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Sammanfattning 

Idag kan man hitta hårdrocksskivor i många butiker som Åhléns och COOP 
Forum. Dessutom kan man beställa skivor över nätet från företag som Ginza, 
CDON, Amazon, samt direkt från skivbolag.  

För hårdrocksband kan det vara viktigt att cd-omslagen visar att de tillhör 
hårdrocksgenren, för att kunna vara med och konkurrera om kundernas 
uppmärksamhet och köpkraft. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om 
det finns en hårdrocksestetik som omslagsartister bör använda för att nå 
hårdrockare som konsumentgrupp, och hur den estetiken i så fall ska beskrivas. 
Detta genomförs genom undersökningar och kartläggning enligt 
informationsdesignämnets principer. 

Målgruppen för arbetet är de som tar fram omslag till konsumentgruppen. 

Konsumentgruppen är de som köper hårdrocksskivor. Min metod bör kunna 
tillämpas på andra områden/målgrupper/konsumentgrupper. 

Min frågeställning lyder: Finns det en hårdrocksestetik som omslagsartister 
måste använda för att nå hårdrockare som konsumentgrupp, och hur ska den 
estetiken i så fall beskrivas? 

I denna uppsats ser jag på hårdrocken som en enda genre och avgränsar min 
undersökning till cd-omslagens framsidor. Jag har arbetat enligt en induktiv 
metod med mina undersökningar. Om det finns en hårdrocksestetik så bör, 
förutom hårdrockare, även icke-hårdrockare ha en viss kunskap om denna. Därför 
inkluderades även icke-hårdrockare i min undersökning. Fokus ligger dock på 
hårdrockarna. De kvalitativa metoderna jag använde mig av är intervjuer, studie 
av cd-omslag, och fokusgrupper. Den kvantitativa metoden genomförde jag i form 
av enkätundersökningar. Hårdrockarnas sammantagna svar i undersökningarna 
använde jag till en mallbeskrivning, som bör kommunicera direkt till sin avsedda 
konsumentgrupp. Jag använde informationsdesignämnet som teoretisk 
referensram. 

Enligt mina undersökningar finns något som kan kallas för hårdrocksestetik. 
Ett cd-omslag som riktar sig till hårdrockare som konsumentgrupp ska enligt 
denna undersökning generellt sett ha bandlogotypen placerad centrerad i den övre 
horisontella tredjedelen. Skivtiteln bör vara placerad i den nedre horisontella 
tredjedelen och ha en centrerad, symmetrisk relation till logotypen. 

Bandets logotyp ska vara lätt att tyda och genom sitt utförande visa vilken typ 
av musik bandet spelar. Skivtiteln bör ha en koppling till omslagsmotivet samt 
textinnehållet. Motivet ska helst vara en målning, alternativt en blandning av 
tekniker. Färgvalet bör vara kontrastrikt med betoning på mörka färger. 

Händelsecentrum i omslagsmotivet bör ligga i mitten. Omslaget ska helst vara 
detaljerat utan att vara plottrigt. Det bör vara originellt men ändå berätta vilken 
hårdrocksgenre som finns på skivan. Det är viktigt att eftersträva ett bra 
skivomslag då ett omslag som ser ”rätt” ut gör helhetsupplevelsen bättre, stärker 
bandets varumärke och skapar intresse för musiken.
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Introduktion 

Bakgrund och problemformulering 
Efter andra världskriget ökade välståndet och ungdomar hade plötsligt pengar att 
röra sig med, vilket skapade en ny konsumentgrupp (Hesselrud, 2005:28). Enligt 
Hesselrud uppstod en sorts kollektiv identitet bland ungdomarna. Hårdrocken 
föddes på slutet av 60-talet och växte sig sakta, men säkert större.  I  sjuttiotalets 
Sverige var Heavy Sound Rock Shop, den största kontakten för att få tag i 
hårdrocksskivor för svenska hårdrockare, vars utbud då rymdes i tre- till fyra 
ölbackar (Hesselrud, 2005:30). Läget är annorlunda idag. Idag kan man hitta 
hårdrocksskivor inte bara i mindre affärer, utan även p å  r i kstäckande 
varuhuskedjor som Åhléns och COOP Forum. Dessutom kan man beställa skivor 
över nätet från företag som Ginza, CDON, Amazon, samt direkt från skivbolagen. 
Skivbolagen erbjuder ofta lyssningsprover, medan exempelvis Ginza och CDON 
endast visar titel, skivomslag och allmän information för konsumenten. 

Skivbörsen är en etablerad, medelstor skivaffär som ligger centralt i Västerås. 
Totalt finns i butiken cirka 14 000 fullpris-cd av olika genrer. Dessutom finns 
cirka 2000 begagnade cd-skivor av olika kategorier. Butiken strävar efter att 
tillgodose alla musiksmaker.  

Kent Eriksson är anställd på Skivbörsen sedan många år. Han anser att 
Skivbörsen, jämfört med liknande skivaffärer som inte är specialiserade på 
hårdrock, har ett bra hårdrocksutbud. Av de cirka 14000 fullpris-cd:arna tillhör 
cirka 1200 stycken hårdrocksgenren. Eriksson uppskattar att Skivbörsen tar in 
cirka 20 % av vad som släpps på marknaden inom hårdrock. En skivas 
försäljningspotential och omslagets utseende avgör huruvida Skivbörsen vill sälja 
en skiva eller inte (Eriksson, telefonintervju, 2006).  

Skivomslaget ska alltså först passera butikens urvalsprocess, och sedan falla 
hårdrockskonsumenterna i smaken, så att de provlyssnar skivan och 
förhoppningsvis köper den. För hårdrocksband kan det alltså vara viktigt att cd-
omslagen visar att de tillhör hårdrocksgenren, för att kunna vara med och 
konkurrera om kundernas uppmärksamhet och köpkraft. Grundläggande handlar 
det om ett klassiskt kommunikationsproblem. Detta är min tillämpning av 
kommunikationsmodellen Pettersson presenterar i Introduktion till 
informationsdesign del 1 (2002:77): En sändare (ett hårdrocksband via ett 
skivbolag av något slag), använder en representation (cd, förpackad i passande 
grafiskt utförande) för att nå flera mottagare (hårdrockare som gillar musiken) 
med budskapet denna förmedlar (ska vara tilltalande och bidra till konsumtion). 
Det bör tilläggas att det finns många intressenter bakom en cd-produkt. Enligt 
Sweden Rock Magazine kan det finnas flera sändare, och kedjan mellan band och 
butik ser enligt samma tidning ut såhär: artist – skivbolag – distributör – butik 
– kund (Sweden Rock Magazine # 35, 2006, Insändare). Även omslagsartister är 
sändare, vare sig de jobbar åt antingen band eller skivbolag. Således finns det 
alltså flera sändare. 
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Frank menar att grafisk form har samma betydelse för ett innehåll som retorik 
har för språket. Det är ett medel för att förtydliga, förstärka och övertyga med 
(2004:201). Med detta i åtanke borde det ligga ett stort intresse i att hitta rätt 
utseende på skivomslagen. 

Svårigheten med att göra ”rätt” sorts omslag ä r  desamma som m e d  
bildkommunikation generellt. Pettersson (2001:11) skriver att bilder är 
mångtydiga, och att det alltid finns flera tolkningsmöjligheter. Eftersom valet av 
grafiskt manér också påverkar vår uppfattning om budskapets innehåll 
(Pettersson, 2001:15) är det en viktig beståndsdel i hur mottagaren uppfattar 
bilden. Waern, Pettersson och Svensson (2004:145 f) skriver att det inte ska råda 
någon tvekan om vad som finns i en produkt eller vara när man ser till dess 
förpackning. Konsumenten ska kunna se på en skiva att den tillhör 
hårdrocksgenren utan att tveka. Vad är det som gör att konsumenterna uppfattar 
en skiva som ”hårdrock”? Pettersson skriver i Trovärdiga bilder (2001:24) att ett 
moment i en  bildanalys består av att undersöka om det finns koder, norm- eller 
regelsystem som bestämmer kopplingen mellan uttryck och innehåll. Det är detta 
jag ska undersöka och sätta ord på med denna c-uppsats. 

Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns en hårdrocksestetik 
som omslagsartister bör använda för att nå hårdrockare som konsumentgrupp, och 
h u r  d e n  estetiken i så fall ska beskrivas. Detta ska genomföras genom 
undersökningar och kartläggning enligt informationsdesignämnets principer för 
att se om det finns gemensamma nämnare i mitt undersökningsmaterial. 

Resultatet ska förhoppningsvis visa på tendenser som är tillräckliga för att jag 
ska kunna beskriva en mallframsida till ett cd-omslag som kommunicerar 
tillhörighet i hårdrocksgenren, i enlighet med vad konsumentgruppen vill ha. Jag 
ska även undersöka hur omslagen ser ut idag och använda den kunskapen som 
komplement till de andra undersökningarna där det behövs. Min definition av 
estetik i detta arbete är likställt med formspråk, som enligt NE.se (2006-05-24) 
står för ”karakteristiskt konstnärligt uttryckssätt”.  

Min förhoppning är att detta bidrag ska inspirera andra till vidare studier inom 
den visuella delen av hårdrockskulturen.  

Målgrupp och konsumentgrupp 
Målgruppen för arbetet är  de som tar fram omslag till konsumentgruppen 
hårdrockare,  v i l k a  kan vara hårdrocksband, omslagsartister och 
skivbolagsanställda. 

Konsumentgruppen är både skivhandlare, som köper in skivor för 
vidareförsäljning, distributörer, och hårdrockare som köper cd-skivor för eget 
bruk. Min metod borde även kunna tillämpas på andra 
områden/målgrupper/konsumentgrupper. 

Min definition av hårdrockare i denna uppsats är en person som främst lyssnar 
på hårdrock, och som på något vis anammar hårdrockskulturens livsstil i form av 
exempelvis kläder och frisyrer. 
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Frågeställning 
Finns det en hårdrocksestetik som omslagsartister måste använda för att nå 
hårdrockare som konsumentgrupp, och hur ska den estetiken i så fall beskrivas? 

Ämnesbegränsning 
Fö r  a t t  kunna göra ett bra jobb under en begränsad tidsperiod måste 
ämnesområdet avgränsas (Ejvegård 2003:28). Jag kommer enbart att undersöka 
hårdrockens estetik på djupet. För att förenkla arbetet lägger jag alla genrer inom 
hårdrocken åt sidan och ser på hårdrocken som en enhet. Detta kan givetvis ge 
konsekvenser (se Metodkritik, Hårdrock som en enda genre).  

