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Forord 

Jeg vil gjerne takke Yngvar Kjus for eksemplarisk veiledning. Den har vært prega av interesse for 

temaet, god orden, og akkurat passe tydelig beskjed når det har vært på tide å sette inn støtet. Jeg vil 

også takke artistene som stilte opp i intervjuer og delte åpenhjertig om sine musikalske prosjekter. 

Jeg håper de fikk noe ut av å tenke gjennom disse tingene litt ekstra grundig, de også. Takk til 

mamma og pappa for korrekturlesning, og til Marthe for all støtte og diskusjoner som tvinger en til 

å rydde opp i argumentene sine. 

Øyvind Skjerdal 

Oslo, april 2020 
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Innledning 

Utgangspunktet for dette masterprosjektet, er en nysgjerrighet som dukket opp hos meg etter å ha 

lest artikler om opphavsrett som fortalte tilnærma motsatt fortelling av den jeg har hørt fra folk som 

driver med musikk. For meg har det virket som om omtrent alle jeg kjenner i Oslos unge 

musikkmiljø, tenker på opphavsretten som et av de beste verktøyene vi har for å få musikklivet til å 

blomstre. De ser på gjennomslag for en mer omfattende opphavsrett, som økte muligheter til å tjene 

penger på musikken sin. De ser på opphavsrettsorganisasjoner som forkjempere for låtskrivere og 

utøvere først og fremst, og opplever at organisasjonene sikrer interessene deres i en ellers nådeløs 

bransje. Musikkvitere som skriver om opphavsrett, trekker på sin side frem hvordan noen veldig få, 

rike og mektige aktører har enorm inntjening fra opphavsretten. De skriver om hvordan 

opphavsretten blir stadig mer omfattende som følge av press fra disse aktørene, og om hvordan 

opphavsretten er det helt sentrale trekket ved musikkindustrien som har gjort det mulig for tre 

plateselskaper alene å få kontroll over 75% av verdens innspilte musikk (Wikström, 2013, s. 70). De 

unge musikerne jeg kjenner fra mitt miljø, nikker i beste fall høflig anerkjennende til håndverket 

major-labler står bak når de skaper popmusikk som når opp på Spotifys topp 100-liste, men det er 

med desto mer entusiasme de hyller de som gir ut musikk på egenhånd og evner å slå igjennom på 

tross av, og ikke på grunn av, major-lablene. 

 Kontrasten mellom holdningene de to gruppene over har til opphavsrett, er slående. De har 

tilsynelatende samme engasjement for et blomstrende, mangfoldig musikkliv der det finnes 

mulighet til å slå igjennom bare musikken er god nok og tålmodigheten seig nok, men i møte med 

opphavsretten slår dette engasjementet ut i to vidt forskjellige retninger. Musikkvitere tar til orde for 

en mindre omfattende opphavsrett med kortere varighet (Toynbee, 2004), færre nærstående 

rettigheter (Bambauer, 2008) og tyngre fokus på moralske rettigheter som ikke kan forhandles bort 

(Bently & Biron, 2015; Kretchmer & Kawhol, 2004). Unge musikere registrerer for harde livet hos 

forvaltningsorganisasjonene Tono (Norske tonediktere) og Gramo, og deler Facebook-innlegg med 

protester mot enhver forandring av åndsverksloven som kan bidra til å svekke monopolet 

rettighetshavere har på bruk av og inntjening fra sine verk. Dette er grupper som potensielt burde 

utgjort en felles front for like muligheter og et mangfoldig musikkliv, men det er åpenbart noe som 

mangler i formidlinga av kunnskap om musikklivet på tvers av gapet mellom dem. 

 Det virker for eksempel klart at Tono og Gramo, som representerer forlag og plateselskaper i 

tillegg til låtskrivere og utøvere, nok ikke kan være den entydige forkjemperen for like muligheter 

for små såvel som store aktører, som mine venner tenker på dem som. Samtidig bør en ikke 

underkjenne unge musikeres opplevelse av at opphavsretten virker til deres fordel. 
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 Dilemmaet over er utgangspunktet for min interesse for opphavsrett, og grunnen til at jeg vil 

ta for meg følgende problemstilling: På hvilke måter påvirker opphavsretten musikkskaperes 

muligheter til å gjennomføre musikalske prosjekter? 

Bakgrunn 

I norsk musikkindustri blir opphavsretten ofte snakket om som noe udelt positivt for opphavere. Det 

kan virke som om en styrking av opphavsretten alltid er en styrking av låtskrivernes posisjon, og at 

gjennomslag for rettighetsorganisasjoner som Tono og Gramo, er gjennomslag for låtskrivere og 

utøvende musikere. Disse organisasjonene representerer til sammen over 60.000 medlemmer, og 

blant dem er det både låtskrivere, forlag, utøvende musikere og plateselskaper. Det virker 

usannsynlig at en så stor og sammensatt gruppe av folk og selskaper som skriver, spiller inn, spiller 

av, fremfører, legger til rette for, tjener penger på, utgir, produserer, investerer i og lever av musikk, 

alle har samme interesser i måten organisasjonene forvalter rettigheter på. 

 «Relativt få tjener en forholdsvis stor del av pengene», skrev Tonos administrerende direktør i 

årsrapporten for 2018 (Tono, 2018a, s. 4). Rapporten Hva nå fra BI, slår fast at de 10% av Tono-

medlemmene med høyest inntjening fra strømmetjenester i 2017, sto for nesten 80% av inntektene, 

mot 60% i 2010 (Eidsvold-Tøien et al., 2019, s. 3). Dagbladet kunne etter Tono-avregningen i 

oktober 2019, avdekke at det ikke var noen kvinner blant de ti som fikk utbetalt mest, og at kun 15 

av totalt 105 millioner som ble utbetalt, gikk til kvinnelige komponister (Grønneberg, 2019). Både 

når det gjelder inntekt og kjønn er altså tendensen en mot økt ulikhet mellom Tono-medlemmer, 

med økt konsentrasjon av rikdom i toppen. 

 I den grad opphavsrett er den viktigste ressursen i musikkindustrien, slik min kommende 

gjennomgang av noen av Patrik Wikströms poenger fra boka The Music Industry vitner om, 

representerer den høye konsentrasjonen av inntekter fra verksrettigheter en helt sentral utfordring. 

Noen få profiterer i mye større grad enn andre på dagens opphavsrettssystem, og derfor følger det 

med all sannsynlighet at noen i mye større grad enn andre har mulighet til å gjennomføre sine 

musikalske prosjekter. 

 I dette masterprosjektet har jeg derfor gjort intervjuer med sikte på å finne ut av hvordan 

norske musikkskapere opplever at opphavsretten påvirker deres muligheter til å gjennomføre 

musikalske prosjekter. Gjennom intervjuene har jeg blant annet forsøkt å belyse hva slags insentiv 

opphavsrettssystemet kan gi til å skape musikk. Åndsverklovens formål er å «gi rettigheter til de 

som skaper, fremfører eller investerer i åndsverk eller nærstående prestasjoner og arbeider, og slik 
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også gi insentiv til kulturell produksjon» (2018, § 1-1). Intervjuene jeg har gjort bidrar blant annet 

til å belyse hvordan rettighetene i praksis fordeles mellom slike aktører, hva slags implikasjoner det 

har for hvordan vi bør forstå insentivet opphavsretten gir til å skape musikk, og hvordan 

opphavsretten påvirker musikkskaperes mulighet til å gjennomføre sine prosjekter. 

 Den overnevnte konsentrasjonen av inntjening fra opphavsrett hos noen ganske få, er noe av 

det som gjør det interessant å undersøke hvordan opphavsretten påvirker musikkskaperes 

muligheter. Dersom denne konsentrasjonen også er et uttrykk for en skjev fordeling av mulighetene 

til å gjennomføre musikalske prosjekter, representerer den en trussel mot mangfoldet i norsk 

musikkliv. Om det videre er slik at opphavsretten bidrar til å forsterke disse forskjellene, er det god 

grunn til å revurdere måten den er innrettet på. 

 Min bruk av begrepet musikkskapere, bygger til dels på rollene Tono og Gramo legger til 

grunn for registrering av verk i sine systemer. Musikkskapere er komponister, tekstforfattere, 

arrangører, utøvere, dirigenter og studioprodusenter. Min forståelse av begrepet musikalske 

prosjekter bygger på Anna Stilz sin beskrivelse av omfattende livsplaner, som innebærer en 

vurdering av hva det er ved slike prosjekter som gjør dem moralsk relevant. Det kommer jeg tilbake 

til mot slutten av teoridelen, men bruken av begrepet er jevnt over i tråd med dagligdags bruk. 

 Som teoretisk utgangspunkt for min forståelse av opphavsretten og insentivet den kan gi til å 

skape musikk, tar jeg blant annet i bruk teori fra Second Treatise of Government av John Locke 

(1689/2015). Jeg argumenterer for at lockeansk filosofi er godt egnet til å belyse spørsmål om 

intellektuell eiendom, og jeg peker på at sammenstillingen av rettigheter og insentiver i 

åndsverkslovens formålsparagraf, er uttrykk for en arv fra John Locke som gjør filosofien hans helt 

sentral for å forstå opphavsretten. Min lesning av Locke er også utgangspunktet for en diskusjon av 

opphavsrettssystemet, der jeg argumenterer for at opphavsretten ville vært mer i tråd med 

fornuftsgrunnlaget den hviler på, om opphavsrettssystemet ga større samsvar mellom moralske og 

økonomiske rettigheter. 
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Teori: Opphavsretten, musikkindustrien og John Locke 

I boka The Music Industry (2013) definerer Partik Wikström musikkindustrien som en 

opphavsrettsindustri. Han hevder at opphavsretten er det som gjør det mulig å gjøre musikk til en 

salgsvare, og at opphavsretten derfor er så viktig for musikkindustrien at den er å betrakte som en 

opphavsrettsindustri (2013, s. 17). At opphavsretten spiller en så viktig rolle i musikkindustrien, er 

bakgrunnen for at jeg har valgt å undersøke musikkskaperes muligheter i lys av opphavsrett. Om det 

stemmer at den spiller en så viktig rolle, er måten opphavsretten påvirker musikkskaperes 

muligheter på, helt sentral. 

 Jeg skal nå presentere hvordan opphavsretten er innretta, med Simon Frith & Lee Marshall sin 

bok Music and Copyright fra 2004 som startpunkt. For å gi et utfyllende bilde, bygger jeg også 

presentasjonen på informasjonsmateriell og årsrapporter fra organsisasjonene Tono og Gramo, som 

forvalter rettigheter i Norge. Etter å ha gjennomgått noen av opphavsrettssystemets mindre 

bestanddeler, kommer jeg tilbake til Wikströms beskrivelse av musikkindustrien som 

opphavsrettsindustri. Da er det med fokus på noen av de litt bredere aspektene ved opphavsretten og 

rollen den spiller i musikkindustrien. 

 Etter gjennomgangen av litteratur tilknytta opphavsrett og musikkindustrien, gir jeg en 

presentasjon av John Lockes blandingssteori og hvordan den kan forstås i møte med opphavsrett. 

Jeg mener at Lockes teori gir innsikt i hvordan en bør forstå en viktig del av fornuftsgrunnlaget 

opphavsretten forsvares på, nemlig idéen om at opphavsretten gir insentiv til å skape. Videre gir 

lockeansk teori et grunnlag for å forstå rettigheter til musikk og hvordan disse påvirker 

musikkskaperes muligheter til å gjennomføre sine prosjekter. 

Opphavsretten 

Opphavsretten består av flere forskjellige rettigheter, og en kan skille bredt mellom moralske og 

økonomiske rettigheter (Wikström, 2013, s. 18). 

 Frith & Marshall beskriver i hovedsak fire økonomiske rettigheter i kapittelet «Making Sense 

of Copyright» (2004, s. 7-9). Idet noen skaper en låt, får de verksrettigheter til den. En slik 

verksrettighet er fremføringsrettigheten, som innebærer retten til å fremføre komposisjonen 

offentlig. En annen er rettigheten til å spille inn låta, kalt enten mekaniske rettigheter, innspillings- 

eller lydfestings-rettigheter. Retten til selve innspillinga av et verk, kalles masterrettighet. Til sist 

kommer utøveres rettigheter til egen fremføring, som gjelder for innspillinger av slike fremføringer. 

I live-sammenheng finnes det ingen slik utøverrettighet. De overnevnte rettighetene gir ifølge Frith 
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& Marshall normalt en eksklusiv rett til å kopiere, adaptere, distribuere, fremføre offentlig og 

kringkaste verk (2004, s. 7). 

 I tillegg til de økonomiske rettighetene over, vektlegger noen land moralske rettigheter. De 

omfatter forfatterens rett til å bli kreditert som forfatteren av sitt verk, og retten til integritet, som 

skal forhindre nedlatende bruk av verket, av hensyn til forfatterens gode navn og rykte (Frith & 

Marshall, 2004, s. 10). De skal også beskytte mot falsk kreditering (Potter, 2012, s. 367). I 

tradisjoner som vektlegger moralske rettigheter, har forfatteren i tillegg en rett til å bestemme 

hvorvidt og når et verk skal publiseres, og en rett til både å trekke tilbake og endre et publisert verk. 

Moralske rettigheter har gjerne vært sett på som personlighetsrettigheter, basert på en forståelse av 

at verket utviser skaperens personlighet, og at det derfor finnes en tilknytning mellom opphaveren 

og verket (Rognstad, 2019, s. 35; Van Gompel, 2015, s. 128). Moralske rettigheter kan følgelig ikke 

gis bort; musikkskapere har dem i kraft av å være de som har skapt musikken (Biron, 2015, s. 27). 

 Økonomiske rettigheter kan gis bort. Det er derfor ingen selvfølge at musikkskaperen er den 

som innehar disse rettighetene; de kan lisensieres bort eller overføres til andre (Frith & Marshall, 

2004, s. 7). I praksis forvaltes slike rettigheter gjerne kollektivt av organisasjoner (Frith & Marshall, 

2004, s. 8). I Norge forvalter for eksempel Tono fremføringsrettigheter for over 33 000 medlemmer, 

og de har overdratt forvaltningen av medlemmenes lydfestingsrettigheter til NCB (Nordic 

Copyright Bureau) (Tono, 2018a, s. 6). 

 Medlemmer må registrere verk de skaper i Tono sin database, og basert på registreringen 

forvalter Tono rettighetene til verket og gir utbetalinger til de som er registrert med rettigheter til 

verket. Tono opererer med anbefalte prosentsatser tilknytta fordeling av verksrettigheter. 

Prosentsatsene er basert på hva slags rolle en aktør har hatt når verket er blitt til. Tekstandelen er for 

eksempel i utgangspunktet på 50%, mens forlagsandelen er på 33,3% (Tono, 2010). Fordelinga av 

økonomiske rettigheter i dette systemet er et resultat av uformelle prosesser, og valg om fordeling 

av rettigheter til verk er gjerne «mer pragmatiske og strategiske enn prinsipielle» (Kjus, 2019, s. 

13). Det er følgelig ingen automatikk i at et verk blir registrert i tråd med Tonos anbefalte 

fordelingsnøkkel. 

 Masterrettigheter er rettighetene til selve innspillingen av en låt. Ifølge Frith & Marshall er det 

vanligvis selskapet som organiserer og publiserer innspillingen som eier disse rettighetene (2004, s. 

8). Digital teknologi har imidlertid gjort låtskrivere og artister mindre avhengig av selskaper for å få 

realisert en innspilling, og i Norge eier derfor stadig flere rettighetene til innspillinger de har gjort 

av egen musikk (Eidsvold-Tøien et al., 2019, s. 74). Denne muligheten er imidlertid sannsynligvis 
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tilknytta tilgang på og evnen til å ta i bruk innspillingsteknologi. Har en slik tilgang, er en kanskje 

mindre avhengig av hjelp utenfra (se Lorentzen, 2009). 

 I Norge forvalter organsisasjonen Gramo både masterrettigheter og utøverrettigheter, og i 

likhet med Tono har de en database, hvor opphavere registrerer bidragsytere på en innspilling. 

Typisk sett vil utøvere som har bidratt på innspillingen være medlemmer av Gramo, og 

registreringen av informasjon om innspillinga vil være et grunnlag Gramo forvalter disse utøvernes 

rettigheter på. Masterrettighetene til innspillinga blir også forvaltet av Gramo, som gir utbetalinger 

til henholdsvis utøverne og mastereiere basert på offentlig bruk av innspillingen. Denne fordelinga 

er 50/50 mellom utøvere og mastereier (Gramo, 2020a). I tillegg opererer Gramo med en 

fordelingsnøkkel som vekter utøvernes ulike roller ulikt (Gramo, 2020b). Rollekode A gjelder solist, 

soloartist, featured artist og fast bandmedlem. Rollekode B gjelder musikere som ikke er faste 

bandmedlemmer, samt medlemmer av orkestre og kor. Rollekode C gjelder dirigent og musikalsk 

leder. Kode A vil gi høyere inntjening enn kode B, og om det er 6 utøvere eller færre vil kode B gi 

høyere inntjening enn kode C (Gramo, 2020c). En eventuell fordeling av masterrettighetene mellom 

forskjellige aktører vil være et resultat av forhandlinger mellom plateselskap og artist; Gramo har 

ingen fordelingsnøkkel for slike. 

 Både Tono og Gramo har medlemmer som potensielt kan stå i en interessekonflikt. I Gramo 

skiller en mellom produsentsektor og utøversektor (Gramo, 2018, s. 11), mens en i Tono skiller 

mellom opphavere og forlag (Tono, 2018a, s. 6). Disse aktørene sitter gjerne på hver sin side av 

forhandlingsbordet, og organisasjonene forvalter altså rettigheter på vegne av aktører med til dels 

motstridende interesser. 

 Frith & Marshall understreker at opphavere og utøveres forhandlingsposisjon er svak i møte 

med forlag og plateselskaper (2004, s. 11). Musikkskapere er avhengige av hjelp fra slike aktører 

for å få «publisert, reprodusert og distribuert verkene sine til offentligheten», og mange ser seg 

derfor nødt til å gi bort rettigheter i bytte mot slik hjelp. Låtskrivere inngår avtaler med forlag, som 

kjøper retten til å utnytte låtskriverens produksjon i et bestemt tidsrom (Greenfield & Osborn, 2004, 

s. 96). Artister inngår avtaler med plateselskaper for å få realisert og distribuert innspillinger av 

musikken sin. Ruth Towse skriver at veldig få artister har særlig forhandlingsmakt i møte med 

forlag og plateselskaper (2004, s. 63). De må enten akseptere tilbudet de blir gitt eller droppe hele 

avtalen. Hun understreker også at musikkskapere gjennom royalty-baserte avtaler med forlag binder 

seg til risikoen ved investeringer i produksjon av musikk, uten nødvendigvis å bli belønnet 

tilsvarende. Towse stiller spørsmål ved hvorvidt opphavsretten tjener «typiske artister» i det hele 
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tatt, blant annet fordi store deler av inntektene fra opphavsrett ved salg av musikk ender opp hos 

andre aktører etter slike avtaler (2004, s. 65). 

 Ifølge Frith & Marshall har denne frasigelsen av rettigheter resultert i en musikkindustri med 

enorm konsentrasjon av makt og rikdom hos noen få selskaper (2004, s. 11-14). Fordi mange 

musikkskapere har overdratt rettigheter til egne verk til selskaper de har jobbet med, har disse 

selskapene hatt muligheten til å samle rettigheter til store kataloger med musikk som de tjener 

penger på. Fordi slike rettigheter gjerne har lang varighet (Toynbee, 2004, s. 134), representerer 

konsentrasjonen av rettigheter til store deler av verdens musikk hos noen få, en skjevfordeling som 

med dagens langvarige rettigheter sannsynligvis kommer til å bestå i uoverskuelig fremtid. 

