene er, særlig Spotify, er veldig flink på det kommersielle 

[...]». Dette blir også tydelig i samtlige intervjuer i at alle informantene trekker frem den 

kuraterte spillelisten New Music Friday som «viktig». New Music Friday er en spilleliste 

opprettet av Spotifys redaksjon, og redaksjoner i de fleste land styrer sine egne versjoner av 

listen. Som en kan se av skjermbildet over har den norske redaksjonen valgt å betegne New 

Music Friday Norway med teksten «De beste nyutgitte låtene samlet i én spilleliste. 

Oppdateres hver fredag!», og spillelisten har pr 22.10.18, 126 642 følgere. Når det kommer 

til kommersialiseringen av listene til Spotify, og spesielt New Music Friday, sier informant B 

videre at «[Det er] den lista alle maser om. [...] Og du havner ikke der med leftfield-musikk. 

Du havner ikke der hvis ingen vet om deg. Du havner ikke der som debutant».  Dette forer 

oppunder mistanken om at popularitet er blitt en viktig faktor for hvordan redaksjonen i 

Spotify jobber, men også at artistene selv higer etter å være på en liste som gir avkastning i 

form av streams. Videre blir det også nevnt som et problem at mange av både artistene og 

apparatet bak lener seg for mye på denne ene listen, og «glemmer» å gjøre den mer 

tradisjonelle pressejobben som ligger til grunn utenfor listinger i strømmetjenestene. 

Informant A forklarer:  
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Man kan liksom ikke sitte og gnukke og gni på det at "vi kommer ikke inn på New 

Music Friday" - den lista betyr mye, men vi hadde en fredag her hvor en låt var inne 

på lista og en låt ikke var inne på lista og de to artistene var - den ene er litt mer kjent, 

men han var på lista, men hun som var litt mindre kjent hun var ikke på lista, men de 

fikk omtrent like mange streams på releasedagen, for hun delte jo selvfølgelig i alle 

sine kanaler at låta var ute og. Så det har [ikke] sånn kjempemye å si - hvis du gjør en 

god jobb ved siden av[...]  

 

Informant B stiller seg bak denne uttalelsen og sier:  

 

At folk legger alle eggene sine i den der "New Music Friday"-kåringa. Også skjer det 

ingenting, også er dem egentlig da... Da sliter dem fælt. Fordi de har ikke noen plan B. 

Du klarer ikke å lage en plan B den fredagen. Så vi jobber veldig mye med å få 

plateselskap og artister til å forstå at de må ha en plan som sier at du skal lykkes, uten 

at du havner på en spilleliste. Også er spillelista bonus. Hvis du gjør det motsatt så 

mislykkes du.  

 

Og videre at «Så, hvis du ikke har gjort jobben din, sånn som i gamle dager så lykkes du 

ikke. Så det er ikke noe nytt da. Det er god gammeldags jobbing». Med god gammeldags 

jobbing er det gjerne det «tradisjonelle pressearbeidet» det blir siktet til. Det blir enda 

viktigere om en ikke driver innen populærmusikksjangrene, eller en er en ukjent artist, noe 

som blir forsterket av informant C; «[...] vi [prøver] å gjøre en sånn miks mellom at vi dekker 

store, anerkjente artister og de helt nye som er stjerneskuddene. [...]vi må prøve å følge med 

på det nye som skjer». 

 

Til tross for at «de nye stjerneskuddene» også blir trukket frem som en viktig del av miksen, 

er de gjerne nye artister som allerede har rukket å bli noenlunde kjent. Dette kan også kobles 

til popularitet og at salgstall og klikk er blitt viktigere. Wall (2013: 210) sier også noe om 

hvordan begrepet «stjerne» er et produkt av en «mediebasert kultur». Å lese om en relativt 

ukjent artist eller snever sjanger er gjerne for de som er litt mer interessert. Informantene 

virker også enig i at strømmetjenestene generelt legger til lite rette for «superbrukerne», de 

som er interessert i musikk på et litt større plan, eller har en musikksmak som går utenfor det 

kommersielle. Informant A sier for eksempel at Spotify, som i hovedsak ble startet av IT-

folk, så et hull i musikkmarkedet, men at de fremdeles ikke «[...] tar vare på superbrukere». 
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Hva som menes med dette kan være at Spotify nettopp har gått for å benytte seg av en 

«freemium-modell». Som bruker får du tilgang på alt det som de andre brukerne har tilgang 

til. Dette til forskjell fra for eksempel Tidal, som har opprettet et eget HiFi-abonnement til de 

som ønsker enda høyere lydkvalitet for en litt høyere sum i måneden. Informant A trekker 

også frem Tidal sitt fokus på det tekstlige redaksjonelle som en ekstra bonus for de lytterne 

som vil ha noe mer enn bare musikken, og Tidal har siden intervjuet med informant A også 

opprettet Tidal Reads – en side som utelukkende består av tekstlig redaksjonelt materiale, 

knyttet til mye av musikken som utgis.   

 

I denne sammenheng må superbrukere forstås som den brukergruppen med høy kjøpekraft i 

form av at man ser at flere tar seg råd til å bli brukere av en tjeneste som er dyrere. Allikevel 

betyr ikke det at de streamer noe mer enn de som har et vanlig Spotify premium abonnement, 

eller de som bruker et gratisabonnement. Med andre ord legger ikke nødvendigvis Spotify til 

rette for den superbrukeren med høy kjøpekraft, men heller for den superbrukeren som lytter 

mye til musikk, og den som engasjeres av andre ting – som for eksempel å bidra med innhold 

til en side som Genius.  

 

Når det kommer til de redaksjonelle listene i Spotify, som for eksempel nevnte New Music 

Friday, er det et tydelig fokus på at popularitet er viktig. Foruten Spotifys (u.å.) egne sitat om 

at sanger som gjør det bra i en liste, raskt kan få plass i en større liste, blir det ikke nevnt at 

sanger som gjør det «dårlig» også kan bli fjernet fra listen. Informant A sier at «[...] på 

Spotify er det kjempehierarki med spillelister». Også han nevner at listene fungerer ved at 

låter starter i små lister for så å «klatre» i systemet, og igjen skape «hits». Når Spotify ser på 

hvilke låter som gjør det «bra» og hvilke som gjør det «dårlig» vil de samtidig ta et aktivt 

valg i å fremme det som er populært, og med det gjøre sine egne lister mer populære. Det er 

allikevel også de andre tingene «bak» Spotify som styrer mange av disse prosessene, 

presiserer informant A. Slik kan for eksempel en låt toppe Norway Viral 50 kun ved at 

artisten og apparatet bak har fått venner og kjente til å dele.  

 

3.8 «Spotify forteller deg hva som er viktig» 
 

Jeg har nå gjennomgått flere sentrale teorier og begreper rundt tradisjonell journalistikk, og 

hvilke utfordringer den står ovenfor i møte med ny teknologi og økt engasjement fra lesere og 
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fans. Igjennom kapittelet har vi sett hvordan Genius og Spotify opererer med det som kan 

kalles en redaksjon på forskjellige plan, og ikke minst hvordan popularitet har blitt en 

viktigere del av den redaksjonelle prosessen, samt det redaksjonelle innholdet. Det økte 

amatørengasjementet blir viktigere som en del av det økte fokuset på spredning og deling. 

Både Spotify og Genius er bedrifter som ønsker flere klikk og flere aktive brukere, og de 

utnytter både hverandre og brukerne for å få dette til. Kapittelet er ment å vise hvordan 

dagens plattformer fungerer i møte med popularitetsbegrepet og brukerne øvrig, og også 

hvordan den etablerte pressen må forholde seg til dette landskapet. I neste kapittel kommer 

jeg til å gå nærmere inn på de journalistiske kvalitetene og hvorvidt disse blir ivaretatt i møtet 

med ny teknologi og brukergenerert innhold.    
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4 Musikkjournalistikk eller 
populærvitenskap? 

 

I forrige kapittel så vi hvordan både pressen og strømmetjenester av musikk har forholdt seg 

til ny teknologi og økt engasjement fra lesere. I dette kapittelet ønsker jeg å utforske hva som 

skjer med tekstinnholdet i alternativ journalistikk, og hvorvidt kvaliteten i tekstbidragene blir 

påvirket av denne utviklingen. Jeg vil i hovedsak benytte meg av teorier innen tradisjonell 

journalistpraksis og forsøke å sette disse teoriene inn i en ny form for redaksjonelt innhold. 

Forskningsspørsmål i dette kapittelet er derfor: Hvordan fungerer journalistikkbegrepet i 

møte med kulturjournalistikk, og ikke minst i møte med fan-produksjoner og alternativ 

journalistikk?  

 

4.1 Hva er journalistikk?  
 

Det er mange som har forsøkt å definere hva journalistikk er, og de fleste har endt på 

konklusjonen at journalistikk for det første har endret seg mye både som form og som praksis 

i løpet av historien. Blant annet skriver Paul Bjerke (2011: 23-24) at avisene som ble utgitt 

rundt 50-tallet inneholdt lite journalistikk. Han nevner i denne sammenheng at sakene 

sjeldent var journalistisk bearbeidet i form av at det gjerne var kildene som sto bak sakene og 

innholdet. Det var også lite nyhetssaker og reportasjer, journalistene signerte sjeldent 

artiklene med navn og journalistenes stemme var lite fremtredende i sakene. Dette ble utover 

70-tallet endret ved at avisene blant annet fikk flere reportasjer og bylines (ibid). Videre 

definerer han begrepet journalistikk som både en tekstform og en praksis, der tekstformen er 

ment som «[...] faktabaserte tekster innrettet på massepublikum» og de som produserer slike 

tekster, altså journalistene, er den praktiske forstanden av begrepet (Bjerke, 2011: 28).  

 

Martin Eide (2011: 13) har også en todelt oppfatning av begrepet og hevder at journalistikk 

kan sees både som en virksomhet og en institusjon. Alt som kan sees som journalistikk har 

ifølge Eide (2011: 9-10) også fellesnevneren at det skal være sant, og det skal være knyttet til 

virkeligheten. Han definerer journalistikk som «[...] en moderne institusjon som innhenter, 

bearbeider og formidler informasjon som gjør krav på å være sann, og som kan være 

demokratisk relevant». Felles for definisjonene er kravet om at det som presenteres av 
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journalistene og de journalistiske institusjonene skal søke å være sant, noe jeg også skal se på 

senere i kapittelet. Mye av det som er gjort av forskning på journalistikk dreier seg i 

hovedsak rundt nyhetsjournalistikk, hva slags retningslinjer en må følge for å holde seg 

innenfor de etiske rammene, og/eller hvordan journalistikken har blitt endret av forskjellige 

utenforstående faktorer. Ifølge Bjerke (2011: 28) er ikke «nyheten» bare den dominerende 

sjangeren innen journalistikken, men også den viktigste. Allikevel er journalistikken i dag 

mer enn bare nyhetsjournalistikk (Eide, 2011: 15), noe vi også så diskutert i forrige kapittel. 

Med nye plattformer kommer flere og ukjente personer til orde, og skillelinjene for hva som 

kan oppfattes som journalistikk viskes ut. Journalist er ikke en beskyttet tittel, og på denne 

måten kan i teorien alle kalle seg journalist (Eide, 2011: 13). I dag kan en se bloggere og 

influencere som til stadighet kaller seg selv journalist uten å ha noen formell utdanning innen 

feltet. I denne sammenheng nevner Eide (ibid.) at den historiske betydningen av begrepet 

journalistikk faktisk stammer av det franske ordet «jour» («dag» på norsk) som henviser til 

loggføring eller dagbokskriving, og ikke er så ulikt hva blogging er i dag.   

 

Et poeng som synes viktig å trekke frem, er at journalistikk ikke bare er innhold som leveres 

til aktuelle lesere, det er også en vare på et marked. I forlengelsen av dette er også 

journalistene vareprodusenter som søker å tilfredsstille kunder på dette markedet (Bjerke, 

2011: 29). Dette kan også være noe av grunnen til det økte fokuset på annonseinntekter og 

klikk, som vi var inne på i forrige kapittel. Allikevel er ikke journalistikk kun en vare på et 

marked, og innholdet som blir levert har en egen funksjon i samfunnet. Dette gjør at 

journalistikken befinner seg mellom to stoler der en både søker profitt og søker å være en 

informasjonskanal (Bjerke, 2011: 30, Bjerke, Øvrebø og Brurås, 2012: 36). Bjerke, Øvrebø 

og Brurås (2012: 35) refererer også til Olsen, som forklarer dette som et skille mellom et 

normativt og et økonomisk perspektiv, et perspektiv som også blir et poeng når en skal 

bedømme journalistisk kvalitet.  

 

4.2 Journalistiske kvaliteter og kvalitetsjournalistikk  
 

Foruten diskusjonene rundt hva journalistikk er, er det også vidt filosofert rundt hva god 

journalistikk er. Også her er det gjerne nyhetsjournalistikken som står i sentrum for 

forskningen og de sentrale modellene som er blitt utarbeidet. I boken Nyhetsvurderinger, blir 

for eksempel VISA(KE)-kriteriene til Galtung og Ruge presentert som en modell for 
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utarbeiding av gode nyhetshistorier, og generelt hva som gjør noe til en nyhet (Bjerke, 

Øvrebø og Brurås, 2012: 27-28). En god nyhet skal altså være vesentlig, leseren skal kunne 

identifisere seg med innholdet på en eller annen måte, det bør være en sensasjon, og den bør 

være aktuell. I tillegg har det blitt lagt til at saker som dreier seg rundt en konflikt, og saker 

som er eksklusive raskere får oppmerksomhet og blir oppfattet som gode. Disse kriteriene 

skal også være med å sikre at nyhetspressen følger opp sin rolle som den fjerde statsmakt 

(ibid).  

 

I den tradisjonelle nyhetsjournalistikken har det også vært flere praktiske retningslinjer en 

gjerne har fulgt. Et av disse er den omvendte pyramide, som sier noe om hvordan man skulle 

bygge opp en tekst. Det viktigste skulle stå først, og det mindre viktige lenger ned. På denne 

måten kunne en lett korte ned teksten og allikevel få med den informasjonen man anså som 

viktigst (Eide, 2011: 15). I dag kan det virke som at de fleste sjangre innen journalistikken 

går mer og mer vekk fra denne tekstoppbygningen. Som vi var inne på i forrige kapittel er 

klikk og trafikk viktig for nettmediene, og mange har derfor gått over til å nærmest bruke en 

vanlig pyramide for å trigge lesernes nysgjerrighet. Overskrifter som «Slik ble politikeren 

avslørt», «7 steg til bedre helse» eller «Hit bør du reise i sommer», er blitt mer vanlig enn de 

mer tradisjonelle overskriftene som søkte å opplyse folket på en mest mulig effektiv måte. 