Jag har valt att lägga fokus på cd-omslagens framsidor, då framsidan är det 
första man ser som skivkonsument. Det är bara om motivet fortsätter på omslagets 
baksida som jag inkluderar detta i undersökningen, och endast i de fall där 
symboliken enligt fokusgrupperna kan tolkas annorlunda om baksidan tas med. 
Det kan tänkas att jag missar vissa symboler som är vanliga för hårdrocken i och 
med denna avgränsning. Det finns dock en fråga med på enkäten där svaranden 
får ange vilka visuella attribut de anser är vanliga inom hårdrocken (se Analys, 
Sammanställning av enkäter) vilket kan ge indikationer på vad som kan finnas 
eller borde finnas inuti omslagen, exempelvis i form av hur bandet framställs på 
ett eventuellt fotografi, enligt de utfrågade.  

Vilka årtal de utvalda skivorna till omslagsstudien är ifrån har troligtvis också 
en stor betydelse för resultatet. Det kan tänkas att grafiskt manér och utseende på 
hårdrocksomslag påverkas av sin tids rådande syn på grafisk utformning, vilket 
kan gå i mode precis som inom vilken annan kultur som helst. 

Metod 
Jag ska arbeta enligt en induktiv metod med mina undersökningar. Enligt Hartman 
är en induktiv metod när man börjar med att samla in ett datamaterial utan att ha 
en hypotes. Insamlingen av data styrs av en frågeställning (2001:24). Med hjälp 
av kvalitativa och kvantitativa metoder ska jag samla in data för att se om det 
finns tendenser till hur både hårdrockare och  icke-hårdrockare upplever att en 
typisk framsida på en hårdrockscd ser ut, samt hur de vill att en sådan ska se ut. 
Om det finns en hårdrocksestetik så bör även icke-hårdrockare ha en viss kunskap 
om denna.  

Thomas Bossius är doktorand på Göteborgs universitet och författare till 
boken Med framtiden i backspegeln, en avhandling om black metal- och  
transkulturen (se Källor, Litteratur). Han skriver i en e-postintervju (2006-05-18) 
att om man ska undersöka om det finns en hårdrocksestetik så är det i första hand 
av vikt att veta hur hårdrockarna ser på och beskriver estetiken i sin genre. Han 
skriver dock att det både är intressant och viktigt att väva in icke-hårdrockares syn 
på hårdrocksestetiken eftersom det bidrar till en extra dimension i en sådan studie. 
Han anser att man med gott fog kan säga att en estetik är etablerad när även folk 
utanför den egna subkulturen kan ge liknande svar på en stereotyp estetik, som 
folk inom subkulturen. Därför inkluderar jag även icke-hårdrockare i min 
undersökning. I slutändan ligger dock fokus på hårdrockarna, då de ä r mitt 
primära undersökningsobjekt för studien. 
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De kvalitativa metoderna jag kommer att använda mig av är intervjuer, studie 
av cd-omslag, och fokusgrupper. Den kvantitativa metoden genomför jag i form 
av enkätundersökningar.  

Genom att analysera hårdrockarnas sammantagna svar i alla undersökningar 
vill jag beskriva en mallframsida på ett skivomslag. Denna mallframsida bör 
kommunicera direkt till sin avsedda konsumentgrupp,  e n l i g t  
undersökningsmaterialet. Dock behöver ett rättfärdigande av en teori inte betyda 
att den är sann, på samma sätt som att en teori kan vara sann utan att det finns stöd 
för den (Hartman, 2001:19). Resultatet jag slutligen kommer att presentera 
stämmer kanske enbart med de förutsättningar, urval av metoder, personer och 
platser som jag använder mig av i mina undersökningar och behöver inte vara 
generaliserbart.  

Min motivering till flera tekniker för datainsamling är att jag vill få flera 
perspektiv. Enligt Pettersson, Enblom & Gustafsson (2006:13) är det sällan 
möjligt att bara tillförlita sig till en enda metod när man forskar inom 
informationsdesign. Utan intervjumetoden kanske jag missar viktig information 
från branschfolk, samtidigt som intervjuer skulle ta för lång tid att bearbeta om 
personer som inte jobbar med hårdrock fick svara ingående på alla frågor. Studien 
av cd-omslag är nödvändig eftersom jag själv vill se eventuella samband mellan 
olika grafiska element. Det räcker inte att lita på de intervjuades åsikter, eftersom 
jag vill dra egna slutsatser genom studien. Pettersson, Enblom & Gustafsson 
menar att ett öppet synsätt på datainsamlingsmetoder skapar förutsättningar för en 
dynamisk och flexibel utveckling av ämnet informationsdesign (2006:14).  

Ejvegård menar att man måste vara noga med vilka personer man intervjuar, 
eftersom intervjuer tar tid att genomföra och bearbeta (2003:49). Därför anser jag 
att det är viktigast att lägga intervjuerna på branschfolket, eftersom de troligen i 
stor utsträckning hjälper till att forma den bild som både icke-hårdrockare och 
hårdrockarna själva har av hårdrocken. Med branschfolk menar jag 
skivbolagsarbetande, kontrakterade band, konstnärer, hårdrocksrecensenter och 
liknande.  

Jag kommer att använda informationsdesignämnet som teoretisk referensram. 
Med detta menas att jag kommer att använda begrepp, termer och teori från detta 
ämne i mina undersökningar.  

Studie av cd-omslag 

Jag ska göra en avgränsad studie av framsidor på hårdrocksskivor genom att 
undersöka vad typsnitt, färger, symboler, motivets eventuella koppling till titeln 
och textinnehållet, samt kompositionen kommunicerar. Detta enligt utvalda delar 
av Rune Pettersons bildanalysmodell i Trovärdiga bilder (2001:24). Delarna jag 
har valt att lägga fokus på är motiv, färg, utförande, logotyp, typsnitt, 
symboler/symbolik, layout, samt motivets koppling till titel/textinnehåll. 
Pettersson skriver att en bildanalys kan ha fokus på hela 
kommunikationsprocessen, eller delar av den (2001:24). Syftet med den här 
studien är att få svar på hur cd-omslag inom hårdrocksgenren brukar se ut. Den 
kunskap jag får av denna undersökning kommer jag att använda som komplement 
till de andra undersökningarna där det behövs. Studien kan exempelvis ge mig 
kunskap om relationen mellan logotypplacering och titelplacering, vilken jag inte 
undersöker i något annat moment.  
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För att tolka symboliken i motiven ska jag använda mig av fokusgrupper, som 
får säga hur de tolkar motiven och symbolerna på framsidan av cd-omslaget, samt 
hur de uppfattar logotypernas läsbarhet (se Fokusgrupper). Jag kommer även att 
identifiera vissa symboler med hjälp av symbollexikon, som exempelvis 
Symbollexikonet av Hans Biedermann (1991), samt förklara termer och begrepp 
med hjälp av informationsdesignrelaterad l i t teratur som Effektiv visuell 
kommunikation (Bergström, 2001a) och Bild & Budskap (Bergström, 2001b). Om 
det skulle behövas kommer jag även att använda källor som Satanism Today 
(Lewis, 2001) och Bild och form för informationsdesign (Frank, Pettersson m.fl, 
2004). 

Huvudmetoden för cd-omslagsstudien är först deskriptiv (Ejvegård, 2003:32), 
då jag beskriver de grafiska element jag ser på omslagens framsidor. Därefter 
kommer jag att systematisera och jämföra olika grafiska element enligt 
informationsdesignämnets teori- och begreppsvärld. Överskådligheten är viktig i 
detta delmoment, då det i slutändan är en generell mall jag tänker beskriva. 

Föremål för undersökningen är 11 utvalda framsidor hämtade från mitt privata 
cd-arkiv. Den äldsta skivan är från 1970 och den senaste från 2002. Alla 
framsidor ska skannas in i 300 dpi och vara tillräckligt stora för att man ska se de 
flesta detaljer. Jag har valt att studera följande framsidor: Axenstar – Perpetual 
Twilight, Behemoth – Zos Kia Cultus, Black Sabbath – s/t, Blind Guardian – 
Imaginations from the other side, Death – Spiritual healing, Dio – Holy Diver, 
Dissection – Storm of the light’s bane, Metallica – Master of puppets, Soilwork – 
Natural born chaos, Symphony X – V, Therion – Lepaca Kliffoth. Det finns flera 
motiveringar till urvalet. Dels har jag medvetet valt omslag som inte ser likadana 
ut (se bilaga 1). Dels har jag valt skivor inom spridda genrer för att kunna få ett 
rättvist resultat av min undersökning. Enligt Forssman är det svårt att kategorisera 
hårdrock i genrer. Finns inget lämpligt fack att stoppa en viss typ av musik i så 
uppfinns ett nytt. Han menar att vissa genrer är självklara, medan andra är mindre 
självklara (Sweden Rock Magazine 2005). Det kan finnas gemensamma visuella 
nämnare mellan olika genrer, eftersom de till stor del bygger på varandra 
musikaliskt sett. Bossius skriver exempelvis att black metal till stor del 
utvecklades ur föregångarna thrash och death metal (2003:162). 

Vissa av banden i mitt urval är stilbildare enligt Jeffries, som Black Sabbath 
(1993:24), Dio (1993:63), Death (1993:50) och Metallica (1993:141). Andra 
band är mindre och är inte lika väl dokumenterade. Det kan vara så att mindre 
band har större behov av att genom sitt omslag deklarera vilken genre de tillhör, 
till skillnad från större band som redan har gjort sig ett namn. Därför kan det vara 
viktigt för mitt urval att ha med både större och mindre kända band i min 
undersökning eftersom det kan ge information om eventuella generella visuella 
drag.  

Mitt urval baseras på en strävan efter ett så representativt generellt resultat 
som möjligt, då jag betraktar hårdrock som en enda genre i min undersökning.  

Enkätundersökningar 

Enkätundersökning är metoden jag ska tillämpa för få svar på hur hårdrockare och 
icke-hårdrockare anser att hårdrocksomslag ska se ut. Min motivering till just 
enkätundersökning som vetenskaplig teknik grundar sig på att jag lätt ska kunna 
bearbeta svaren jag får, samt att alla får exakt samma frågor (Ejvegård, 2003:53).  
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Min ambition är att låta trettio personer (hårdrockare samt icke-hårdrockare) 
mellan 15-24 år (10 stycken), 25-34 år (10 stycken), 35-50+ (10 stycken) svara på 
mina frågor. Jag tror att det är viktigt att separera nämnda åldersgrupper eftersom 
de sannolikt har olika uppfattningar om hur framsidan på ett hårdrocksomslag ska 
se ut, eftersom vad som förr betraktades som hårdrock förr inte nödvändigtvis är 
samma sak idag.  