 Utviklingen mot økt konsentrasjon er beskrevet fra et norsk perspektiv i rapporten Hva nå 

(Eidsvold-Tøien et al., 2019). Funnene i den er i tråd med tendensen jeg har beskrevet over, og jeg 

vil i tillegg trekke frem inntektsulikheten blant Tono-medlemmer som kommer frem der. Som nevnt 

i innledningen til denne oppgaven, mener Tonos administrerende direktør at «relativt få tjener en 

forholdsvis stor del av pengene» (Tono, 2018a). I Hva nå presenteres tall som støtter dette utsagnet; 

70% av inntektene fra Tono gikk til de 10% av medlemmene med høyest inntekt (Eidsvold-Tøien et 

al., 2019, s. 112). De siste 30% av utbetalingene deles altså på 90% av medlemsmassen. Denne 

ulikheten var mer eller mindre den samme i 2017 som i 2010, men rapportforfatterne understreker 

at digitalisering sannsynligvis vil gi økt ulikhet (2019, s. 114). Tall som bare inkluderer opphavere 

med inntekt fra digitale kilder viser en konsentrasjon i 2017 der 78% av inntektene tilfaller det 

tiende persentilet, mot 58% i 2010 (2019, s. 113). Rapportforfatterne tror at de som tjener mest i 

Norge ikke har vært så sårbare i møte med digitaliseringen, og at det er grunnen til at ulikheten 

digitaliseringen har ført med seg fremdeles ikke har slått ut i oversikten over totale utbetalinger 

(2019, s. 114). Denne ulikheten kommer altså til å bli mer synlig i fremtiden. 

Musikkindustrien 

Over har jeg beskrevet sider ved opphavsretten som musikkskapere forholder seg mer eller mindre 

direkte til. Opphavsretten har imidlertid også en påvirkning på mulighetene deres mer indirekte, 

gjennom måten den preger hele musikkindustrien på. Musikkskaperes prosjekter utgjør jo tross alt 

en del av denne industrien. Derfor skal jeg nå ta for meg Patrik Wikströms beskrivelse av 

musikkindustrien mer generelt. 

 Wikström definerer musikkindustrien som en opphavsrettsindustri, fordi opphavsretten er det 

som gjør det mulig å selge og tjene penger på musikken en skaper (2013, s. 17). Han får støtte fra 

Greenfield & Osborn, som hevder at «copyright is the vehicle that drives the music 
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business» (2004, s. 89). Det at den er bygd på opphavsrett, kan altså ses på som et definerende trekk 

ved musikkindustrien, og for Wikström er det det aller viktigste trekket. 

 Videre er det ifølge Wikstrøm slik at opphavsretten blir stadig viktigere jo lenger inn i den 

digitale tidsalderen vi kommer (2013, s. 19). Det er blant annet fordi produkter med opphavsrett er 

informasjonsgoder som kan digitaliseres, og fordi digitaliseringen har ført med seg stadig flere 

internasjonale avtaler som utvider opphavsrettens omfang. Samtidig er tilgangen på musikk mye 

mer omfattende enn før, og Wikström beskriver en økende informasjonstetthet i musikkindustrien 

som følge av digitaliseringen. Følgende sitat fra Herbert Simon i Wikströms bok kaster lys på 

eventuelle muligheter og utfordringer det måtte medføre: «a wealth of information creates a poverty 

of attention» (2013, s. 21). Hva slags muligheter en har til å leve av musikk en lager, henger 

sammen med evnen til å bryte overflaten i informasjonshavet. Om en evner å kjempe til seg folks 

oppmerksomhet slik at folk lytter til og bruker musikken, gir bruken rettighetshaveren inntekter 

gjennom opphavsrettssystemet. På bakgrunn av denne dynamikken er en forståelse av 

musikkindustrien som opphavsrettsindustri, nyttig om en vil undersøke opphaveres muligheter til å 

gjennomføre sine prosjekter. Et sentralt aspekt ved det å gjennomføre et musikalsk prosjekt virker å 

være evnen til å gjøre seg synlig i informasjonshavet, slik at folk tar musikken i bruk på en måte 

som genererer inntekter fra opphavsrett. 

 Wikström trekker frem at opphavsrettsindustrier gjerne er preget av usikkerhet (2013, s. 23). 

Den kommer av at ingen vet hva det er som blir populært og får oppmerksomhet i mylderet av 

informasjon. Det vil følgelig alltid være ganske stor risiko forbundet med investeringer i produksjon 

av opphavsrettsbeskyttet materiale, da ingen kan garantere at investeringene betaler seg. Wikström 

introduserer begrepet sunkne kostnader når han skriver om utgifter tilknytta den første kopien av et 

opphavsrettsbeskytta produkt (2013, s. 24). Han beskriver hvordan kostnadene ved å lage den første 

kopien er mer eller mindre de samme uavhengig av hvor mange kopier en ender opp med å 

produsere og selge. Om et prosjekt av en eller annen grunn skulle strande før salget av kopier har 

skutt fart, er utgiftene tilknytta produksjonen sunkne, fordi de ikke kan hentes ut igjen eller har 

skapt noe som kan brukes på en annen måte. 

 Utgiftene i et slikt prosjekt er imidlertid lavere etter at den første kopien er laget. Det er for 

eksempel mye billigere å kopiere en CD, enn det er å spille den inn i utgangspunktet. Digitale 

kopier er kanskje enda billigere. Når en først kommer seg forbi det mange kaller «break even»-

punktet, altså punktet der salg av produktet har generert like mye penger som produksjonen av det 

kosta, finnes det ifølge Wikström gode muligheter til å tjene penger, nettopp fordi de største 

kostnadene er tilbakelagt og det er billig å produsere kopier. 
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 Wikström trekker videre frem at konkurransen i opphavsrettsindustrier er mer monopolistisk 

enn i andre industrier. Fordi opphavsretten skal beskytte materiale som er «originalt» og et resultat 

av «frie og kreative valg» (Van Gompel, 2015, s. 99), konkurrerer aktører i opphavsrettsindustrier 

med produkter som er ulike hverandre. Wikström beskriver hvordan dette gjør musikkmarkedet til 

et marked med monopolistiske trekk. Konkurransen skjer mellom noen få, store aktører 

(oligopolister) som produserer differensierte produkter, og det er substansielle etableringshindre for 

andre aktører (Wikström, 2013, s. 34). Ruth Towse forklarer oligopolet til slike aktører med at 

kostnadene ved å skape kreativt innhold er høye sammenlikna med kostnadene ved å levere dem, og 

hun understreker at det er et klassisk kjennetegn ved «naturlige monopoler» (2013, s. 60). 

Etableringshindrene for mindre aktører i et slikt system, kommer blant annet av at kostnadene ved å 

skape et produkt er så høye. 

 Wikström beskriver en utvikling i musikkindustrien der denne konsentrasjonen av makt hos 

noen få oligopolister blir stadig sterkere. Blant annet viser gjennomgangen hans av plateselskapers 

historie hvordan store multinasjonale selskaper gang på gang har tatt opp i seg mindre selskaper 

(2013, s. 73), og med det har de fått kontroll over en stadig større del av verdens innspilte musikk. I 

2011 kontrollerte Universal Music Group 28% av det globale musikkmarkedet. Sony Music 

Entertainment kontrollerte 22%, mens Warner Music Group kontrollerte 15%. EMIs katalog, som 

utgjorde 11% av markedet, ble overtatt av Universal da EMI ble delt opp og solgt samme år 

(Wikström, 2013, s. 79). Samlet sett kontrollerte altså tre selskaper 76% av verdens musikk etter 

Universals overtakelse. Wikströms gjennomgang viser en ganske jevn utvikling i retning av økt 

konsentrasjon over mange år, og nyere tall Hjelmbrekke bruker viser at utviklingen har skutt fart de 

siste årene, og særlig i Norge. I 2016 kontrollerte Universal, Sony og Warner henholdsvis 33, 33 og 

21 prosent av det norske markedet; til sammen 87% (Hjelmbrekke, 2017, s. 31). 

 Om dannelse av oligopoler medfører etableringshindre slik Wikström og Towse hevder, finnes 

det altså betydelige etableringshindre i Norge for alle som ikke er tilknyttet et av disse tre 

selskapene. Dette trekket ved musikkindustrien påvirker sannsynligvis norske musikkskaperes 

muligheter i betydelig grad. 

 Et siste poeng fra Wikström som jeg ønsker å trekke frem, handler om økonomiske insentiver. 

Han skriver at mange entrepenører i opphavsrettsindustriene er motivert av andre ting enn profitt og 

økonomisk verdi. Den siden av industrien er for mange et nødvendig onde, fordi en har regninger å 

betale (Wikström, 2013, s. 25). For entrepenører med slik motivasjon, er det imidlertid ikke 

nødvendig å maksimere profitt. Det holder å tjene nok til at en klarer å holde de prosjektene en 

ønsker å gjennomføre på beina (2013, s. 26). Store selskaper har imidlertid et ytre press på seg fra 
Side   av  9 53



for eksempel aksjonærer, som gjør at de er tvunget til å fokusere på å maksimere profitt. Wikström 

skiller derfor mellom den indre motivasjonen en kan finne i små selskaper, nemlig gleden ved 

uavhengighet og det å skape noe nytt, og den ytre en kan finne i store selskaper, som han mener 

primært er drevet av behovet for å levere på neste forretningsplan (2013, s. 30). Wikström 

problematiserer konsentrasjonen i musikkindustrien først og fremst ved å trekke frem konsekvensen 

for mangfoldet i musikklivet. En fare er at opphavsretten bidrar til et system som gir enfoldig 

kulturell produksjon, fordi store deler av produksjonen skjer i selskaper der en i stor grad er nødt til 

å ta økonomiske hensyn, heller enn å la seg motivere av kreativitet og gleden ved å skape noe nytt. 

John Locke 

I åndsverksloven sin beskrivelse av formålet med opphavsretten, blir insentivet den gir til å skape 

trukket frem. I lovens § 1 første ledd formuleres det på følgende måte: «Formålet med loven er å gi 

rettigheter til de som skaper, fremfører eller investerer i åndsverk eller nærstående prestasjoner og 

arbeider, og slik også gi insentiv til kulturell produksjon.» (Åndsverksloven, 2018). Rognstad 

understreker at hvorvidt rettigheter faktisk gir slike insentiver, er et omstridt spørsmål, og at det 

finnes et balansehensyn i norsk opphavsrett tilknytta brukeren og allmennhetens interesser, satt opp 

mot opphaverens (Rognstad, 2019, s. 34ff; se også Macklem, 2012, s. 251-252). For å forstå disse 

insentivene og hensynene som må veies mot hverandre bedre, skal jeg nå ta for meg John Lockes 

blandingsteori, som flere andre trekker frem som en viktig del av opphavsrettens fornuftsgrunnlag 

(Rognstad, 2019; Kretchmer & Kawhol, 2004; Van Eechoud, 2015; Biron, 2015). 

 Tanken om at opphavsrett til det skapte gir et insentiv til å skape, vekker assosiasjoner til John 

Lockes tanke om at en fortjener fruktene av sitt arbeid. Derfor skal jeg nå presentere hans 

blandingsteori og mitt syn på hvordan en bør forstå den i møte med intellektuell eiendom, som 

opphavsretten beskytter. Denne teorien danner den viktigste delen av grunnlaget for min senere 

diskusjon av opphavsrettens påvirkning på mulighetene til de som skaper musikk. 

 John Locke presenterer sin teori om eiendomsrett i boka Second Treatise of Government. 

Teorien baserer seg på et blandingsargument, der en blander sitt arbeid med eksterne objekter og 

med det får rettigheter til dem. Fordi mennesker har en naturlig rett sin egen kropp og arbeidet de 

utfører med kroppen, «The «labour» of his body and the «work» of his hands, we may say, are 

properly his» (Locke, 1689/2015, s. 15), har de også rett på eierskap til fruktene arbeidet deres 

bringer frem: «he hath mixed his labour with it […] and thereby makes it his property» (1689/2015, 

s. 15). Locke knytter altså arbeid til eierskap. «As much land as a man tills, plants, improves, 

cultivates, and can use the product of, so much is his property», skriver han (1689/2015, s. 17). 
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 Retten til fruktene av eget arbeid, er først og fremst begrunnet i at arbeid skaper en merverdi 

som kommer alle mennesker til gode. Locke understreker at arbeidet en utfører er verdifullt, all den 

tid det forbedrer jorda til fordel for alt liv. Han formaner til å «improve [earth] for the benefit of 

life» (1689/2015, s. 17). Det er viktig å forstå hvor sentralt dette poenget er. Til grunn for hele sin 

teori, legger Locke at: «God, who hath given the world to men in common, hath also given them 

reason to make use of it to the best advantage of life, and convenience. The earth, and all that is 

therein, is given to men for the support and comfort of their being.» (1689/2015, s. 14). 

 Locke er opptatt av konsekvensene av eiendomsretten han forsvarer, og deler av begrunnelsen 

for den, baserer han på at konsekvensen av et system med eiendomsrett, er et samfunn med 

arbeidsomme mennesker. Grunnen til at eiendomsretten gir et godt samfunn, er ifølge Locke at den 

gir mennesker et insentiv til å arbeide og forbedre jorda til fordel for hverandre. Insentivet kan 

formuleres slik: Mennesker arbeider fordi de vet at de får eierskap til det de blander sitt arbeid med. 

Siden denne oppgaven handler om opphavsrett og musikkskapere, er det nærliggende også å 

formulere det slik: Musikkskapere skaper musikk fordi de vet at de får rettigheter til den. 

 Samtidig som han trekker frem konsekvensene av eiendomsretten, bygger Locke sin teori på 

at mennesket har visse naturlige rettigheter som aldri skal krenkes, uansett konsekvens. En handling 

som krenker et annets menneskes eierskap til egen kropp, er for eksempel gal i seg selv og i strid 

med naturretten, uavhengig av handlingens øvrige konsekvenser. Og eierskapet til det en har 

blandet sitt arbeid med, følger den naturlige retten en har til eierskap over sin kropp og sitt arbeid. 

Mens det lockeanske insentivet i forrige avsnitt er konsekvensorientert og utilitaristisk, er tanken 

om at mennesket har visse ukrenkelige rettigheter deontologisk. Locke har altså en fot i to ulike 

tradisjoner, den utilitaristiske og den deontologiske, og innsikt fra begge hører med i normative, 

lockeanske vurderinger. For å være i tråd med Lockes teori, må opphavsretten beskytte naturlige 

rettigheter, samtidig som systemet må gi konsekvenser som er til hjelp for mennesket. 

 En kan kanskje se opphavsrettens moralske og økonomiske rettigheter i lys dette tosidige ved 

Lockes teori. De økonomiske rettighetene er først og fremst utilitaristisk begrunna (Schuster, 2015, 

s. 447), mens de moralske fremstår mer som naturlige rettigheter, i og med at de ikke kan gis bort.  

 Locke innfører et helt sentralt forbehold i sin teori for å hindre noen potensielle negative 

konsekvenser som kan følge eiendomsretten. Denne kalles gjerne Lockes proviso, og innebærer en 

forutsetning om at det må være nok igjen til andre, etter at en ressurs har blitt ervervet. Locke 

bruker ordene «enough and as good left» når han understreker at hensynet til andres muligheter til å 

erverve tilsvarende ressurser er sentralt. «For he that leaves as much as another can make use of, 

does as good as take nothing at all. No body could think himself injured by the drinking of another 
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man, though he took a good draught, who had a whole river of the same water left him to quench 

his thirst.» (1689/2015, s. 17). Her er det tydelig at Locke legger til grunn en rik tilgang på 

ressurser. Likefullt kommer det frem at én persons eiendomsrett kan fungere krenkende overfor en 

annen, dersom én ved å ta for mye ressurser ut av felleseiet begrenser en annens muligheter til å 

tilegne seg «nok og like godt».  Jeremy Waldron understreker at enhver rettighet fører med seg en 

plikt hos andre til ikke å bryte den, og at rettigheter derfor kan begrense andres muligheter minst 

like mye som de gir muligheter til rettighetshaveren (1992, s. 843-844). Balansehensynet i norsk 

opphavsrett kan ses i lys av Lockes proviso; det søker å begrense omfanget av rettigheter, av hensyn 

til andres mulighet til å ta i bruk verk. 

 Provisoen brukes av noen til å rettferdiggjøre omfordeling basert på lockeansk teori. Selv om 

Locke av noen tas til inntekt for sterk beskyttelse av individets rett til fruktene av sitt eget arbeid 

(Malnes & Midtgaard, 2009, s. 93), og med det motstand mot å skattelegge disse, åpner provisoen 

for en annen forståelse der hensynet til like muligheter står sterkere. Michael Otsuka er én av dem 

som tar til orde for en slik forståelse av Locke (1998). Han tolker hensynet til lik mulighet til 

velferd hos Locke som sterkt, og mener at det ligger en formaning i Lockes teori om å omfordele 

ressurser av hensyn til mulighetslikhet. Begrunnelsen hans er at praktisk talt all inntekt er generert 

på basis av fellesressurser og ikke et resultat av én persons arbeid, og at om noens ervervelse av 

fellesressurser går på bekostning av andres mulighet til å tilegne seg nok og like godt, er det i strid 

med Lockes proviso (Otsuka, 1998). Jeg deler Otsukas syn, og baserer meg på en tolkning av 

lockeansk teori som åpner for omfordeling av hensyn til lik mulighet til velferd. 

 I mange av sine eksempler beskriver Locke materiell eiendom. Fordi musikk og annet 

opphavsrettsbeskyttet materiale er immateriell eiendom, har teorien kanskje noen andre 

implikasjoner for musikk enn for eksempel landområder og plommer, som Locke bruker som 

eksempler i sin bok. 

 Én åpenbar forskjell mellom materiell og intellektuell eiendom, knytter seg til den 

automatiske ekskluderingen bruk av mange materielle ressurser fører med seg. Om jeg bygger et 

hus på en tomt jeg har kjøpt, kan ikke naboen bygge sitt der mitt står. Bruk av opphavsrettsbeskytta 

materiale fører ikke nødvendigvis med seg samme form for ekskludering av andres bruk. Om jeg 

skriver en sang som jeg har tenkt til å spille for vennene mine, er det mulig for naboen å spille den 

samme sangen for sine venner, uten at hennes bruk nødvendigvis kommer i konflikt med min. En 

konflikt kan imidlertid oppstå om det er slik at vi har de samme vennene, og om disse er venner 

som ikke har tålmodighet til å høre den samme sangen to ganger. Da kommer naboens bruk av mitt 

åndsverk i konflikt med min plan om å bruke det selv. 
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 Til tross for den tydelige forskjellen mellom materiell og intellektuell eiendom jeg har trukket 

frem over, mener jeg de grunnleggende prinsippene hos Locke er nyttige i møte med musikk og 

opphavsrett. Idéen om at en fortjener fruktene av sitt arbeid gjør seg gjeldende på samme måte, og 

det samme gjør argumentet om at utsiktene til dem gir et insentiv til å arbeide. Betydningen av 

provisoen er også viktig i møte med musikk; for eksempel har noen knyttet en bekymring over 

opphavsrettens stadig større omfang, til at tilgangen til en felles kulturarv er mindre for 

musikkskapere nå enn før (Frith, 2004, s. 171; Macklem, 2012, s. 212; Simpson-Jones, 2010, s. 