Det kan argumenteres at der journalistikken før eksisterte nettopp for å informere, rapportere 

og avdekke forhold i samfunnet, viser den nå en annen tendens der klikk er en førsteprioritet 

og opplysning kommer i andre rekke. Allikevel er det viktig å huske at også underholdning 

av mange sees som en legitim journalistisk virksomhet, til tross for at denne typen 

journalistikk ikke alltid må følge de tradisjonelle retningslinjene (Eide, 2011: 11). 

 

Kvalitet i journalistikk og kulturprodukter ellers, er ikke en enkel sak å måle. Det har derfor 

vært vanlig å sette produktene opp mot hverandre og dømme noe som «bedre» enn noe annet, 

gjerne basert på en personlig oppfatning eller bare «fordi det er sånn» (Bjerke, Øvrebø og 

Brurås, 2012: 34). For eksempel er tabloid-journalistikk oppfattet som «dårligere» enn 

journalistikk i fullformataviser, og klassisk musikk er kjent for å være «bedre» enn 

populærmusikk. I det hele kan en argumentere at det eksisterer en kollektiv forståelse av hva 

som er autentisk innen en gitt sjanger i kulturproduksjoner (Weisethaunet, 2008: 167-168). 

En publisert kulturjournalist vil oppfattes som mer troverdig enn en musikkblogger, og 

produktene de leverer likeså. I en undersøkelse gjort av Hovden og Knapskog (2008) blir det 

vist at kulturjournalister har flere statistiske likheter. Kulturjournalist er her definert ut ifra 
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om de er medlem i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening, og om de er med i en 

kulturredaksjon eller har kultur som uttalt spesialfelt. De er oftere høyere utdannet med en 

middels journalistisk kapital. De har kommet frem til begrepet ved å se på flere 

bakenforliggende faktorer som for eksempel om journalisten har større verv i nasjonale 

foreninger, foreldres og egen utdanning, alder og arbeidsplass. Denne kapitalen sier noe om 

hva som innad blir ansett for å være en god eller en dårlig journalist (Hovden og Knapskog, 

2008: 58).   

 

Som vi har sett, er det enkelte kriterier som blir nevnt i denne sammenheng, og til tross for at 

de ofte knyttes til spesielt nyhetsjournalistikken kan de også overdras til andre sjangre. Eide 

(2011: 88-89) hevder således at kulturjournalistikk og lignende sjangre tidligere har kunnet 

«lure seg unna» de journalistiske kriteriene som gjelder for nyhetsjournalistikken. Dette blir 

til en viss grad bekreftet av undersøkelsene til Hovden og Knapskog (2008: 66) i form av at 

kulturjournalister har «svakere tilslutning til normen om objektivitet». Eide kommer allikevel 

til konklusjonen at også denne formen for journalistikk må forholde seg til de samme 

kvalitetskriteriene som andre sjangre. Kulturjournalistikken skal med andre ord fylle en rolle 

som for mange ikke er godt nok definert, og det er slik blitt vanskeligere å også skulle 

vurdere kvaliteten på slike tekster. Knapskog og Larsen (2008) har allikevel forsøkt å 

kartlegge det kulturjournalistiske feltet. De mener kulturjournalistikken har en todelt oppgave 

som innebærer å både «formidle fra og om kulturfeltet», og «være en arena for kritikk og 

debatt» (Knapskog og Larsen, 2008: 11).  

 

«Populærjournalistikken har opp igjennom historien bidratt til å utvide – mange vil si utvanne 

– nyhetsbegrepet», hevder Eide (2011: 15). Innen sjangeren kulturjournalistikk har en ikke de 

samme kriteriene for hva som utgjør et godt journalistisk arbeid, og en kan argumentere at 

kulturjournalistikk ofte faller inn under det Bjerke betegner som «kommentarjournalistikk» 

der «journalistens meninger kommer klart til syne» (Bjerke, 2011: 24). Kulturjournalistikk, 

og kanskje spesielt musikkjournalistikk, har tidligere vært høyt representert av for eksempel 

anmeldelser der journalistens meninger i stor grad er premisset for sjangeren. Allikevel er det 

noen som har forsøkt å implementere lignende kriterier også for kulturjournalistikken. 

Trygve Aas Olsen (2014) diskuterer i sin bok Kritisk Kulturjournalistikk, hvordan 

kulturjournalistikken (med rette, ifølge han) har fått rykte på seg for å være en passiv og 

ukritisk form for journalistikk. Han foreslår videre fem teser for en bedre kulturjournalistikk; 

den bør være undersøkende, kunnskapsbasert, kritisk, uavhengig og engasjerende.  
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Når det kommer til journalistene selv er det splittede meninger om stoffet som dekkes på 

kulturfeltet i dag (eller hvert fall i 2008). Kulturjournalistene selv mener i stor grad at det 

dekkes for mye av populærkultur, noe øvrige journalister ikke sier seg enige i, i like stor grad. 

Både kulturjournalister og journalister generelt mener allikevel at kulturdekning ofte er «for 

kjendisorientert og overfladisk», samt at «dekningen av populærkultur går på bekostning av 

seriøs kultur» og er enige i påstanden om at «kulturjournalister er for lite kritiske i sin 

dekning av finkultur» (Hovden og Knapskog, 2008: 68). Her kan en se at de generelle 

oppfatningene av kulturjournalistikk også blir videreført av like oppfatninger innad hos 

tekstprodusentene selv. Allikevel er kulturjournalister like opptatt av at pressen skal være et 

overvåkende organ som journalister innen andre felt (Hovden og Knapskog, 2008: 66).  

 

4.3 Objektivitetsidealet 
 

Et av kriteriene som blir nevnt i forbindelse med journalistikken, uavhengig av sjanger, er 

objektivitetsidealet. Objektivitet er et begrep som gjerne nevnes i samme åndedrag som 

upartiskhet eller saklighet (Objektivitet, 2013). Spesielt i nyhetsjournalistikken er kravet om 

objektivitet viktig, både som fortellermåte og metode. Det viktigste skal presenteres først, og 

det som skrives skal søke å være upåvirket av journalistens egne meninger eller standpunkt. 

Det skal skilles mellom meninger og fakta, og en skal søke et bredt og uavhengig kildeutvalg 

(Bjerke, Øvrebø og Brurås, 2012: 19). Tett knyttet til objektivitetsidealet er også begrepet 

sannhet. Eide referer til Andrén & Co. som lister opp sannhet som en av fire betingelser for 

objektivitet. De tre andre betingelsene er at en sak skal være vesentlig, ikke misvisende og 

grundig (Eide, 2011: 25). Dette er også viktige punkter å overholde i journalistikken for at 

den skal kunne tjene sin samfunnsrolle som den fjerde statsmakt, og et viktig premiss for at 

pressen skal opprettholde tilliten til publikum.  

 

Foruten at innholdet skal søke å være sant, er det også andre kriterier den journalistiske 

praksisen bør forholde seg til. Odd Raaum (1996) foreslår tre prinsipper for opprettholdelse 

av en pliktetikk i pressen, som han kaller R.Å.K; reportasje, åpenhet og konsekvens. Han 

forklarer at det første av de tre prinsippene, reportasjeprinsippet, grunner i den litterære arten 

reportasje, og ikke reportasje som sjanger. Det viktigste journalistikken er styrt av innen dette 

kriteriet er nettopp kravet om at det som rapporteres om skal være knyttet til en 



 44 

«dokumenterbar virkelighet». Med dette menes igjen at det som skrives om skal være 

dokumenterbare sannheter, og gjerne også dokumentert. Dette er også et viktig kriterium for 

å kunne måle kvaliteten på journalistikken (Raaum, 1996: 110). Når det kommer til det neste 

kriteriet, åpenhet, er også dette knyttet til objektivitetsidealet. Ved at redaktører og 

journalister er åpne om hvilke kilder som er benyttet og hvilke arbeidsmetoder som er brukt, 

kan en lettere avgjøre om opplysningene er hentet inn på en etisk forsvarlig måte (Bjerke, 

2011: 223-224). Konsekvenskriteriet er også knyttet til journalistenes rolle, og hvordan en 

forholder seg til den (Raaum, 1996: 115).    

 

I Norge er det allikevel Vær Varsom-Plakaten (VVP) som skal være den fremste rettesnoren 

når det kommer til presseetiske spørsmål (Pressens Faglige Utvalg, 2015). I tillegg må norske 

aviser og mediehus også forholde seg til Redaktørplakaten. VVP beststår av fire kapitler; (1) 

Pressens samfunnsrolle, (2) Integritet og troverdighet, (3) Journalistisk adferd og forhold til 

kildene, og (4) Publiseringsregler. Fra 2015 ble det vedtatt at det som tidligere het 

Tekstreklameplakaten skulle integreres i VVP, og ble så lagt inn under kapittel 2. Med 

blogger og lignende alternative plattformer for deling av medieinnhold, har det også vært 

flere diskusjoner om hvorvidt disse også burde hatt en lignende plakat. I 2016 ble det gjort et 

forsøk på å lansere «Sunn fornuft»-plakaten, en plakat som skulle gi retningslinjer for 

hvordan bloggere burde skrive om henholdsvis trening, mat og kropp på en bedre måte 

(Michalsen, 2016). Plakaten var ikke ment som et regelverk men heller som tips og 

retningslinjer for å motvirke spiseforstyrrelser og usunn påvirkning. Foruten disse tipsene, 

eksisterer det per dags dato ingen etiske regelverk for alternativ journalistikk verken i Norge 

eller i utlandet. Dette kan igjen komme av at alternative journalister tidligere ikke har behøvd 

en slik plakat, eller at blogging ikke har vært ansett som journalistikk. Det kan også være 

fordi alternativ journalistikk, som med kulturjournalistikk, ikke har hatt de samme kravene til 

objektivitet som mer tradisjonell nyhetspresse. Som Atton og Hamilton (2008: 86) skriver, 

har alternative journalister gjerne skrevet om saker de allerede har en mening om, og har 

egentlig aldri hatt som hensikt å forholde seg til en «balansert rapportering».  

 

Allikevel oppstår det gjerne en balanse som følge av at alternativ journalistikk har fokus på 

andre standpunkt enn den etablerte pressen (Atton og Hamilton, 2008: 86). I tillegg har 

mange både etablerte journalister, «amatører» og filosofer hevdet at noe sånt som ren 

objektivitet ikke kan eksistere så lenge en sak er formidlet av en person. Underliggende 

standpunkt vil alltid til en viss grad skinne igjennom, om det er igjennom ordbruk eller om 
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det er gjennom valg av saker. Såkalt agendasetting, der saker med mye eksponering vil 

oppfattes som viktigere enn andre saker (Coleman mfl., 2009: 147), eller framing, der 

journalisten rammer inn en sak på en måte som leder leseren (Coleman mfl., 2009: 150) er 

mye omdiskutert i journalistikken. Teoriene søker å forklare hvordan mediene kan gi et 

feilaktig bilde av virkeligheten ved hjelp av relativt usynlige grep. Foruten vedtak vedrørende 

etikken i blogger, har det også vært diskusjoner rundt kommentarfelt og debattinnlegg på 

nett. Når nettaviser kom på markedet og vokste seg større, vokste også forekomsten av 

«vanlige folks» stemmer, som jeg også var inne på i forrige kapittel. Mange mente da at det 

var nødvendig med et ledd i VVP som tilsa at det var redaktørens ansvar å også redigere 

debattinnlegg på nett (Bjerke, 2011: 196-202). Dette forslaget ble nedstemt, men mange 

måtte omsider begynne med moderatorer og etter hvert åpningstider for kommentarfeltene 

inne på nettsidene til avisen.  

 

4.4 Kvalitet i tekstlig innhold hos Genius og Spotify 
 

Som vi så i forrige kapittel, er Spotify i hovedsak styrt av lokale redaksjoner, algoritmer og til 

dels av brukerne selv. Genius på sin side er i første omgang styrt av brukerne, men med hjelp 

av rankingsystemer og en håndfull ansatte. Vi så også at det er delte meninger om hvorvidt 

brukergenerert innhold er en berikelse til det journalistiske feltet, eller om det er en 

forbannelse. Allikevel blir det tydelig i møte med Genius at en forsøker å levere et produkt av 

kvalitet. Inne på nettsiden er det flere guider som skal hjelpe eventuelle bidragsytere til å 

levere innhold av verdi både for nettsiden selv, men også for andre lesere. Ettersom jeg i 

hovedsak har sett på annotasjonene, var det relevant å se over guiden de har utarbeidet for å 

forklare hva en annotasjon er, og hvordan de best skrives. Først har de valgt å utdype 

begrepet annotasjon, deretter kommer en liste med forslag til hva annotasjoner kan være med 

linker til eksempler.  
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«A Good Annotation Can Include: 

• A breakdown of a reference (example) 

• Uncommon slang term definitions (example) 

• A description of poetic wordplay or double meanings (example) 

• Quotes from artist interviews that give context or explain meaning (example) 

• Connections to history or current events that expand the meaning (example) 

• Connections to lyrics or themes in other songs (example) 

• Connections to the artist’s real life (example) 

• Images, GIFs, or videos that help explain meaning or provide evidence 

(example)” 

(Genius.com, u.å., “How Genius Works – more on annotations”) 

 

Foruten å komme med disse forslagene til tema blir det også i siste punkt referert til 

bildebruk og hvordan man kan bruke bilder for å forklare et budskap, eller som bevis. Dette 

knytter seg til definisjonen av journalistikk som en «dokumentasjon av fakta». Allikevel er 

forslagene til annotasjoner knyttet til meningsdannelse av sangtekst og oppfordrer således 

ikke til kritikk eller omtale av musikken som verk. Dette gjør at annotasjonene i seg selv 

skiller seg fra definisjonen av kulturjournalistikken i form av å «være en arena for kritikk og 

debatt» (Knapskog og Larsen, 2008: 11). Denne oppgaven fyller i hovedsak Genius som 

plattform ved at de tilrettelegger for kommentarfelt der brukerne kan komme med ytterligere 

tilbakemeldinger på det som presenteres.  
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The 10 Annotation Commandments: 

Follow these rules of thumb to avoid having your annotation rejected by an editor. 

1. Don’t Restate The Lyric: Most lyrics don’t need to be explained—the meaning is 

obvious. Don’t just paraphrase them using other words! Not alllines need to be 

annotated. 

2. Write Like A Human: An annotation shouldn’t sound like a robot wrote it. Avoid 

overly complicated words, but don’t be too casual either. 