Jag eftersträvar en teoretisk mättnad i svaren på mitt material. Enligt Hartman 
betyder mättnad i det teoretiska urvalet att undersökningen har bredden som är 
nödvändig (2001:73). Begreppet ”teoretisk mättnad” innebär att det är samma 
data som dyker upp gång på gång hos den utvalda gruppen i forskningsfältet, samt 
att de små variationer i materialet som ändå finns inte ändrar på det generella 
resultatet (Hartman, 2001:72).  

Frågorna är menade att besvara hur hårdrockare, samt icke-hårdrockare, 
upplever hur framsidor på hårdrocksomslag ser ut, och hur de helst skulle vilja att 
de såg ut ( se fullständiga frågor under Analys: Enkäter: Sammanställning av 
enkäter). Frågorna baseras på delar av Petterssons bildanalys (2001:24) och ska ge 
svar på var de utfrågade föredrar logotypens placering på framsidan, utförande 
(framställningsteknik), vilken färg som associeras med hårdrock, detaljnivå, 
koppling mellan titel och omslagsinnehåll, samt om skivomslaget är viktigt.  

Frågan om de kallar sig själva för hårdrockare är den som jag sorterar in 
materialet efter. Jag lägger ingen värdering i om de tillfrågade lyssnar på någon 
annan musik förutom hårdrocken – något som säkerligen kan påverka utfallet 
också. Svarar personen att han/hon främst lyssnar hårdrock så hamnar han/hon i 
facket hårdrockare i denna undersökning.  

Frågan om de visuella attributen är en öppen fråga som jag hoppas ska ge de 
första associationerna som kommer de utfrågade till sinnes beträffande 
hårdrockens visuella sida, vilket kan gälla så vitt skilda saker som vanliga 
omslagsmotiv, kläder och frisyrer. Denna fråga lämpar sig för vidare forskning (se 
Vidare forskning). 

Intervjuer 

Intervjuerna ska göras för att fördjupa undersökningsmaterialet vad gäller åsikter 
och uppfattningar om en eventuel l  hårdrocksestetik. Här ska jag söka 
expertpersoner inom branschen, exempelvis skivhandlare, recensenter, 
kontrakterade hårdrocksband och skivbolagsfolk för att se vad den egna 
subkulturens utövare har för syn på estetik inom hårdrocksvärlden. Jag tror att det 
är dessa personer som aktivt skapar bilden av vad som upplevs vara hårdrock. 

Jag kommer att utgå från ett frågematerial som tar vid där enkäten slutar: även 
här enligt utvalda delar av frågor från Petterssons bildanalys (2001:24), men 
intervjuerna behandlar i större utsträckning frågor om de faktiska motiven jämfört 
med enkäten (se fullständiga frågor under Analys: Intervjuer: Sammanställning av 
intervjuer). Utöver frågorna som återfinns på enkäten finns frågor om färgval, 
teman i motiven, logotyputförande, tydlighet kontra stämning, om det har en 
betydelse hur skivomslaget ser ut, samt vad som gör ett skivomslag bra.  

Jag kommer även att ställa frågor till skivbolagsfolk om hur mycket pengar de 
lägger på omslagskonst/förpackning, samt till omslagsartister i vilken form de tar 
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betalt. Det kan ge en uppfattning om hur viktigt/oviktigt branschen upplever att 
omslaget är. 

Det är viktigt att läsa upp frågorna ordagrant i de fall jag genomför muntliga 
intervjuer. Enligt Ejvegård (2003:52f) är det då lättare att dra slutsatser från de 
sammanlagda intervjuresultaten. Huvudsakligen kommer intervjuerna att ske i 
Wordformat, där personerna får skriva i sina egna svar utifrån sin egen 
verksamhet. 

I de fall jag inte intervjuar över Internet ska jag använda mig av en 
röstinspelare, för att vara säker på att få med allt för senare tolkning (Ekholm & 
Fransson, 1992:58f).  

Fokusgrupper 

För att tolka symboliken i motiven i cd-omslagsstudien ska jag använda mig av 
fokusgrupper, som får säga hur de tolkar motiven och symbolerna på framsidan av 
cd-omslaget, samt hur de uppfattar logotypernas läsbarhet. 
Gruppens sammansättning ska helst vara av varierade åldrar,  k ö n  o c h  
uppfattning a r  o m  omslagskonst inom hårdrocksvärlden.  
 
 

Metodkritik 
Hårdrockare och icke-hårdrockare 

Jag separerar hårdrockare från icke-hårdrockare i min undersökning, vilket kan 
vara problematiskt. Att definiera vad som gör en person till hårdrockare kan bli en 
avhandling i sig. Jag reflekterar vidare över detta i diskussionen i slutet av arbetet. 

 
Hårdrock som en enda genre 

Jag väljer i denna undersökning att lägga alla genrer inom hårdrock åt sidan och 
ser på hårdrocken som en enda genre. Genretillhörighet kan påverka både musik 
och visuell framtoning. Om mitt urval av skivomslag till cd-omslagsstudien skulle 
domineras av en viss typ av genre så kommer resultatet att bli påverkat av denna 
genres eventuella manér och symbolik. 

 
Blandning av framställningstekniker 

Jag vill även passa på att diskutera ett begrepp som rör undersökningarna jag har 
gjort. Vad begreppet ”blandteknik” står för är, liksom ”hårdrockare”, ganska 
luddigt och kan ge upphov till flera tolkningar. Själva ordets betydelse står för en 
blandning av framställningstekniker. Vad jag menar med en blandning av tekniker 
i mina frågor är helt enkelt en blandning av svarsalternativen som ges. Jag antar 
att även de som deltog i undersökningarna tolkar blandteknik som en blandning av 
alla alternativ de fick att välja på. Blandteknik skulle ju även kunna vara en 
blandning av teckning och målning, vilket inte primärt är vad jag syftar på med 
frågan. 
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Induktiv metod kontra förkunskaper 

Mina undersökningar utgår ifrån induktiv metod. Det är dock problematiskt att 
avgöra om mina förkunskaper i ämnet har färgat eller styrt mina undersökningar i 
någon mån. Jag har så långt det är möjligt strävat efter att låta fakta styra mina 
undersökningar. 

 
Enkäter 

Jag ser även en viss problematik med enkätinsamlingen. Jag tror inte att jag hade 
fått så många att ställa upp på enkätundersökningarna om jag inte varit med i egen 
person vid ifyllningstillfället. Jag tror att några som fyllde i enkäten upplevde det 
hämmande att ha mig sittandes bredvid. Några påpekade vid ett senare tillfälle att 
de kommit på en massa bra svar som de inte kunde komma på när de satt och 
fyllde i enkäten. Fördelen med att sitta med vid ifyllnaden av enkäten är att jag 
fått reda på vilka frågor som tolkats annorlunda än vad jag hade tänkt mig med 
dem. Kenth Eriksson lät folk över 35 år fylla i enkäter på Skivbörsen när jag inte 
var där. Samma situation kan ha uppstått då. 

 
E-postintervjuer 

Nackdelen med att intervjua folk via e-post är att det kan vara svårt att veta om 
den utfrågade personen har förstått frågan. Detta ser jag dock troligtvis i svaret, 
och fördelen kan vara att personen har tid att utveckla svaret i sin egen takt och 
riktning. Det kan generera intressanta svar som jag kanske inte skulle ha fått om 
jag intervjuat i person och önskat svar direkt på plats, eller i telefon. 

 
Urval av experter 

Experternas ord väger tungt i min undersökning. Alltså har valet av 
intervjupersoner en stor betydelse. Resultatet av undersökningen styrs delvis 
beroende på mitt urval, samt vilka som vill delta. Experternas åsikter kan inte stå 
för resten av branschen. 

 
Alternativ metod för cd-omslagsstudie 

En metod som skulle ha kunnat ersätta cd-omslagsstudien skulle kunna vara att 
man tillämpar fokusgrupper (en grupp med bara hårdrockare och en med bara 
icke-hårdrockare) där man diskuterar de saker som jag tog reda på genom cd-
omslagsstudien, och samtidigt frågar fokusgrupperna hur de vill ha omslagen. 
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Teori 

Tidigare forskning 

Hårdrock 

Att skriva om hårdrock i kombination med informationsdesign är det mig 
veterligen ingen som hittills har gjort. Däremot finns det relativt gott om studier 
som handlar om hårdrocken som subkulturellt fenomen, samt om musik som 
religion. En avhandling av Thomas Bossius, titulerad Med framtiden i 
backspegeln – black metal- och transkulturen, ungdomar, musik och religion i en 
senmodern värld, från år 2003 är troligtvis det senaste forskningsbidraget inom 
hårdrock och extrem metal med fokus på black metal, dess ideologi och symboler. 

Informationsdesign 

Informationsdesign är ett akademiskt ämne inom vilket man studerar processer 
och teknik för utformning och användning av informationsmaterial i ett 
helhetsperspektiv. Det är tvärvetenskapligt och har beröringspunkter med flera 
andra kunskapsområden, som till exempel konst och estetik, information, språk, 
kommunikation och kognitionspsykologi (Pettersson, Enblom & Gustafsson, 
2006:9). Sändare och mottagare är två nyckelord inom informationsdesign. 
Sändare är de som är sänder ett budskap i någon form. Mottagare är således den 
eller dem som mottar budskapet. Informationsdesign är ett mottagarorienterat 
ämne. Pettersson skriver att målet med informationsdesign är när mottagaren 
tolkar sändarens budskap korrekt och förstår innehållet i detta (2002b:56). 

Några av böckerna som behandlar detta ämne och underliggande ämnen är 
Information Design – An Introduction av Rune Pettersson (se källor), Bo 
Bergströms Effektiv visuell kommunikation,  o c h  Bild & form för 
informationsdesign av Pettersson (red.), Frank, Frohm, Holmberg, Johansson, 
Meldert och Strand (se Källor, Litteratur). 