1090). At menneskene er gitt verden for at den skal komme dem til gode, er også et viktig prinsipp 

hos Locke som vurderinger av fordeling av intellektuell eiendom kan gjøres på grunnlag av. 

Planer og prosjekter-varianten 

Én variant av Lockes blandingsteori som gir gode forslag til hvordan en kan forstå Lockes teori i 

møte med musikk og opphavsrett, knytter rettigheter til folks mulighet til å gjennomføre sine planer 

og prosjekter. Å blande sitt arbeid med noe, handler da om å inkorporere det i sine planer og 

prosjekter. I den grad en trenger eksklusive rettigheter til dem for at det skal være mulig, kan slike 

rettferdiggjøres. En kan kalle denne varianten for planer og prosjekter-varianten av lockeansk teori, 

og forfattere som har bidratt til denne er blant andre Waldron (1992), Simmons (1992), Nine (2008) 

og Stilz (2013). Anna Stilz gir en særlig helhetlig og tydelig gjennomgang, og jeg tar derfor 

utgangpunkt i hennes bidrag. 

 Fordelen med å ta i bruk Stilz sin variant av lockeansk teori, er at den tilbyr en 

operasjonalisering av den lockeanske idéen om at mennesket er gitt jorda for sin egen selvbevaring, 

og det på en måte som gjelder uavhengig av hva slags type eiendom det er snakk om. Det Stilz tar 

for seg, er hva som kan rettferdiggjøre territorielle rettigheter. Hun trekker frem fire typer livsplaner 

og prosjekter som er moralsk relevante basert på lockeansk teori, og gjør vurderinger av territorielle 

rettigheter på grunnlag av om de gjør slike planer og prosjekter mulige. På liknende måte kan 

opphavsretten vurderes basert på om den gir musikkskapere mulighet til å gjennomføre sine 

musikalske prosjekter, slik problemstillingen min inviterer til. 

 Når Stilz vurderer et folks rett til et område, skjer det med utgangspunkt i at muligheten til å 

leve på det bestemte området, er sentralt for folks livsplaner og prosjekter (2013, s. 334). Ut fra 

Lockes idé om at verden er gitt mennesket for at den skal komme dem til gode, understreker Stilz at 

vår personlige velferd i stor grad beror på hvorvidt vi lykkes med moralsk relevante prosjekter som 

vi gir oss i kast med (2013, s. 335). Med fokus på territorielle rettigheter, skriver hun at muligheten 

til å lykkes med viktige prosjekter, henger sammen med hvorvidt en trygt kan regne med å kunne 
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leve på et bestemt område i fremtiden. Det er dette som for Stilz rettferdiggjør territorielle 

rettigheter. Det samme argumentet gjør seg slik jeg forstår det også gjeldende når det kommer til 

rett til intellektuell eiendom og opphavsrett; rettigheter til musikk kan gi muligheter til å lykkes med 

musikalske prosjekter, og det kan rettferdiggjøre opphavsretten. 

 Stilz skiller mellom omfattende og perifere planer, og tillegger moralsk vekt til de første 

(2013, s. 336-337). Hun understreker at alle har interesse av rettigheter til områder som er sentrale 

for gjennomføringen av livsplaner, og at muligheten til å handle basert på verdier som gjør livene 

våre meningsfulle, er av moralsk betydning (2013, s. 337). I denne oppgaven legger jeg til grunn at 

muligheten til å gjennomføre musikalske prosjekter er av liknende betydning. De gjør liv 

meningsfulle, og opphavsrettigheter kan derfor rettferdiggjøres i den grad de muliggjør slik 

aktivitet. 

 Stilz trekker frem fire kategorier av omfattende livsplaner og prosjekter: Økonomiske 

handlinger, deltakelse i organiserte fellesskap, personlige relasjoner og lokal tilknytning (2013, s. 

338-339). Slik jeg ser det, vil de tre første med mild tilpassing også være relevant med tanke på 

opphavsrett, og når det gjelder tilknytning, har jeg et forslag til hvordan en bør forstå musikalske 

prosjekter og opphavsrettens påvirkning på folks muligheter i lys av denne delen av Stilz teori. 

 I min analyse knytter jeg i utgangspunktet den første kategorien til økonomiske muligheter, og 

de tre neste til ikke-økonomiske muligheter. Det er imidlertid noe overlapp mellom kategoriene, 

som jeg skal komme tilbake til. En helt sentral fordel med denne inngangen til lockeansk teori, er at 

den gir mulighet til også å utforske de ikke-økonomiske sidene av opphavsrettssystemet. Som vi 

skal se senere, må insentivet opphavsretten kan gi til å skape forstås mye bredere enn kun som et 

økonomisk insentiv. Det virker derfor nyttig med et teoretisk rammeverk som favner bredt. 

 Den første kategorien hos Stilz er som nevnt økonomiske handlinger, og hun skriver at mange 

økonomiske handlinger kun kan utføres på et område med bestemte karakteristikker (2013, s. 338). 

Om en blir tvunget til å flytte seg fra det området, mister en samtidig mulighetene en hadde til å 

gjennomføre fundamentale livsplaner, og derfor kan en rettferdiggjøre rettigheter til et område om 

de muliggjør slik aktivitet. Jeg har skrevet om de økonomiske rettighetene i opphavsretten tidligere 

i oppgaven, og disse er på samme måte som noen territorielle rettigheter hos Stilz, viktige for folks 

mulighet til å gjennomføre sine prosjekter. Om en trenger økonomiske rettigheter til et verk for å 

gjennomføre sine musikalske prosjekter, kan disse altså forsvares basert på den samme 

argumentasjonen som Stilz bruker. En får økonomiske rettigheter til et verk fordi de styrker 

mulighetene en har til å gjennomføre sine musikalske prosjekter. 
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 Den neste kategorien er medlemskap i organisasjoner. Stilz skriver om betydningen av steder 

der organisert aktivitet kan foregå, og om hvordan territorielle rettigheter kan sikre organisert 

aktivitet og derfor rettferdiggjøres (2013, s. 338). Når det gjelder gjennomføringen av musikalske 

prosjekter, inngår artister ulike samarbeid som likner deltakelse i slike organiserte fellesskap. De 

spiller for eksempel i band og samarbeider om utgivelser av låter og plater. Graden av formell 

organisering varierer, slik den også gjør i organisasjonene Stilz skriver om, og her er det nok 

glidende overganger både fra forrige kategori, som kan omfatte økonomisk samarbeid, og til neste 

kategori, personlige relasjoner, som nok er en byggestein i de fleste samarbeid. I min analyse bruker 

jeg denne kategorien til å vurdere opphavsrettens rolle i å muliggjøre profesjonelle samarbeid som 

artistene har inngått. 

 Ifølge Stilz er de ulike relasjonelle nettverkene vi er en del av, fundamentale for vår velferd 

(2013, s. 338). Hun trekker frem kollegaer, familie og venner, og at det å leve i nærhet til dem er en 

viktig forutsetning for å ivareta relasjonene til dem som betyr noe for en, hvilket kan rettferdiggjøre 

territorielle rettigheter. 

 Også opphavsretten kan rettferdiggjøres på noe av det samme grunnlaget. Vurderinger de 

involverte gjør tilknytta fordelinga av opphavsrettigheter i et musikalsk prosjekt, kan ses i 

sammenheng med muligheten til å styrke relasjonene rettighetshaverne har seg imellom. Hvordan 

opphavsretten påvirker muligheten musikere har til å ivareta sine personlige relasjoner, er da av 

moralsk betydning, og et aspekt opphavsretten bør vurderes på bakgrunn av. For å være i tråd med 

lockeansk teori, bør den innrettes slik at den bidrar til å gi musikkskapere muligheter til å ivareta 

relasjoner som er viktige for deres musikalske prosjekter. 

 Den siste kategorien Stilz trekker frem, er lokal tilknytning. Hun mener at folk har livsplaner 

som bygger på identifikasjon med bestemte steder, og at territorielle rettigheter kan rettferdiggjøres 

i den grad de ivaretar slik betydningsfull identifikasjon (2013, s. 338). Dette argumentet minner 

veldig om noen av trekkene ved moralske rettigheter som jeg har beskrevet tidligere. Det handler 

om en personlig tilknytning til musikken, som medfører at skaperens integritet blir svekket dersom 

den brukes på en nedlatende måte. Basert på Stilz sin argumentasjon, kan en si at tilknytningen folk 

kjenner til de verkene de har skapt, er moralsk betydningsfull. Rettigheter til musikk kan 

rettferdiggjøres om de ivaretar denne følelsen av tilknytning, og folks mulighet til å gjennomføre de 

musikalske prosjektene de vil, må ses i sammenheng med den tilknytningen de kjenner til verkene 

de har skapt. Blant annet fordi de rommer slik betydningsfull tilknytning, forstår jeg musikalske 

prosjekter som en fundamental del av folks livsplaner. 
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Metode 
Problemstillingen min legger opp til at jeg skal ta for meg hvordan opphavsretten påvirker 

musikkskaperes muligheter til å gjennomføre sine musikalske prosjekter, og jeg har valgt å gå 

kvalitativt til verks for å undersøke denne problemstillingen. 

 Jeg gjennomførte intervjuer med to låtskrivere, i håp om å få et godt innblikk i hva slags rolle 

opphavsretten spiller i deres musikalske prosjekter. Innsikten fra disse bestemte tilfellene gir, slik 

jeg ser det, også et godt grunnlag for å forstå hvordan opphavsretten kan påvirke musikkskaperes 

muligheter til å gjennomføre sine prosjekter på et mer generelt plan. Siden alle opererer innenfor det 

samme opphavsrettssystemet, er det rimelig å tro at også andre musikkskapere har erfaringer som 

likner de mine intervjupersoner beskrev, og at opphavsretten kan påvirke deres muligheter til å 

gjennomføre prosjekter på liknende måter. 

 Intervjuundersøkelsene jeg gjennomførte føyer seg inn blant en rekke undersøkelser av 

opphavsretten som legger til grunn at forståelse av enkelte musikkskaperes situasjon kan gi 

grunnlag for en mer generell forståelse av hvordan opphavsrettssystemet virker. For eksempel tar 

Street & Phillips i bruk intervjuundersøkelser for å undersøke musikeres forståelse av opphavsretten 

(2015; Phillips & Street, 2017). Kjus har undersøkt opphaveres bruk av opphavsretten i digitale 

tider med liknende metoder (2019), og McLeod & DiCola bygger store deler av sin bok om lov og 

kultur tilknytta digital sampling, på slike intervjuundersøkelser (2011). Også i rapporten Hva nå, 

som i større grad har kvantitative ambisjoner, trekker forfatterne på kvalitative undersøkelser for å 

forstå fenomenene de undersøker bedre (Eidsvold-Tøien et al., 2019). For å begrunne sin metode, 

viser Phillips & Street til et poeng fra en artikkel av Lee Edwards et al.; at kvalitative studier av 

opphavsrett er nødvendig, fordi kvantitative tilnærminger ikke evner å hente frem nyansene i og 

spenningene mellom ulike holdninger til opphavsrett (2015, s. 347). Kjus trekker frem et poeng fra 

Kvale som kan kaste lys over metodiske vurderinger bak alle disse bidragene: at fugleperspektivet i 

statistikk har begrensninger i møte med alle holdninger, handlinger og interaksjoner den er et 

resultat av, og at kvalitative intervjuer kan belyse disse (2019, s. 7). 

 Intervjuene jeg gjorde var semi-strukturerte, hvilket innebærer at jeg tok utgangspunkt i en 

liste med temaer jeg gjerne ville få dekket og med forslag til spørsmålsformuleringer, samtidig som 

jeg var åpen for forandringer i opplegget basert på hvilken retning samtalene tok (Kvale, 2007, s. 

72). Spørsmålene jeg stilte var formulert ganske fritt utifra hva som føltes naturlig for samtalen der 

og da, og jeg stilte oppfølgingsspørsmål basert på svarene jeg fikk. Jeg brukte intervjuguiden først 

og fremst som en påminnelse til meg selv om hvilke temaer jeg hadde som mål å høre 

intervjupersonene fortelle om, og jeg forandret både på rekkefølgen og formuleringene av 
Side   av  16 53



spørsmålene underveis. Dette var til dels basert på et ønske om å etterstrebe det Kvale kaller bevisst 

naivitet, der en utviser åpenhet overfor nye og uventede fenomener (2007, s. 39). Metoden ga meg 

mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål og forfølge noen av de temaene som intervjupersonene 

selv tok initiativ til å prate om. 

 Kvale & Brinkmann kaller den typen intervjuer jeg har gjennomført for fenomenologiske 

livsverdenintervjuer, og understreker at en i slike «søker å innhente beskrivelser av 

intervjupersonens livsverden, og særlig fortolkninger av meningen med fenomenene som blir 

beskrevet» (2015, s. 46). Basert på en slik fenomenologisk forståelse av hvordan en kan innhente 

kunnskap om omverdenen, kan en si at beskrivelsene låtskriverne ga av sine egne musikalske 

prosjekter og opphavsrettens rolle i disse, kan bidra til å belyse opphavsretten som fenomen. 

 For å kunne gjennomføre intervjuene på en god måte, gjorde jeg en grundig innsats for å 

skaffe meg en god oversikt over teorien jeg bygger denne oppgaven på, i forkant av intervjuene. 

Dette inngår i det Kvale & Brinkmann beskriver som det første stadiet i en intervjuundersøkelse, 

nemlig tematisering. De understreker hvor viktig det er med en «begrepsmessig og teoretisk 

forståelse av fenomenene som skal undersøkes» (2015, s. 53). For å kunne formulere spørsmål og 

oppfølgingsspørsmål som ledet intervjuet gjennom tematikken på en god måte, var det avgjørende 

med et godt teoretisk grunnlag. 

 Jeg la lockeansk teori, og særlig Stilz sin operasjonalisering av den i fire kategorier, til grunn 

da jeg planla intervjuene. De fire kategoriene jeg har brukt inspirert av Stilz, er som nevnt 

muligheten til å tjene penger, inngå samarbeid, ivareta personlige relasjoner og til å styrke følelsen 

av tilknytning til verk. Analysen i denne oppgaven er disponert etter disse fire kategoriene, men 

fordi de til en viss grad er overlappende og kanskje først og fremst nyttige som analyseverktøy, 

forsøkte jeg i intervjuet heller å dekke sentrale temaer hos Locke ved hjelp tre hovedtemaer. Jeg 

valgte temaene basert på hva jeg trodde ville oppleves som gjenkjennelig for intervjupersonene, så 

tematikken skulle kjennes enklere for dem å snakke om. De tre temaene var henholdsvis 

motivasjonen deres til å skape, hensyn som ligger bak valg de tar om fordeling av rettigheter til 

musikken, og hvilke konsekvenser opphavsrettssystemet har gitt i deres prosjekter. 

 Jeg lot artistene snakke ganske fritt om hva det er som motiverer dem til å lage musikk. 

Låtskrivernes fremstilling av egen motivasjon kan bidra til å belyse hvorvidt opphavsretten gir 

insentiv til å skape, slik åndsverkloven foreslår, og videre hvilke andre insentiver låtskrivere har for 

å skape musikk. Gjennom artistenes fortellinger om egen motivasjon fikk jeg et innrykk av hva 

slags insentiver opphavsretten kan gi. Tanken med denne delen av intervjuene var at den skulle gi 

stoff til alle de fire kategoriene fra Stilz som jeg har basert analysen på, og interessant nok var 
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betraktningene her særlig relevante med tanke på de tre ikke-økonomiske kategoriene. Det er som 

vi skal se senere et uttrykk for at det ikke er opphavsrettens økonomiske insentiv som nødvendigvis 

er den viktigste grunnen til at de skaper musikk. 

 For å forstå valg artistene tar om fordeling av rettigheter bedre, fikk jeg dem til å beskrive 

prosessene i de musikalske prosjektene deres, fra opprinnelig idé til utgitt innspilling. De fortalte 

også konkret om hvordan rettighetene til musikken i prosjektene deres er fordelt, og til sammen ga 

disse beskrivelsene et bilde av sammenhengen mellom arbeidet ulike involverte har bidratt med, og 

fordeling av rettigheter. De fortalte i tillegg om tanker de selv har om hva som er rimelig fordeling 

av rettigheter, og hvorfor de har sitt syn. Utover det som omhandler artistenes egne holdninger til 

tematikken, var intervjuene altså også faktuelle (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 180), i og med at jeg 

innhentet informasjon om hvordan det foregår når de lager musikk og hvordan rettighetene til 

musikken er fordelt. 

 Det siste temaet i intervjuene var konsekvensene opphavsrettssystemet har gitt i artistenes 

prosjektet. Det var interessant å høre hvordan opphavere selv vurderer opphavsrettssystemet og 

utfallene det gir. En styrke ved den kvalitative tilnærmingen i prosjektet mitt, er at den er egnet til å 

belyse noen helt konkrete konsekvenser av dagens system for artistene. I tillegg er artistenes 

beskrivelser av det de opplever som fordeler og ulemper ved dagens system, viktig for forståelsen 

av opphavsretten som fenomen. På bakgrunn av disse beskrivelsene fikk jeg muligheten til å 

undersøke rollen opphavsretten spiller i prosjektene deres, også basert på de aspektene de selv 

vektlegger. Gitt Stilz rammeverk, som favner bredt og rommer subjektive størrelser som de 

involvertes følelse av tilknytning og personlige relasjoner, var det helt sentralt å gi 

intervjupersonene mulighet til å trekke frem hvilke aspekter ved tematikken de selv opplever som 

viktige. En undersøkelse av opphavsrettens påvirkning på musikkskaperes muligheter må også ta 

innover seg at noen av disse mulighetene oppleves viktigere for dem enn andre. 

 Jeg valgte intervjupersonene blant annet på bakgrunn av erfaringen fra og rollene deres i egne 

prosjekter. Jeg visste på forhånd at begge er artister som skriver sine egne låter, og at én av dem har 

mye erfaring, mens den andre er debutant i år. På den måten fikk jeg stoff som rommer et spenn av 

perspektiver basert på ulik mengde erfaring, samtidig som begge er både låtskrivere og artister. 

Tidlig var planen å intervjue også en tredje person, men jeg fikk mye stoff fra de to første 

intervjuene, og forsto at jeg ved å gå ekstra i dybden av materialet fra disse to intervjuene, ville få et 

godt grunnlag for undersøkelse av problemstillingen. Jeg kommer til å omtale intervjupersonene 

som henholdsvis den mer erfarne og den mer uerfarne artisten. Fordi de blant annet forteller om 

hvor fornøyde eller misfornøyde de er med samarbeid de har inngått, og som fremdeles pågår, har 
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jeg valgt å holde både artistene og de de samarbeider med anonyme. Da er det mindre risiko for at 

dette masterprosjektet kan bidra til å forsure samarbeid som intervjupersonene fremdeles står i. 

 Tematikken i intervjuene åpner for at intervjupersonene i større eller mindre grad kan 

fremstille seg selv i et godt lys. Vi snakket for eksempel om samarbeid, relasjoner og penger, og om 

hvordan fordeling av rettigheter kan brukes som belønning for samarbeid. Når dette samarbeidet 

skjer mellom aktører som i tillegg til å jobbe sammen er venner, er det klart at måten 

intervjupersonene har valgt å løse det på i sine prosjekter, kan oppleves som personlig og litt 

sensitivt. Det er ikke vanskelig å se for seg at en ønsker å fremstille seg som en som behandler sine 

samarbeidspartnere raust og rettferdig, og kanskje særlig om en ser på dem som venner også utenfor 

samarbeidet. Jeg etterstrebet imidlertid å utvise åpenhet og nysgjerrighet i møte med de jeg 

intervjua, så intervjusituasjonen først og fremst skulle bære preg av en felles interesse for temaet, 

heller enn et ønske fra noens side om å fremstå på en bestemt måte overfor den andre. Jeg håper 

min bevissthet rundt dette i forkant av intervjuene tok oss et skritt i den retningen. 