3. Watch Grammar & Spelling: Writing like a human doesn’t mean forgetting the 

basic elements of style. Annotations are important, so don’t undermine them with 

sloppy writing. 

4. Do Research & Hyperlink Sources: Avoid plagiarism and speculation by searching 

for original sources and putting the information in your own words. Don’t just cite or 

copy from Wikipedia. Be sure to link your sources in the annotation. 

5. Highlight All Relevant Lyrics: Don’t just highlight a single word—annotate at least 

one full line. Sometimes you need two or even four bars to get the full context, but be 

wary of highlighting more than four lines for an annotation. 

6. Master Formatting: Familiarize yourself with markdown, the basic code used in 

annotations that allows you to create italics, bold, blockquotes, and all the other 

formatting flourishes that will make your ’tates a joy to read. 

7. Include Media That Adds Depth: If you add an image, it should really illustrate 

something specific in the lyric, not just a general idea. 

8. Be Objective: Your annotations shouldn’t be rude or demeaning to the artist, and you 

shouldn’t write like a corny superfan. 

9. Be Concise: Here’s a good challenge: say what you mean in the fewest words 

possible. Wordiness ruins good annotations, but don’t go overboard—not providing 

enough information ruins tates, too. Annotations should have more than 50 characters. 

10. Be Evergreen: Avoid time-sensitive phrasing that will quickly become inaccurate 

(e.g. “two years ago,” “next summer,” “recently,” “upcoming,” etc). 

(Genius.com, u.å., “How Genius Works – more on annotations”) 

 

Som en kan se av disse budene, er det flere som henger tett sammen med flere tradisjonelle 

oppfatninger av hva som er god journalistikk. Krav til alt fra å skrive ved å bruke egne ord og 

et menneskelig språk, til å passe på grammatikk og staving, er minimumskrav i 
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journalistikken. De har allikevel også lagt til krav til kildesitering, bildebruk og objektivitet 

som er enda tettere knyttet til den mer tradisjonelle oppfatningen av journalistikken. Det som 

gjør at innholdet hos Genius, og i forlengelse Spotify, allikevel ikke fyller kriteriene er at 

organet som skal vedlikeholde og opprettholde kvaliteten er selvdrevet, og derfor ikke alltid 

blir fulgt opp. Dette ble spesielt tydelig i loggingen av låtene fra Passion Index, hvor det var 

færre, og det som kan anses som «dårligere», annotasjoner. Et eksempel her er Beatles sin låt 

«Let it Be», hvor det generelt var få annotasjoner både i Genius og i Spotify, og flere av 

annotasjonene gikk imot de ti budene som er presentert ovenfor. Under kan en se av 

loggingen en strofe i sangen, med den påfølgende annotasjonen fra Genius. Spotify har her 

ikke valgt å ha noen annotasjon, men heller oppgi sangtekst.  

 
Skjermbilde av loggført sang The Beatles – Let it Be 

 

Denne annotasjonen var heller ikke «reviewed» av en «editor» eller andre lesere, noe som 

blir merket med en rød tekst på nettsiden. På denne måten er lesere gjort oppmerksomme på 

at teksten ikke er «offisielt publisert», og ved å se om annotasjonen eventuelt har fått 

stemmer opp eller ned, kan en også avgjøre om dette er en tolkning man skal «tro på» eller 

ikke. Brukeren som har lagt inn denne annotasjonen har altså verken forholdt seg til punkt 1, 

at en ikke skal gjengi teksten. Heller ikke punktene 5 og 9 blir overholdt i form av at den ikke 

inneholder noen referanser til eksterne kilder, og ikke er av en vesentlig lengde. Slik så den ut 

på nettsiden da innsamlingen tok sted:  

 

 
Skjermbilde fra Genius.com, tatt: 28.05.18 

 

I ettertid har Genius lagt inn nye funksjoner i nettsiden som skal gjøre det lettere å vise hva 

som mangler i «dårlige» eller «unreviewed» annotasjoner. Genius er også et nettsted der 
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brukere fortløpende kan endre annotasjoner eller legge inn sine egne, og denne annotasjonen 

har i ettertid blitt oppdatert av en annen bruker. Den er fremdeles unreviewed, men den er 

lenger, og har i tillegg anmerkningene fra Genius som skal hjelpe fremtidige bidragsytere. 

Som en kan se av bildet under er det her poengtert hvilke av de ti bud annotasjonen mangler, 

og den oppfordrer brukerne til å komme med forslag for å gjøre den bedre. Det kan også se ut 

til at den nye brukeren har forsøkt å komme med et forslag til endring fra den annotasjonen 

som lå inne i mai. Denne annotasjonen er ganske lik den forrige, men har med litt mer tekst. 

Allikevel har forfatteren dratt egne konklusjoner basert på det som synes som antagelser. 

Dette understrekes ved at brukeren ikke har referert til eksterne kilder. Her kan man si at 

retningslinjene legger opp til en faktabasert analyse av låtene, heller enn en samling av 

tolkninger.   

 

 
Skjermbilde fra https://genius.com/12838479, tatt: 10.12.18 

 

Om en så sammenligner denne låten med en av låtene fra Genius sin topp 100 liste, ser man 

en ganske annen tendens. Det er flere annotasjoner, flere bidragsytere, og de fleste 

annotasjonene er godkjent av en «editor», gjerne med mange «upvotes» fra andre brukere. Et 

eksempel her er Kendrick Lamars «HUMBLE.», hvor det var mye tekst i annotasjonene, alle 

annotasjonene var verifisert, og hadde mellom to og tjue bidragsytere på hver annotasjon. Her 
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var også mye av teksten i Spotify hentet fra Genius-annotasjonene. Som en kan se av bildet 

nedenfor er annotasjonen av strofen i teksten lang, men med flere linker og hele 13 

bidragsytere. Her er det 398 upvotes, og Genius har ikke sett seg nødt til å legge til forslag til 

mangler. Slik kan det argumenteres at den demokratiske funksjonen også hjelper til med å 

fylle både kravet om sannhet og i forlengelse objektivitetsidealet. Her er det heller ingen 

endringer fra jeg logget låten i juni 2018.  

 

 

 
Skjermbilde fra https://genius.com/11592958, tatt: 15.12.18 

 

4.5 Prioritering av tekstinnhold 
 

Spotify og Genius er to forskjellige plattformer, og der Spotify i hovedsak er en leverandør 

av musikk, er Genius det man kan karakterisere som en slags musikkblogg, eller eventuelt en 

ezine, der det tekstlige innholdet er i hovedfokus. Genius sin åpningsside bærer preg av dette, 

men her er det artikler skrevet av brukere med utvidede roller som blir presentert øverst på 

siden, og topplister over låtsider kommer lenger ned. Dette kan vitne om at låtsidene ikke er 

høyeste prioritet hos nettsiden, dersom en tar utgangspunkt i for eksempel den omvendte 
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pyramide som er diskutert over. Spotify har naturlig nok heller ikke tekstlig innhold som en 

hovedprioritet verken i desktop-versjonen eller i mobil-versjonen av appen, og det må nevnes 

her at Fact Track kun er en funksjon i mobilversjonen. Både artist-bioer og annet tekstlig 

innhold er som nevnt i innledningen, godt gjemt på siden. Tidal har her på mange måter et 

større fokus på tekstlig innhold, med egen tekstredaksjon og Tidal Reads.   

 

4.6 «Journalistiske gråsoner» 
 

Som vi har sett av dette kapittelet og det forrige, er det altså noen journalistiske teorier som 

kan knyttes til den praksisen Spotify og Genius driver. Allikevel skiller plattformene seg fra 

det man kan kalle kulturjournalistikk på flere plan. Dette ble også diskutert med 

informantene, som i det store og hele så positivt på at det dukker opp nye musikkforum. 

Blant annet trekker informant B frem at det de senere årene har vært en nedgang både i 

musikkrelaterte musikkmagasiner og journalister som kun skriver om musikk. Han mener 

derfor bransjen i dag kan nyte godt av alle som skriver om musikk, uavhengig om det er 

knyttet til tjenester, blogger eller privatpersoner. Informant B skiller allikevel mellom 

skriverier om musikk og «kjendisgreier»:  

 

Vi var jo veldig bortskjemt før ved at alle de store avisene hadde liksom musikk en 

dag i uka. Alle skrev om det, alle dro frem ny musikk og konkurrerte litt i det, også 

har det blitt mindre og mindre om musikken, mer og mer om kjendisgreiene, og mer 

og mer anmeldelser og sånn. 

 

Utsagnet kan knyttes til undersøkelsen av kulturjournalistikk gjort av Hovden og Knapskog 

(2008: 68), som jeg var inne på tidligere i kapittelet, der også journalistene selv mente 

dekningen av kultur var blitt for «kjendisorientert og overfladisk», og at slike saker ofte tar 

plassen til mer «seriøs» kulturjournalistikk. Dette blir også understreket av informant C, som 

trekker frem at de har hatt gode lesertall på saker om Tidal som en reaksjon på at rap-kongen 

Jay-Z ble eier av selskapet. 

 

Informant C stiller seg også mer kritisk til fan-produksjon, spesielt når det kommer til 

hvorvidt tekstene er faktabaserte, og tiltroen til det som blir skrevet: «Fans kan jo skrive hva 

som helst, og du kan jo gå inn og si alt. Det er jo ingen kontroll på det. Og jeg ville ha 
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vanskelig for å vite at «det» er sant, og «det» er ikke sant». Slik blir kvaliteten knyttet til 

sannhetsbegrepet, og også til roller i dagens pressefelt. Her blir fans som en gruppe tillagt en 

skepsis som (aner)kjente skribenter ikke får. Dette mener informant C er koblet til 

redaksjonsbegrepet, og at dersom innhold fra frivillige er kvalitetssikret av en redaksjon med 

den nødvendige erfaringen, kan det sees som en slags musikkjournalistikk av en viss verdi.  

 

Som jeg har vært inne på, kan det synes at nettsamfunn slik som Genius er en måte fans 

kompenserer for det de har mistet ved en mindre etablert musikkpresse. Dette er også litt av 

grunnen til at Wimp/Tidal i sin tid valgte å integrere tekstlig innhold i tjenesten. Informant A 

knytter også dette valget til både økt verdi for brukerne og økt verdi for bedriften. Bedriften 

ga brukerne noe som de så manglet på markedet i form av HiFi-abonnement og tekstlig 

innhold, og brukerne betalte gladelig ekstra for å få disse funksjonene. Slik understreker han 

også at på lik linje med journalistikken, er også både Spotify, Tidal og Genius varer på et 

marked der en ønsker å øke verdi på flere plan. Dette er også noe Aas Olsen (2014: 31) 

trekker frem at mangler i dekningen av kulturjournalistikk, og spesielt i dekningen av 

musikk. Han mener det er for få kulturjournalister som har funnet balansen mellom å omtale 

«følelser, toner og ord» kontra makt og penger. Dette understreker også Informant A når han 

sier at til tross for at han mener Wimp/Tidal leverte redaksjonelt innhold av høy kvalitet, så 

vil slikt type redaksjonelt innhold befinne seg i en journalistisk gråsone der redaksjonen er 

«litt butikk og litt redaksjon». Derfor kan heller aldri en strømmetjeneste levere en 

anmeldelse – skribenten måtte både ha forholdt seg til at en er ansatt i en strømmetjeneste 

som skal selge musikken, og sine egne subjektive meninger.  

 

4.7 Kvalitet versus kvantitet 
 

Etter å ha sett på teorier og kriterier som tradisjonelt sett er knyttet til både 

nyhetsjournalistikk og kulturjournalistikk, og sette dette inn i en ny kontekst i form av 

tekstlig innhold hos Genius og Spotify, kan en også her se at innholdet som blir levert kan ha 

en journalistisk verdi. Allikevel er det både kvalitetskrav som blir vanskelig å møte i de nye 

mediene og med nye aktører. Det blir også vanskeligere å skille mellom objektivitetskrav 

som følge av både de journalistiske sjangrene (kulturjournalistikk og alternativ journalistikk) 

og de økonomiske båndene en har som leverandør av i hovedsak musikk og ikke tekstlig 
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innhold. Det er derfor en også kan si at tekst levert både i Tidal og i Spotify gjennom Genius, 

befinner seg i det man kan karakterisere som en «journalistisk gråsone».  
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5 Språk og sjanger som begrensninger 
 

I de foregående kapitlene har jeg sett på tradisjonelle teorier i journalistikken og forsøkt å 

overføre disse til nye former for tekstlig innhold på nett. I de neste to kapitlene vil jeg gå 

nærmere inn på hva dette vil si for nye plattformer og brukerne i praksis. Der kapittel 3 og 4 

tok for seg en journalistisk tilnærming, vil jeg i kapittel 5 og 6 ha en mer medie- og musikk-

vitenskapelig tilnærming for å kunne si mer om hvilke utfall utviklingen kan ha for 

musikken, brukerne og artistene.  

 

Dette kapittelet vil utforske hvordan språk og sjangre i musikken kan være avgjørende for 

pressedekning og hvor mye eksponering musikken får i de forskjellige plattformene. 

Forskningsspørsmålet jeg vil utforske i dette kapittelet er; På hvilken måte kan språk og 

sjanger i musikk føre til økt engasjement og pressedekning? Kapittelet knytter seg til kapittel 

3 Popularitet som drivkraft for redaksjonelt innhold, men heller enn å se på det journalistiske 

søker kapittelet å si noe utvidet om språk og sjanger i musikken og blant brukerne. Jeg håper 

dette igjen kan gi en økt dybde til besvarelsen av problemstillingen.  