Symbolik – vad är det och vad används det till? 
Symboler har sina rötter i semiotiken, som även kallas läran om tecknet. Inom 
semiotiken studeras själva tecknet, de koder och system som tecknen organiseras 
i, samt kulturen där dessa koder och tecken verkar (Fiske, 1990:61). Enligt Fiske 
är en symbol ett tecken som har en överenskommen betydelse och konvention 
(1990:71). Ordet ”eld” är en symbol, och består av tecknen e- l-d. Läsaren har lärt 
sig att dessa tecken betyder ”eld” i kombination. Läsaren kopplar sedan detta ord 
till ett objekt (Bergström, 2001:248), som i detta fall är en inre bild av eld. Fiske 
skriver att en ikon liknar det som det avbildar. Det kan exempelvis vara en karta 
(1990:71), eller ett kors. Ett index har en direkt koppling till objektet det syftar 
till. Enligt Fiske är rök index på eld (1990:71), vilket måste göra att horn är index 
på satan. Alla dessa olika benämningar har en symbolisk funktion, och det är inte 
troligt att gemene man vet skillnaden mellan dessa. Nationalencyklopedin 
beskriver ordet symbol på följande sätt: 
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symbol (grek. sy´mbolon '(känne)tecken', 'igenkänningstecken', av symba´lla 
'sätta ihop'), mångtydigt begrepp inom semiotik, estetik m.m., ibland liktydigt med 
tecken, ofta särfall av tecken. (NE.se, 2006a) 
 
och ordet symbolik som: 

symboli´k subst .  ~en  
ORDLED:  sym-bol-ik-en  

 
1 läran om symboler 
HIST.: sedan 1837 

 
2 det att uttrycka visst innehåll med hjälp av symboler särsk. i samband 

med konstnärlig framställning {esymbol 2 }: diktens religiösa ~ 
HIST.: sedan 1810 (NE.se, 2006b) 

 
Jag kommer att behandla alla dessa olika symboliska funktioner under det 
samlade begreppet symbolik. Nära kopplat till symbolik och semiotik ligger 
begreppen denotation och  konnotation som ofta är nyckelord vid analys av 
bilder. Bergström kallar denotation för bildens kärn- eller grundbetydelse. Detta är 
vad de flesta tolkar på samma sätt (2001:206). Konnotation är när tolkningarna är 
kulturellt betingade, det vill säga är gemensam för många, men inte alla. Beroende 
på vilka kulturer eller subkulturer vi tillhör tolkar vi en bild med mångtydigt 
innehåll olika, just för att vi har olika referensramar. Enligt Pettersson tolkar vi 
alltid nya intryck i förhållande till det vi redan har kunskap om, våra attityder och 
intressen (2002:236). Fokusgrupperna fick tolka symboliken (konnotationen) på 
de elva utvalda hårdrockscdarna i egenskap av sina förkunskaper som hårdrockare 
och icke-hårdrockare. 

 

Hur gör man en bildanalys? 
Enligt Bergström är en bildanalys nödvändig i all bildkommunikation. Han menar 
att en enkel metod är att besvara följande frågor: ”Vad föreställer bilden? Hur är 
den uppbyggd? I vilket sammanhang uppträder den? Vem vänder den sig till? 
Vem är sändaren? Vilket syfte har bilden?”(2001:208) Med hjälp av en bildanalys 
kan man förstå varför en bild fungerar, eller inte fungerar i ett visst sammanhang 
(Bergström, 2001:208) 

Pettersson skriver att en bildanalys är ”en noggrann granskning och verbal 
beskrivning av en bild”. Vidare skriver han att man kan välja att lägga fokus på 
antingen sändaren, representationen, mottagaren, eller hela 
kommunikationsprocessen. (2001:24) En representation utgörs av medium och 
innehåll enligt Petterssons definition (2002b:32). 

Enligt Pettersson innehåller en bildanalys något eller några av följande 
moment: analys av sändare, mottagare, innehåll, utförande, kontext, fysisk form, 
associationer, bildspråk, distributionssätt, samt estetiskt värde (2001:24). 
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Vid fokus på sändare tittar man på vilka dessa är, vilken deras avsikt med 
bilden är, samt vad bilden har för funktion. Analyserar man mottagarna tar man 
reda på vilka de är, hur de påverkas/om de påverkas av bilden, samt hur deras 
förutsättningar för tolkning av bilden är. Innehåll handlar om vad bilden 
föreställer, vilka motiv, fakta och händelser bilden innehåller.  

Utförandet svarar på vad för typ av bild det är. Det kan vara teckning, 
målning, datorgenerering med mera. Det kan även handla om exempelvis storlek, 
färg, form och kontrast. Kontexten handlar om exempelvis i vilket sammanhang 
bilden används i, samt hur sändarens situation påverkar utformningen av bilden. 
Den fysiska formen svarar på vilket medium som används, som bok, tv, diabild. 
Associationer är precis vad det låter som – de privata associationer som bilden 
ger upphov till.  

Med en analys av bildspråket kan man ta reda på om bilden är lätt eller svår 
att förstå, vilka koder- norm- eller regelsystem som finns i koppling mellan 
uttryck och innehåll, och exempelvis om det finns dolda budskap i bilden som ras 
och religion. Distributionssättet talar om vem som betalar för bilden, samt hur 
den distribueras. Analys av det estetiska värdet handlar om hur man uppfattar 
bilden estetiskt. Ful, vacker, likgiltig? (Pettersson, 2001:24) 

Fokus i cd-omslagsstudien ligger på utförande och bildspråk (där 
fokusgrupperna fick analysera symboliken). 

Pettersson skriver även om bildspråkliga funktioner. Med detta menas att en 
bild har olika funktioner. Vissa bilder har emotiv funktion. Då ligger 
tyngdpunkten hos sändaren, då bilden i första hand är ett uttryck för bildmakarens 
egna viljor, attityder och känslor. Således underordnas ämnet uttrycket (2001:24). 
Om bilden har informativ funktion ligger tyngdpunkten på ämnet, vilket 
underordnar uttrycket (Pettersson, 2001:25). Poetisk funktion lägger tonvikten på 
meddelandet och bildens utförande genom experimenterande med material och 
tekniker. Nya metaforer skapas, ibland så abstrakt att kommunikationen helt kan 
upphöra. Den konativa funktionen har mottagaren i fokus. Bildens främsta 
uppgift är att väcka reaktioner hos mottagaren som ska förstå någonting, köpa 
någonting, ändra attityd till någonting eller lära sig någonting. 

Vad är grafisk form? 
I vårt dagliga liv omges vi ständigt av en mängd olika grafiska produkter som 
frukostförpackningar, böcker, tidningar och skivomslag. Alla dessa produkter 
försöker förmedla ett eller flera budskap. Enligt Frank handlar grafisk form om att 
visuellt berätta och förmedla ett budskap, vare sig det rör sig om information eller 
underhållning (2004:201). Pettersson (2003) definierar grafisk formgivning, eller 
grafisk design på detta sätt: 

Grafisk formgivning, grafisk design, avser arbetet med att planera och utforma 
grafiska produkter med hänsyn till utförande (format, sidantal, materialspecifikation), 
layout och typografi såväl praktiska som estetiska aspekter. 

Layout 

Layout kallas arbetet när man placerar ut text, bild och andra grafiska element på 
en bestämd yta (Frank, 2004:218). Pettersson pratar om harmoni som en term när 
olika grafiska element passar bra tillsammans i sin placering, vilket man som 
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grafisk formgivare bör eftersträva (2002:181). Bergström skriver: ”Det första 
intrycket är avgörande och oftast får man bara ett försök” (2001:212), vilket enligt 
honom gäller både grafisk form och möte mellan människor. Han skriver även att 
en insiktsfull formgivare vet att form inte kan rädda en dålig idé eller ett uselt 
budskap (2001:212f). Ett bra cd-omslag kan alltså inte rädda en usel skiva, men 
det kan skapa ett första intresse för den, vad man än må tycka om musiken på den. 

Typografi 

Typografi avser placering av bokstäver och deras arrangemang (Bergström, 
2001:116). Bergström menar att typografin kan vara osynlig (neutral), eller synlig 
(när den ska dra blickarna till sig) (2001:116ff). Frank menar att om man 
generaliserar stort så finns det två olika huvudfamiljer av teckensnitt: antikva och 
sanserif. Antikvor har seriffer, som kan liknas vid små fötter som bokstäverna 
vilar på. Sanserifer är bokstavsformer utan dessa klackar (2004:211).  

Kontrast 

I visuell kommunikation poängterar man och betonar vissa element i en grafisk 
produkt genom att använda sig av kontraster (Bergström, 2001:228) Kontrast kan 
gälla både inom typografiskt arrangemang (2001:140), den grafiska formen 
(2001:228), samt vid färgval i en bild av något slag (2001:182). De vanligaste 
kontrasterna uppnås genom motsatser som mörker-ljus, stort- litet, nära-fjärran, 
svart-vitt, och horisontalt-vertikalt (Bergström, 2001:182). 

 

The Rule of Thirds 

Bergström menar att om man letar efter en passande assymetrisk komposition så 
kan en tredjedelsindelning underlätta arbetet. Han skriver att man delar in ytan 
med två eller fyra streck. Man fyller sedan tredjedelarna så man får kontrast 
mellan större och mindre delar, och placerar viktiga element i ”korsen” 
(2001:180). 

 

Det fyrkantiga formatet 

Bergström hävdar att både fotografen och formgivaren tycker att en kvadratisk yta 
är händelselös (2001:220). Han skriver även att kvadraten har en stark inre kraft 
och att den kan fyllas med ett aktivt arrangemang som fångar denna kraft och 
bryter den statiska känslan som likformigheten kan ge. Omslagen till både cd och 
lp är i vanliga fall fyrkantiga. 
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Analys 

Cd-omslagsstudie 

Genomförande av cd-omslagsstudien 

Inför omslagsstudien skannade jag in de utvalda omslagen i upplösning 300 dpi, 
det vill säga med högre upplösning än jag beskrivit i min metod, för att de ska se 
bra ut även vid utskrift till bilaga 1. Storleken på omslagen är naturlig (12 x 12 
cm), då jag vill att den som läser bilaga 1 ska se detaljerna tydligt. En viss 
färgnyansskillnad uppstod på några omslag vid inskanningen, som exempelvis 
Dissections omslag som har mer blåton i sig i verkligheten, men ger ändå en 
hygglig representation av omslagen. 

Sammanställning av cd-omslagsstudien 

Samtliga svar i denna sammanställning är hämtade från bilaga 1. 

Placering av logotyp 

Tio av elva omslag har logotypen placerad på den övre horisontella tredjedelen av 
omslaget (se teoridelen, Vad är grafisk form?, The Rule of Thirds). Av dessa är 
fem centrerade, fyra vänsterställda och endast ett högerställd.  