 Blant annet fordi intervjuet var semi-strukturert og ikke disponert etter de fire kategoriene jeg 

bruker i analysen, gjorde jeg en begrepsstyrt koding av intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 227). Målet var da å hente ut relevant stoff tilknytta hver av de fire kategoriene, og jeg 

trakk ut fortellinger fra intervjuene som knytta seg til henholdsvis muligheten til å tjene penger og 

til å inngå samarbeid, samt det de fortalte om personlige relasjoner og følelsen av tilknytning til 

musikken de har skapt. På den måten la jeg et grunnlag for analysen av intervjuene som var 

forankra i teorien, og basert på en kategorisering der «meningen i lange intervjuutalelser [blir 

redusert] til noen få enkle kategorier» (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 228). 

 De fire kategoriene ga en god måte å ordne intervjumaterialet på, da jeg kunne undersøke og 

sammenlikne stoff fra hver kategori for seg. Samtidig ble det tydelig at kategoriene til dels er 

overlappende og ikke kan isoleres fra hverandre. For eksempel kan det ligge økonomiske 

muligheter i samarbeid, og samarbeid kan bygge på personlige relasjoner. Videre kan følelsen av 

tilknytning de involverte har til musikken, bidra til å styrke både samarbeid og personlige 

relasjoner. Selv om kategoriene overlapper, gir de nyttige analyseverktøy, i og med at de gir ulike 

og gjensidig utfyllende innganger til deler av det samme stoffet. Et eksempel på det er at samarbeid 

forstått kun som økonomisk mulighet, ikke rommer alle de sidene av samarbeidet som artistene jeg 

intervjua opplever som viktige. Når jeg nå tar fatt på analysen, er det derfor med viten om at de 

ulike kategoriene jeg har disponert den etter, delvis inviterer til analyse av det samme stoffet. Jeg 

oppfatter imidlertid det som en styrke, da det fører med seg en mulighet til å forstå flere sider av 

den komplekse aktiviteten disse musikkskapernes musikalske prosjekter tross alt rommer. 
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Analyse: Opphavsrett og muligheten til å gjennomføre musikalske prosjekter 
Jeg skal nå foreta en analyse av intervjumaterialet fra de to intervjuene. Analysen er disponert etter 

de fire kategoriene som Anna Stilz trekker ut av Lockes teori, og som jeg har gjennomgått tidligere. 

Jeg undersøker hvordan opphavsretten gir muligheter til henholdsvis å tjene penger, inngå 

samarbeid og ivareta personlige relasjoner, samt hvordan den kan bidra til en følelse av tilknytning 

til verk. Under første kategori skriver jeg også mye om samarbeid, fordi artistene i stor grad trakk 

frem fordeling av rettigheter i samarbeidene sine når de fortalte om utsiktene til å tjene penger 

gjennom opphavsrett. I andre kategori tar jeg for meg noen av de ikke-økonomiske sidene av disse 

samarbeidene, og rollen opphavsretten spiller i å muliggjøre slike samarbeid. I tredje kategori 

fokuserer jeg på de personlige relasjonene som artistene trakk frem som viktige i sine prosjekter. I 

fjerde og siste kategori, understreker jeg særlig sammenhengen mellom moralske rettigheter og 

følelsen av tilknytning de som har vært med på å skape musikken kan kjenne på. 

Muligheten til å tjene penger 

Det første aspektet ved opphavsrett og musikkskaperes muligheter jeg skal undersøke, er de 

økonomiske mulighetene opphavsretten kan bringe med seg. Formålet i åndsverksloven er formulert 

på en måte som knytter den til et insentiv til kulturell produksjon; idéen er at den skal stimulere til 

skapende aktivitet, blant annet gjennom å sikre opphavere inntjening fra bruk av det de har skapt. 

Noe av grunnen til at folk bruker tid og krefter på musikk, er altså at de kan tjene penger på det. 

Som jeg har forklart over er det relevant å forstå dette fornuftsgrunnlaget i lys av lockeansk teori. 

Locke mener vi fortjener fruktene av vårt arbeid, og under denne overskriften knytter jeg det til at 

en har rett på inntekter som musikk en har skapt genererer. 

 Begge intervjupersonene knytta inntjening fra opphavsretten til muligheten til å leve av 

musikken. De hadde en klar tanke om at opphavsretten gir et inntjeningsgrunnlag, og at den 

inntjeningen er viktig for muligheten deres til å drive med musikk på heltid. Denne forståelsen lå til 

grunn for flere av fremstillingene deres av opphavsrett i eget prosjekt. Jevnt over har de i 

utgangspunktet søkt å beholde mest mulig av rettighetene selv, fordi de er bevisst på inntjeningen 

opphavsretten kan føre med seg. Samtidig har de vært villige til å forhandle bort noen rettigheter, og 

i den sammenheng kom mer indirekte økonomiske muligheter opphavsretten kan føre med seg til 

syne. Flere ganger fortalte de om hvordan de har gått med på å gi fra seg noen muligheter til å tjene 

penger gjennom rettigheter, i bytte mot muligheten til tjene penger på andre måter. 

 Jeg starter med å fokusere på masterrettigheter, og går så videre til verksrettigheter. 
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Masterrettigheter 

I intervjuet med den mer uetablerte artisten, kom hennes avveininger mellom ulike økonomiske 

muligheter til uttrykk da hun fortalte om samarbeidet hun har med plateselskapet som står bak 

debut-utgivelsen hennes. Hun beskrev hvordan avtalen hennes i utgangspunktet er lite gunstig 

økonomisk, men at hun «gambler rett og slett litt» og håper samarbeidet kan føre med seg noen 

andre økonomiske muligheter. Avtalen innebærer at plateselskapet eier 100% av masterrettighetene, 

selv om store deler av innspillingen er finansiert av artisten selv. Håpet hennes virker å være at de 

økonomiske mulighetene hun går glipp av som følge av å ha frasagt seg alle masterrettighetene, 

blant annet skal veies opp av andre muligheter til å tjene penger som avtalen medfører. 

 Hun uttrykte en mild misnøye med fordelinga av masterrettigheter i avtalen med 

plateselskapet, og trakk blant annet frem hvordan denne fordelinga påvirker de økonomiske 

mulighetene hennes. Selv får hun royalty-utbetalinger på henholdsvis 15 og 20% før og etter ‘break 

even’, mens resten går til plateselskapet. Før hun inngikk avtalen rådførte hun seg med Creo, en 

fagorganisasjon som organiserer musikere, som mente at det var en avtale med ganske dårlige vilkår 

for henne. De fortalte at dette bestemte plateselskapet sin praksis er å alltid eie masterrettighetene, 

at det er lite gunstig for artisten, og at om hun valgte å inngå et samarbeid, måtte hun følge dem opp 

ekstra tett, så hun hadde oversikt over hvilke utgifter break even ble regna ut på grunnlag av. 

 Når hun sa seg misfornøyd med de økonomiske rammene i avtalen, var det delvis på grunnlag 

av denne rådgivningen. Hun knytta det imidlertid også til utgiftene hun selv har hatt og at avtalen i 

liten grad reflekterer disse. Hun stod selv for godt over halvparten av finansieringa av innspillinga, 

og hun trakk også frem utgifter hun har hatt i prosjektet før plateselskapet kom på banen, for 

eksempel til innspilling av demoer: «Man har brukt mye penger på det. […]. Det skal jo ganske 

masse til å tjene inn igjen det en har brukt på de åra […]. Man har jo lyst til å kunne leve av det, da. 

Det bunner kanskje litt i det også.» Misnøyen knytter seg altså både til utsiktene for fremtidig 

inntjening, og til at avtalen ikke reflekterer de investeringene hun har gjort i sitt eget prosjekt. De 

økonomiske mulighetene hun enten får eller går glipp av som følge av avtalen, er sentrale. 

 Blant grunnene til at hun likevel valgte å inngå denne avtalen, er utsiktene til at den kan 

medbringe noen andre økonomiske muligheter. Hun trakk blant annet frem de økonomiske 

fordelene ved å være assosiert med et etablert og anerkjent plateselskap. Hun opplever at 

anerkjennelsen og eksponeringen avtalen med plateselskapet gir, fører med seg økonomiske 

muligheter hun ellers ikke ville hatt. Tilknytta live-spilling, sa hun for eksempel at «Ved at jeg er 

[på det plateselskapet], så får jeg veldig mye mer oppmerksomhet og mulighet til å spille, enn det 

jeg ellers ville gjort. Og det er jo tross alt det man tjener penger på.», og at «Med én gang folk vet 
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litt hvem man er, og man har en pakke på en måte. Det er så rart, man kan gå ganske mange tusen 

opp.» Denne muligheten knytter seg både direkte og indirekte til opphavsretten. Inntjening fra 

opphavsretten følger mengden konserter hun spiller med egne låter, og det ligger derfor en 

økonomisk mulighet i å oppnå eksponering som fører med seg konsertspilling. Sånn sett har hun 

byttet bort muligheten til å tjene penger gjennom masterrettigheter, mot muligheten til å tjene 

penger gjennom verksrettigheter som følge av økt konsertspilling. I tillegg til at samarbeidet kan 

medføre flere spillejobber, trakk hun frem kontaktene plateselskapet har i radio. Radiospilling 

genererer inntekter gjennom både verks-, utøver- og masterrettigheter. Dersom samarbeidet med 

plateselskapet fører med seg mer radiospilling enn hun ellers ville fått, fører det kanskje med seg en 

bedre evne til å utnytte de økonomiske mulighetene verks- og utøver-rettighetene hennes gir. 

Samtidig mister hun deler av inntjeningen fra radio til plateselskapet, som følge av at hun har 

forhandlet bort masterrettighetene. 

 Om anerkjennelsen ved å være assosiert med plateselskapet gjør at hun kan ta mer for en 

spillejobb, slik hun forteller, kan en kanskje si at opphavsretten her også indirekte har medvirka til 

økonomiske muligheter. Hun har gitt masterrettigheter til plateselskapet og opplever økt 

anerkjennelse som følge av samarbeidet. Anerkjennelsen bidrar til høyere inntjening per spillejobb, 

og sånn sett har kanskje frasigelsen av masterrettigheter gitt muligheter til å tjene penger på andre 

måter. 

 Anerkjennelsen har ifølge artisten også spilt en rolle når hun har søkt om støtte til prosjektet 

sitt. Da hun fortalte om prosessen tilknytta tildelingen av det personlige stipendet som finansierte 

mesteparten av plata hennes, gav hun uttrykk for det: «[Det hjalp] veldig å skrive inn at man har 

blitt gått god for, på en måte. Av et plateselskap som har lang erfaring. […] Jeg hadde kanskje fått 

stipendet, men jeg vet ikke om jeg hadde fått hovedstipendet.» Samarbeidet har altså muligens 

forbedra sjansene hennes til å få innvilga søknader om støttepenger. Om en forutsetning for slikt 

samarbeid er at en kan bruke rettighetene sine som forhandlingskort og forhandle dem bort for å 

tiltrekke seg samarbeidspartnere, kan slike rettigheter gi artister økonomiske muligheter gjennom at 

det er mulig å si dem fra seg. En kan spekulere i om dette i særlig grad vil gjelde uetablerte artister, 

som nok i større grad enn etablerte, er avhengig av slike samarbeid for å få anerkjennelse og 

synlighet de kan dra nytte av i møte med «portvoktere» i radio og søknadskomitéer (Wikström, 

2013, s. 21 og 56-57).  

 Den mer etablerte artisten jeg intervjua, brukte argumenter om økonomiske muligheter for å 

forklare at hun var opptatt av å beholde størst mulig del av rettighetene til det hun har skapt, selv. 

Da hun fortalte om den mest spilte singelen fra hennes forrige plate, som fortsatt genererer inntekter 
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gjennom rettigheter, sa hun at: «Plutselig så ser jeg jo hvordan det langsiktige perspektivet på de 

rettighetene har hatt mye å si for inntekten på sikt, da. Og det har gjort at jeg har vernet mye mer 

om de prosentene.» 

 På tross av ønsket om å verne om dem, har hun likevel forhandlet bort deler av rettighetene 

sine. Hennes fortelling er imidlertid en litt annen enn den fra den mer uetablerte artisten; musikken 

hennes er gitt ut på et plateselskap hun eier selv, sammen med sin tidligere manager. Avtalen 

innebærer at de deler inntjeningen fra masterrettighetene 50/50 i en tiårsperiode, og selv om hun har 

vært fornøyd med den ordningen, revurderer hun den for øyeblikket: «Jeg er usikker på om den 

dealen er god for meg. Så det er på en måte noe jeg har på lista mi i år, om jeg skal fortsette med 

den avtalen eller ikke […]. Da han var manager for meg, så ga det en viss mening, for jeg tenkte at 

da kunne han på en måte ha en interesse i å pushe musikken fordi han var manager. Men nå kan han 

jo i teorien bare sitte stille i båten og få inn penger på streaming.» Det begrenser i én forstand 

hennes økonomiske muligheter at hun må dele inntekter fra bruk av innspillingene med en annen. 

 Når hun likevel er fornøyd med måten hun har valgt å løse det på frem til nå, er det til dels 

fordi hun opplever at tapet av disse økonomiske mulighetene har vært veid opp av andre muligheter. 

I uttalelsen over trekker hun frem managerens egeninteresse i å «pushe» musikken, og hun tilskriver 

ham mye av suksessen til den innbringende singelen jeg har nevnt tidligere: « [Singelen] gikk bra i 

starten, men det skal sies at det var først da han kom inn at [den] fortsatte å tikke og gå.» Senere i 

intervjuet svarte hun bekreftende på spørsmål om den singelen har gitt så god inntjening at det 

nesten kan sammenliknes med inntjeningen fra resten av katalogen hennes til sammen. 

 Samla sett vurderer hun altså de økonomiske mulighetene som samarbeidet med manageren 

har ført med seg, som større enn mulighetene som heleide innspillinger ville gitt i seg selv. Derfor 

er hun fornøyd med ordningen hun har hatt. Disse mulighetene må knyttes til opphavsretten; det er 

først og fremst den som gjør den utstrakte bruken av singelen som manageren har klart å bidra til, 

innbringende. Om en legger til grunn at managerens bidrag har medført såpass mye mer bruk av 

musikken at inntjeningen for artisten er større enn den ville vært ellers, på tross av at hun har 

lisensiert bort deler av rettighetene til innspillingen, har lisensieringen lønnet seg for artisten i dette 

tilfellet. Lisensiering av noen rettigheter, muliggjorde et samarbeid som har medført god inntjening 

fra de rettighetene hun satt igjen med. 

 Til nå har vi sett hvordan artistene tar i bruk opphavsrett til egne verk som forhandlingskort 

for å inngå samarbeid med aktører som kan bidra til økt bruk av musikken og eksponering av 

artisten. Jeg har trukket frem hvordan artistene jeg intervjua har sagt fra seg noen rettigheter, og 

med det noen økonomiske muligheter, i håp om at samarbeidet skulle bringe med seg noen andre 
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økonomiske muligheter. Begge uttrykte imidlertid en viss motvilje mot å si fra seg rettighetene; den 

mer etablerte var usikker på om hun skulle fortsette med samme avtale i fremtiden, og den mer 

uetablerte uttrykte generell misnøye med sin avtale. 

 Intervjuene alene gir ikke noe solid grunnlag for å si noe om hvorvidt avtalene disse artistene 

har inngått, totalt sett påvirker de økonomiske mulighetene deres negativt eller positivt. Motviljen 

begge artistene hadde mot å frasi seg masterrettigheter gjør det likevel interessant å se disse casene i 

lys av noen generelle trekk ved den typen avtaler de har inngått. 

 Avtaleformen den mer uetablerte artisten har i sin «artistavtale», gir typisk sett forholdsvis lav 

inntjening sammenliknet med andre vanlige avtaleformer (Eidsvold-Tøien et al., 2019, s. 74). Når 

en tar med i betraktningen at artisten jeg intervjua selv finansierte mesteparten av innspillingen med 

personlige midler, fremstår hennes avtale som særlig lite fordelaktig for henne; plateselskapet eier 

masteren, selv om hun sto for mesteparten av finansieringen. Gjennomgangen over viser noen av de 

økonomiske årsakene til at hun likevel har valgt å inngå avtalen, og senere i oppgaven tar jeg også 

for meg ikke-økonomiske aspekter ved samarbeidet som hun trakk frem som veldig positive. 

 Det er likevel interessant å merke seg at hun som uetablert artist har valgt å gå med på en 

avtale hun egentlig var litt negativ til. Som nevnt tidligere, understreker Ruth Towse artisteres svake 

posisjon i forhandlinger med plateselskaper, og at avtaler som baserer seg på royalty-utbetalinger 

innebærer høy risiko for artisten, uten nødvendigvis å gi noen tilsvarende belønning (2004, s. 63). 

Fortellingen til artisten passer ganske greit inn i bildet Towse tegner opp, med unntak av at hennes 

avtale er med et uavhengig plateselskap, og ikke et av major-selskapene. Om en trekker inn 

Wikströms beskrivelse av kostnadene ved første kopi, som er høye uavhengig av hvor mange kopier 

en får solgt (2013, s. 24), og usikkerheten tilknytta alle investeringer i opphavsrettsindustriene 

(2013, s. 23), virker to ting klart. For det første bærer denne artisten selv mesteparten av risikoen 

ved sin første utgivelse, og for det andre er det nok sannsynlig at opphavsrettssystemet ikke 

kommer til å belønne henne tilsvarende, da hun har forhandlet bort masterrettigheter som potensielt 

er økonomisk lukurative. Hvorvidt opphavsrettssystemet her faktisk bidrar med en mulighet til å 

tjene penger, avhenger derfor av hvor mye musikken hennes blir brukt når den er utgitt. Gjennom 

verks- og utøver-rettighetene har hun mulighet til å tjene penger på radiospilling, og om 

plateselskapet evner å få musikken hennes brukt veldig mye mer enn hun selv ville fått til, vil også 

royalty-utbetalingene på 15 og kanskje etterhvert 20% gjøre at avtalen har gitt bedre mulighet til å 

tjene penger, enn hun ellers ville hatt. I utgangspunktet virker det imidlertid å være plateselskapet 

som i dette tilfellet er best tjent med måten opphavsretten er innrettet på. 
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 Den mer etablerte artisten har en slags lisensavtale, der hun har lisensiert bort halvparten av 

masterrettighetene for en periode. Den typen avtale gir gjennomsnittlig en del høyere royalty-

utbetalinger enn en artistavtale, men mindre enn en distribusjonsavtale (Eidsvold-Tøien et al., 2019, 

s. 74). Hennes skiller seg fra typiske lisensavtaler ved at hun kun har lisensiert bort 50%, og virker 

sånn sett mer fordelaktig. Også hun har forhandlet bort deler av rettighetene og med det noen 

økonomiske muligheter. Det skal imidlertid her mye mindre til før frasigelsen av rettigheter i bytte 

mot managerens tjenester betaler seg, og i dette tilfellet virker det sånn sett mer sannsynlig enn i det 

forrige at opphavsretten bidrar til å styrke artistens økonomiske muligheter. 