 

5.1 Musikk og språk 
 

Musikk og språk henger sammen på flere måter, og det er opp igjennom årene blitt gjort 

forskning på mange av disse områdene. Til tross for at populærmusikkhistorien er 

omdiskutert, vil også flere hevde at en av kriteriene innen populærmusikken er nettopp at den 

inneholder vokal, eller en form for muntlig fremføring. Blokhus og Molde (2010: 25, 27) 

beskriver for eksempel hvordan sjangre som er unntatt populærmusikken, slik som jazz, 

klassisk musikk og folkemusikk, gjerne er notebasert. Skillet mellom populærmusikk og 

andre sjangre kom, ifølge Blokhus og Molde (ibid), som følge av at grammofonen ble 

introdusert, noe som igjen har ført til at mange populærmusikalske sjangre ikke lar seg 

analysere kun ved å se på notene fra dem. Det blir hva Brolinson og Larsen kaller 

oralelektroniske sjangre (ibid). Sjangre innenfor populærmusikken har med andre ord flere 

parametere når de skal videreformidles til mottakeren, og det er ikke slik at man kun ved 

noter kan gjenskape musikken.  
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Som nevnt, er det mange forskjellige vinklinger på forskningen som foreligger når det 

kommer til musikk og språk. Feld og Fox (1994: 25) diskuterer blant annet hvordan en fikk et 

skifte i forskningen; der man tidligere så på musikk i kulturen, historien og samfunnet, så 

man nå på musikk som en egen kultur, med en egen historie og som et eget samfunn. De 

trekker blant annet frem forskningsområder som ikke bare tar for seg analyse av sangtekster, 

men at musikk og språk også har en langt mer dyptgående og bred forskningstradisjon. Wall 

(2013: 178), nevner allikevel sangtekster som hovedfokus for den senere forskningen. I 

begge tekster blir det også presisert hvordan sangtekster på mange måter har vært kilden til 

menings- og kulturdannelse opp igjennom populærmusikkhistorien. Mange studier er gjort 

innen flere sjangre og språk, men det er tydelig at det er blitt gjort mest forskning på 

engelskspråklig musikkultur i denne sammenheng. Dette kan skyldes blant annet at 

forskningstradisjoner i det humanistiske feltet gjerne også har fulgt trender (Feld og Fox, 

1994: 26). 

 

5.2 Sangtekster og meningsdannelse 
 

Sangtekster er hyppig forsket på innen sosialvitenskapene. Mange hevder at grunnen til dette 

er at sosiologien lettere kunne forske på tekstene i musikken, både fordi de muliggjorde en 

kvantifisering av studier, men også fordi man kunne benytte seg av metoder en allerede var 

godt kjent med i forskningstradisjonen (Feld og Fox, 1994: 26). Det som også var 

appellerende ved slike studier, var at man mente man kunne se hvordan tekstene i 

populærmusikk reflekterte strømninger i samfunnet. For eksempel kunne Peatman i sin 

analyse se at de fleste låtene som ble spilt på radio i USA tidlig på 1940-tallet omhandlet 

kjærlighet eller sex i en eller annen form. Mooney mente dette kom som en refleksjon av den 

felles amerikanske psyken etter andre verdenskrig (Wall, 2013: 179, Frith 1989: 78).  

 

Språk er tett knyttet med meningsdannelse, og til tross for at mange mener å ha kunnet se en 

sammenheng mellom sangtekster og samfunnstrender, er det også her flere som er uenige. I 

sin tekst «Why do songs have words?» diskuterer Frith (1989) hvordan flere av disse studiene 

ikke tar høyde for en del faktorer ved sangtekster og meningsdannelse blant mennesker. Han 

mener noe av problemet med de analysene som er gjort på sangtekster ikke ser på sangtekster 

som en del av en større fremføring, og at mange av analysene «[...] tend to equate a song’s 

popularity with public agreement with its message» (Frith, 1989: 79). Det er nemlig ikke 
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sånn, mener han, at bare fordi en låt blir spilt mye på radio er også publikumet enig i alt som 

blir sunget.  

 

Ved å se på publikum heller enn sangtekstene kunne en se at de færreste lyttere la merke til 

teksten i det heletatt. De få som faktisk hørte på teksten forsto ikke det som ble sunget, eller 

de forble kritiske til om budskapet var sant (Frith, 1989: 89).  Frith hevder også at det ikke er 

mulig å se på endringer i sangtekster med henvisning til den kollektive forbrukermassen og 

deres «humør» (ibid). Fremfor å se på kun ordene i en tekst må man altså ta høyde for hele 

fremføringen av en låt (Frith, 1989: 90). Her må det nevnes at disse studiene ble gjort på 

1970-tallet, og at det er mye som kan ha forandret seg i mellomtiden. For eksempel kan den 

økte mengden av musikk, og lettere tilgang til den, ha ført til at lyttere skiller mellom musikk 

de liker og ikke liker ved å lytte mer til teksten. Bruken av Genius kan i hvert fall tyde på at 

musikkinteresserte lyttere oppsøker plattformer der de kan dele sin tolkning av sangtekstene 

de liker, eller at folk i det minste har et ønske om å vite hva som blir sunget. Dette kan kobles 

til det Clive James sier om at en bør se talespråket som en form for poesi, og at oppbygningen 

av ordene sammen med rytme kan sette musikken og ordene som blir sunget i et nytt lys 

(Frith, 1989: 92).  

 

5.3 Engelsk som globalspråk 
 

De fleste strømmetjenester i dag opererer i konkurranse med andre lignende strømmetjenester 

på et globalt marked. På samme måte kan en argumentere for at artister, plateselskaper, 

utgivere, booking-agenter og distributører konkurrerer på lignende grunnlag. En vil gjerne ha 

musikken sin hørt, forstått, tolket og ikke minst likt av så mange som mulig, og på denne 

måten skaffe inntekter til å kunne fortsette å jobbe med musikk. Det samme gjelder også for 

eksempel nettmagasiner. For å kunne treffe så mange som mulig er det naturlig å velge et 

språk de fleste forstår, og en plattform der produktet kan spres raskt og til mange. Slik jeg 

også har vært inne på i tidligere kapitler, er internett en plattform som har ført til en rask form 

for globalisering der nettverk kan skapes på tvers av landegrenser (van Dijck 2009: 45). De 

fleste land i verden har nå en stor andel engelskspråklige innbyggere, og Norge står høyt på 

denne listen.  

 



 57 

Ifølge Crystal (2003: 4-5), blir noe et globalspråk når land som ikke i utgangspunktet snakker 

språket tar det til seg på i hovedsak to måter. Den første er når et land velger å gjøre det 

språket som ikke er morsmål til offisielt språk. Den andre er ved at landet tar til seg et annet 

språk og gjør det til en viktig del av samfunnet. Norge på sin side har valgt å ta del i 

globaliseringen av det engelske språket ved å for eksempel sette det som en av hovedfagene 

helt fra andre klasse på barneskolen. I tillegg har vi ofte skilter på både engelsk og norsk i 

offentligheten, og vi importerer engelskspråklige kulturprodukter. Foruten at vi benytter oss 

av engelsk som uoffisielt andrespråk, har vi også fått tidlig tilgang til mange kulturprodukter 

fra engelskspråklige land, og er ofte på reisefot. Slik har også vårt eget språk blitt formet av 

det engelske.  

 

5.4 Sjangre og trender i populærmusikk 
 

Foruten språket, er også sjanger en viktig del av populærmusikken. Gjennom historien har en 

sett flere sjangerstrømninger og trender som stammer fra flere forskjellige land. Til tross for 

at musikken som topper listene i mange tilfeller stammer fra USA i dag, har Amerika en lang 

tradisjon for å implementere sjangre og stilarter også fra andre land (Starr og Waterman, 

2006: 11). Starr og Waterman (ibid.) trekker frem tre hovedstrømninger som i stor grad har 

influert amerikansk populærmusikk. Disse stammer fra Europa, Africa og Latin-Amerika og 

er rotet i folketradisjoner som kom til USA gjennom innvandring som følge av andre 

verdenskrig. Spesielt engelske musikktradisjoner ble plukket opp, mye på grunn av felles 

språk og den fengende måten de bygget opp sangene sine på. Mange av disse sangene ble 

også videreført muntlig heller enn at de ble skrevet ned. Slik kan en se hvordan språket også 

her var viktig for sjangerutvikling.  

 

Populærmusikk er en samlebetegnelse som rommer flere sjangre. Hva som til enhver tid har 

vært mest populært er avhengig av både trender og tendenser i samfunnet. Etter å ha 

gjennomgått en periode med påvirkning fra mange forskjellige land, kom den «urbane 

underholdningsmusikken» ved blant annet Tin Pan Alley. Tin Pan Alley var en 

samlebetegnelse på låtskrivere og utgivere i Amerika fra slutten av første verdenskrig og 

frem til rundt 1950-tallet (Blokhus og Molde, 2010: 115, Wall, 2013: 25, Starr og Waterman, 

2006: 30). I motsetning til låtene som ble utgitt før dette, bygget ikke Tin Pan Alley på 

folkemusikktradisjoner, og musikken bar ifølge Blokhus og Molde (ibid) et mer sofistikert og 



 58 

urbant preg. Musikken ble solgt som noter til amatør-musikere og sangere, slik at også de 

kunne lære seg låtene. Slik ble også musikken spredt blant lyttere, og en fikk etter hvert også 

musikaler og andre former for offentlig fremføring av musikk (Wall, 2013: 25-26). 

Oppbygningen av låtene var gjerne repeterende og med den typiske 32-takters AABA-formen 

i forskjellige varianter. Tekstene var gjerne lette slik at publikum kunne synge med og lære 

seg låtene raskt, noe en ser har vedvart av dagens populærmusikk. Det var også rundt samme 

tid man introduserte refrenget slik vi kjenner det i dag (Wall, 2013: 176-178). Refrenget eller 

«chorus» (koringen) var i begynnelsen sunget av et kor eller en gruppe sangere, og senere 

også gitt til vokalisten. Refrengene ble lenger og inneholder fremdeles gjerne den mest 

fengende delen av låten, noe som skaper det man kan kalle «allsangfaktor» og som gjør at 

lytteren blir hektet på låten (Wall, 2013: 174-175). Slik kan man også her se hvordan tekst og 

vokal både er og var en viktig del av populærmusikken.  

 

Videre i populærmusikkhistorien har musikken forgrenet seg ut til utallige sjangre, og det er 

nær sagt umulig å trekke en parallell linje mellom de forskjellige. Fra jazz, country og R&B, 

til funk, soul, disco og reggae er populærmusikken en jungel av musikalske uttrykk som alle 

spiller på hverandre i en eller annen grad. Frith (1996: 88-89) hevder i denne sammenheng at 

nye sjangre oppstår hele tiden, og at de oppstår via en kollektiv enighet mellom musikere, 

fans og skribenter – sjangre er konstruert. Musikalske sjangre har også en markedsverdi ved 

at man via sjangerbegreper tilbyr en form for eksklusivitet som alle kan få være en del av, og 

at sjanger på denne måten også er en måte å selge musikken (ibid). Her kan en si at den 

eksklusiviteten Frith snakker om oppstår sammen med nye sjangre, og at alle som vet om 

sjangeren kan delta. Det blir eksklusivt fordi få vet om den, men dersom sjangeren når et 

visst nivå av popularitet, forsvinner også følelsen av eksklusivitet. I tillegg mener han at 

denne eksklusiviteten og den raske utviklingen av nye sjangre gjør at ingen sjanger er 

fullstendig definert før populariteten har minket. Her trekker han også frem fanziner og 

hvordan de «ofte blir lansert på premisset om at musikken de hyller ikke lenger egentlig 

eksisterer» (egen oversettelse).   

 

Som følge av teknologi og globalisering har en også fått et plethora av undersjangre og 

kombinasjonssjangre, mange ukjente for selv den mest erfarne musikkjenner. Det samme 

gjelder for sjangre som rock, pop og hip hop, som jeg kommer til å ha hovedfokus på videre i 

kapittelet. Nevnte sjangre er på listen over de mest populære sjangrene i verden fra IFPIs 

Music Consumer Insight Report fra 2018 (IFPI, 2018), der pop fremdeles ligger på topp, 
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etterfulgt av rock, og med EDM, rap/hip hop og RnB på henholdsvis tredje, sjette og åttende 

plass. Dette er også noe en kunne se igjen i topplistene til Spotify og Genius. Det ble også 

tydelig av rapporten at lokale sjangre og lokalmusikk er populært. For eksempel kunne hele 

69% av det franske utvalget melde at de lytter til Variété Francaise, og store deler av de latin 

amerikanske lytterne hører på flere lokale sjangre (ibid). 

 

5.5 Språk og sjanger i Genius og Spotify 
 

Spotify er som nevnt innledningsvis en svensk plattform, allikevel har de valgt å bruke 

engelsk som hovedspråk. Genius på sin side er en engelskspråklig nettside der artiklene og 

det meste av innhold er på engelsk. Allikevel har Genius etter oppstarten i 2009 vokst utenfor 

de amerikanske landegrensene, med blant annet samarbeidene med Spotify og Apple Music.  

Det som tilsynelatende kan virke som en hundre prosent engelskspråklig nettside, viser seg 

etter hvert å være et større internasjonalt nettverk, noe Genius også oppfordrer til. Dersom en 

ser på «How Genius Works», brukerguiden til nettsiden, har de til og med en egen fane kalt 

«International Communities» under overskriften «How does the community work?» (Genius, 

u.å., «How Genius Works»). Her kan de melde at de har etablerte samfunn i Tyskland, 

England, Brazil, Italia og Polen, for å nevne noen, og at det er flere land som også er i 

prosessen med å bli klassifisert som etablerte samfunn. For å få statusen som etablert 

samfunn, må det være lastet opp minst 30 låter fra landet med grundige annotasjoner. I tillegg 

oppfordrer de til å få flere med seg til å hjelpe til, og til å engasjere artistene fra landet sitt 

(Genius, u.å., «Genius International Communities»). På neste side er den fullstendige listen 

til krav for å bli et etablert samfunn:  
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How to get involved 

If you wanna get involved, hit up one of the moderators leading the charge! 

If you don’t see your country represented below, here’s what you should do to get it poppin' 

off: 

• Get about 30 songs up and annotated well. 

• Tag your pages with your country’s tag (ask a mod to create one if it doesn’t already 

exist). 

• Create a facebook/twitter/instagram to promote your efforts. 

• Recruit others to help! 

• Start reaching out to potential verified artists 

(Genius, u.å., «Genius International Communities»). 

 

Foruten å kunne se en liste over de etablerte samfunnene, kan en også se hvilke land som har 

startet prosessen med å bli en del av det. Norge står på listen over disse, og trykker en inn på 

landet, kan en se verifiserte moderatorer fra det valgte landet (ibid). Det er også opprettet en 

egen side for hvilke språk som er representert på nettstedet. Denne siden er opprettet av en 

konto som kaller seg Genius Users som er en profil eller gruppe laget for å forsøke å samle 

brukerne av nettstedet. En blir medlem ved å følge profilen, og får notifikasjoner når det blir 

lagt ut oppdateringer.  Poenget med siden er at man som bruker skal kunne finne folk fra 

samme sted eller som snakker samme språk dersom en trenger hjelp til noe, eller bare vil 

gjøre kontaktbygging. Flere slike grupper eksisterer på nettstedet, i tillegg til forum der en 

kan diskuterer ting man lurer på. Et eksempel her er forumet «Genius Internationals» 

(Genius, u.å., «Genius Internationals»), der de deler erfaringer om å bygge etablerte 

internasjonale samfunn eller andre ting om Genius. Det som er interessant, men kanskje ikke 

veldig overraskende her, er at det også mellom de internasjonale samfunnene kommuniseres 

på engelsk.  