Det är endast Behemoths omslag som har logotypen placerad i den nedre 
horisontella tredjedelen. Denna är centrerad.  

Titelplacering 

Åtta av elva omslag har titeln placerad på den nedre horisontella tredjedelen av 
omslaget. Av dessa omslags titlar är sex centrerade, och två vänsterställda. En av 
de två vänsterställda titlarna har en undertitel som är högerställd. 

Tre av elva omslag har titeln placera på den övre horisontella tredjedelen av 
omslaget, varav en av dessa saknar titel/är självbetitlad. Av dessa är två 
vänsterställda (den självbetitlade inräknad), och en högerställd. 

Titlarnas läsbarhet 

Ingen titel ansågs svårtydd av fokusgrupperna. 
 
Fem av elva omslag har seriffer i titeln. Då räknade jag inte med en titel (Black 
Sabbath) som hade en blandning av serif och sanserif. Majoriteten av 
bokstäverna hade inte seriffer.  

Jag räknar inte gotiska typsnitt som seriftypsnitt, även om det kan finnas en 
nedre markering vid bokstavsfoten. Ofta finns samma markering på övre delen av 
bokstaven också, vilket gör att bokstaven tappar tydlighet och blir svårare att läsa. 

Logotypernas läsbarhet 

Åtta logotyper upplevdes som läsbara av fokusgrupperna. Nio av elva logotyper 
har inte seriffer. De resterande två som inte klassas som sansserifer är av blandad 
typ. Tre logotyper av elva upplevdes som svårtydda av fokusgrupperna, varav en 
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som fokusgrupperna hade blandade åsikter om. Hur denna än klassas så upplevdes 
majoriteten av logotyperna som läsbara.  

Förhållande mellan logotyp och titel 

Sju av elva omslag har en centrerad, symmetrisk relation mellan logotyp och titel. 
Symmetri innebär att objekt placeras så att de utgår från en central axel, där båda 
sidorna om axeln är varandras spegelbilder. Enligt Bergström har människan en 
stark förkärlek till symmetri (2001:179), och upplever en sådan komposition lugn, 
harmonisk, ståtlig (2001:224), men ibland lite tråkig (2001:179).  Tre omslag har 
en asymmetrisk koppling mellan logotyp och titel, varav en av dessa omslag är  
självbetitlat. Assymetriska arrangemang ger dynamik, då man måste hitta balans 
på annat sätt än genom placering längs en central axel (Bergström, 2001:224). Tio 
av elva omslag har större bandlogotyp än titel (då räknar jag inte in Black 
Sabbaths självbetitlade skiva, där logotypen även fungerar som titel). 

 
Utförande 

Av elva omslag ansåg fokusgrupperna att sex är målningar, ett är baserat enbart på 
fotografi, tre är blandtekniker (foto/målning/dator), och ett är en ren 
datorframställning. 
 
Motivteman och symbolik 

Omslagen har enligt fokusgrupperna ockulta, religiösa och mytologiska 
kopplingar och berör teman som dualitet (kampen mellan ont och gott, 
mörker/ljus), ondska, tragedi, ångest och mystik. Döden nalkas eller är närvarande 
i flera motiv, och återfinns även som symbol i Deaths bandlogotyp. Liemannen är 
en typisk symbol för döden (NE.se, 2006c), liksom timglaset, som enligt 
fokusgrupperna signalerar att tiden snart är ute (se Dissection i bilaga 1).  

Satan förekommer direkt eller indirekt som symbol i fem av elva omslag i 
form av inverterat kors ( Death), sjuhövdad drake/hydra ( Therion), treudden 
(Dissection), djävul + mano cornuta ( Dio)  och  Baphomet ( Behemoth). Den 
sjuhövdade draken tolkades som Leviathan enligt en person ur fokusgrupp 2. 
Leviathan är ett bibliskt flerhövdat sjömonster som ofta identifieras som Satan 
(Lewis, 2001:149). Några andra personer ur båda fokusgrupperna trodde att 
motivet föreställde en hydra. Den lerneiska hydran kommer från den grekiska 
mytologin och har ungefär samma egenskaper och attribut som Leviathan (NE.se, 
2006d). Det som fokusgrupp två kallar ”djävulstecknet” – a lla fingrar infällda 
utom pek- och lillfingret – kallas enligt Lewis för mano cornuta, vars egentliga 
innebörd är att skydda den som utför tecknet från det onda ögat (2001:6). 
Baphomet (s o m  h a r  bockhuvud och människoöverkropp) är mest känd i 
sigillformen som används av Church of Satan (tagen 1966). Detta sigill innesluter 
ett bockhuvud i ett pentagram där judiska bokstäver stavar ut ”Leviathan” Den 
mest kända bilden av Baphomet som återfinns i Levi’s bok Trascendental Magic 
(Lewis 2001:20) är en stark, ockult symbol. Enligt Biedermann ritade man ofta in 
ett bockhuvud i pentagrammet när man skulle utöva svart magi (1991:320). 
 Motiven har ofta övernaturliga inslag (tio av elva). Endast Deaths omslagsmotiv 
skulle kunna vara en realistisk avbildning av verkligheten.  

Åtta av elva omslag har tydliga utomhusmotiv. Moln är ett vanligt inslag i 
motivens bakgrund (sju av elva omslag). Fem av elva omslag har någon form av 
vattendrag i sina motiv (varav Dissections är i frusen form). Skog finns på två av 
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elva motiv. Enligt Bossius är naturen en stark symbol, som hyllas och mystifieras, 
framförallt inom black metal-kulturen, där den står för det primitiva och vilda, 
obefläckad av den västerländska kristna civilisationen (2003:143). Byggnader 
finns på tre av elva omslag (Axenstars baksida medräknad, eftersom den var 
tvungen att finnas med vid symbolikanalys, då det var den enda bilden vars 
uppenbara symbolik som kunde få ett annat budskap om man bara studerar 
framsidan) i formerna av spökhus, torn,  ruiner och skyskrapor, enligt 
fokusgrupperna.  

Enligt fokusgruppernas åsikter om omslagen så är det bara några få saker som 
ger kopplingar till modern tid: rullstolen på Deaths omslag, den eventuella bilen 
på Black Sabbaths omslag (se bilaga 1), skyskraporna på Axenstars omslag, 
prästens glasögon, samt hänglåset på Dios omslag. Fem av elva omslag är 
påtagligt arkaiserande, det vill säga att de strävar efter att ge ett äldre intryck: Inga 
moderna objekt som exempelvis elledningar, lyktstolpar, mobiltelefoner eller bilar 
finns på dem. Tilläggas bör att det inte förekommer många ”moderna” objekt på 
resterande sex omslag. Exempel på sådana på de resterande sex är glasögon och 
ett hänglås (Dio), en rullstol och patientkläder i grönt (Death), en eventuell bil 
enligt fokusgrupp 2 (Black Sabbath), skyskrapor (Axenstar), en ID-bricka och 
en grön soldathjälm (Metallica), samt ett omslag som inte innehåller några 
moderna objekt, men heller inga gamla (Soilwork). Vad som definierar att ett 
omslag ska klassas som arkaiserande är ett ämne för en avhandling i sig. Vad jag 
vill poängtera är att högteknologi inte har fått något utrymme alls i mitt 
omslagsurval.  

Tre av elva omslag har stora berg i bakgrunden. Det är tydlig vinter på ett av 
elva omslag. Resten upplevde fokusgrupperna som varma, troligtvis beroende på 
grund av färgerna (se nedan).  

Speglar finns på två av elva omslag. I gammal folktro trodde man att avbilden 
och dess förebild hade en magisk förbindelse med varandra. Speglar kan hålla fast 
avbildens livskraft eller själ. Det är därför man enligt folkligt bruk hänger undan 
speglar när en person dör – för att underlätta övergången till det ickejordiska 
(Biedermann, 1991:378). Bossius skriver att hårdrocken har mycket gemensamt 
med filmer, böcker och serietidningar inom genrer som science fiction, fantasy 
och skräck (2003:169), vilket fokusgrupperna delvis bekräftat. 

Motivens placering 

Motiven på samtliga omslag har huvuddelen av motiven placerade åt den mittersta 
tredjedelen av omslaget, eller strävar åt mitten som händelsecentrum. Motivet 
dominerar ytan och bereds plats genom att logotyp och titel placeras i omslagets 
ytterkanter.  

Färg 

Gemensamt för de elva omslagen är att de alla har stora kontraster och många 
färger. Vanligtvis är det toningar mellan olika färger, vilket gör att färgerna flyter 
ihop i varandra. De vanligaste färgerna i detta urval är svart, grön, brun, vit, röd, 
blå och gul. Mörka färger dominerar. 

Detaljnivå 

Jag har delat upp detaljnivån utifrån följande kriterier: Varje omslag kan tilldelas 
antingen ”få”, ”medium”, eller ”många” på detaljskalan, samtidigt som samma 
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omslag kan tilldelas ”få”, ”medium”, eller ”många” på objektskalan (antal synliga 
objekt).  

Enligt denna indelning så dominerar kategorin med många detaljer och många 
objekt. Sex av elva omslag hamnar här. 

I kategorin många detaljer, få objekt hamnar två av elva. I kategorin medium i 
detaljer och objekt hamnar två av elva omslag.  

Ett enda omslag hamnar i kategorin många detaljer, medium på objektskalan. 

Enkäter 

Genomförande 

Enkäterna var det första momentet jag började med som datainsamlingsmetod. Jag 
ägnade cirka en veckas tid på Skivbörsen i Västerås, som är en samlingsplats för 
skivkonsumenter av blandade åldrar och kön, hårdrockare och icke-hårdrockare. 
Jag stod där på varierade tider, ibland mellan öppningstiden klockan tio på 
morgonen till långt in på eftermiddagen. Ibland var jag där på eftermiddagen 
mellan klockan fyra och halv sex. 

Jag var även på platser som Musikbörsen i Västerås (en förmiddag), 
Mälardalens högskola, både i Västerås (en förmiddag) och i Eskilstuna (flera för- 
och eftermiddagar). Kenth Eriksson på skivbörsen hjälpte mig att samla in enkäter 
i åldersgruppen 35 +, som jag hade svårt att hitta folk i. Jag fick även hjälp av 
vänner som kom och fyllde i enkäter åt mig. Jag passade även på att låta 
personerna i fokusgrupperna fylla i enkäter, om de inte redan hade gjort det. 