 I et lockeansk perspektiv skal musikken disse artistene har skapt, sikre dem inntjening 

gjennom opphavsrettssystemet. Begge disse artistenes fortellinger kan bidra til å problematisere 

antakelsen om at opphavsretten gir et økonomisk insentiv til å skape, gjennom å love inntjening fra 

det en har skapt. Fordelinga av masterrettighetene i artistenes prosjekter, gjør at deler av 

inntjeningen fra opphavsretten her går til aktører som knapt kan sies å ha vært involvert i å skape 

musikken. Når det gjelder den mer uetablerte artisten, gjør break even-avtalen at mellom 80 og 85% 

av inntjeningen fra masterrettigheter går til plateselskapet. For den mer etablerte går 50% av denne 

inntjeningen til manageren hennes i ti år. Sammenhengen mellom skapende aktivitet og inntekt fra 

masterrettigheter kan sånn sett forstås som påfallende svak i disse tilfellene, og særlig for den mer 

uetablerte artisten. Om en ser kun på direkte inntjening fra masterrettigheter, kan det altså virke som 

om opphavsretten i liten grad sikrer de som skaper musikken de økonomiske fruktene av sitt arbeid, 

slik et lockeansk syn legger opp til. Idéen om at opphavsretten gir økonomisk insentiv til å skape 

svekkes i møte med disse artistenes virkelighet; det kan se ut som de skaper like mye på tross av 

som på grunn av at pengene havner der de havner. 

 På den annen side har begge artistene byttet de økonomiske mulighetene i masterrettighetene 

mot noen økonomiske muligheter som samarbeid med henholdsvis plateselskap og management 

kan medføre. Artistene har frasagt seg rettigheter i håp om at samarbeidene skal føre med seg andre 

økonomiske muligheter. I den grad det er opphavsretten som gir dem mulighet til å inngå slike 

samarbeid, kan den sånn sett fungere som økonomisk insentiv til å skape. En forklaring som er i 

tråd med insentiv-tanken i åndsverksloven og lockeansk teori, er da at utsiktene til masterrettigheter 

gir et økonomisk insentiv til å skape, fordi opphavere kan forhandle dem bort i bytte mot de 

økonomiske mulighetene som ligger i økt anerkjennelse, synlighet og bruk av musikken deres.  

 Det forblir imidlertid et åpent spørsmål hvor sentrale masterrettigheter er i inngåelse av slike 

samarbeid. Dersom det er mulig å inngå dem uten å forhandle bort rettigheter, ville de ekstra 

økonomiske mulighetene samarbeid kan medføre, fremdeles vært innen rekkevidde, selv 
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eksempelvis i et system med begrensninger på frasigelse av rettigheter. Forskjellen mellom disse to 

artistenes avtaler vitner i seg selv om at det finnes flere ulike måter å inngå slike samarbeid på, og 

det virker sannsynlig at en så omfattende frasigelse av rettigheter som den mer uetablerte artisten 

har gjort, ikke nødvendigvis er en forutsetning for inngåelse av slike samarbeid. 

Verksrettigheter 

Begge artistene skriver sine egne låter, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre, og de har 

verksrettigheter til låtene på egne utgivelser. Jeg skal nå ta for meg muligheten til inntjening fra 

verksrettigheter, og i denne delen kommer også noen av artistenes prinsipielle holdninger til 

fordeling av verksrettigheter frem. Analysen viser at prinsippene deres noen ganger må vike når 

verksrettighetenes økonomiske muligheter blir viktige, og at artistene i de tilfellene, i lockeansk 

ånd, rettferdiggjør fordelinger av verksrettigheter som ikke er etter boka ved å vise til arbeidet de 

involverte har lagt ned. 

 Den mer etablerte artisten var den som i størst grad vektla muligheten til inntjening fra 

verksrettigheter. Tidlig i karrieren ga denne artisten ut to plater med et band bestående av tre 

medlemmer. Hun beskrev de første diskusjonene om verksrettigheter i dette bandet som hennes 

første møte med hvor viktig opphavsrett er, og hun trakk frem den økonomiske siden av saken: 

«[Jeg husker den] første Tono-utbetalingen jeg fikk, da ble jeg helt sånn overrasket over hvor mye 

penger det var i det å gjøre så mye konserter og spille egen musikk.» Videre fortalte hun om 

betydningen av å være den eller de i bandet som har verksrettigheter, og at hun ble bevisst på 

«hvordan det hadde noe å si for min egen økonomi, men også hvor mye det hadde å si for dem som 

ikke stod med egne låter selv.» Bakgrunnen var at trommeslageren ønsket seg verksrettigheter. «Jeg 

husker at jeg ble ganske sur da [trommeslageren] tok det opp første gang. Fordi jeg tenkte liksom at 

han hadde jo ikke brukt noe tid på å skrive de låtene, de tekstene.» De endte likevel med å dele 

verksrettighetene, noe hun i dag er glad for, blant annet fordi hun mener noe av grunnen til bandets 

suksess, var sounden, som trommene spilte en viktig rolle for: «Trommene har jo en kjempeviktig 

funksjon, for alle komposisjonene. Så i ettertid synes jeg det var helt riktig.» Hun oppsummerte 

med å kalle det «en sånn rett og rimelig-greie». 

 Både muligheten til inntjening fra verksrettigheter, og deling av dem på bakgrunn av bidraget 

til de involverte, spiller en sentral rolle i denne fremstillingen. Hun understrekte at verksrettigheter 

har hatt mye å si for hennes egen økonomi, og at de som ikke har slike, går glipp av økonomiske 

muligheter. I tillegg knytta hun sitt syn på hva som er riktig fordeling, til det de involverte har 

bidratt med, og Lockes idé om at en blander sitt arbeid med noe og fortjener fruktene av det, 
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kommer da til syne. Det er det betydelige musikalske bidraget til trommeslageren som gjør at det 

kjennes rett og rimelig å dele verksrettighetene til låtene med ham. 

 Senere i intervjuet understrekte artisten at hun mener det er forskjell på ulike typer musikalske 

bidrag når det kommer til verksrettigheter. Hun har for eksempel vært «ganske knallhard» når 

musikere på solo-utgivelsene hennes har bedt om Tono-prosenter på låtene hennes: « Når du 

kommer inn som innleid musiker og øver to dager, og er […] fire dager i studio, og får ganske raust 

betalt for det, så tenker jeg at da har du fått den betalingen du skal.» Synet hennes på 

sammenhengen mellom det musikalske bidraget og hvorvidt en skal fordele verksrettigheter, blir 

her belyst med motsatt fortegn; fordi hun ikke ser på bidraget som betydelig nok, mener hun det er 

urimelig å be om verksrettigheter. 

 Denne artisten beskrev en slags indre konflikt hos seg selv når det kommer til hvorvidt 

fordeling av verksrettigheter også kan henge sammen med administrativt arbeid. På prinsipielt 

grunnlag slo hun fast at «Tono skal være for låtskriverarbeidet først og fremst». Likevel beskrev 

hun hvordan arbeidsfordelinga i det første bandet hennes, påvirka synet på trommeslagerens 

forespørsel om verksrettigheter: 

 Vi [andre] gjorde nok veldig mye av det administrative generelt. Som sikkert også gjorde at man begynte å tenke litt 
sånn: Men det er jo på en måte den betalingen vi får, gjennom Tono, for all den ekstrajobben vi gjør ved siden av. 

Og det har jeg tenkt i ettertid også, at det mener jeg til dels at det gjør. Fordi det er så vanskelig å tjene penger på 
salg av plater, og delvis også konserter. Det er ikke nødvendigvis sånn at man tjener fett på å spille konserter, på den 
størrelsen som jeg er, da. Sånn at Tono er på en måte liksom det siste jeg har. 

 I tillegg til å belyse synet hennes på rimelig fordeling av rettigheter, viser dette sitatet noen av 

de økonomiske mulighetene denne artisten opplever at verksrettigheter gir. Hun bruker dem til å ta 

seg betalt for administrativt arbeid som opphavsretten i utgangspunktet ikke dekker. Når andre 

inntektskilder ikke gir en inntjening som hun opplever at står i stil til alt arbeidet hun har lagt ned, 

kan inntekt fra verksrettigheter fungere som en slags kompensasjon. Den administrative innsatsen 

kan bidra til at musikken blir brukt mer, hvilket genererer inntekter, og økt inntjening gjennom 

verksrettighetene er da et resultat av denne innsatsen. Opphavsretten gir i den sammenheng et 

økonomisk insentiv til å gjøre det administrative arbeidet som må til for å sikre bruk av musikken. 

 Denne artisten har også brukt verksrettigheter som en slags belønning til musikkprodusenter. 

Hun beskrev hvordan hun til dels mener det er rettferdig at musikkprodusenter får verksrettigheter, 

«særlig hvis man ikke kan betale så mye honorar som man kanskje bør, da, for antall arbeidstimer». 

Hun understrekte at det først og fremst betyr noe hvor stort produsentens musikalske bidrag er, 
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hvilket er det samme argumentet hun brukte om trommeslageren i forrige eksempel. Dette 

eksempelet viser i tillegg hvordan deling av verksrettighetene kan fungere som en slags 

kompensasjon for manglende betalingsevne; heller enn å motta et raust honorar, får produsenten en 

andel av verksrettighetene. Den økonomiske muligheten verksrettighetene gir, ligger her ikke i det å 

tjene penger, men i det å slippe å bruke penger. At verksrettigheter kan brukes til å belønne ting som 

trommespill, administrativt arbeid og studioproduksjon, står litt i strid med den prinsipielle 

holdningen hennes om at rettighetene først og fremst knytter seg til låtskriverarbeidet. Likefullt har 

hun benyttet seg av de økonomiske mulighetene verksrettigheter gir for å belønne slikt arbeid. 

 Den mer uetablerte artistens samarbeid med plateselskapet, var som jeg viste tidligere delvis 

økonomiske motivert og knytta til inntjening fra verksrettigheter. Følgende sitat utdyper det 

poenget: «Jeg har troa på at det kan hjelpe meg litt lenger enn det jeg hadde fått til selv.» En kan 

kanskje knytte tanken hennes om å nå «lenger» til de økonomiske mulighetene utstrakt bruk av 

musikken medfører gjennom verksrettigheter. Om hun «når langt», medfører det sannsynligvis god 

inntjening fra verksrettigheter gjennom radiospilling og konserter. Hun nedtonet imidlertid selv 

betydningen av disse økonomiske mulighetene like etterpå, ved å understreke at «så står jeg kanskje 

ikke igjen som en vinner økonomisk. Det er ingen hemmelighet.» Det virker sånn sett tross alt ikke 

som om det økonomiske insentivet opphavsretten skal bidra med, er så sterkt til stede her. 

 Denne artisten har delt verksrettigheter med medlemmer av bandet sitt som hun har 

samarbeida om låtskriving med. I samarbeidene har hun fordelt verksrettighetene på en måte som 

hun ga uttrykk for at strider litt med hennes egen oppfatning av hvordan de egentlig skal fordeles. 

For det første fordelte hun rettighetene på en måte som belønna hennes egen innsats mindre enn det 

hun vet Tono anbefaler: « Kanskje Tono også ville sagt [at jeg burde ta mer]. Fordi jeg skriver all 

tekst, så er jo det egentlig 50% i seg selv.» Likevel er fordelinga 30% til de to andre og 40% til 

henne. For det andre trakk hun frem bidraget deres som musikkprodusenter på studioinnspillingen 

som en grunn til at fordelinga føltes riktig. Hun visste at andre deler av opphavsrettssystemet enn 

verksrettighetene er ment å belønne slike bidrag, men i likhet med den mer etablerte artisten, har 

hun altså vært åpen for å bruke verksrettighetene som belønning for produsentarbeid. 

Oversikt og kontroll, og litt om utøverrettigheter 

For meg fremstår den oversikten og kontrollen disse artistene har hatt over verksrettighetene som 

helt sentral, og jeg tror opplevelsene deres kan bidra til å belyse et viktig aspekt ved de økonomiske 

mulighetene som ligger i verksrettigheter. De snakket om dem som noe de selv kan bestemme over, 

og med bedre oversikt enn for eksempel tilknytta master- og utøver-rettigheter. Det virker som om 
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de gjennomgående har stått ganske fritt til å ta egne avgjørelser om fordeling av verksrettighetene; 

«Jeg kan bestemme om de skal få en arrangeringsbit eller ikke.», sa den uetablerte artisten. Denne 

muligheten har begge artistene brukt aktivt. Over har det for eksempel kommet frem at de bruker 

fordeling av verksrettigheter som økonomisk belønning både for administrativt arbeid, utøverbidrag 

og bidrag i studioproduksjon. Dette er ting som verksrettighetene egentlig ikke dekker, men den 

tilgangen disse låtskriverne har hatt til å fordele verksrettighetene ganske fritt, gjør at det er dem de 

tyr til når de ønsker seg flere økonomiske muligheter. De har brukt disse rettighetene til å knytte til 

seg samarbeidspartnere som de i utgangspunktet ikke kan betale så godt som de skulle ønske for. 

 Jeg vil gjerne legge til at ingen av artistene jeg intervjua, har inngått avtaler med forlag. Gitt 

Towses fremstilling av låtskriveres svake forhandlingsposisjon i møte med forlag, er det sannsynlig 

at låtskrivere som har inngått slike samarbeid, har mindre frihet i fordelinga av verksrettigheter, enn 

disse artistene. Mitt intervjumateriale inkluderer ikke slike tilfeller. Basert på noen av poengene fra 

Wikström og Towse som jeg har presentert, kan en kanskje spekulere i om fordeling av 

verksrettighetene i slike samarbeid likner mer på fordeling av masterrettighetene i mine 

intervjupersoners prosjekter, der de hadde mindre oversikt og kontroll. 

 Den mer etablerte artisten har ordnet seg på en måte som gir henne mer oversikt og kontroll 

over både master- og utøver-rettigheter, enn den mer uetablerte artisten. Sistnevnte var for eksempel 

ikke sikker på hva slags rollekode utøverne på plata hadde i Gramo, mens den etablerte hadde god 

oversikt over master- og utøver-rettighetene i sitt prosjekt, og blant annet hadde fylt ut rollekodene i 

Gramo selv. Og i den grad hun har kunnet bruke også disse rettighetene til å belønne for eksempel 

managerens administrative arbeid, kan en se på denne kontrollen over registrering av master- og 

utøver-rettigheter som økonomiske muligheter som den mer uetablerte artisten forhandlet bort da 

hun gikk med på å gi både masterrettighetene og kontroll over registrering av utøverrettigheter, til 

plateselskapet. Det er mulig å se for seg hvordan disse, på samme måte som verksrettighetene, kan 

brukes til å belønne oppgaver som de strengt tatt ikke er ment å belønne. 

 Den mer etablerte artisten ga uttrykk for at verksrettigheter er mer lukrative enn 

utøverrettigheter: «Det er ingen garanti at låtene blir spilt på radio […]. Men hvis de hadde fått 

Tono-prosenter, så ville de jo fått penger hver gang jeg gjorde en konsert.» Inntjening fra 

verksrettigheter er altså i hennes øyne mer forutsigbare, hvilket er betydelig i en industri som er så 

preget av usikkerhet som musikkindustrien (Wikström, 2013). Hun brukte det til å forklare at noen 

musikere har bedt om verksrettigheter til låtene hennes, selv om de også har utøverrettigheter. Dette 

taler for at de økonomiske mulighetene verksrettigheter fører med seg, er mer omfattende enn ved 

utøver-rettigheter. Likefullt ligger det økonomiske muligheter i begge deler, og oversikt og kontroll 
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over fordelinga av slike rettigheter virker å være sentralt for artister som ønsker å nyttiggjøre seg av 

de økonomiske mulighetene opphavsretten kan gi. 

Muligheten til å samarbeide med andre 

Det neste jeg skal ta for meg, er rollen opphavsretten spiller i de ulike samarbeidene artistene har 

inngått. Over har jeg også delvis beskrevet disse samarbeidene, med fokus på muligheter til 

inntjening. Det er imidlertid en side ved disse samarbeidene som det økonomiske perspektivet ikke 

klarer å fange opp, all den tid artistene ikke inngår dem utelukkende med mål om å dele og tjene 

penger. I intervjupersonenes beskrivelser av disse samarbeidene, kom en rekke andre typer 

motivasjon frem. Anna Stilz sin planer og prosjekter-variant av lockeansk teori, som inkluderer 

ikke-økonomiske perspektiver, gir derfor en nyttig inngang til å forstå noen av de ikke-økonomiske 

mulighetene opphavsrettssystemet påvirker. 

 I intervjuene kom det frem at artistenes samarbeid med profesjonelle aktører om utgivelser, 

forutsatte frasigelse eller lisensiering av masterrettigheter til innspillingene. Uavhengig av 

økonomiske fordeler og ulemper ved det, understrekte de blant annet fordelene ved å overlate det 

administrative arbeidet til noen andre, og ved å «slippe å stå i alt selv». Tilknytta band-, 

låtskrivings- og studio-samarbeid, beskrev begge en slags alle-for-én-tankegang, der de opplevde at 

de involverte i prosjektet spilte viktige roller i å utfylle hverandre og sammen skape musikk som var 

i tråd med artistenes visjon. De beskrev slike samarbeid som en viktig del av de musikalske 

prosjektene i seg selv, og fordelinga de gjorde av rettigheter til musikken bar preg av det. 

 Jeg tar for meg disse samarbeidene i samme rekkefølge som over, og undersøker hva slags 

rolle opphavsretten har spilt i å gjøre samarbeid mulig for artistene jeg intervjua. 

Samarbeid om utgivelser 

Den mer etablerte artistens samarbeid med sin manager om egne utgivelser, virker i stor grad å ha 

kommet på plass fordi hun har hatt muligheten til å lisensiere bort 50% av masterrettighetene i en 

tiårsperiode. Hun beskrev hvordan han har påtatt seg en rekke oppgaver tilknytta utgivelsene 

hennes: «Han setter opp annonser, han lager videomateriale», «han gjør den administrative delen i 

plateselskapet, han pusher låtene til Spotify. Han tar 50% for den jobben der.» Opphavsretten er 

med på å gjøre dette samarbeidet mulig, for selv om hun ikke har hatt råd til å betale ham for å 

utføre de oppgavene, har hun hatt mulighet til å dele inntjening fra rettighetene med ham. 

 Som tidligere nevnt, har hun vært usikker på om hun skal videreføre samarbeidet. Noe av 

bakgrunnen for det er at hun tenker hun selv like gjerne kunne gjort de oppgavene: «Jeg gjør såpass 
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mye selv, og er god på det. Jeg klarer å skrive søknadene. Som regel så erfarer jeg at hvis andre tar 

kontakt eller har ansvar for ting, så blir det veldig ofte rot. Og da er det like greit å bare gjøre det 

selv.» Likefullt har masterrettigheter og muligheten til å lisensiere dem bort, gjort et slikt samarbeid 

mulig, og frem til nå har hun benyttet seg av den muligheten. 

 Også for den mer uetablerte artisten spilte masterrettighetene og muligheten til å gi dem til 

andre, en viktig rolle da hun skulle inngå samarbeid om sin første utgivelse. Hun så selv på avtalen 

som lite økonomisk gunstig, og det var andre utsikter enn de til å tjene penger som var av størst 

betydning når hun likevel valgte å innlede samarbeidet. Sitatet under viser en rekke grunner; 

erfaringen det gir, en felles vektlegging av albumformatet, følelsen av et verdifellesskap, og at det å 

samarbeide med noen som har mye erfaring, i seg selv gir en trygghet. 