 

I utvalget bestemte jeg meg bevisst for å legge til låter som var tilknyttet norske artister eller 

Norge på et eller annet vis. Eksempler her er Cashmere Cat feat. Ariana Grande – «Quit», 

The Vamps og Matoma – «All Night», og Kygo og Selena Gomez – «It Ain’t Me». Både 

Cashmere Cat og Kygos låter ble hentet fra Spotify sin topp 100-liste, mens The Vamps og 
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Matoma sin ble hentet fra anbefalingene vi fikk i Spotify gjennom loggingen. Alle de tre 

norske artistene jobber i hovedsak innen EDM/elektronika/house-sjangrene, som har vært 

veldig populære de siste årene. Felles for de er at de også har med seg kjente pop-artister på 

sangene, og det blir sunget på engelsk. Det som her ble påfallende var at disse tre låtene 

hadde færre annotasjoner, færre bidragsytere og færre annotasjoner som er overført fra 

Genius til Spotify. Kygos låt er annotert av fans, og noen setninger er kopiert inn direkte fra 

de brukergenererte annotasjonene. Her er det også lagt til en verifisert kommentar fra en av 

låtskriverne om hvordan låten ble til. På The Vamps og Matomas låt er det ingen 

annotasjoner til teksten, men The Vamps har lagt til en innledning til låta. Nesten all tekst i 

Spotify er kopiert fra disse kommentarene. Størst avvik mellom Genius og Spotify er det på 

Cashmere Cat sin låt. Her er låten annotert av fans i Genius, men i Spotify er det meste av 

tekst fakta om Cashmere Cat som er hentet fra et intervju gjort med bloggen Fader. Alle 

annotasjoner for låtene er også presentert på engelsk. 

 

 
Skjermbilde av loggført låt, Cashmere Cat feat. Ariana Grande – «Quit» 

 

Det ble etter hvert i loggingen tydelig at sanger innen hip hop og RnB hadde flere 

annotasjoner i Genius, gjerne også med flere bidragsytere i form av brukere. Det var også 
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denne sjangeren som var hyppigst representert i topp 100 listen til nettsiden. Dette kan det 

være flere grunner til. Hip hop, rap og RnB var, som nevnt tidligere, hovedfokus for nettsiden 

som i oppstarten het RapGenius (Genius, u.å. «About Genius»). Det kan også være at disse 

sjangrene har fått økt popularitet på verdensbasis de siste årene, at tekstene er vanskeligere å 

få med seg med mye «slang» og at det derfor blir en økt trafikk inn på disse sidene av den 

grunn. Til tross for at Passion Index (Lamere, 2009) i stor grad bestod av ukjente, 

utenlandske artister, og grupper og artister innen rock, må det tas med i betraktingen at 

tallene herfra ble hentet fra Apple iTunes så tidlig som i 2009. Her kan det også ha skjedd en 

endring hvor fans av hip hop og rap har tatt over en del av denne listen over mest lojale 

lyttere, eller at rock-fans ikke er like aktive bidragsytere til nettsamfunn som Genius. 

Utvalget i Passion Index bestod som nevnt av 131 låter fra 27 artister, men kun fem av disse 

låtene hadde «Fact Track» i Spotify. Låtene som ble brukt her var Metallica – «Enter 

Sandman», Paramore – «Hard Times», Radiohead – «Creep» og The Beatles med både «Let 

it Be» og «Come Together». Felles for låtene var at det også her var mindre tekst i «Fact 

Trackene» enn i sangene innen rap/hiphop, og det var færre bidragsytere.  

 

Man kan se at rap og hiphop har blitt mer populært også ved å se på de norske mediehusene. I 

januar 2019 kunne Bauer melde at de ville lansere radiostasjonen «B.I.G. Hiphop & RnB», 

og begrunner etableringen av kanalen med at det er «musikk som trender» (Bauer Media, 

2019). NRK opprettet kort tid senere en egen kanal kalt P3X der hensikten er å «løfte frem» 

hiphop som sjanger (Jor, 2019). Norsk rap og hip hop har sett en stor vekst de siste tiårene, 

og en ser nå mange av de største artistene innen sjangrene har flere millioner streams i 

Spotify. Et eksempel her er Karpe, tidligere Karpe Diem, som i skrivende stund har flere låter 

på topplisten sin i Spotify med sekssifrede strømmetall bak seg. Låten «Lett å være rebell i 

kjellerleiligheten din» er helt oppe i over 20 millioner streams. I motsetning til låtene med 

norske artister fra utvalget har sangen en mye mer utfyllende låt-side på Genius. Alle 

annotasjoner er på norsk, og siden har faktisk både flere views og flere bidragsytere enn 

nevnte The Vamps og Matoma sin låt-side. Allikevel har ikke «Lett å være rebell i 

kjellerleiligheten din» et «Fact Track» i Spotify. Dette kommer antagelig av at Genius enda 

ikke har åpnet for at artistene selv kan lage «Fact Tracks», og at de som kurerer disse er 

engelskspråklige (Lehman, 2016). Det Genius har åpnet for er oversettelser av sangtekster. 

De leverer en egen guide til hvordan en kan opprette en oversatt låtside, og hvilke krav de 

stiller til disse (Genius, u.å., «How to translate songs on Genius»). Den nevnte Karpe-låta har 
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ingen egen oversatt side, men i kommentarene nederst på siden er det flere som har etterspurt 

oversettelser, og flere som har levert oversettelser på engelsk.   

 

Spotify opererer som nevnt med nasjonale redaksjoner, noe som også synes om man er inne 

på plattformen. Selve applikasjonen er ikke oversatt til norsk, men spillelistene som er 

opprettet av den norske redaksjonen har norske navn og norske listebeskrivelser. 

Redaksjonen har også opprettet egen Instagramkonto, @SpotifyNorge, og egen side på 

Facebook med samme brukernavn. Her poster de tips om nye og gamle artister og slipp, i 

hovedsak om norske aktører. Også her kommuniseres det på norsk. I tillegg dukker det også 

opp bannere i desktopversjonen som også kan ha norsk tekst. Slik retter Spotify seg mer inn 

mot de lokale markedene. Allikevel har man som bruker også tilgang til lister fra andre lands 

redaksjoner.  

 

 
Skjermbilde fra Spotify, Browse, tatt: 02.04.19 

 

Som vi så i kapittel 3, kan allikevel Spotify sies å være en kommersiell strømmetjeneste som 

tilsynelatende retter seg mot en målgruppe der nettopp sjangre som pop og hiphop er det som 

blir lyttet til og utforsket. Det at Spotify har inngått avtale med Genius som også har fokus på 
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disse sjangrene, støtter opp under påstanden om at Spotify er en kommersiell tjeneste. 

Klassiske sjangre er for eksempel ikke like hyppig presentert. 

 

5.6 Kommersialitet og kultur 
 

I intervjuene med informantene ble det tydelig at det i musikkbransjen blir snakket mye om 

sjanger, og hvordan strømmeplattformene forholder seg til ulike musikkuttrykk. Informant A 

sammenligner Spotify med det han kaller en kjedebutikk; en bedrift som tilbyr det meste, 

men som lener seg på trender.    

 

Hvis du ser historisk på platebutikkens historie da, så hadde du først butikker som 

solgte alt mulig annet som også tok inn plater. Da hadde du skobutikk på Lillehammer 

som tok inn plater, og du hadde TV-butikker på femtitallet som tok inn plater. Så fikk 

du på en måte «alt-mulig-butikken», rene platebutikker, men som hadde alt mulig, alle 

sjangre. Også fikk du selvfølgelig da først jazz-butikkene. For det oppstod da på en tid 

hvor jazzen var ganske ekskluderende og voksende, og det var ikke det samme som 

det andre. Også etter det så kom på en måte klassisk-butikkene og fordi det ble så 

gode innspillinger utover sekstitallet. [...] Spørsmålet i dag er jo om Spotify er alt-

mulig-butikken eller om det er kjedebutikken. Jeg vil jo si at de kanskje har gått fra å 

være alt-mulig-butikken til å bli kjedebutikken (Informant A). 

 

Dette støtter informant B, som vi også så i kapittelet om Popularitet som drivkraft. 

Informanten sier blant annet at «Streamingtjenestene er, særlig Spotify er flink på det 

kommersielle [...]». Problemet, forklarer informanten videre, er at det mangler en del tilbud 

til forbrukerne. Et eksempel han trekker frem her er spillelister innen sjangre som kanskje 

ikke strømmer så mye, eksempelvis lister for viser, barnemusikk eller lister med musikk for 

et eldre publikum. Allikevel sier han at kommersielt ikke nødvendigvis er noe negativt, men 

som vi har vært inne på tidligere i dette kapittelet, er popmusikk av forskjellige slag laget 

nettopp for at det skal kunne spilles mye og gjerne flere ganger om dagen. Det er som han 

sier «[...] en del musikk som sliter mer enn andre sjangre». For eksempel vil musikk med 

lange introer, og musikk som varer lengre slik som kunstmusikk, ikke være noe en lytter 

velger å sette på flere ganger om dagen eller flere dager i uka. Den skal oppleves på en litt 

annen måte.  
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Dette poenget får gjenlyd hos Informant A som forklarer hvordan det her også er forskjeller 

på tjenestene. Spotify henvender seg til et yngre publikum, og har en påfølgende yngre 

musikkprofil der de mest profilerte spillelistene slik som nevnte New Music Friday gjerne 

fremmer pop, «dansemusikk» og hip hop fremfor for eksempel rock eller blues. På den annen 

side har en for eksempel Tidal som gjerne fremmer rock og blues på forsiden og lar 

dansemusikk og «yngre» sjangre få en mindre fremtreden plass. Når en skiller mellom 

strømmetjenestene på bakgrunn av målgrupper og hvilke tilbud de har til forbrukeren, er altså 

sjanger og hvordan plattformene behandler de, et av poengene som skiller seg ut. Et annet 

poeng, som vi også har vært igjennom, er for eksempel HIFI-abonnementer og mer tekstlig 

redaksjonelt innhold. Her var det også som nevnt avvik mot nevnte Passion Index som viste 

at artister i rock-kategorien gjerne var mer lojale, men det var også disse låtene som hadde 

minst tekst i Genius.  

 

5.7 Musikk som kulturprodukt 
 

I en mer tradisjonell forståelse av musikkpresse blir det tydelig at kunnskap om sjangre er 

viktig, slik vi så av Aas Olsen (2014) sin bok om kulturjournalistikk. Dette er også slik 

Aftenposten jobber, hvor skribentene som får i oppdrag å anmelde eller skrive om musikk, 

gjerne kan noen sjangre bedre enn andre og følgelig skriver om disse. Informant C forklarer 

hvordan de bevisst forsøker å dekke musikkfeltet så bredt som mulig i form av sjanger, men 

at det også er viktig at journalistene er gode på å skrive om musikken. Slik kommer noen 

ganger språket om musikken litt til kort i møte med Genius. Informant A nevner her i sitt 

intervju at Spotify og flere andre strømmetjenester nok kommer litt til kort i sine tilbud. «[...] 

jeg har tro på at musikk er jo underholdning, men det er også kultur da. Og hvis 

streamingtjenestene skal glemme at det er kultur i tjue år, da har de tapt et eller annet 

skikkelig dypt på veien». Med andre ord er det kanskje ikke bare plattformene og musikken i 

seg selv som blir viktig i tiden fremover. Hvordan både kulturpressen og strømmetjenestene 

selv forholder seg til kulturproduktene blir også en stor del av kabalen.  

 

Denne problematikken er det flere andre strømmetjenester som har tatt tak i. Et eksempel her 

er den franske strømmetjenesten Qobuz, som i tillegg til å tilby musikk innen alle sjangre, har 

hatt fokus både på den musikalske kvaliteten i form av HIFI-abonnement, og tekstlig 
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redaksjonelt innhold i form av artikler og låttekster direkte i tjenesten. Selv betegner de seg 

som en tjeneste av og for musikkelskere av høyt kaliber. Om det tekstlige innholdet skriver 

de:  

The written recommendations provided by our discographers are not texts copied 

from record company blurbs, but original texts that aim to enlighten you, and to help 

you re-discover the world into which that album was born. At Qobuz, we love the 

album format. We celebrate more than a century of discography culture! (Qobuz u.å) 

 

I en anmeldelse av plattformen gjort av Audiophilia, blir Qobuz sammenlignet med Tidal i 

form av at de har HIFI-abonnement, men de trekker også frem at artiklene på siden er 

interaktive og at de har et stort fokus på metadata (Sigman, 2019).  I Spotify har en også 

muligheten til å se «song credits», men de er godt gjemt og ikke spesielt utfyllende, noe 

mange opphavere etterspurte lenge. Spotify la ikke til denne funksjonen før i februar 2018, 

og funksjonen konsentrerer seg i hovedsak rundt låtskriver og produsent (Spotify, 2018). 

Slike typer opplysninger kan argumenteres å være viktig når en skal selge og markedsføre 

kulturuttrykk, og det er derfor jeg velger å kommentere det her. Ikke minst kan det også sies å 

være viktige opplysninger for å fremme videre tekstlig og redaksjonelt innhold fra andre 

aktører.  

 

5.8 Berikelse eller begrensning?  
 

Jeg har nå sett på flere forskningstradisjoner og historikk innen populærmusikk og hvordan 

slike typer sjangre er tett knyttet sammen med både språk og teknologi. Jeg har sett nærmere 

på hvordan både fans og brukere forholder seg til disse kriteriene, og hvordan plattformene 

legger til rette for at ulik musikk skal bli lyttet til. Gjennom flere norske eksempler fra 

utvalget og utdrag fra intervjuene, kan en også her si at kommersialiseringen av 

musikklandskapet både kan komme som en følge av globalisering, men også som en del av 

en større markedsindustri fra plattformenes side. I denne delen ble ikke det journalistiske 

perspektivet diskutert i særlig stor grad, men dersom en ser dette kapittelet i sammenheng 

med de foregående kan det synes å være en tendens som går over flere plan. Språket i 

musikken ble også lite problematisert her, men som vi skal se i neste kapittel er det blitt 

viktigere hvordan artistene og låtskriverne selv formulerer seg når de skal forklare og selge 

musikken sin til et stadig økende, globalt publikum. 
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6 Artister, image og DIY-kultur 
 

I forlengelse av forrige kapittel vil jeg i dette siste hovedkapittelet ta for meg hvordan artister 

benytter seg av og er deltagende i redaksjonelt innhold som presenteres på nett. Jeg kommer 

til å se på hvordan artister kan sees som produsenter av både musikk og medieuttrykk, og 

hvordan image og innholdet i sangtekstene de fremfører kan sies å ha blitt viktigere med nye 

plattformer på nett. Med nye portvoktere og plattformer, i tillegg til flere aktører og lettere 

tilgang på musikk har det blitt desto viktigere at artistene får eksponering. Jeg vil derfor 

forsøke å svare på problemstillingen; Hvordan kan artister bruke Genius.com og andre 

verktøy for å promotere seg selv ovenfor forskjellige aktører og fans, og hva slags påvirkning 

kan dette ha på tekstlig redaksjonelt innhold? Med dette kapittelet ønsker jeg å vise mer av 

hvordan Genius.com og Spotify fungerer i praksis i møte med deltagerkultur, og hva dette har 

å si for de som lager og presenterer musikk. Forhåpentligvis vil dette gi et nytt innblikk i 

både artisters merkevarebygging, og deres forhold til nye og gamle former for redaksjonelt 

innhold og promotering. Kapittelet knytter seg også til kapittel 3 Popularitet som drivkraft 

for redaksjonelt innhold og Jenkins (2012) sin tekst om deltakerkultur.   