Enkätens utformning har reviderats fortlöpande, då jag hela tiden diskuterade 
med personerna som fyllde i enkäterna hur de uppfattade frågorna. Det rör sig inte 
om några större förändringar, snarare nyanseringar. Frågan ”Är du hårdrockare 
(lyssnar du frivilligt på hårdrock)?” ändrade jag efter många diskussioner hur 
frågan skulle tolkas till ”Är du hårdrockare (lyssnar du främst på hårdrock)? 
Tanken var att jag skulle använda denna fråga till att sortera in folk i grupperna 
hårdrockare och icke-hårdrockare. Jag klassar inte en person som bara gillar en 
hårdrockslåt som hårdrockare. En sådan person skulle kunna klassas som 
hårdrockare enligt den gamla frågan, vilket gjorde det nödvändigt att ändra på 
den. För att kunna dokumentera hur utfallet av förändringen skulle bli så 
markerade jag alla enkäter som fyllts i innan den femte april, då frågan ändrades. 
Enligt den nya frågan är det möjligt att tre personer kommer att sorteras in i 
hårdrockare-kategorin, fastän de inte främst lyssnar på hårdrock. Påpekas bör att 
jag personligen satt med när alla personer fyllde i enkäterna innan denna fråga 
reviderades och samtliga som inte var uppenbara hårdrockare diskuterade hur de 
skulle klassa sig själva om de lyssnade på hårdrock, men främst på annan musik. 

En annan fråga ändrade jag svarsalternativet på. Det är meningen att man ska 
få välja mellan samma framställningstekniker på frågorna ”Vilken 
framställningsteknik upplever du är vanligast på ett hårdrocksomslag idag?” och 
”Vilken framställningsteknik föredrar du på framsidan av ett hårdrocksomslag?” 
Det tredje alternativet på båda frågorna skulle vara ”Datorframställning”, men på 
den senare frågan stod det ”Datoranimering”. Jag ändrade även detta vid 
föregående nämnda revideringstillfälle. Jag frågade två av dem som fyllde i 
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enkäterna hur de tolkade dessa alternativ. De sade att de tolkade dessa som samma 
sak, vilket också var meningen. För tydlighetens och konsekvensens skull gjorde 
jag ändå ändringen. 

Jag hoppades få ihop trettio enkätsvar fördelade i åldersgrupperna 15-24 år, 25-
34 år, och 35 år (tio svar från varje grupp), som redan nämnts i metoddelen. Totalt 
lyckades jag få in fyrtionio enkätsvar, med 22 svar i åldrarna 16-24 år (då jag inte 
fick tag på någon femtonåring), 14 svar i 25-34 år och 13 svar i den äldsta 
gruppen. 

Jag har delat upp svaren enligt åldersgrupperna 16-24 år, 25-34 år, och 35 år 
och uppåt. Anledningen till detta är ju enligt vad jag beskrivit i metoddelen, att de 
olika åldersgrupperna kan ha olika syn på vad som är ”hårdrock”. Det skulle dock 
visa sig att svaren inte var så olika som jag trodde för att motivera en sådan 
uppdelning och analysera svaren ålderskategorierna inbördes. Det verkar heller 
inte spela någon roll vilken genre de brukar köpa skivor inom, då svaren 
sammantaget liknar varandra. 

Sammanställning av enkäter 

Då svaren i den ovan nämnda uppdelningen inte gav så olika svar som jag trodde 
summerar jag dessa gruppers gemensamma svar här. Se bilaga 2 för uppdelade, 
mer ingående resultat. De mest förekommande företeelsernas svarsfrekvens anges 
inom patenteser. 

Hårdrockare eller icke-hårdrockare? 

Tjugonio personer kallar sig själva för hårdrockare och tjugo personer kallar sig 
för icke-hårdrockare.  

Brukar eller brukade du köpa hårdrocksskivor? 

Av hårdrockarna svarar 25 personer ja. Av icke-hårdrockarna svarar 9 personer ja.  
 
Vilka tecken och symboler tror du är vanligast på en hårdrockscd? 

Hårdrockarna upplever pentagram (14), kors (10), inverterade kors (5), dödskallar 
(4), djävulen (2), samt svärd (2) som vanliga symboler på ett hårdrocksomslag. 

Icke-hårdrockarna upplever kors (5), pentagram (4), samt inverterade kors (2) 
som vanligast, av dem som svarade. 

Visuella attribut som förknippas med hårdrock 

Hårdrockarna svarar mest frekvent långt hår (15), svart (11), nitar (9), 
skinn/läderplagg (10, boots och kängor ej inräknade). Icke-hårdrockarna svarar 
långt hår (9), skinn/läderplagg (6), samt gitarrer av olika slag (5). 

Vilken färg är mest representativ för hårdrocken? 

Hårdrockarna svarar svart (28), röd (5), och blå (4). Icke-hårdrockarna svarar 
svart (18), samt röd (4). 

Vilken framställningsteknik upplevs vanligast på en hårdrockscd idag? 

Under denna fråga fanns följande alternativ att ringa in: målning, foto, 
datorframställning, och en blandning. Hårdrockarna svarar en blandning (12), 
målning (10), datorframställning (5), samt foto (2). 
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Icke-hårdrockarna svarar en blandning (7), datorframställning (6), målning 
(4), samt foto (2).  

Vilken framställningsteknik föredras på ett hårdrocksomslag? 

Samma alternativ som på frågan ovan fanns på denna. Hårdrockarna svarar att de 
främst föredrar målning (13). Därefter en blandning (9), foto (4), samt 
datorframställning (3). 

Icke-hårdrockarna svarar en blandning (13), målning (3), datorframställning 
(2), samt foto (1).    

Vart vill man ha logotypen placerad? 

De vanligaste svaren från hårdrockarna är centrerad på den övre horisontella 
tredjedelen av omslaget (15), vänsterjusterad på den övre horisontella tredjedelen 
av omslaget (6), samt mitt på omslaget (4). 

Icke-hårdrockarna svarade mest frekvent högerjusterad på den övre 
horisontella tredjedelen (5), vänsterjusterad på den övre horisontella tredjedelen 
(4), samt centrerad på den översta horisontella tredjedelen (2). 

Hur brukar detaljnivån vara på en hårdrockscd? 

Svaren som fanns att välja på under denna fråga är ”detaljrik”, ”ett mellanting” 
eller ”stilren”. Hårdrockarna upplever att omslagen brukar vara detaljrika (19). 
Andra svar från hårdrockarna är ett mellanting (8), samt stilren (1). 

Icke-hårdrockarna upplever omslagen detaljrika (14), samt ett mellanting (4). 

Vilken detaljnivå föredras på en hårdrockscd? 

Samma svarsalternativ som på föregående fråga återfanns här. Hårdrockarna säger 
sig föredra detaljrik nivå på omslag (11). Övriga svar är stilren (10), samt ett 
mellanting (8). 

Icke-hårdrockare säger sig föredra detaljnivån i denna ordning: detaljrik (8), ett 
mellanting (7), samt stilren (3). 

Är det viktigt att skivtiteln har en koppling till omslagsinnehållet? 

På denna fråga fanns följande alternativ att välja mellan: ”ja”, ”nej”, samt ”spelar 
ingen roll”. Hårdrockarna svarar ja (12), nej (11), samt spelar ingen roll (7). Icke-
hårdrockarna svarar ja (12), nej (5), samt spelar ingen roll (3). 

Hur viktigt är det att ett omslag ser ”rätt” ut? 

Här fick de svarande ringa in så många alternativ de höll med om. Dessa 
presenteras i svaren. 

Hårdrockarna svarar att ett omslag som ser rätt ut gör helhetsupplevelsen bättre 
(21), skapar intresse för musiken (17), och stärker bandets varumärke (15). De 
svarar även att det är en förutsättning för att lyssna på en skiva i butik (8), en 
förutsättning för köp av skivan (6), samt att det ger trovärdighet (6). Några 
svarade att det är oviktigt (6). 

Icke-hårdrockarna svarar att om ett omslag ser rätt ut så stärker det bandets 
varumärke (15), gör helhetsupplevelsen bättre (14), samt skapar intresse för 
musiken (13). De säger vidare att det ger trovärdighet (7), att det är en 
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förutsättning för att man ska lyssna på en skiva i butik (4), samt att det är en 
förutsättning köp av skivan (4). Två svarar att det är oviktigt (2). 

Intervjuer 

Genomförande av intervjuer 

Jag utgick till en början från mina personliga kontakter när jag sökte folk att 
intervjua. Därefter sökte jag på skivbolag med hårdrock- och metalinriktning med 
hjälp av sökmotorerna Altavista och Google. Min ambition var att försöka få en 
någorlunda jämn könsfördelning i mina intervjuer, men jag fick dessvärre inga 
svar från några kvinnor. Jag fick heller inga svar från större skivbolag. 

Större delen av personerna som intervjuades har jag haft någon form av 
kontakt med sedan tidigare. Det är endast tre personer, av de totalt tolv stycken 
som intervjuades, som jag inte haft någon form av kontakt med innan denna c-
uppsats påbörjades.  

Jag genomförde endast en av tolv intervjuer med hjälp av röstinspelning. 
Denna röstinspelning skrev jag sedan rent för att få alla intervjuer i samma format 
för att enklast kunna sammanställa dem. Elva av tolv intervjuer skedde via e-post, 
där jag bifogade ett Word-dokument med frågor, samt med luckor där de 
intervjuade kunde fylla i sina svar.  

Större delen av de intervjuade har skrivit att jag kan höra av mig om jag inte 
blev nöjd med svaren. Jag har dock inte gjort det, utan tar svaren för vad de är. 
Innan frågorna skrev jag att de skulle se på hårdrocken som en enda genre (se 
Ämnesbegränsning).  

I de fall det är logiskt att påvisa hur många av den totala mängden som tycker 
samma saker har jag gjort så. I andra fall lyfter jag fram vem som sagt något jag 
tycker är relevant att ta med. 

 
Vilka intervjuades? 

 

Tolv personer deltog i intervjumomentet. Alla dessa har en nära relation till 
hårdrocksbranschen på något sätt.  

Travis Smith (USA) och Mattias Norén (Sverige) arbetar som 
”omslagsartister”, det vill säga att de producerar konst för skivomslag. Smith har 
gjort skivomslag till band som Opeth, Suffocation, Testament, och Iced Earth, 
för att nämna några (hemsida, Seem Pieces, 2006). Norén har gjort skivomslag till 
band och artister som Evergrey, Ayreon, och John Petrucci (hemsida, ProgArt, 
2006). Richard Lion jobbar på skivbolaget Regain Records i Sverige och Andrew 
Oboskalov jobbar på Stygian Crypt Productions som är situerat i Ryssland (e-
postintervju, 2006) .  B å d e  skivbolagen är inriktade på hårdrock och dess 
underliggande stilar. Kenth Eriksson är skivhandlare på Skivbörsen i Västerås, 
vilket nämnts tidigare. 