 [Det er] veldig kjekt å ha gitt ut noe på ordentlig, ha gitt ut fysisk eksemplar, som jeg nok ikke hadde gjort hvis jeg 
ikke hadde vært med dem. Og bare være litt under vingene til noen på en måte, slippe å stå i alt selv. […] Akkurat nå 
så ser jeg på dette som bare en veldig god erfaring, da. Eller, jeg lærer veldig mye om hva som er lurt og ikke […] 

Jeg gleder meg jo aller mest til å gi ut hele albumet. Det er jo litt derfor jeg passer sammen med dem også, mer enn 
kanskje en annen på min alder ville gjort, som ville gi ut musikk. Fordi, man kan tenke at vi kanskje står litt for de 
samme tinga, da. Og jeg stoler, det er en viktig ting i det, at jeg stoler litt på dem. Selv om det er ting som jeg ikke er 

enig i, så jeg stoler jeg på at de ikke er ute etter å lure meg da, kanskje. […] Ihvertfall sånn verdimessig kanskje, at 
vi er innafor den samme ramma. 

Som det fremgikk av advokathjelpen denne artisten fikk fra sin fagforening, står dette bestemte 

plateselskapet fast på at de skal eie masterrettighetene til alle utgivelser de står bak. En forutsetning 

for å inngå et samarbeid med dem, var altså at artisten gikk med på en slik avtale, hvilket er relevant 

med tanke på rollen opphavsretten har spilt. For denne artisten innebar frasigelsen av 

masterrettighetene til innspillingen en mulighet til å innlede et samarbeid som bringer med seg alt 

det gode som kommer frem i sitatet over. Hun har byttet bort muligheten til inntjening fra 

masterrettigheter mot et samarbeid som er bygd på tillit og føles trygt, og som gjør at hun slipper å 

«stå i alt selv». 

Bandsamarbeid 

Tilknytta arbeidet med bandet hun spilte i tidligere, trakk den mer etablerte artisten frem at «når 

man jobber i band så er det jo en litt annen dynamikk i både arrangeringen og arbeidet med låtene, 

hvor de ender opp til slutt. Og litt sånn én for alle, alle for én-tankegang, da.» I forbindelse med at 

trommeslageren ønsket seg verksrettigheter, tok de en avgjørelse i fellesskap om fordeling av 

rettighetene som var et uttrykk for en slik alle for én-tankegang. Hun fortalte om hvordan noen 

Side   av  31 53



forhold i utgangspunktet kompliserte bildet; låtene den andre låtskriveren i bandet skrev fikk mest 

radiospilling, og komposisjonene i seg selv var i deres øyne ikke det viktigste: «det var ikke sånn at 

du kunne sette deg ned med en gitar og spille en [låt av bandet], også ville folk få det samme 

kicket». Alle for én-tankegangen innebar en slags solidaritet, og de fordelte rettighetene på en måte 

de mente var rimelig basert på bandmedlemmenes totale bidrag til prosjektet. På en måte var det en 

korrigering for at opphavsrettssystemet i deres øyne ikke belønnet disse bidragene tilstrekkelig. 

Opphavsretten og fleksibiliteten ved den, ga i dette tilfellet låtskriverne mulighet til å utvise 

solidaritet med hverandre og styrke samholdet i bandet, gjennom å være et sted der én for alle, alle 

for én-tankegangen fikk komme til uttrykk. 

Låtskriversamarbeid 

Den samme alle for én-tankegangen kom til uttrykk i den mindre etablerte artistens beskrivelser av 

sine låtskriversamarbeid. Hun samarbeider noen ganger med bassisten i bandet sitt, og noen ganger 

med både bassisten og gitaristen. Når hun skriver låter med bassisten, deler de verksrettighetene 

likt, fordi «det samarbeidet er så, det er så 50/50 at det må bli 50/50. Vi deler det på to liksom. […]. 

Han har masse idéer […] også bygger vi videre på det. […]. Jeg føler det er riktig.» Når hun 

samarbeider med begge to deler de det 30/30/40, selv om hun skriver teksten selv: «det føles veldig 

riktig når vi er så sammen om det, i det øyeblikket. At det som skjer i det rommet, det skjer i det 

rommet. Men så synes jeg og at det hadde vært litt dumt hvis, liksom, den teksten ikke skulle bety 

noe, på en måte. I form av prosent, da.» Som nevnt vet hun at Tono anbefaler 50% til tekst alene, 

men en slik fordeling resonnerer altså ikke med det som føles rimelig for henne og de hun 

samarbeider med. At hun vektlegger samholdet i øyeblikket og bygger forståelsen av hva som er 

rimelig fordeling på det, kan være et uttrykk for den samme solidariteten som i alle for én-

tankegangen over. Hun fortalte at hun har vært på kurs hos Tono sammen med gitaristen for å lære 

om fordeling av rettigheter, og at de er opptatt av å diskutere det og «alltid [ha] en dialog på at vi 

kan endre på det». Valget om å gi bandmedlemmene større andel enn anbefalt virker veloverveid, 

samtidig som det nok ikke kan være økonomisk motivert. Det bør ses på som et uttrykk for glede og 

takknemlighet over samarbeidet fra artisten sin side. Hun fortalte at hun er glad for at de «er flere 

om det», og opphavsretten gir denne artisten midler å si takk for hjelpen med. 

 I utgangspunktet tror jeg ikke en skal legge for mye vekt på at fordeling av opphavsretten i 

eksemplene over, også innebærer en fordeling av potensiell inntjening. Særlig den mer uetablerte 

artisten presiserte at for henne kom pengene i andre rekke: « jeg […] føler jeg har fått veldig mye 

igjen i form av andre ting.» Wikströms poeng om at mindre aktører i opphavsrettsindustriene gjerne 
Side   av  32 53



ikke er motivert av å maksimere profitt, men heller av indre motivasjon, er relevant i den 

sammenheng. Han trekker frem skaperglede og gleden ved uavhengighet som eksempler på slik 

indre motivasjon. Når den mer uetablerte artisten beskriver hvordan de er «så sammen om det i 

øyeblikket», og den mer etablerte snakker om en «alle for én-tankegang», forstår jeg det som 

eksempler på slik indre motivasjon. Det er et uttrykk for at det skapende samarbeidet i seg selv kan 

være en viktig motiverende faktor, og registreringen av en bestemt rettighetsfordeling i Tono kan 

være en konkret og oversiktlig handling som samarbeidet styrkes gjennom. At de kjenner at 

fordelinga er rett og rimelig, skyldes slik jeg forstår det at de opplever at den både gjenspeiler det 

skapende arbeidet de involverte i samarbeidet har lagt ned, og at den er et passende uttrykk for 

takknemligheten over fellesskapet og skapergleden de opplever i sine samarbeid. 

Studiosamarbeid 

Den mer uetablerte artisten rettferdiggjorde delvis fordelinga av verksrettigheter med to av 

bandmedlemmene, også basert på bidragene deres som produsenter. Hun understrekte at de fikk 

honorarer som hun anså som rimelige, men at også å gi dem en stor andel verksrettigheter, kjentes 

som en viktig anerkjennelse av samarbeidet de har, også i studiosammenheng. Min antakelse om at 

tildelingen av disse rettighetene også kan handle om noe annet enn penger, understøttes av denne 

artistens korrigering av sin egen uttalelse: «det er jo og derfor det føles riktig at [de] skal få såpass 

mye penger og. Eller prosent, da. [Som] anerkjennelse for den jobben de gjør.» Som uetablert artist 

med forventninger som tar opp i seg musikkindustriens usikkerhet, «til syvende og sist så vet man 

jo aldri hva som slår an», var hun innforstått med at verksrettigheter ikke uten videre fører med seg 

inntjening. Sitatet over viser at om det ikke er snakk om så mye penger, så er det likefullt snakk om 

prosenter, og hun gav uttrykk for at det ligger en mulighet til å gi anerkjennelse i det. Uttalelsen 

kom i forbindelse med at disse to samarbeidspartnerne er kreditert som produsenter på albumet. 

Hun brukte altså verksrettigheter for å anerkjenne betydningen av studiosamarbeidet, mer eller 

mindre uavhengig av om rettighetene ga utsikter til inntjening eller ikke. 

 Den mer etablerte artisten ga produsenten på sin andre soloplate halvparten av 

verksrettighetene på noen låter, og diskuterte om hun kanskje skulle gjort seg vanskeligere i den 

forhandlingen. Hun var likevel fornøyd med valget i ettertid, og trakk fram at: «Jeg er bare glad for 

at han var med på det prosjektet. Og fikk et eierskap til det. For det handler veldig mye om det, da. 

Å gi folk et eierskap til prosjektet over tid.» Hun trakk frem denne følelsen av eierskap i forbindelse 

med rettighetsfordelinga de kom frem til, og det kaster lys over en rolle opphavsretten kan spille i å 

få i stand samarbeid som har stor betydning for artisters mulighet til å gjennomføre sine prosjekter. I 
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denne artistens tilfelle ga opphavsretten henne muligheten til å knytte til seg en samarbeidspartner, 

og selv om hun kanskje tenkte rettighetsfordelinga var lite fordelaktig for henne i et økonomisk 

perspektiv, var samarbeidet den muliggjorde viktigere. 

 Hun trakk frem det samme poenget da hun snakket om samarbeidet med produsenten av neste 

plate. «Jeg ser at det samarbeidet med ham kommer til å bli viktig for meg på sikt. […]. Jeg ser at 

det blir et samarbeid som kommer til å vare. […]. [Det var] viktig for meg å gi ham de prosentene 

for å gi, ja, en følelse av eierskap til prosjektet.» På liknende måte som i intervjuet med den mer 

uetablerte artisten, ga denne beskrivelsen et inntrykk av prosenter som noe mer enn bare utsiktene 

til å tjene penger. Mens forrige artist så på det som en form for anerkjennelse, trakk denne artisten 

frem følelsen av eierskap til prosjektet. Hun så på denne følelsen av eierskap som viktig for 

samarbeidet, fordi den ga det et langsiktig perpektiv. Hun opplever at tildelingen av rettigheter 

bidrar til at produsenten føler eierskap til prosjektet: «Det er ikke bare nok en produsentjobb». 

Opphavsretten har i denne sammenhengen gitt en mulighet til å skape forutsigbare samarbeid 

gjennom å bidra til en følelse av eierskap til artistens prosjekt i sin helhet. 

 Jeg kommer tilbake til betydningen av følelsen av eierskap under fjerde kategori i Stilz sitt 

rammeverk, tilknytning til verk. 

Muligheten til å styrke relasjoner 

I delen over har jeg fokusert mest på opphavsrettens rolle i artistenes samarbeid profesjonelt sett. I 

beskrivelsene ligger det imidlertid mange spor av det mer personlige ved disse samarbeidene; 

artistene knytter seg til de de samarbeider med på et personlig plan, og opphavsretten kan spille en 

rolle når disse relasjonene dannes og ivaretas. Artistene beskrev hvordan enkelte av samarbeidene 

de har inngått har betydd mye for dem personlig, og at fordeling av rettigheter var en måte å 

verdsette den personlige siden av disse samarbeidene på, og en mulighet til å vise takknemlighet. 

 Når hun fortalte om samarbeidet med gitaristen og bassisten i bandet sitt om låtskriving og 

studioproduksjon, trakk for eksempel den mer uetablerte artisten frem den gode relasjonen dem 

imellom. Hun la vekt på at de kjenner henne godt og «vet litt hvor [hun] vil». De bidro som 

produsenter på plata hennes, og hun opplevde en trygghet i å ha med seg noen hun stoler på, både 

når det kommer til det musikkfaglige og det personlige. Beskrivelsen av at de vet hvor hun vil, 

tolker jeg som at hun stoler på at de estetiske valgene de tar, er i tråd med hennes egen visjon for 

prosjektet. Den personlige relasjonen de har er sånn sett helt sentral for samarbeidspartnernes evne 

til å gjøre produsentjobben på en god måte. I én forstand viser dette at det kan være vanskelig å 

skille det profesjonelle samarbeidet fra den personlige relasjonen, og opphavsretten virker å kunne 
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spille en rolle som et verktøy en kan navigere i dette terrenget med. Til grunn for vurderingene 

denne artisten har gjort om fordeling av verksrettigheter i eget prosjekt, ligger både betydningen av 

det profesjonelle samarbeidet og den personlige relasjonen deres. Hun har behov for begge deler for 

å få gjennomført prosjektet sitt på den måten hun vil. For å forsvare den rause fordelinga av 

rettigheter, sa hun at «det har plaga meg litt at jeg ikke klarer å ha kontroll over alt, [men] det er jo 

derfor vi er en gjeng.» Sitatet rommer både det personlige og det profesjonelle ved samarbeidet 

deres, og fordelinga av rettigheter fremstår som en anerkjennelse av hvor viktige også de personlige 

relasjonene er for denne artisten. 

 Også i intervjuet med den mer etablerte artisten, kom sammenhengen mellom personlige 

relasjoner og opphavsrett frem. Særlig når hun beskrev samarbeidet med produsenten på den andre 

soloplata si, ble det tydelig at rollen han spilte på et personlig plan, hadde betydning for hva hun 

opplevde som rimelig fordeling av rettighetene. Hun beskrev hvordan de delte verksrettigheter til 

noen låter 50/50, selv om hun hadde skrevet teksten og de hadde samarbeida om resten. På 

bakgrunn av Tono sin linje og egne tanker om fordeling nevnte hun at hun kanskje kunne gjort seg 

mer vanskelig, men at  «han hadde veldig, veldig mye å si for meg på det tidspunktet. Jeg var veldig 

usikker og redd da jeg kom og skulle jobbe med ham. Og han bygget meg veldig opp og fikk meg 

veldig trygg. Både som sanger, men også som låtskriver.» Her var det altså kanskje først og fremst 

det relasjonelle aspektet som gjorde at hun opplevde fordelinga som riktig, og opphavsretten ga som 

i situasjonen over en mulighet til å anerkjenne betydningen av relasjonen gjennom deling av 

verksrettigheter. 

 Begge artistene samarbeida altså med folk de var opptatt av å ha en personlig relasjon til, og 

de fordelte rettigheter med mål om å skape og ivareta personlige relasjoner. I den grad relasjonene 

spiller en viktig rolle i de musikalske prosjektene deres, kan opphavsretten altså bidra til å gi 

musikkskapere bedre mulighet til å gjennomføre sine musikalske prosjekter. Hvor stor betydning 

den har for muligheten deres til å skape og ivareta slike relasjoner er imidlertid uklart. I intervjuene 

kommer det frem at den spiller en viss rolle, men det er helt åpenbart at det er mulig å skape 

betydningsfulle relasjoner med andre, også uten å dele rettigheter til musikk med dem. 

Følelesen av tilknytning til musikken 

I eksemplene over har det flere ganger kommet frem at disse artistene opplever at det er en 

sammenheng mellom følelsen av eierskap til prosjektene deres, og rettigheter til låtene deres. Særlig 

den mer etablerte artisten la vekt på hvordan fordeling av opphavsrett kan bidra til å gi de hun 

jobber med en følelse av eierskap. Noe av grunnen til at hun mener denne følelsen er viktig, er som 
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nevnt at hun opplever at den kan bidra til å gjøre samarbeidene mer forutsigbare og langsiktige. Det 

virker som om følelsen av eierskap til prosjektet bidrar til å øke sjansen for at de hun jobber med, 

ønsker å ta del i det også i fremtiden. 

 En kan se for seg at et ledd i denne sammenhengen er den tilknytningen folk kjenner til selve 

musikken. I tradisjonen for moralske rettigheter, blir sammenhengen mellom opphaverens person 

og verk vektlagt (Biron, 2015, s. 27). Måten involverte i musikalske prosjekter opplever en 

tilknytning til musikken på, kan i lys av dette være relevant for musikkskaperes muligheter til å 

gjennomføre sine prosjekter. Dersom opphavsretten kan bidra til å styrke denne følelsen av 

tilknytning til musikken, kan den være med på å muliggjøre samarbeidene som jeg har beskrevet 

over, og som er så viktige for at artistene skal få gjennomført sine prosjekter. Jeg skal derfor nå ta 

for meg hva slags rolle opphavsretten kan spille for musikkskapernes følelse av tilknytning til 

musikken. 

 Misnøyen den mer uetablerte artisten hadde med sin avtale med plateselskapet, knyttet hun 

blant annet til følelsen av eierskap til verket: «Jeg skulle ønske jeg hadde en avtale som gjorde at 

[masteren] ble min, på en måte. [Men] hva er egentlig greia med å eie master? Det er vel egentlig at 

man skal, som musiker, låtskriver, kunstner eller hva man skal kalle det, så skal man kunne eie det 

man selv lager, da. Og bruke det til det en selv ønsker.» Denne beskrivelsen vekker assosiasjoner til 

tanken om at opphaveren har moralske rettigheter til verket og bør få beskyttelse mot bruk som kan 

svekke opphaverens integritet. Hun ønsker seg kontroll over hvordan musikken brukes. Det er 

interessant at artisten trakk dette poenget frem i tilknytning til masterrettighetene, som hun har 

forhandlet bort. Moralske rettigheter kan ikke overføres til andre, men ligger hos opphaveren 

uavhengig av fordelinga av de økonomiske rettighetene (Biron, 2015, s. 27). Likevel føler denne 

artisten at hun har mistet noe av kontrollen over bruken av verket ved å forhandle bort 

masterrettighetene, og det virker som misnøyen hennes med avtalen blant annet kommer av at den 

står i strid med følelsen av eierskap hun har til musikken hun har skapt. 

 Hun trakk imidlertid frem at hun har tillit til plateselskapet, og at det står i kontrakten at de 

ikke kommer til å bruke musikken til noe hun ikke godkjenner. «Så sånn sett så føler jeg at det ikke 

er så skummelt, egentlig», fortalte hun. Likevel satte hun altså frasigelsen av masterrettigheter i 

sammenheng med en svekket følelse av eierskap til og kontroll over musikken. Interessant nok kom 

det i denne delen av intervjuet frem at hun ikke visste om masterrettigheter hadde noe med penger å 

gjøre, så misnøyen med denne delen av avtalen må mer eller mindre utelukkende knyttes til en 

følelse av svekket eierskap og kontroll. 
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 Da hun fortalte om samarbeidet med de utøvende musikerne i prosjektet sitt, trakk denne 

artisten igjen frem følelsen av eierskap. Hun sa hun var opptatt av at også musikerne skulle være 

med på å forme låtene, og at det var viktig at «de har eierskap i det når de skal spille det på 

konsert». Når det gjelder de to hun skriver låter sammen med, knytta hun eierskapet til fordeling av 

rettigheter i Tono. Resten av bandet har imidlertid ingen slike verksrettigheter, og sånn sett kan en 

forstå disse utøvernes følelse av eierskap, som frakobla fordelinga av økonomiske rettigheter; i 

konsertsammenheng har ikke utøverne noen slike rettigheter. Slik denne artisten forstår det, 

opplever bandet hennes altså likevel et eierskap til musikken hennes når de fremfører den. I 

tradisjonen for moralske rettigheter, gir det mening å tenke på slik fremføring som et sted der 

utøverens person og integritet er i spill, men denne artisten utviste ingen eksplisitt kunnskap om 

moralske rettigheter, kun en intuitiv tanke om utøvernes opplevelse av eierskap. I fremstillingen 

hennes av utøvernes bidrag på konsert, virker opphavsrettens betydning for følelsen av tilknytning 

til musikken, altså liten. Det er ingen økonomiske rettigheter med i bildet, og de involverte virker 

heller ikke å ha forholdt seg til moralske rettigheter. Likevel trakk hun frem en følelse av 

tilknytning til verkene også her. 