 

6.1 Lyrikk og lyrics 
 

Etter å ha sett hvordan både brukerne, Spotify og andre plattformer har benyttet seg av 

Genius, blir det tydelig at musikkinteresserte verden over bryr seg om hva sangene de lytter 

til handler om. Dette er ikke et nytt fenomen, til tross for at Frith (1989: 89) trekker frem en 

studie som tilsier det motsatte. I folkemusikk og visetradisjonen har politisk rettede tekster 

lenge vært viktig for sjangeren. Låtskriveren og gitaristen Woody Guthrie var en av 

forgjengerne når det kommer til politisk visesang. Tekstene var gjerne kritiske til sosial 

urettferdighet, krig og politisk styresett slik det så ut i USA rundt andre verdenskrig, og 

Guthrie ble en inspirasjon for mange låtskrivere etter hvert som årene gikk (Blokhus og 

Molde, 2010: 205-206). Slike sjangertradisjoner skulle også bli viktig for utviklingen av nye 

sjangre, noe Bob Dylan ble et godt eksempel på. Han var en av etterkommerne til Guthrie, og 

mange av hans mest kjente tekster ble skrevet i starten av karrieren. Når Dylan senere ville 

eksperimentere med lyduttrykk og tekster som omhandlet egne følelser heller enn kun 

politiske meninger og engasjement, ble det også starten på en ny sjanger kalt folkrock 
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(Blokhus og Molde, 2010: 210-212). I ettertid er Dylan også kjent for å være en stor poet i 

tillegg til å være låtskriver og artist. Trenden fortsetter videre inn i 70-tallet med stadig flere 

låtskrivere, og den egne sjangeren singer/songwriter, som skulle understreke at artisten som 

sang også hadde skrevet låtene selv (Blokhus og Molde, 2010: 309).  

 

Senere i historien skulle innholdet i tekstene vise seg å bli viktig. Ettersom rocken utviklet 

seg og ble mer populær og kommersialisert, oppstod det mot-trender i form av punk og new 

wave på midten og mot slutten av 70-tallet (Starr og Waterman, 2006: 207). Punken fungerte 

på mange måter som et tilsvar, ikke bare musikken og musikkindustrien, men også til andre 

aspekter ved samfunnet. Musikken og den karakteristiske stilen som medfulgte, ble også en 

del av et ungdomsopprør, eller som Blokhus og Molde (2010: 345) beskriver det, 

«ungdommens protest mot et samfunn de ikke følte seg hjemme i». Rocken ble tatt tilbake til 

de tidlige årene der direkte tale og å si ting fra levra var en av hoved-essensene.    

 

Videre vokste det frem stadig flere sjangre der hvor tekst og ikke minst hvem som leverte 

teksten skulle spille en stor rolle. Samtidig som punk og new wave vokste frem, startet også 

opptakten til det som skulle bli hiphop. Hiphop er på samme måte som punk en 

samlebetegnelse for et sammensatt kulturuttrykk, og omfavner blant annet graffiti, 

breakdance eller andre typer dansesjangre, klesstil og slang i tillegg til musikken. Hiphop og 

rap kom som en videreutvikling av RnB. Sjangrene ble, som Starr og Waterman (2006: 270-

271) sier, sett på som et «kulturelt tilsvar til undertrykkelse og rasisme», så vel som et 

innblikk i hvilke verdier og oppfatninger afroamerikanere har. Sjangeren er også blitt 

betegnet som et slags kringkastingssystem for afroamerikanere, der en brukte musikk til å 

melde fra om hendelser i byene rundt omkring i USA (ibid). På slutten av 70-tallet begynte 

man å se det kommersielle potensialet i hiphop og rap, med flere «ufarlige» tekster og 

fengende rytmer ble låter som «Rapper’s Delight» raskt plukket opp utenfor de 

afrikanskamerikanske forstedene. Det gikk allikevel ikke lang tid før tekster med mer politisk 

rettede tekster ble populære. I Grandmaster Flash sin låt «The Message» så man en ny trend i 

låtskrivingen, nemlig sosialrealisme. Her presenterer Flash med The Furious Five hvordan 

deres realitet utspiller seg i South Bronx, med urettferdige politimenn og barn som vokser 

opp i fattigdom (Starr og Waterman, 2006: 273-274).  

 

Sosialrealisme og politikk er temaer som fremdeles er fremtredende i hiphop og rap. I 

utvalget var det flere eksempler på dette, for eksempel Childish Gambinos «This is America» 
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og Kendrick Lamars «HUMBLE.». Sistnevnte artist vant også Pulitzer-prisen for musikk i 

2018 med albumet «DAMN.». Prisen deles ut til amerikanske artister som har utgitt et verk i 

foregående år, og fokuserer på komposisjon av musikk heller enn sangtekst (The Pulitzer 

Prizes u.å.). Allikevel lyder begrunnelsen til Pulitzer-komiteen som følger:  

 

DAMN., by Kendrick Lamar 

Recording released on April 14, 2017, a virtuosic song collection unified by its 

vernacular authenticity and rhythmic dynamism that offers affecting vignettes 

capturing the complexity of modern African-American life. (The Pulitzer Prizes, u.å.) 

 

Prisen daterer tilbake til 1943, og har siden da blitt vunnet av i hovedsak klassiske 

komponister. At de velger å trekke frem at Kendrick har klart å fange «kompleksiteten ved 

det moderne afrikansk-amerikanske liv» med musikken, kan det synes som at også teksten er 

tatt med i betraktning, eller som Frith (1989: 90) poengterer, innspillingen som en 

fremføring. Begge nevnte artister er kjent for å bruke sosialrealisme og politiske standpunkt i 

tekstene sine, og begge ble nominert til flere Grammy-priser i 2019. «DAMN.» vant blant 

annet for beste rap-album.  

 

Som vi så i forrige kapittel, er popmusikken ofte assosiert med tekster om kjærlighet og 

eventuelle fravær av den. Vi har også sett hvordan popmusikk ofte blir oppfattet som 

inautentisk (Weisethaunet, 2008: 167-168) i motsetning til sine klassiske «motparter». 

Allikevel er det popmusikk som blir lyttet til mest fremdeles (IFPI, 2018), og det er gjerne 

her en finner de største «hitene». Blokhus og Molde (2010: 28-29) sier seg enige med Frith 

(1989: 90) at det er en hel pakke som må klaffe for at en låt skal bli en hit. For eksempel er 

klang, rytme, produksjon, dynamikk og harmoni noen av de kvalitetene som i tillegg til 

teksten utgjør det soundet som en hitlåt og populærmusikken øvrig er avhengig av i dag. Det 

er allikevel det vokale uttrykket som står i sentrum, og som Blokhus og Molde (2010: 29) 

skriver «[..] mange tekster med høy litterær verdi, også i skriftlig form, men en poptekst kan 

være god selv om den ikke har rent litterære kvaliteter – dersom den klinger godt».  
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6.2 Musikalsk personlighet 
 

Som artist er image blitt viktigere og viktigere etter hvert som det er blitt flere som 

konkurrerer om oppmerksomheten fra lyttere og mediene. Even Ruud (2013) har sett på 

hvordan vi som lyttere og fans tilegner oss de samme imagene som artister når vi bygger vår 

egen identitet. Det er en måte å vise hvem du er. Og på samme måte bruker artistene image til 

å vise at de er ekte artister, og hvilken musikalsk sjanger de hører til (Ruud, 2013: 122-123). 

Allikevel er også dette mye omdiskutert i musikkfeltet. Autentisitet er et begrep som ofte 

dukker opp i møtet mellom fans, musikk og artister; hvorvidt musikken og de som leverer 

den blir oppfattet som ekte. Moore (2002) diskuterer for eksempel hvordan man kan skille 

mellom tre «nivåer» av autentisitet hos artister og musikere. Førstepersons-autentisitet eller 

«authenticity of expression», definerer han som møtet mellom musiker og lytter, der 

musikeren har klart å formidle sin ekthet ved å fremstå som menneskelig og nær. Et slikt 

møte med artisten oppstår gjerne når det oppfattes som «umediert», og baserer seg blant 

annet på image, fakter og stemme (Moore, 2002: 214). Tredjepersons-autentisitet er når 

artisten klarer å formidle et budskap som ikke er sitt eget på en overbevisende måte. Denne 

typen autentisitet er blitt videreført gjennom live-spilling og blir også kalt «authenticity of 

execution» (Moore, 2002: 218). Den siste formen for autentisitet som blir trukket frem av 

Moore er andrepersons-autentisitet. Her klarer artisten å formidle budskapet sitt på en slik 

måte at lytteren tenker «sånn har jo jeg det», og på denne måten validerer lytterens 

livsopplevelser (Moore, 2002: 220).  

 

På denne måten ser vi hvordan artisters levering av sangproduktet også spiller inn for 

hvordan publikum plukker det opp. Et problem som oppstår når en diskuterer artister og 

autentisitet er hvorvidt man kan stole på at det du blir presentert faktisk er sant, om artisten du 

liker faktisk har opplevd det den synger om, eller om det bare er en del av en større strategi. 

Dette er det også blitt skrevet om, blant annet av Phillip Auslander (2006). I sin artikkel 

«Musical Personae», diskuterer han hvordan flere teorier om musikalske fremføringer er 

begrensende i sin definisjon av begrepet fremføring. Ettersom verbet fremføring konnoterer 

at noe skal fremføres, tar det ikke høyde for at artistpersonligheten i seg selv på mange måter 

kan være en fremføring (Auslander, 2006: 100). Ved å sette artistisk fremføring inn i sosiale 

teorier om personlighetsbygging og teorier om skuespillerfremføringer, kan en se artistenes 

personligheter i tre forskjellige stadier. Om vi tar artisten Drake, som også er en del av 
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utvalget, som eksempel: Drake er en scenepersonlighet når han opptrår live. Når han ikke står 

på scenen er han fremdeles artisten og kjendisen Drake. Men når han kommer hjem er han 

Aubrey Drake Graham, privatpersonen (Auslander, 2006: 101-102). Men hvordan vet vi 

egentlig hvem av disse versjonene av Drake som har skrevet for eksempel «God’s Plan» eller 

andre kjente hits? Som Ruud (2013: 26) poengterer, er det blitt flere kanaler artistene kan 

vise seg frem, og for eksempel Instagram er en av de foretrukne plattformene.  

 

Hvor aktiv en artist er i sosiale medier er varierende, og noen artister bruker profilene som 

ren promoteringskanal, mens andre velger å vise filmklipp og bilder av hverdagen og det som 

tilsynelatende er deres private personlighet. Spotify har lagt til rette for denne utviklingen ved 

å stadig videreutvikle Spotify for Artists. Her kan en som artist eller team legge ut 

bildegalleri, bytte profil- og headerbilde, legge til bio eller lage egne spillelister (Spotify for 

Artists, «Guide»). Man får også innsikt i lyttere og spillelister, og man kan pitche ny musikk 

til redaksjonene i et eget system. Slik kan en si at Spotify plukker opp mye av den 

individuelle friheten en ser i plattformer som Facebook og Instagram, og gjør artisten friere i 

utformingen av sitt visuelle uttrykk. Det vi allikevel må være bevisst over, som Wall (2013: 

210-211) sier, er at til tross for at vi tror vi kjenner artistene som individer, må vi huske at 

våre erfaringer av disse kjente personlighetene er mediert. Gjennom bilder, videomateriale og 

intervjuer, skaper artistene bevisst en persona. All tilstedeværelse (eller fravær av den) er i 

bunn og grunn en del av en større pakke som står til artistens image. Wall (2013: 211) sier 

også at all kunnskap vi som fans tilegner oss om en artist er en oppmuntring til å kjøpe 

produkter assosiert med den artisten. Kjøp kan i dag være merch, konsertbilletter, men også i 

form av streams.  

 

Her ser vi hvordan artistenes tilstedeværelse i forskjellige kanaler er blitt desto viktigere de 

siste årene, og også hvordan artister opererer på samme måte som vi så Jenkins (2012: 455-

456) beskriver at større mediehus og bedrifter opererer. Ved å selv delta skaper de ikke bare 

et tettere forhold til fans, men kan holde en dialog hvor de kan plukke opp «hva som funker» 

og ikke. I tillegg til å få en tettere dialog med fans, er det også flere eksempler på artister som 

oppfordrer og deltar i samskaping med fans slik vi så innledningsvis med Nine Inch Nails og 

«Ghosts I-IV» (Wikstrøm, 2010: 1-3). Et godt norsk eksempel her er Astrid S, som i 2018 

etterspurte forslag til sangtekst fra følgerne sine på Twitter og Instagram. Etter å ha plukket 

ut forslagene hun likte best og som passet sammen, la hun på melodi og spilte inn låten samt 

en video som ble lagt ut på YouTube (Melstveit og Rishaug, 2018).  
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6.3 Artisters tilstedeværelse på Genius 
 

Også på Genius har artistene mulighet til å lage seg en egen brukerprofil, og det er denne som 

blir brukt når de selv annoterer tekster i plattformen. Av de 19 artistene i utvalget hadde ti 

artister verifiserte artistprofiler i Genius. Åtte av de hadde profiler som ikke var verifisert, og 

en av dem hadde ikke profil i det heletatt. Profilene ser like ut uavhengig av om de er 

verifisert eller ikke bortsett fra noen små ting som jeg kommer mer inn på under. Ved å ha 

verifiserte profiler kan fans føle at de er mer i direkte kontakt med artisten. Det vil også bli 

gjort tydelig dersom artisten har bidratt til innhold på siden.  