Fyra av tolv personer är utövare i någon form av band. Dessa personer är 
Jörgen Kristensen, som trakterar gitarr och sång i bandet Dead Awaken (e-
postintervju, 2006), Henrik ”YX” Eriksson, som är vokalist i Stormrider (e-
postintervju, 2006), Tony Freed, som spelar gitarr och sköter sången i bandet 



 26 

Godhate (e-postintervju, 2006), och Snowy Shaw som spelar diverse instrument 
och spelar eller har spelat i flera bandkonstellationer som bland andra King 
Diamond, Notre Dame, och Dream Evil (hemsida, 2006). Tre av dessa personer 
har, eller har haft, skivkontrakt. 

Martin Forssman är musikskribent och redaktör för Sweden Rock Magazine 
(Sweden Rock Magazine # 35, 2006, Redaktion). David Noaksson är  
musikskribent/journalist för tidningen Close-Up Magazine (2006), samt är 
chefredaktör för nätzinet Metalheart.se. Antonis Maglaras är också 
musikjournalist och skriver för diverse nättidningar/fanzines med 
hårdrocksanknytning i Grekland, samt verkar som ljudtekniker på radiostationer i 
samma land (e-postintervju, 2006).  

 

Sammanställning av intervjuer 

Svaren som följer är referat från respektive intervjuad person (se Källor: 
Intervjuer via e-post). Endast Kenth Eriksson intervjuades muntligt, resten 
intervjuades per e-post. 

Vilka motiv upplevs vanligast på en hårdrockscd? 

Fyra av de tolv utfrågade personerna menade att det helt beror på vilken genre det 
rör sig om, eftersom alla stilar har sina egna standarder.  

Oboskalov svarade: “In each metal genre there are its standards: black/white 
paintings and corpsepaint for raw black metal, fantasy-styled paintings for power 
metal, statues of angels or tombstones for doom metal, runes, drakkars, ancient 
battles for viking metal. When I see metal artwork, in 80 % of all cases I know 
style of music, that plays each band”. 

Noaksson menar att provokativa element är populära och att det kan handla 
om så vitt skilda saker som uppfläkta nunnor till politiska teman. Mystiska och 
mångtydiga motiv upplevdes vanliga, liksom fantasyinspirerade sådana. 

Shaw skrev: ”Det beror på dess genre som sagt, men på det hela taget så är det 
väl målade fantasi omslag, antingen drakar och demoner, warrior estetik eller 
också typiska death omslag med blood & gore eller nån annan diabolisk skit å 
äckelpäckel.” 

Vanliga motiv upplevs totalt sett vara fantasymotiv, monster, drakar, 
dödskallar/död, sexinspirerade teman med nakna- eller lättklädda kvinnor, 
diaboliska och ockulta inslag, krigsteman, undergångsteman, 
skräckfilmsinpirerade teman, dystra och mörka motiv, medeltida motiv och 
politiska teman. 

Vilka tecken och symboler upplevs vanligast på en hårdrockscd? 

Nio av tolv personer upplever att pentagrammet är den vanligaste symbolen på 
hårdrockscdar idag, även om två av tolv påpekar att det börjar kännas som en 
klyscha, tillsammans med de andra sataniska symbolerna. Andra symboler som 
upplevs vanliga är kors i alla dess former - det vill säga inverterade och vanliga, 
666 (the number of the beast), svärd, stjärnor, järnkors, drakar, dödskallar, Thors 
hammare, krigssymboler, bandets egna symboler och tecken, samt blixtar, 
gethuvuden, ormar och rosor. Återigen påpekar några av de tillfrågade att detta, 
precis som föregående fråga är en genrefråga. 
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Vilka visuella attribut förknippas med hårdrock? 

Denna fråga tolkades litet olika av de tillfrågade. Några tänkte troligtvis på 
visuella attribut i hårdrocken som livsstil och riktade in sig på kläder och 
accessoarer, medan andra tänkte på enbart det grafiska uttrycket sett ur 
motivsynpunkt. 

De vanligaste svaren är nitar (åtta av tolv), långt hår (sju av tolv), läder (sex av 
tolv), eld (tre av tolv), patronbälten (två av tolv), färgen svart (två av tolv), rakad 
skalle (två av tolv).  

Övriga svar som inte förekom flera gånger: lättklädda brudar, V-guror (gitarrer 
med den så kallade ”Flying V”-formen), Jack Daniels (whiskymärke), kedjor, 
slitna jeans, pentagram, blod, corpsepaint1, armékläder, kängor/boots, 
”dreads”(dreadlocks), kläder med trassliga bandlogos, medeltida vapen, demoner, 
starka symboler, landskap och målningar. 

Smith menar att det helt beror på vilket band och genre det rör sig om, och ger 
exempel på detta. Death: Gore, religion och skräck, Speed: politik, Power metal: 
Fantasy. 

Hur upplever de intervjuade att färgerna brukar se ut på en hårdrockscd? 

Här skiljer sig den engelska motsvarighetsfrågan från den svenska. De jag 
utfrågade på engelska fick frågan “What do you think are the common colors, or 
style of color on heavy metal coverart?”, vilket av svaren framgick att fokus mer 
låg på vilka fäger som upplevs som vanliga, medan den svenska varianten av 
frågan fokuserar mer på hur färgerna ser ut, inte lika specifikt vilka färger det rör 
sig om. 

Tio av tolv konstaterar att mörka färger dominerar inom hårdrocksvärlden, 
även om några påpekar att det återigen beror på genre, band, och vad bandet vill 
förmedla med sin musik.  

Omslagsartisterna menar båda att det är ganska blandat. Smith tycker att svart i 
kombination med röd och orange är vanligt, samt blå för dysterheten. Norén 
påpekar att man sällan ser vita omslag. 

Svart i kombination med andra färger anses vanligt. Två varianter som anges, 
förutom den av Smith redan nämnda, är svart i kombination med grönt, blått och 
rött, samt svart i kombination med röd och gul. 

Kristensen anser att det är vanligt med ”aggressiv” färgsättning – något som 
jag tolkar som stort kontrastspel. Henrik Eriksson menar att mörka och varma 
färger är vanliga och att gråskala och svart är vanligt för underground. 

Två av tre som fick frågor på engelska konstaterar att rosa inte är vanlig inom 
hårdrocken. 

Vilka favoritomslag inom hårdrock har de intervjuade? 

Oboskalovs favoritomslag, som han dessutom varit involverad i yrkesmässigt är 
Radigosts skiva For The Honour Of Our Truth…For The Honour Of Our Faith, 
som Leonid Kozienko (www.leoarts.irk.ru) har gjort. Hela omslage t  ä r  
konceptuellt bundet till bandets texter. 

                                                 
1 ”Corpse painting innebär att man sminkar ansiktet vitt eller askgrått och förstärker kring ögon 
och mun med svart. Avsikten är att få ett mer visuellt demoniskt intryck och att komma i stämning 
inför en konsert.” (Bossius, 2003:83f) 
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Noakssons favoritomslag är King Diamonds Abigail, då han tilltalas av den 
ödesmättade stämningen som enligt honom är kuslig och förebådande. Den går 
dessutom hand i hand med texternas koncept. 

Kristensen föredrar Suffocations Pierced from within, då han upplever den 
som fruktansvärt brutal, men gjort med stil och finess utan att för den skull bli 
banal. Han menar att den inte är helt olik verk av H.R Giger och Dan Seagrave, 
och att den är en perfekt förlängning av den ”fullständigt skoningslösa” musiken. 

Forssman har egentligen inget favoritomslag, men tänker ändå på Megadeths 
Youthanasia, som upplevs vara hårdrocksskräckig på ett udda sätt. 

Lions favorit är Black Sabbaths första självbetitlade album som han anser är 
en mystisk, mörk och magisk bild. Andra favoriter är Slayers- Reign In Blood, 
Celtic Frosts - To Mega Therion, samt Iron Maidens - Number Of The Beast.  

Freed har svårt att välja mellan Bolt T hrower - ” Warmaster”, Kiss – 
”Destroyer” eller Black Sabbath- ”Sabbath Bloody Sabbath”. Han vet inte riktigt 
varför men motiverar valet med att Warmaster är snygg och brutal, Destroyer 
heroisk, och att Sabbath har en skönt demonisk stämning.  

Henrik Eriksson säger att inte har något favoritomslag. 

Maglaras favorit är Nightwish – Wishmaster som enligt honom är en suverän 
målning. 

Kenth Eriksson har flera favoriter. Han gillar Rush – Moving Pictures, som 
har mycket detaljer som återkommer på olika ställen i olika omslag. Andra 
favoriter är Marillions omslag, samt omslag som Roger Dean och Rodney 
Matthews har gjort åt Magnum, Praying Mantis, och tidiga Scorpions. 

Noréns favorit är Rush – Roll the bones. Han anser att det är ett fantastiskt 
användande av titeln. 

Snowy Shaw nämner Kiss Destroyer från 1976 – en platta som enligt honom 
själv förändrade hans liv för alltid. Han gillade superhjältar och skräck som liten, 
och när han upptäckte Kiss kunde han inte förstå vad det var – ”en platta med 
målat omslag av farligt snygga och onda superheroes”, eller ”var det en 
serietidning i skivform, eller vad”?  

Shaw påpekar även att Alice Cooper på 70-talet hade de ”absolut coolaste 
omslagen i roliga förpackningar som ingen annan haft vare sig förr eller senare”. 
Han exemplifierar detta med School’s Out, som är utformad som en öppningsbar 
skolbänk, där ett par engångstrosor fungerade som innerkonvolut.  

Andra av Shaws favoriter är Nazareths Raz-ama-naz, Rob/White Zombies 
omslag och filmer, Soilwork för sin snygga, moderna estetik, samt några äldre 
favoriter i form av Queen - Queen II, Black Sabbath – Black Sabbath och även 
Live Evil, Rainbow – Rising, Kiss – Hotter than Hell, Iron Maiden – Killers, 
WASPs första platta och Iggy Pops – Raw Power. Av de egna releaserna är det 
Notre Dames dubbelvinyl Le Theatre Du Vampire som han är mest stolt över. 
Han påpekar att man får en speciell relation till ett omslag om man älskar musiken 
på skivan. 