 Også når det gjelder låtskriving, fortalte denne artisten om en følelse av tilknytning til egen 

musikk uavhengig av opphavsrettssystemet. Vi så over at hun setter bidraget fra de hun har 

samarbeida med høyt, og at takknemligheten over samarbeidet har kommet til uttrykk i fordelinga 

av verksrettigheter. Hun beskrev likevel sitt eget eierskap til musikken på et overordnet nivå, som 

mye mer omfattende enn det denne fordelinga, som gir henne under halvparten av rettighetene, 

skulle tilsi: «Det blir jo veldig mitt til slutt, da. Eller det er jeg som skal, det skal komme fra meg, på 

en måte.» Gitt den utelukkende intuitive forståelsen av aspekter ved moralske rettigheter, må nok 

denne vektlegginga av eget eierskap forstås uavhengig av opphavsretten. Hun har fordelt bort store 

deler av rettighetene, men kjenner likevel på et sterkt eierskap. Det taler for at fordelinga av 

økonomiske rettigheter har liten betydning for følelsen hennes av tilknytning til sin egen musikk. 

 Intervjuet med den mer etablerte artisten ga et liknende inntrykk når det kommer til 

masterrettigheter. Som nevnt lisensierte hun bort 50% av disse til manageren sin i ti år. Mitt 

inntrykk er at det ikke svekket følelsen hennes av tilknytning til sin egen musikk. Tilsvarende 

understrekte hun at han ikke har bidratt musikalsk, men at hun ser på andelen rettigheter som 

belønning for administrativt arbeid. Her virker altså fordelinga av rettighetene og følelsen av 

tilknytning til musikken helt frakoblet hverandre. 

 Da denne artisten fortalte om samarbeidet med produsenten på hennes nyeste plate, trakk hun 

frem sammenhengen mellom fremtidige utsikter til å samarbeide med ham, og følelsen av 
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tilknytning hun trodde han hadde til musikken. Hun fortalte at han skal jobbe med henne på de neste 

platene hun skal lage, og at verksrettighetene hun har delt med ham kan gi ham en følelse av 

eierskap til prosjektet. Hun poengterte at «han er like stolt av den plata som meg». Tanken om at 

han er stolt av plata, kan være et uttrykk for at hun tenker at han har en følelse av tilknytning til 

verket. Samla sett forstår jeg disse uttalelsene som at hun opplever at deling av verksrettighetene, 

gir en mulighet til ikke bare å anerkjenne jobben han har lagt ned og belønne ham for den, men også 

til å styrke følelsen hans av tilknytning til verket. Hun tror og håper at denne følelsen av tilknytning 

skal bidra til å gjøre samarbeidet langvarig. 

 Det er en forskjell mellom fremstillingene hennes av henholdsvis administrative og 

musikalske samarbeidspartnere, og hvilken type tilknytning til musikken og prosjektet hennes hun 

trekker frem. Hun rettferdiggjør deling av rettigheter med dem med at de har lagt ned en innsats, 

men ser kun delingen av verksrettighetene i sammenheng med følelsen av tilknytning til musikken.  

 Selv om hun knytta managerens rettigheter til det administrative arbeidet han har lagt ned, og 

til en følelse av tilknytning til prosjektet i sin helhet, beskrev denne artisten ingen følelse av 

tilknytning til selve musikken i managerens tilfelle. Dette er på tross av at han i ti år etter utgivelse, 

sitter på halvparten av de økonomiske rettighetene til innspillingene hennes. Produsenten har 

derimot bidratt musikalsk, og ifølge artisten føler han en tilknytning til musikken, på tross av en 

relativt liten rettighetsandel på 10% av verksrettighetene, ingen masterrettigheter og 

utøverrettigheter på lik linje med andre innleide musikerne. 

 Eksemplene over kaster lys over et sentralt poeng om økonomiske rettigheter og følelsen av 

tilknytning til musikken: Det virker som om de ikke spiller en spesielt stor rolle. Det at folk har 

vært med på å skape musikken, er mye viktigere for følelsen av tilknytning enn at de har 

økonomiske rettigheter til den. Videre er det sentralt at fordelinga av økonomiske rettigheter i disse 

prosjektene i relativt liten grad gjenspeiler hvem det er som faktisk har bidratt musikalsk. Den 

uetablerte artisten har frasagt seg alle masterrettighetene og over halvparten av verksrettighetene, 

men understreker like fullt at musikken først og fremst er hennes. Den mer etablerte artisten har delt 

en stor andel av masterrettighetene til sine utgivelser med manageren sin, og en til sammenlikning 

liten del med den siste produsenten sin, men det er likevel eierskapet sistnevnte kjenner til 

musikken hun trakk frem. 

I lys av Locke 

Det er veldig interessant å se dette aspektet ved artistenes musikalske prosjekter i lys av Lockes 

blandingsteori. Teorien rettferdiggjør rettigheter, blant annet basert på at de gir et insentiv til å 
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arbeide. I presentasjonen av lockeansk teori formulerte jeg dette insentivet slik: Musikkskapere 

skaper musikk fordi de vet at de får rettigheter til den. I fortellingene til intervjupersonene kom det 

frem en rekke aspekter ved bidrag i musikkskaping, følelsen av eierskap og fordeling av rettigheter 

som kan tilføre nyanser til denne påstanden. 

 For det første er opphavsretten i disse prosjektene fordelt på en måte som ikke uten videre 

gjenspeiler de musikalske bidragene. Rettighetene til artistenes musikk er blitt fordelt basert på en 

rekke hensyn. De fortalte både at folk som ikke har bidratt musikalsk, sitter på deler av rettighetene, 

og at folk som har bidratt musikalsk, sitter på en til sammenlikning liten del av rettighetene.  

 For det andre kom det frem at de som har bidratt musikalsk føler et eierskap til musikken, mer 

eller mindre uavhengig av om de har rettigheter til den eller ikke. Å knytte insentivet til å skape kun 

til slike, blir derfor for snevert; flere av de involverte i disse prosjektene har bidratt musikalsk, uten 

å bli belønnet med tilsvarende rettigheter. Jeg har ikke intervjua noen av de andre involverte i 

prosjektene, men inntrykket mitt etter å ha snakket med disse to artistene, er at folk de har 

musikalske samarbeid med, kan finne motivasjon mange andre steder enn i utsiktene til å ende opp 

med rettigheter til musikken. Eksempler det er lett å se for seg er spilleglede, skaperglede, gleden 

over samarbeide musikalsk med andre eller bare honoraret de får for bidraget. Jeg vil imidlertid 

særlig trekke frem følelsen av tilknytning til musikken de har vært med på å skape, og at verdien av 

denne i seg selv kan gi et insentiv til å skape. Interessant nok virker det som om folk kan ha en slik 

følelse av tilknytning uavhengig av om de har endt opp med økonomiske rettigheter til musikken 

eller ikke. 

 I denne sammenhengen kan kanskje en bedre formulering av et lockeansk insentiv til å skape 

være: Musikkskapere skaper musikk fordi de vet at de får eierskap til den. Utover de økonomiske 

rettighetene til musikken, henspiller bruken av begrepet eierskap her også på følelsen av tilknytning 

til musikken. Musikkskapere kjenner en betydningsfull tilknytning til musikken, og denne kan i seg 

selv være en viktig del av insentivet til å skape. 

 Tilknytningen de involverte kjenner til musikken de har vært med på å skape, kan ses i 

sammenheng med moralske rettigheter. En kan ikke frasi seg moralske rettigheter på samme måte 

som økonomiske rettigheter, og de bygger på nettopp tilknytningen mellom musikkskaperen og 

verket. I Norge er de moralske rettighetene en del av opphavsrettssystemet (Rognstad, 2019, s. 

35-36), men ingen av artistene jeg intervjua har forholdt seg bevisst til dem. Når de likevel trekker 

frem tilknytning de ulike involverte kjenner til musikken, vitner det om en intuitiv forståelse av 

eierskap som resonnerer med de aktuelle moralske rettighetene. Siden fortellingene deres i tillegg 

viste en sammenheng mellom følelsen av tilknytning og det arbeidet de ulike involverte i 
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prosjektene har lagt ned, virker det for meg tydelig at synet deres på eierskap er i tråd med en 

lockeansk forståelse. 

 Her kommer en sentral forskjell mellom moralske og økonomiske rettigheter til uttrykk, da 

opplevelsen av tilknytning i disse artistenes øyne bestod, selv når de økonomiske rettighetene var 

forhandlet bort. Den følelsen av tilknytning til musikken artistene beskrev, virker i stor grad å være i 

tråd med de moralske rettighetene de som har vært med på å skape den har. Det virker derfor 

naturlig også å vektlegge moralske rettigheter i en lockeansk forståelse av opphavsretten; de 

moralske rettighetene ligger mye tettere på det skapende arbeidet de involverte faktisk har lagt ned, 

enn de økonomiske rettighetene. Moralske rettigheter er imidlertid mye vanskeligere å få oversikt 

over. I dagens opphavsrettssystem er det for eksempel kun lagt opp til rapportering av de 

økonomiske rettighetene til et verk. 

 Muligheten artistene har til å styrke de involvertes følelse av tilknytning til musikken 

gjennom fordeling av økonomiske rettigheter, virker begrenset. Som jeg har vist over virker faktiske 

musikalske bidrag mye viktigere for en slik tilknytning. Noen eksempler på det motsatte kom frem i 

intervjuene, som i den mer etablerte artistens beskrivelse av sammenhengen mellom eierskapet 

produsentene hun har jobbet med kjenner på, og fordelinga av verksrettigheter. Likevel virker det 

som om det først og fremst er musikalske bidrag som betyr noe i denne sammenhengen, og 

artistenes følelse av tilknytning til egen musikk er like sterk selv om de har forhandlet bort noen 

økonomiske rettigheter. Muligheten deres til å gjennomføre musikalske prosjekter som bygger på en 

meningsfull opplevelse av tilknytning til musikken, virker sånn sett å være ivaretatt i dagens 

system, på tross av at artistene forhandler bort mange økonomiske rettigheter. 

 Denne analysen viser at det er nyttig å forstå opphavsrettens insentiv til kulturell produksjon 

mye bredere enn kun økonomisk. Artistenes fortellinger viser at opphavsretten kan spille en rolle 

både i økonomiske og ikke-økonomiske sider av deres prosjekter, og det at musikkskapere i norsk 

kontekst både har økonomiske og moralske rettigheter virker derfor helt sentralt. Det at disse 

artistene i så liten grad forholder seg aktivt til de moralske rettighetene de har, innebærer sånn sett 

kanskje en tapt mulighet. Samtidig kjenner de en tilknytning til musikken de har skapt som gjør seg 

gjeldende i opplevelsene deres av rett og rimelig fordeling av økonomiske rettigheter til musikken. 

All den tid denne følelsen av tilknytning resonnerer med de moralske rettighetene de har i kraft av å 

ha skapt musikken, virker også de moralske rettighetene å være i spill når de benytter seg av de 

mulighetene opphavsrettssystemet kan gi. 
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Diskusjon: En mer formålstjenlig fordeling av rettigheter og muligheter  
Jeg skal nå diskutere noen av implikasjonene funn i analysen min har for måten opphavsretten er 

innrettet på, med utgangspunkt i det lockeanske fornuftsgrunnlaget bak opphavsretten. Diskusjonen 

baserer seg på den sentrale plassen artistene gir de ikke-økonomiske aspektene ved sine prosjekter, 

og at tankene deres om rett og rimelig fordeling av økonomiske rettigheter, i stor grad knytter seg til 

arbeidet ulike aktører har lagt ned i å skape musikken, slik lockeansk teori skulle tilsi. På bakgrunn 

av det tar jeg til orde for et opphavsrettssystem som i større grad gir samsvar mellom moralske 

rettigheter og økonomiske rettigheter. 

 Lockes proviso tar innover seg begrensningene noens rettigheter kan legge på andres 

muligheter; det er alltid en fare for at det ikke er igjen «nok og like godt» til andre når noen har fått 

et gode. Fordi én persons eksklusive rett potensielt kan virke begrensende på andres muligheter, bør 

ikke opphavsretten være mer omfattende enn det som er nødvendig for at den skal kunne virke til 

sitt formål. I denne oppgaven har jeg lagt vekt på at opphavsretten skal bidra til å sikre 

musikkskaperes mulighet til å gjennomføre sine prosjekter, og utgangspunktet for min diskusjon er 

derfor at opphavsretten må være verken mer eller mindre omfattende enn at den sikrer slike 

muligheter. 

 Diskusjonen som følger er todelt. Jeg starter med hovedargumentet mitt, som er at om 

opphavsrettssystemet skal virke i tråd med sitt eget formål, bør det gi en fordeling av økonomiske 

rettigheter til musikk som samsvarer med de moralske rettighetene til den samme musikken. Videre 

argumenterer jeg for at en gradert ordning for vederlag som gir bedre inntjening fra lite brukt 

musikk enn fra godt brukt musikk, ville bidratt til å styrke musikkskaperes muligheter til å 

gjennomføre sine musikalske prosjekter. 

 Opphavsretten bygger som jeg har vist på et lockeansk fornuftsgrunnlag som vektlegger 

insentivet til å skape. Mot slutten av analysen over formulerte jeg dette insentivet på følgende måte: 

Musikkskapere skaper musikk fordi de vet at de får eierskap til den. Sammenhengen mellom den 

skapende aktiviteten og rettigheter er altså helt sentral. For å virke slik det er ment, bør 

opphavsrettssystemet derfor gi samsvar mellom de moralske rettighetene som følger av skapende 

aktivitet, og økonomiske rettigheter til verk en har skapt. Vissheten om at en ender opp med 

økonomiske rettigheter kan styrke insentivet til å skape, og om disse, som moralske rettigheter, var 

tettere tilknytta musikkskaperens person gjennom begrensninger på frasigelse, ville det til bidratt å 

sikre denne vissheten og dermed styrke insentivet opphavsretten har som mål å gi. 

 En kan ikke frasi seg moralske rettigheter, og en begrensning på muligheten til å frasi seg 

økonomiske rettigheter, ville gitt bedre samsvar mellom moralske og økonomiske rettigheter. De 
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moralske rettighetene en får til musikk en er med på å skape, knytter seg til ens person. Følelsen av 

tilknytning er også personlig, og kan ses i sammenheng med at en ifølge Locke eier seg selv og det 

arbeidet en legger ned i å skape noe. De moralske rettighetene som skapende arbeid medfører, 

eksisterer sånn sett virkelig i Lockes ånd: «this labour being the unquestionable property of the 

labourer, no man but he can have a right to what that is once joined to» (1689/2015, s. 15). Gitt 

opphavsrettens mål om å sikre de som skaper fruktene av sitt arbeid, bør de økonomiske 

rettighetene på samme måte som de moralske rettighetene, være tett tilknyttet musikkskaperens 

person. 

 For å være i tråd med opphavsrettens fornuftsgrunnlag, bør fordelinga av økonomiske 

rettigheter i utgangspunktet bygge på arbeidet ulike aktører har lagt ned i å skape musikken. Min 

analyse viser at følelsen av tilknytning til musikken, i stor grad henger sammen med arbeidet ulike 

folk har lagt ned i å skape den. Organisasjoner som forvalter opphavsrett, bør legge det samme til 

grunn når de legger føringer for fordeling av rettigheter. Det er vanskelig å måle det skapende 

bidraget ulike involverte har gjort, men det er ikke av den grunn mindre viktig å prøve. Artistene 

over ser mer eller mindre bort fra dagens fordelingsnøkkel når de fordeler rettigheter i Tono, og 

holdningene deres til rett og rimelig fordeling, vitner om at de særlig veklegger det skapende 

arbeidet folk har bidratt med. Forvaltningsorganisasjonene bør jobbe for at fordeling av økonomiske 

rettigheter skjer med utgangspunkt i en liknende vektlegging av skapende bidrag. Da fungerer 

opphavsretten i tråd med sitt eget fornuftsgrunnlag, der insentivet eierskap kan gi, henger sammen 

med arbeidet som har blitt lagt ned. 

 Vurderingen av hva slags musikalsk bidrag som skal gi hvilken fordeling må vurderes fra 

tilfelle til tilfelle, men fordelinga bør henge sammen med hva slags tilknytning de involverte 

kjenner til musikken som følge av den skapende aktiviteten de har vært med på. Analysen min 

vitner om at det sannsynligvis er da fordelinga i størst mulig grad vil gjenspeile de moralske 

rettighetene de samme bidragsyterne allerede har, som følge av arbeidet de har lagt ned. 

Organisasjoner kan spille en rolle i å forme musikkskaperes kunnskap om, og holdninger til, 

opphavsrett, slik at musikkskapere fordeler verksrettigheter på en måte som først og fremst legger 

det musikalske bidraget til grunn. 

 Kretchmer & Kawhol understreker at ulike rettighetshavere har ulike interesser, og skiller 

mellom investorer og skapere. De hevder at skapere har lite å tjene på at rettigheter er overførbare, 

og mye å tjene på vektlegging av moralske rettigheter (2004, s. 42). Mitt argument om at større 

samsvar mellom moralske og økonomiske rettigheter kan styrke musikkskaperes muligheter, finner 

altså støtte i deres beskrivelse. De foreslår en betydelig begrensning på muligheten til å frasi seg 
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rettigheter, og ønsker kun å åpne overføring av rettigheter i tilfeller der alternativet er at musikken 

ikke blir produsert og distribuert i det hele tatt (2004, s. 43). Det virker klart at dette ville medført 

betydelig samsvar mellom moralske og økonomiske rettigher. 

 Jeg deler derfor langt på vei Kretchmer & Kawhols syn på overføring av rettigheter, men jeg 

tror ikke en bør gå så langt i å begrense frasigelse, som de foreslår. Analysen min viser at 

musikkskapere bruker muligheten til å fordele økonomiske rettigheter på en måte som bidrar til at 

de kan knytte til seg samarbeidspartnere, styrke personlige relasjoner og bidra til en følelse av 

tilknytning. Rommet for å frasi seg slike rettigheter kan altså være en hjelp til å få gjennomført 

musikalske prosjekter. At det finnes en slik mulighet er sånn sett i tråd med planer og prosjekter-

varianten av lockeansk teori, som vektlegger muligheten til å gjennomføre meningsfulle prosjekter. 

Derfor bør det finnes en viss mulighet til å frasi seg økonomiske rettigheter. 

 Denne muligheten bør imidlertid først og fremst finnes der en samarbeider om å skape 

musikk, som i låtskriver-, band- og studio-samarbeidene artistene beskrev. Det store rommet for å 

forhandle bort rettigheter til andre aktører, har gitt en musikkindustri med stor maktkonsentrasjon, 

og det strider med lockeanske prinsipper på minst to måter. Over har jeg argumentert for at det bør 

være en tett tilknytning mellom moralske og økonomiske rettigheter, og rommet for bortforhandling 

svekker for det første sammenhengen mellom disse. For det andre innebærer maktkonsentrasjonen 

etableringshindre for nye artister og mulighetsulikhet, som Lockes proviso taler mot. Jeg kommer 

tilbake til noen konkrete tiltak som kan imøtegå disse begrensningene på noen musikkskaperes 

muligheter, men her vil jeg trekke frem at hensynet til en formålstjenlig sammenheng mellom 

moralske og økonomiske rettigheter, samt hensynet til mulighetslikhet, taler for betydelige 

begrensninger på rommet til å forhandle bort rettigheter til aktører som ikke har vært med på å 

skape musikken. En må finne en balanse der musikkskapere beholder muligheten til å inngå 

samarbeid som er viktige for prosjektene deres, samtidig som rommet for å forhandle bort 

rettigheter utover det er så begrensa som mulig. 