 

 
Skjermbilde: Eksempel på artistprofil Eminem, Genius.com, tatt: 08.10.18 

 

 
Skjermbilde: Eksempel brukerprofil «Trakk», Genius.com, tatt: 08.10.18  
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Som nevnt tidligere, var et av hovedfunnene under loggingen av låtene i Spotify/Genius at 

artistene i mange tilfeller hadde skrevet mye av det som ble presentert i utdragene på Spotify.  

Med en verifisert profil kan artistene blant annet annotere, kommentere og verifisere låtene 

og tekstene sine. På låtene det gjelder blir brukerne blokkert fra å endre noe en artist har 

skrevet. I tekstboksen med artistannotasjonene kommer det ikke opp en «edit»-knapp slik det 

gjør der vanlige brukere har lagt inn tekst. Slik får artistene automatisk en større rolle i 

samfunnet, og at deres bidrag teller tyngre. Det er allikevel noen av låtene med verifiserte 

kommentarer der artisten ikke har lagt inn infoen selv. Et eksempel her er Kygo og Selena 

Gomez sin låt «It ain’t me» der en av låtskriverne har lagt inn verifisert kommentar. Det er 

også forskjell på kommentar og annotasjon i systemet. En kommentar kan legges til under 

annotasjonene, mens en annotasjon er direkte knyttet til teksten. Når det kommer til 

brukerprofilene er det ikke de store forskjellene mellom en artistprofil og en «vanlig» 

brukerprofil. Ovenfor er et eksempel på hvordan artistprofilen til Eminem er bygget opp, og 

hvordan brukerprofilen til en vanlig bruker ser ut. Som nevnt i innledningen, kan brukerne få 

utvidede roller i nettsamfunnet ved å oppnå plusspoeng på det de har annotert. Brukeren i 

eksemplet over har fått en redaktør-rolle, og blir derfor merket av med en gul firkant, til 

forskjell fra Eminem som har fått en grønn firkant som symboliserer at han er en verifisert 

artist. I tillegg har verifiserte artister en grønn ring rundt profilbildet sitt.  

  

 
Skjermbilde: Genius.com, eksempel på artistannotasjoner, tatt: 06.04.19 
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På nettsiden til Genius kan en se artist-annotasjonene ved at de er merket med grønt. På disse 

sidene er det også oppgitt øverst at sangteksten inneholder verifiserte kommentarer fra 

artisten. Til forskjell er tekststrofer som er annotert av de vanlige brukerne markert i grått, og 

blir gule om en tar pila over. Over er to eksempler fra sider som har verifiserte kommentarer 

av artisten. Elephante sin låt «Plans» er hentet fra anbefalingene vi fikk gjennom loggingen 

høsten 2017, mens Eminem sin låt er hentet fra en av de mest sette sidene i Genius. Elephante 

har en av de minst streamede låtene i utvalget, noe som kanskje også forklarer at siden har få 

visninger, og at det er lite annotasjoner produsert av brukerne.  

 

Det som og ble veldig tydelig, er at Spotify-annotasjonene gjerne «favoriserer» 

artistannotasjonene fremfor de som er brukergenerert. Disse annotasjonene er vist som et 

direkte sitat fra artisten med bilde, og de blir i flere tilfeller brukt gjennom nesten hele låten. 

Når Genius-annotasjonene legges inn i Spotify under en låt, blir teksten gjerne kortet ned og 

endret. I enkelte tilfeller er det informasjon som ikke finnes i Genius som dukker opp i 

Spotify. Dette er gjerne informasjon de ansatte i Genius har hentet frem dersom 

annotasjonene i en låt er ufullstendige eller ikke har oppfylt kravene til det som utgjør en god 

annotasjon slik jeg var inne på i kapittel 4.  

 

 
Skjermbilde: Spotify, Elephante – Plans, eksempel på Genius i Spotify. Tatt: 25.09.18 



 75 

 

I eksempelet over er det først presentert tekst fra låten, det som er markert med gult blir så 

kommentert i det neste bilde. Her kan en se hvordan teksten er presentert som et direkte sitat 

med bilde av den verifiserte artisten, og en slags snakkeboble med den annotasjonen han har 

gjort til teksten. Til forskjell, blir ikke vanlige brukere kreditert for den informasjonen de har 

bidratt med når teksten legges inn i Spotify. Inne på Genius kan en se hvem som har bidratt 

med kommentarer, men dette er også mindre tydelig enn ved annotasjonene som lagt inn av 

artistene. Dette kommer antagelig av at flere kan samarbeide om å utforme én og samme 

annotasjon, noe som skal være med på å sikre kvalitet slik vi også så i kapittel 4.  

 

I flere tilfeller blir ikke direkte sitater tatt fra artistenes innlegg fra Genius, men heller fra 

annotasjoner brukerne har lagt inn. Her har brukerne gjerne hentet og linket til sitater fra 

intervjuer artistene har gjort med andre nettsteder eller magasiner. Her er det flere eksempler 

fra kanaler informasjonen er hentet fra. I «Fact Tracket» til Cashmere Cat og Ariana Grandes 

låt er det meste av teksten hentet fra et intervju førstnevnte gjorde med magasinet Fader. I 

Drakes «God’s Plan» er det hentet inspirasjon fra artistens Instagram-konto, og det meste av 

informasjon i Childish Gambinos hit «This is America» er tolkninger og gjenfortellinger av 

den populære musikkvideoen. I «This is America» blir det også tatt direkte sitater fra et 

intervju Donald Glover gjorde med New Yorker. Her kan en også se en gjenklang i klipp- og 

lim-journalistikken slik vi så diskutert i kapittel 3, der flere journalister trekker frem at 

søkemotorer har gjort det lettere å ta fra andres saker, noe som igjen fører til mindre 

selvstendig journalistikk (Nyre, 2013: 207-208).   
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Skjermbilde Spotify, Childish Gambino – This is America, tatt: 07.04.19 

 

Foruten «Fact Track» levert av Genius, har Spotify som nevnt, åpnet for at artistene selv kan 

legge inn sine egne bioer gjennom Spotify for Artists. Det er til tross for dette mange artister 

som fremdeles har bioer produser av Rovi og All Music (Szajnberg, 2017). Over halvparten 

av artistene i utvalget har bio produsert av Rovi. Disse tekstene er ofte lenger enn de artistene 

har skrevet selv. Dette kommer som følge av at man i Spotify for Artists («How to edit your 

Spotify bio») har en grense på 1500 tegn, en grense Rovi tydeligvis kan overkjøre. 

Eksempelvis er den Rovi-skrevne biografien til Radiohead mye lenger enn Calvin Harris sin 

som er postet av han selv. Her blir det relevant å trekke frem at mange norske artister som 

også synger på norsk gjerne må opprette egne biografier, noe som igjen knytter seg til språk 

som en begrensning for redaksjonelt innhold. Både Kygo og Matoma har Rovi-skrevne 

biografier, i motsetning til for eksempel nevnte Karpe som har en «egenprodusert» biografi. 

Hvorvidt det er artistene selv som skriver biografiene eller om det er noen i det 

bakenforliggende apparatet, forblir uvisst ettersom biografier skrevet og publisert gjennom 

Spotify for Artists vil ha artisten som avsender som vist nedenfor.  
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Skjermbilde Spotify, bio XXXTENTATION og Karpe. Tatt: 07.04.19 

 

6.4 «Personlig, men ikke privat» 
 

I intervjuene som ble utført i forbindelse med oppgaven ble det tydelig at det på noen plan 

har blitt flere roller som skal fylles i møte med musikk og medier. Samtidig er det, i stadig 

økende grad, andre roller som forsvinner. Informantene var i hovedsak enige om at det som 

presenteres av tekstlig redaksjonelt innhold hos strømmetjenestene ikke i seg selv kan fylle 

rollen som en ren musikkjournalistisk tradisjon har gjort, men at de kan spe på det en har 

mistet. Det kommer også frem at portvokterfunksjonene som eksisterer i dag er avhengig av 

at artistene selv er bevisst på hvordan de profilerer seg. Informant B forklarer både hvorfor 

det er viktig at artistene selv klarer å formulere gode historier, men også hvor viktig det er 

blitt med tilstedeværelse på nett:   
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Ja, det er artister nødt til å klare. Altså ikke bare i forhold til oss som distributør, men 

i forhold til journalister, i forhold til media, i forhold til plateselskapet, booking-

byråer, management og alt mulig rart. For det første en person som er profesjonell 

gjør når du får en henvendelse fra en artist, det er å google den artisten. Og hvis du da 

i googlesøket ser at [...] her spyr dem bare ut, de prater ikke med folk, de bare pøser ut 

enveiskommunikasjon. [...] artister er nødt til å bli mye flinkere til å finne ut «hva er 

det som er spesielt med meg?». Også må de finne ut hvordan de skal fortelle det 

(Informant B).  

 

Det er altså blitt viktigere at signerte, så vel som usignerte, artister bruker kanalene de har for 

å fremme seg selv, og tydeligere beskrive hva lytteren får. Det er også blitt viktigere i møte 

med profesjonelle fra media eller andre i bransjen. Allikevel poengterer informant A at det i 

tilfeller hvor artistene har et plateselskap eller annet apparat i ryggen, er det gjerne selskapet 

som kommuniserer med distribusjonsselskapene. Til tross for dette nevner både informant A 

og B at det er blitt en økende trend at artistene enten utgir seg selv, eller at flere artister slår 

seg sammen og danner et eget plateselskap. På denne måten forsvinner mellomleddet og 

portvokterne som tidligere sto sterkt i for eksempel plateselskapene. Informant B diskuterer 

hvordan denne utviklingen både har fordeler og ulemper:  

 

[...] folk kan få tilgang til verktøy som gjør at du kan lage musikk selv, hjemme, på en 

pc eller en mac. Og det er bra. Og det at folk kan gi det ut selv, det er også bra. Det 

som ikke er så bra er at vi ofte mangler et sånn profesjonelt ledd, som vi hadde i 

musikkprodusent før, eller plateselskap som sier at «nei, det her er ikke bra nok, gå 

hjem og øv, gå hjem og skriv bedre låter, spill inn bedre, øv mer», sånne ting. Det blir 

litt borte da. Så dermed så er det mange som gir ut ting altfor tidlig, de er ikke klare 

enda, også ødelegger de kanskje for sin egen karriere ved at de har gitt noe som er 

skikkelig dritt. Også er det et problem for alle som prøver å finne bra musikk, for det 

er altså en elv med søppel som sperrer veien mellom meg og det som er ordentlig bra 

da (Informant B).  

 

I tillegg har Spotify den siste tiden testet ut en betaversjon som gjør det mulig for uavhengige 

artister å laste opp musikken sin direkte til tjenesten (Spotify for Artists, «Guide, Upload 

Beta». Slik har de tatt DIY-trenden enda et steg lenger, og artistene trenger nå i teorien kun 

en PC med internettilgang for å lage, distribuere og promotere egen musikk. Når det kommer 
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til promoteringen nevner også informant B at artisten gjør lurt i å ha en ferdig plan, og gjerne 

ha personer som sitter klare til å dele låter og innhold i sosiale medier. Han forklarer at dette 

er blitt en større del av pressearbeidet, og vi ser her hvordan klikk, spredning og fankultur 

slik sett er essensielt om du skal klare å leve av musikk.  

 

Når det kommer til image-bygging og hvordan artistene selger inn musikken, sier informant 

B at det gjelder å være «personlig, men ikke privat». Det er allikevel essensielt at artisten 

klarer å engasjere folk til å ville lytte til låtene deres, slik vi så Wall (2013: 211) var inne på 

tidligere i kapittelet. Et annet punkt som blir trukket frem av informant B er at kravet til 

originalitet øker som følge av at det er flere om beinet og lettere tilgang til forskjellige 

artister. Det nytter ikke å selge seg inn som «the best new indie band in Norway», 

«fantastiske låter» eller historier om «den vanskelige tida». Dette fordi beskrivelsene gjerne 

er for generelle, eller de mister betydning som følge av at mange har solgt inn låter på denne 

måten tidligere. Derfor mener han artister gjør lurt i å få hjelp av andre til å formulere for 

eksempel presseskriv for dem, men artistene må allikevel ha en vinkling på musikken sin 

allerede fra de begynner å lage den.  

 

6.5 Artist – en tittel, flere roller 
 

Etter å ha sett på strømninger i musikkhistorien, teorier fra musikkvitenskapen og hvordan 

artister benytter seg av nye medieplattformer kommer det frem noen tendenser som både kan 

komme musikkindustrien til gode og noen som kan sees som en ulempe. Når artistene bidrar 

direkte til innhold, befinner de seg i en mellomstilling. De fungerer som produsent, kilde og 

leverandør av redaksjonelt innhold på én samme tid. Med mediene som verktøy og portvokter 

er det blitt flere tidligere viktige roller man som artist kan hoppe over. Plateselskaper, 

distributører og journalisten kan i mange tilfeller droppes til fordel for å gjøre ting selv. Dette 

fører til at jobben med å finne både musikk og musikkjournalistikk av høy kvalitet blir 

vanskeligere, og artistene må selv jobbe hardere for å bli sett og hørt. Allikevel har artistene 

en mulighet til å skape en tettere tilknytning og dialog med fansen, og de kan i større grad 

selv lage et image for seg selv.  
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7 Avslutning 
 

7.1 Oppsummering 
 

Jeg er kanskje ikke av den generasjonen som fikk nyte av norske musikkmagasiner på papir, 

eller fanziner som ble delt ut på gatehjørner. Men jeg har fått muligheten til å kunne nyte 

musikk nesten helt gratis gjennom strømmetjenester, og jeg har også muligheten til å gjøre 

min egen research på de artistene og den musikken jeg vil lese mer om. Jeg har også fått 

muligheten til å delta i diskusjoner om og rundt musikk gjennom forum og blogger på nett, 

og jeg kan komme i kontakt likesinnede musikkelskere på tvers av verden om jeg skulle 

ønske det. Allikevel lurte jeg på om disse nye formene for redaksjonelt innhold som 

presenteres på forskjellige nettsteder og av strømmetjenestene selv egentlig kunne bøte på det 

man mistet med musikkjournalistikk levert i et mer tradisjonelt format. Derfor presenterte jeg 

i innledningen problemstillingen: På hvilken måte kan redaksjonelt innhold på Spotify og 

Genius sees som en form for musikkjournalistikk, og hvordan kan journalistiske teorier og 

modeller overføres til brukergenerert innhold? 