 I letinga etter denne balansen bør en ha Tushnets beskrivelse av musikkskaperes svake 

forhandlingsposisjon i mente (2004). Låtskrivere og artisters svake forhandlingsposisjon i møte 

med plateselskaper og forlag, bidrar sannsynligvis til å styrke skjevheten der store andeler 

økonomiske rettigheter havner hos noen få. Det er i strid med opphavsrettens grunntanke, der 

insentivet til å skape står i sentrum; insentivet i dagens opphavsrett kan her like gjerne knyttes til 

selskapers ønske om å forhandle til seg mest mulig rettigheter, uavhengig av om de har bidratt til å 

skape musikken eller ikke. 
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 Et mulig alternativ er å begrense skjeve utfall av forhandlinger ved å innrette økonomiske 

rettigheter på en måte som likner de moralske ved at de ikke kan gis bort, men som skiller seg fra 

dem ved at de likevel kan lisensieres bort i en begrenset tidsperiode. Størst mulig andel bør ligge 

hos dem som har skapt musikken, men i den grad det er nødvendig for å få på plass andre samarbeid 

som muliggjør musikalske prosjekter, kan en åpne for lisensiering av en begrenset andel av 

rettighetene i en bestemt tidsperiode. Idet omfanget av slik lisensiering blir mer vidtrekkende enn 

nødvendig for å sikre musikkskapernes samarbeidsmuligheter, forsvinner imidlertid balansen. Da 

vil opphavsretten ikke lenger først og fremst bidra til at musikkskapere får gjennomført sine 

prosjekter, men heller virke til berikelse for aktører som ikke skaper musikk. 

 Begrensninger på hvor vidtrekkende slik lisensiering kan være, vil bidra til å styrke 

musikkskaperes forhandlingsposisjon i møte med forlag og plateselskaper. Utgangspunktet for 

forhandlingene vil være fordeling av rettigheter innenfor et rammeverk som sammenliknet med 

dagens er mer fordelaktig for den som lager musikk, all den tid en mindre andel av dennes 

rettigheter vil være gjenstand for forhandling. Det vil bidra til å styrke musikkskaperes muligheter 

til å få gjennomført sine musikalske prosjekter og sikre dem større inntjening fra bruk av musikk de 

har skapt. Hva som er et formålstjenlig omfang av slik lisensiering, er et åpent spørsmål, men et 

utgangspunkt må være at fordelinga av økonomiske rettigheter i så stor grad som mulig skal 

sammenfalle med moralske rettigheter til den samme musikken. Da er den i tråd med 

opphavsrettens formål om å belønne skapende arbeid. 

 En annen forandring som kunne bidratt til å gjøre opphavsretten mer formålstjenlig, er å la 

forvaltningsorganisasjonenes opplegg for vederlagsutbetalinger, motvirke den store konsentrasjonen 

i musikkindustrien. For eksempel kunne en hatt en ordning der utregning av vederlag fulgte bruk av 

musikken på en gradert måte, så bruk av musikk som allerede har gitt stor inntjening, betalte seg 

dårligere enn bruk av musikk som enda ikke har gitt så stor inntjening gjennom opphavsretten. Både 

Tono og Gramo har allerede ordninger som vekter ulike typer bruk ulikt. For eksempel vektes ulike 

radio- og tv-kanaler forskjellig, det finnes tillegg for urfremføring og spilling i konserthus, og flere 

konserter i året med samme artist på samme sted, gir stadig lavere inntjening per konsert (Tono, 

2018b). I dagens system finnes det altså allerede graderte ordninger, og forandringen bygger sånn 

sett på mekanismer som allerede foreligger. 

 En ordning der stadig flere avspillinger, gir stadig mindre inntjening per avspilling, ville bidra 

til at deler av utbetalingene som med dagens system havner hos de største inntjenerne, heller ble 

kanalisert til mindre inntjenere. En slik ordning ville bidra til å begrense den økende 

konsentrasjonen hos noen få rettighetshavere og fjerne noen av etableringshindrene musikkskapere 
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støter på. Med det ville flere sannsynligvis fått mulighet til å gjennomføre sine musikalske 

prosjekter. 

 Et poeng jeg gjerne vil trekke frem her, er at tiltak som motvirker konsentrasjon og fjerner 

etableringshindre, kan gi likere muligheter på tvers av kjønn. Som nevnt innledningsvis i denne 

oppgaven, er det ingen kvinner blant Tonos største inntjenere (Grønneberg, 2019). I utviklingen der 

stadig flere artister har masterrettigheter til egen musikk, er kvinner også underrepresentert 

(Eidsvold-Tøien et al., 2019, s. 74). Fordelingen av rettigheter til verdens musikk reflekterer med all 

sannsynlighet den historiske ulikestillingen mellom kjønn. Om en fikk på plass tiltak som ga mindre 

skjev fordeling av rettigheter, ville det slik dagens opphavsrett er innrettet, likevel ta lang tid før 

endringen fullt ut kom til uttrykk i utbetalingene fra opphavsretten totalt sett. Fordi opphavsretten er 

langvarig, vil opphavsrettssystemet bære med seg fortidens skjeve fordeling av rettigheter og 

medfølgende muligheter, i lang tid. Fordi all musikk gir lik inntjening per avspilling frem til 

vernetiden har løpt ut, vil systemet sannsynligvis bære med seg fortidens ulikhet like lenge som 

verkene er beskyttet. Mitt forslag om graderte utbetalinger motvirker dette tungrodde trekket ved 

opphavsrettssystemet, og kan bidra til likere muligheter for musikkskapere på tvers av kjønn. 

 Hensynet til å motvirke konsentrasjon, har fått både Toynbee og Kretchmer & Kawhol til å ta 

til orde for en opphavsrett med kortere varighet (Toynbee, 2004; Kretchmer & Kawhol, 2004). 

Toynbee foreslår 10 år fra verket er utgitt (2004, s. 135). Mitt forslag om graderte utbetalinger 

bygger på samme problembeskrivelse, men ville såvidt jeg kan forstå vært mer treffsikkert. Om 

problemet er høy konsentrasjon av inntjening hos noen få, virker en løsning som omfordeler i takt 

med nettopp inntjening mest hensiktsmessig. Toynbees forslag tar imidlertid også sikte på å gjøre 

flere verk tilgjengelige for allmennheten, noe alternativet jeg har diskutert i mindre grad ville gjøre. 

 Begge artistene jeg intervjua har gitt ut musikk som er brukt i en slik grad at en gradert 

fordeling av vederlag, ville gitt dem bedre mulighet til å tjene penger. Mange artister er i samme 

situasjon som dem; gitt den høye konsentrasjonen av inntjening hos noen få opphavere, er andelen 

som ville nytt godt av et mer progressivt system, mye større enn andelen som ville tapt på den 

økonomisk. Hensynet til mulighetslikhet i lockeansk teori taler for en slik fordeling, da flere ville 

fått mulighet til å tjene penger på musikk de har skapt. 

 Å la de første avspillingene betale seg mest, er også i tråd med opphavsrettens mål om å gi 

insentiver. Den skal gi insentiv til kulturell produksjon, og om bruk av ny musikk lønte seg mer enn 

å snurre gamle plater om igjen, ville den økonomiske delen av dette insentivet først og fremst knytte 

seg til det å skape ny musikk. Dagens system gir et minst like stort insentiv til å legge ned arbeid i å 

få folk til å bruke allerede mye brukt musikk; de høye kostnadene ved å lage første kopi gjør det 
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minst like lønnsomt å skvise så mye inntekt som mulig ut av den katalogen en allerede sitter på, 

som å skape ny musikk. Et gradert system som belønner ny musikk mest, tar innover seg dette 

spriket, og ville gitt høyere inntjening der utgiftene er størst. 

 Et motargument er at de økonomiske mulighetene i musikalske prosjekter en fordeler fra, blir 

mindre i et gradert system. Både analysen og diskusjonen i denne oppgaven viser imidlertid at det 

økonomiske insentivet i opphavsretten ikke bør overvurderes; det finnes flere andre grunner til at 

folk lager musikk. Selv om muligheten til å tjene seg søkkrik på inntekt fra opphavsrett er mer 

begrensa som følge av en slik ordning, ville opphavsretten like fullt bidra med insentiver til 

kulturell produksjon. For de mange som ville kommet bedre ut, innebærer den først og fremst bedre 

muligheter til å tjene penger på og leve av musikken. Som jeg har vist i analysen, kan dette også 

bidra til å styrke mulighetene deres til å inngå samarbeid. Disse mulighetene ville altså vært styrket, 

mens muligheter tilknytta personlige relasjoner og tilknytning til verk, ville vært mer eller mindre 

samme. Økt inntjening fra nyere musikk ville altså gitt flere musikkskapere bedre mulighet til å 

gjennomføre sine musikalske prosjekter. 

 Om disse mulighetene forsterkes på bekostning av inntjeningen til den stadig mindre gruppa 

som tjener mye penger på musikk, er ikke det i strid med opphavsrettens lockeanske 

fornuftsgrunnlag. Også for denne gruppa ville viktige sider av de musikalske prosjektene, som 

muligheten til å ivareta relasjoner og tilknytningen til musikken, vært omtrent de samme. 

Muligheten til å inngå samarbeid ville vært noe begrensa, men mer eller mindre den samme. 

Muligheten deres til å tjene penger ville vært noe mer begrensa, men fremdeles minst like stor som 

de fleste andres mulighet til det samme. Alt i alt en liten pris å betale for en opphavsrett som i større 

grad fungerer slik den er ment. 

 Det siste poenget jeg vil trekke frem, er at en gradert ordning for vederlag ville bidratt til å 

realisere målet om samsvar mellom moralske og økonomiske rettigheter som jeg introduserte 

tidligere. Endringen ville styrket forhandlingsposisjonen til musikkskapere i inngåelsen av 

profesjonelle samarbeid. De ville i mindre grad vært avhengig av å forhandle bort rettigheter for å 

få tilgang til ressursene til de de samarbeider med, fordi evnen deres til å betale for tjenesten heller 

enn å gi bort rettigheter i bytte mot den, ville vært bedre. De ville altså sannsynligvis endt opp med 

en større andel økonomiske rettigheter selv. Indirekte ville endringene dermed gitt større samsvar 

mellom moralske og økonomiske rettigheter, ved at de som har skapt musikken ikke ville kjent seg 

nødt til å forhandle bort økonomiske rettigheter til aktører som ikke har vært med på å lage 

musikken. 

Side   av  46 53



 Denne diskusjonen inviterer til forskning på flere områder, men jeg ønsker særlig å trekke 

frem moralske rettigheter. Litteraturen viser tydelig at individuelle opphavere har slike, og at de 

innebærer rett til kreditering og beskyttelse av integritet. Hvordan de fordeler seg mer konkret når 

det kommer til samarbeid i musikalske prosjekter, er imidlertid veldig uklart. Analysen min viser at 

mange kan kjenne tilknytning til det samme verket, og jeg har tolket denne følelsen av tilknytning 

som et uttrykk for det personlige arbeidet de involverte har lagt ned i å skape musikken. At det 

følger moralske rettigheter med slike bidrag virker klart, men jeg skulle gjerne hatt en dypere 

forståelse av sammenhengen mellom skapende bidrag og moralske rettigheter. Forskning på det 

ville gitt et rammeverk for diskusjoner om samsvaret mellom moralske og økonomiske rettigheter. 

Holdningen som kom til syne i mine interjvuer om at en bestemt fordeling av økonomiske 

rettigheter, for disse artistene kan rettferdiggjøres på bakgrunn av det skapende bidraget til de 

involverte, kan gi et utgangspunkt for interessante undersøkelser av hvordan moralske rettigheter 

kan danne grunnlaget for rettferdig fordeling av økonomiske rettigheter. 
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Oppsummering og konklusjon 
I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan opphavsretten påvirker musikkskaperes muligheter til 

å gjennomføre sine musikalske prosjekter. Til grunn for undersøkelsen ligger blant annet Patrik 

Wikströms beskrivelse av musikkindustrien som opphavsrettsindustri. Jeg har forsøkt å forstå 

musikkskapernes muligheter i lys av at de opererer i en musikkindustri der det er stadig høyere 

konsentrasjon av makt og rikdom hos noen få aktører, og der opphavsretten spiller en helt sentral 

rolle. 

 Når det gjelder opphavsretten, la jeg til grunn en lockeansk forståelse, med vekt på planer og 

prosjekter-varianten som blant andre Anna Stilz tar til orde for. Denne varianten knytter rettigheter 

til de meningsfulle livplanene og prosjektene folk søker å gjennomføre, og hevder at rettigheter kan 

forsvares på grunnlag av at de gjør det mulig for folk å gjennomføre prosjektene sine. 

Opphavsretten skal stimulere til kulturell produksjon, og å se den i sammenheng med 

musikkskaperes mulighet til å gjennomføre musikalske prosjekter, gir en nyttig inngang til å 

diskutere hvor omfattende den bør være. 

 Jeg gjennomførte og analyserte to dybdeintervjuer med norske musikkskapere, basert på de 

fire kategoriene for livsplaner og prosjekter som Anna Stilz foreslår i en variant av lockeansk teori. 

For å belyse artistenes muligheter tok jeg for meg opphavsrettens rolle for muligheten til å tjene 

penger, til å inngå samarbeid, til å ivareta relasjoner, og til å gi en følelse av tilknytning til 

musikken. Analysen viste at artistene finner insentiver til å skape i langt mer enn kun økonomiske 

utsikter. De har for eksempel fordelt rettigheter til musikken sin med mål om å knytte til seg 

samarbeidspartnere og styrke de personlige relasjonene som er viktige i de musikalske prosjektene, 

og begge vektla følelsen av eierskap til musikken. Selv om de i noen tilfeller trakk frem 

sammenhengen mellom en slik følelse av tilknytning og fordelinga av økonomiske rettigheter, kom 

det frem at det skapende arbeidet bak musikken er mye viktigere. Fortellingene deres bar både preg 

av at artistene selv føler eierskap på tross av å ha frasagt seg noen rettigheter, og at andre involverte 

i prosjektene deres kan føle eierskap til musikken uavhengig av om de har økonomiske rettigheter 

til den. Artistene brukte gjerne fortellinger om de skapende bidragene til de ulike involverte for å 

rettferdiggjøre fordeling av økonomiske rettigheter som ikke var helt etter boka. I de fortellingene 

er det lett å kjenne igjen Lockes blandingssteori, som hevder at rettigheter kommer av at en blander 

sitt arbeid med noe. 

 Valget om å intervjue kun to musikkskapere, ga et relativt smalt tilfang av fortellinger om 

musikalske prosjekter. Flere intervjuer ville sannsynligvis bidratt til at jeg med større sikkerhet 

kunne pekt på noen bestemte tendenser for hvordan opphavsretten påvirker musikkskaperes 
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muligheter til å gjennomføre sine prosjekter, og jeg hadde kanskje også fått et bedre grunnlag for å 

trekke frem nyanser i denne påvirkningen. En annen mulig svakhet, er at musikkskapere som 

påvirkes av opphavsrettssystemet på helt andre måter, som for eksempel artister som sampler, er 

helt urepresentert i undersøkelsen. 

 Valget av to intervjupersoner innebar imidlertid en nødvendig og nyttig avgrensning, for 

intervjuene ga på tross av sitt lave antall, mye nyttig materiale til undersøkelsen min. 

Avgrensningen til to intervjuer gjorde at jeg kunne bruke mye tid og krefter, samt sideplass, på å gå 

i dybden av det materialet. Intervjumaterialet var kanskje særlig fruktbart fordi intervjupersonene 

hadde såpass ulike perspektiver basert på erfaring, samtidig som de har skapt musikk på ganske like 

måter. Begge har skrevet musikken sin selv og delvis i samarbeid med andre, og begge har 

personlige bånd til produsentene de har samarbeidet om innspillinger med. Muligheten til å 

kontrastere de liknende, men ulike fortellingene deres, ga et godt utgangspunkt for analysen min. 

Sammen med det teoretiske grunnlaget for analysen, som rommer både konkrete trekk ved 

musikkindustrien og opphavsretten, og normativ teori om rettigheter, ga intervjumaterialet et godt 

utgangspunkt for min undersøkelse av musikkskaperes muligheter i lys av opphavsretten. 

 Jeg mener at Stilz sin inndeling av moralsk betydningsfull aktivitet i fire kategorier, viste seg 

hensiktsmessig i møte med de musikalske prosjektene til mine intervjupersoner. Det teoretiske 

rammeverket ga gjennomgående rom for en undersøkelse av de sidene av de musikalske 

prosjektene som intervjupersonene selv anså som viktige, og jeg mener teorien fant gjenklang i flere 

av artistenes fortellinger. De vektla musikalske bidrag på en måte som resonnerer med Lockes 

blandingsteori, og med Stilz operasjonalisering av den teorien i fire kategorier for betydningsfulle 

prosjekter, fikk jeg en inngang til å undersøke flere ulike sider av mulighetene opphavsretten kan gi 

musikkskapere. Særlig kategorien tilknytning til verk, viste seg å gi innsyn i tematikken på en måte 

som jeg tror jeg ikke ville fått, dersom jeg baserte meg på varianter av lockeansk teori som i større 

grad vektlegger rettigheters økonomiske side. En mulig ulempe med å bruke Stilz teori på den 

måten jeg har gjort, er at kategoriene til dels er overlappende og sånn sett inviterer til flere 

undersøkelser av det samme aspektet. Samtidig er det et trekk som bidrar til å få frem nyanser, ved 

at en får muligheten til å undersøke den samme aktiviteten med forskjellige utgangspunkt. Et 

eksempel på det fra min analyse, er at jeg på bakgrunn av teorien undersøkte både de personlige og 

de profesjonelle sidene ved samarbeid som artistene har inngått. 

 I diskusjonsdelen argumenterte jeg for at en bør gjøre opphavsretten mer omfordelende, ved å 

innføre en gradert ordning for vederlag som i større grad belønner mindre brukt musikk. Innsikten 

Lockes proviso gir om begrensningene noens rett kan legge på andres muligheter, viser at 
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opphavsrettens vide omfang er problematisk. Den store konsentrasjonen opphavsretten har bidratt 

til i musikkindustrien er i strid med dens eget fornuftsgrunnlag, all den tid slik konsentrasjon 

begrenser manges mulighet til å gjennomføre sine musikalske prosjekter. 

 Hovedargumentet i diskusjonen min var at opphavsrettssystemet ville vært mer i tråd med sitt 

lockeanske fornuftsgrunnlag, om den i større grad ga samsvar mellom moralske og økonomiske 

rettigheter. Analysen viste at artistene vektlegger det skapende arbeidet bak musikken i sine 

vurderinger av hva som er rettferdig fordeling av økonomiske rettigheter, og slik jeg ser det, fanger 

disse holdningene opp et sentralt poeng bak opphavsretten som en i dagens system har mistet litt av 

syne. Om opphavsretten skal stimulere til kulturell produksjon ved å gi rettigheter til de som skaper, 

bør en strekke seg langt for å sikre at de økonomiske rettighetene faktisk ender opp hos dem. 

 Hvilke konkrete endringer i opphavsretten lockeansk teori impliserer at en bør gjøre, er 

fremdeles et ganske åpent spørsmål, men jeg har foreslått større begrensninger på frasigelse av 

økonomiske rettigheter og et gradert opplegg for vederlagsutbetalinger som kan gi muligheter til 

flere musikkskapere enn i dag. 

 Det sentrale er at opphavsretten faktisk må fungere i tråd med sin egen begrunnelse. 

Alternativet er en musikkindustri der makta rår med opphavsretten som skalkeskjul, på bekostning 

av musikkskaperes mulighet til å lage og leve av musikk som spiller en viktig rolle i mange 

menneskers liv. 
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