 

Gjennom fire hovedkapitler har jeg tatt opp forskjellige sider ved problemstillingen, og også 

forsøkt å svare ved hjelp av noen underliggende forskningsspørsmål. I kapittel 3, Popularitet 

som drivkraft for redaksjonelt innhold, så jeg på forskningsspørsmålet: På hvilken måte tas 

redaksjonelle valg i møtet mellom alternativ journalistikk/brukergenerert innhold og 

strømmeplattformer for musikk? Innledningsvis ble også forskningsspørsmålet: Hvordan 

fremkommer skillelinjene mellom «amatør» og profesjonell i samarbeideet mellom Genius og 

Spotify i en sjanger hvor dette skillet allerede er omdiskutert? Her ble det blant annet 

diskutert hvordan portvokterfunksjoner på forskjellige nivå fungerer på tvers av plattformene 

og i den mer tradisjonelle journalistikken. Jeg diskuterte også muligheten for at 

brukergenerert innhold kan sies å være en form for alternativ journalistikk. Jeg så også på 

hvordan økt bruker- og leser-engasjement har blitt viktigere som følge av ny teknologi og nye 

bedriftsmodeller. Til slutt kom jeg frem til at både Genius og Spotify opererer med 

redaksjonsbegrepet på forskjellige plan, og at de begge kan sies å være styrt av å ville gi flest 

mulig kunder «det de vil ha», og slik tilegne seg flere aktive brukere og klikk. På denne 
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måten kan en si at Genius og Spotify benytter seg av mange av de samme grepene som den 

tradisjonelle journalistikken også gjør i dag.  

 

I kapittel 4, Musikkjournalistikk eller populærvitenskap?, valgte jeg å gå inn på 

kvalitetskriterier i både nyhetsjournalistikk og kulturjournalistikk, og forsøke å sette disse 

opp mot innhold i Genius og Spotify. Forskningsspørsmålet som ble introdusert her lød: 

Hvordan fungerer journalistikkbegrepet i møte med kulturjournalistikk, og ikke minst i møte 

med fan-produksjoner og alternativ journalistikk? Jeg utforsket videre hvordan disse 

kriteriene kunne sies å gjelde for brukergenerert innhold, og hvilke utfordringer man 

eventuelt møter på. Her konkluderte jeg med at mye av det tekstlige redaksjonelle innholdet 

hos Spotify og Genius kan sies å ha en journalistisk verdi, men at blant annet 

objektivitetsidealet i journalistikken gjør det vanskelig å se innholdet som ren journalistikk. 

Jeg kom derfor frem til at dette redaksjonelle innholdet befinner seg i en «journalistisk 

gråsone», der tekstene må leses med leverandøren av teksten i bakhodet i større grad, blant 

annet på grunn av det økonomiske perspektivet og et fravær av objektivitet. Allikevel kan 

innholdet i Genius, ved hjelp av kvalitetskrav og demokratiske prosesser, sies å opprettholde 

flere av idealene i den mer tradisjonelle journalistikken, og spesielt kulturjournalistikken.  

 

I del to av oppgaven gikk jeg fra et journalistisk perspektiv, til et mer medie- og 

musikkvitenskapelig blikk på problemstillingen. Kapittel 5, Språk og sjanger som 

begrensninger, tok for seg hvordan språk og musikalske sjangre opp igjennom historien har 

vært avgjørende for publisitet. Forskningsspørsmålet som ble stilt innledningsvis her var; På 

hvilken måte kan språk og sjanger i musikk avgjøre pressedekning og engasjement? Jeg så 

videre på om dette også kunne sies å gjelde for Genius og Spotify, og hvordan engelsk som 

språk, samt populærmusikalske sjangre gjerne blir prioritert av Spotify. Kapittelet knyttet seg 

til Popularitet som drivkraft, og søkte å si noe mer om utvelgelsesprosesser i møtet mellom 

musikk og medier.  

 

I siste hovedkapittel, Artister, image og DIY-kultur, så jeg på hvordan artistene som følge av 

nye portvoktere og plattformer har fått flere muligheter til å promotere seg selv, både ovenfor 

pressen og strømmetjenestene, men også ovenfor publikum og fans. Kapittelet konkluderte 

med at artister i dag kan sies å befinne seg i en mellomstilling der de er både avsender av 

musikken, kilde og leverandør av redaksjonelt innhold. På denne måten er de en del av den 

deltakerkulturen man ser igjen hos brukerne og fansen.   
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7.2 Konklusjon 
 

I starten av denne masteroppgaven presenterte jeg problemstillingen: På hvilken måte kan 

redaksjonelt innhold på Spotify og Genius sees som en form for musikkjournalistikk, og 

hvordan kan journalistiske teorier og modeller overføres til brukergenerert innhold? Etter å 

ha utforsket denne problemstillingen nærmere, er det tydelig at tekstlig redaksjonelt innhold 

hos Spotify og Genius kan sees som en form for journalistikk. Allikevel er denne formen for 

journalistikk det Atton (2009) kaller alternativ, og befinner seg i det man kan kalle en 

journalistisk gråsone. Tekstene kan ha en verdi for de som leser dem og som lytter til 

musikken, men de har også verdi for de som lager dem, og for artistene som gjennom 

deltagerkultur får et annerledes forhold til lytterne sine. Det er også en måte for artistene å 

være sine egne redaktører, der de benytter seg av plattformer som Genius til å promotere seg 

selv og musikken sin.  

 

Annotasjonene i Genius og Spotifys «Fact Tracks» deler mange likheter med den mer 

tradisjonelle musikk- og kulturpressen, der blant annet søkemotorer og internett har gjort det 

lettere produsere klipp- og lim-journalistikk. Genius har i tillegg utarbeidet sine 10 bud, som 

ligner mye på de kravene en har til den tradisjonelle journalistikken. Slik sikrer en også en 

form for journalistisk kvalitet. Også i oppstarten til fanzinene var «klipp og lim» 

fremtredende i stiluttrykket i form av collage, og man kan si at en har videreført dette til 

ezinene og Genius. Jeg vil si at Genius er en slags ezine, men at plattformen befinner seg i et 

hybridlandskap (Atton, 2009: 269). Plattformen har betalte ansatte, men det meste av 

innholdet er produsert av frivillige og blir på denne måten ikke en ren ezine. Det tekstlig 

redaksjonelle innholdet er allikevel selvovervåkende ved at det også er brukerne som går inn 

og redigerer annotasjonene. Spotify og Genius, som begge har betalt ansatte, blir også en del 

av et sett nye portvoktere som har økonomiske motiver i tillegg til kulturelle. Dette kommer 

til uttrykk blant annet ved at sjangre som er populære blir fremmet i spillelister eller ved at 

låter får et «Fact Track» levert av Genius.  

 

Genius og brukergenerertinnhold inngår også i den DIY-kulturen Jenkins (2012) diskuterer. 

Når fans ikke føler de får det de ønsker fra de etablerte mediene søker de seg til nettsamfunn 

som kan gi de noe av det de har mistet (Atton og Hamilton, 2008: 82), og kanskje inspirere 
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dem til å skape noe selv. Der man tidligere hadde en pamflett i LP- eller CD-coveret med 

informasjon, har man nå Genius, eller «Fact Tracks». Artistene har også begynt å gjøre ting 

selv, og der de har mistet tradisjonell promotering, tyr de til nettsamfunn og sosiale 

mediekanaler for å kunne «gjøre jobben selv» og i tillegg oppfordre fans til samskaping.  

 

7.2.1 Begrensninger og videre forskning 
 

Denne masteroppgaven om tekstlig redaksjonelt innhold på Genius og Spotify har noen 

begrensninger. For det første er musikkstrømmetjenestene, internett og teknologi i stadig og 

rask utvikling. Dette har ført til at mange nye aktuelle problemstillinger og spørsmål dukker 

opp underveis, i tillegg til at materialet som er brukt i analysen er i konstant endring. 

Eksempler på slike endringer var for eksempel Genius sitt samarbeid med Apple Music, eller 

at Spotify og Genius har fjernet mange av «Fact Tracksene» til låtene i utvalget. Det kan også 

nevnes at Genius.com som følge av at det er en nettside, alltid vil være aktiv. Slik ble mange 

av de annotasjonene jeg logget gjerne endret, og kanskje forbedret i ettertid. Det er også som 

nevnt innledningsvis relativt lite tidligere forskning på spesielt ezines, fanzines og alternativ 

journalistikk, noe som har vært en utfordring, men som allikevel har vist seg å være et veldig 

interessant felt å utforske mer.  

 

Videre forskning som jeg syntes hadde vært spennende oppfølging til denne oppgaven ville 

være for eksempel å se nærmere på problematikken fra brukerperspektivet. Å intervjue 

brukere av Genius, spørre om musikalske preferanser og motivasjon for deltagelse, samt 

logging av aktivitet, tror jeg kunne ledet til mye interessant. En annen tilnærming kunne være 

å sammenligne tekster fra andre strømmetjenester med mer tekstlig redaksjonelt innhold, som 

nevnte Tidal Reads eller Qoubos. Eventuelt kunne man ha sammenlignet disse tekstene med 

artikler og anmeldelser i trykt presse. Her kunne man også ha gått for en kvantitativ 

tilnærming.  

 

Jeg håper denne masteroppgaven kan være et bidrag til et felt som ikke er utforsket så mye 

tidligere, og at den kan inspirere nye studenter til å se nærmere på lignende problemstillinger. 

Jeg håper også at personer i bransjen kan bli inspirert til å tenke nytt rundt promotering av 

musikk, så vel som å verdsette tekstlig redaksjonelt innhold i form av kulturjournalistikk og 

brukergenerert innhold.  
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Vedlegg / Appendiks 

 

Genius.com, låtsider 

 

Alex Aiono – Work the Middle. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Alex-aiono-work-the-
middle-lyrics 
 

The Beatles – Come Together. Tilgjengelig fra: https://genius.com/The-beatles-come-
together-lyrics 
 

The Beatles – Let it Be. Tilgjengelig fra: https://genius.com/The-beatles-let-it-be-lyrics 
 

Calvin Harris – Slide. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Calvin-harris-slide-lyrics 
 

Cashmere Cat, Ariana Grande – Quit. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Cashmere-cat-quit-
lyrics 
 

Childish Gambino – This is America. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Childish-gambino-
this-is-america-lyrics 
 

Drake – God´s Plan. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Drake-gods-plan-lyrics 
 

Elephante, Brandyn Burnette – Plans. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Elephante-plans-
lyrics 
 
Eminem – Lose Yourself. Tilgjengelig fra: https://genius.com/8078 

 

Kendrick Lamar – HUMBLE. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Kendrick-lamar-humble-
lyrics 
 

Kygo feat. Selena Gomes – It Ain’t Me. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Kygo-it-aint-me-
lyrics 
 

Maroon 5, Future – Cold. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Maroon-5-cold-lyrics 
 
Metallica – Enter Sandman. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Metallica-enter-sandman-
lyrics 
 

Paramore – Hard Times. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Paramore-hard-times-lyrics 
 

Radiohead – Creep. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Radiohead-creep-lyrics 
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Rea Sremmurd – Black Beatles. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Rae-sremmurd-black-
beatles-lyrics 
 

The Vamps, Matoma – All Night. Tilgjengelig fra: https://genius.com/The-vamps-and-
matoma-all-night-lyrics 
 

Vice, Jasmine Thompson, Skizzy Marz – Steady 123. Tilgjengelig fra: https://genius.com/Dj-
vice-steady-1234-lyrics 
 

XXXTENTACION – Look at Me! Tilgjengelig fra: https://genius.com/Xxxtentacion-look-at-
me-lyrics 
 

Eksempel loggføring av låter 

 

 
Radiohead - Creep 
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Rea Sremmurd – Black Beatles 

 

Eksempel intervjuguide, Phonofile:  

  

  

Generelt:  

Hva jobber du med for tiden? Hvilke artister jobber du med denne uka?  

  

           Spillelister:  

  

Jobber du med noen konkrete spillelister nå? I så fall hvilke?  

Hvordan jobber dere konkret med å få artister inn på spillelister, både i Spotify og Tidal (evt. 

andre)?  

I hvilken grad opplever dere at det er viktig for artister å få musikken sin plassert på ulike 

steder i strømmetjenester? (Spesifikke spillelister på Spotify? Tidal? Noen private lister eller 

lister fra andre aktører som er viktige her? Hvordan bistår dere med dette?)   

Hvordan jobber dere med å nå spesifikke målgrupper til spesifikke artister i 

strømmetjenestene? Endrer strategiene seg etter hvem dere prøver å nå – er det for eksempel 

viktig å være på spesifikke streaminglister for å nå ut til visse deler av publikummet?  
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Hvordan jobber dere i forhold til kontekstuelle spillelister (trening, fest, chill, morgenkaffe, 

mørketid etc.)? Hva tenker dere om slike lister?  

Hvorfor eller hvorfor ikke trenger vi redaksjonelle strømmetjenester eller redaksjonelle 

spillelister? Hva med algoritmestrukturerte lister? (Charts, trendinglister etc.) Er 

redaksjonelle lister bedre på anbefaling enn algoritmiske?  

I hvilken grad er det opp til artistene selv å skape gode historier/selge seg inn og "lage et 

navn for seg selv?" 	

              a. Hva mener du utgjør de gode historiene sånn generelt?  

              b. Blir apparatet bak artisten (promo/markedsføring) viktigere eller mindre viktig so

m en reaksjon på dette?  

Hvorfor er distributørrollen viktig for musikkindustrien i Norge i dag? 	

Hva synes du om det redaksjonelle innholdet strømmetjenestene tilbyr?  	

På Hvilken måte kan/kan ikke slikt innhold erstatte/utfylle den mer tradisjonelle 

musikkpressen? 	

  

Algoritmer  

Hvordan jobber dere evt. med å utnytte anbefalingsalgoritmer i strømmetjenester? 

(Annonsere/anbefale musikk mot spesifikke grupper i strømmetjenester/ sosiale 

medier? Pitche musikk for Tidal/Spotify? Kjøper annonseplass? Hvilke effekter har i så fall 

dette for musikken dere gir ut?)  

På hvilken måte kan det være en sammenheng mellom gode strømmetall og annen 

omtale/interesse (anmeldelser, annet mediestoff, konserter /arrangementer/hendelser)?  

Er det noen forskjell å jobbe med ulike sjangre inn mot strømmetjenester? 	

  

Ekstraspørsmål:  

Med tilgang til verktøy som gjør det enklere for alle å produsere og distribuere musikk har 

det vokst fram et stort amatørsegment i musikkindustrien – opplever du at en rolle som for 

eksempel Phonfile har fungerer som en portvokter for å filtrere ut støy og finne fram til 

de beste artistene? 	

Vil salget av Phonofile ha noe si for deres framtidige arbeid? 	

 