 

Smith har många favoritomslag, men kan inte välja ut ett enstaka exemplar. 
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Vad vill de helst se på framsidan av ett hårdrocksomslag? 

Oboskalov och Smith föredrar tematiska omslag. Noaksson uppskattar originell 
omslagskonst, och Kristensen gillar omslagskonst med identitet i – något som 
man känner igen redan efter första titten. Kristensen tycker att ett omslag bör 
spegla musiken och fungera som en förlängning av denna. 

Forssman vill helst se någonting oväntat, men som ändå berättar vilken typ av 
musik det handlar om. Han ger även några exempel: Episk musik ska ha 
detaljerade omslag och innehålla drakar, tomtar och troll, partyrock ska ha med öl 
och brudar, extremmetall – våld och mörker. Henrik Eriksson tycker relativt lika 
och vill ha något som ”fångar ögat” och ger en hänvisning till känslan som skivan 
ska förmedla. Även Norén ger ett liknande svar. Han vill ett snyggt omslag som 
man dras in i. Det ska gärna vara kopplat till titeln och konceptet. Han tycker att 
färgvalet är mindre viktigt ”så länge det är snyggt och förmedlar rätt känsla för 
motivet”. 

Maglaras vill ha ett genrerelevant omslag. Shaw tar det hela längre och skriver 
att det beror på musik och image, samt vad banden vill få oss att tro att de 
representerar. Han vidhåller att det absolut inte måste vara ett målat omslag bara 
för att det ska vara metal. Band som Molly Hatchet hade ”coola målningar med 
vikingar och svärd och dylikt fastän de spelade sunkig boogie woogie” och hävdar 
att dessa omslag säkerligen lurat mängder av hårdrockare att köpa ”skiten”. 

Freed och Lion föredrar foton på omslaget. Lion vill ha något lätt surrealistiskt 
inslag, gärna i mörka färger. Freed nämner Twisted Sister - Stay hungry, Mötley 
Crüe- Too Fast for love, Wasp - Wasp, och Ozzys - Bark at the moon som bra 
omslag. Kenth Eriksson vill ha omslag i stil med dagens power metal-omslag, 
samt omslag i Magnums anda. 

Vilken framställningsteknik föredras på framsidan av omslaget, och varför? 

Sex av tolv föredrar målning/illustration på framsidan av omslaget. Noaksson 
tycker att datorgenererade bilder känns opersonliga och sterila, och ger ett 
skräckexempel i form av Iron Maidens Dance of Death. Oboskalov menar 
målning är att föredra och är således en av de ovannämnda sex, men han tycker 
även att collage fungerar bra. Han tycker också att omslagsbilden ska gå hand i 
hand med texterna. 

Lion och Freed föredrar foto. Lion tycker att målade motiv känns uttjatat. 
Kristensen föredrar målning och datorframställda bilder framför foto. Han ger 
motiveringen att det kan vara som med film. Många klagar över att det är 
overkligt, medan han själv föredrar film som berör än något som är till 100 % 
realistiskt. Han skriver att om man vill se verklighet så kan man titta ut genom 
fönstret. 

Forssman är även han ”en sucker för tecknade och målade omslag”, och säger 
att han tyckte att Iron Maiden-omslagen var ”stencoola” så länge Derek Riggs 
och Mel Grant höll sig till de teknikerna. ”När Riggs började datoranimera blev 
det skit”. 

Maglaras tycker också att målning/illustration är att föredra då en omslagsartist 
lätt kan uttrycka de känslor som ska förmedlas till lyssnaren. 

Smith och Shaw är inne på samma linje, nämligen att man kan använda vilken 
framställningsteknik som helst, bara det passar materialet. Shaw tycker att man 
oftare hittar snyggare design i andra genrer, då hårdrocksestetiken ofta är 
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”förutsägbar dynga”. Norén menar att det finns bra artister inom alla tekniker och 
kan inte säga att han föredrar något mer än det andra, även om han själv jobbar 
med foton som bas. 

Kenth Eriksson föredrar målningar, men även datorframställda bilder i andan 
av Rush, Queensrÿche och Dream Theater, där man ”leker med färgnyanser”. 
Henrik Eriksson föredrar ingen speciell teknik. 

Hur bör en hårdrockslogotyp se ut? 

Nio av tolv personer är överens om att en logotyp bör vara lätt att tyda. Noaksson 
tycker att en logotyp ska vara stilren och lättläst men ändå ha en personlig 
”touch”, så att den ”särskiljer sig”. Kristensen tycker också att den bör vara 
lättläst och lätt att känna igen. Han menar att logotypen är ett varumärke, och om 
man då glömmer bort hur den ser ut så är den inte särskilt effektiv. Han nämner 
Suffocation som ett exempel på en bra logotyp – brutal och spretig men ändå 
läsbar. 

Forssman menar att om det är ett obskyrt extremdöds/blackband så fungerar 
svårlästa logotyper, i övrigt vill han ha lättlästa och ”hårda” logotyper med raka 
linjer och skarpa kanter. Inget ”runt och fluffigt”. Freed tycker precis som Kenth, 
Eriksson, Lion och Maglaras att logotypen ska vara lättläst, men efterlyser 
spretighet på ett ondskefullt sätt och ger Deicide som exempel. Han påpekar att 
Deicides logotyp är tagen från H.P Lovecrafts Necronomicon. 

Henrik Eriksson vill, förutom att logotypen ska vara läsbar, ha någonting extra. 
Norén vill att den ska vara ”lite spetsig, stor och majestätisk”.  

Shaw menar att logotypen måste vara en förlängning av bandet och vad det vill 
representera. Han säger att Rammstein är ett tyskt fyrkantigt 
industrimetalmonster som inte skulle kunna ha en ”hemmagjord black metal 
logga”. De hemgjorda egentecknade varianterna av logotyper byts ofta ut när 
banden slår igenom på bred front. Han nämner Mötley Crüe som ett bra exempel 
på att man inte nödvändigtvis måste anamma ”en jävla logga och köra på den tills 
man dör, utan anpassa den till övriga design och inriktning”. 

Smith säger, precis som Shaw, att logotypen ska representera bandets 
inriktning och att det därför kan variera, men att den ska vara direkt igenkännbar. 

Vart ska logotypen placeras? 

Åtta av tolv är överens om att en logotyp helst ska sitta på den övre delen av 
skivomslaget. Sex av tolv säger samtidigt att det även beror på motivets 
utformning. Kenth Eriksson, som är skivhandlare vill ha logotypen högt upp i 
mitten, så att den syns när man bläddrar i skivstället och kan sätta en prislapp på 
sidan av den.  

Lion, Smith, Noaksson, Shaw och Norén menar att det egentligen är oviktigt 
vart den sitter, bara den fungerar med bakgrunden. Noaksson säger dock att den 
övre halvan gäller överlag. Även Henrik Eriksson håller med om detta. 

Om logotypen är huvudmotivet så vill Norén ha den centrerad. Han säger att 
man som formgivare är ”rätt styrd att ha loggan på övre delen av omslaget”, då 
bolagen vill ha det så eftersom, precis som Kenth Eriksson sade, det blir lättare att 
se den när man bläddrar i skivhyllorna. Shaw håller med om att den måste ha en 
placering så att den är lätt att se om man vill sälja några skivor. Han tror att det är 
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”Iron Maidens fel att man måste ha samma "trademark" logga blastat fett stort 
överst”. 

Oboskalov föredrar inget speciellt ställe, bara att logotypen har rätt storlek så 
att inte motivet göms bakom den. Han vill heller inte ha en för liten logotyp. 

Forssman ser gärna att logotypen sträcker sig från övre vänsterkant till övre 
högerkant. Kristensen och Freed anser att det beror på längden på bandnamnet. 
Långa bandnamn föredrar de centrerade, medan de tycker att korta med fördel 
placeras i övre vänstra hörnet. 

Hur bör detaljnivån vara? 

Sex av tolv tycker att det helt beror vad som ska förmedlas. Några av dessa anser 
att det även beror på genre. Lion tycker inte att det spelar någon roll och 
exemplifierar genom att nämna Metallicas svarta skiva (som i princip är helt 
svart).  

Oboskalov tycker inte att ett mycket detaljer behöver finnas på exempelvis rå 
black metal, men att det inom andra genrer och stilar är obligatoriskt. Även 
Forssman tycker att det beror på stilen, men även motivet. Noaksson efterlyser en 
konsekvens mellan olika skivor enligt bandets grafiska profil. 

Både Kenth Eriksson och Freed uppskattar detaljer. Kenth Eriksson säger att ju 
fler detaljer som finns, desto mer har man att titta på. Freed anser att detaljer ger 
mervärde på en skiva, vare sig det gäller skivomslag, texter och musik och att det 
gör ”att man kan ta fram samma skiva och studera den om och om igen”. 

Henrik Eriksson tycker att man ska göra ett val genom att antingen välja en 
stilren inriktning, eller en detaljerad. Smith kan inte ge ett klart svar då han 
föredrar både och. Även Norén påpekar att det finns bra exempel inom båda 
kategorierna. 

Maglaras tycker att skivor som släpps på cd bör ha färre detaljer än skivor som 
släpps på vinyl på grund av formatet. Shaw tycker att det var synd när cd tog 
vinylens plats, ur konstnärlig synvinkel och tycker att det bör finnas någon 
symbolisk enkelhet som man kan se tydligt även om man är bakfull och har 
grusiga ögon. 

Vad är viktigast av tydlighet och stämning? 

Sex av tolv tycker att stämningen är viktigare än tydligheten. Freed och troligtvis 
även Henrik Eriksson tolkade frågan musikmässigt, vilket gör att jag inte räknar 
in dessa två bland ovan nämnda sex, men de sade att stämningen är viktigast för 
hårdrocken.  

Maglaras och Kenth Eriksson tycker att det bästa är en avvägning, eller 
kombination av, tydlighet och stämning. Både Noaksson och Oboskalov sätter 
stämning före tydlighet, även om Oboskalov menar att det beror på vilket koncept 
man arbetar enligt. Kristensen föredrar stämning framför övertydlighet. Shaw 
tycker att dessa är lika viktiga.  

Norén tycker att det beror på bandet. Han menar att rena hårdrocksband och 
power metal-band ofta har en tydlig framtoning, medan mörkare band som 
exempelvis Opeth sätter stämningen i fokus. 
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Vilka teman är vanliga på hårdrocksskivomslag? 

En person missförstod frågan, och en annan svarade inte alls på den. Övriga 
personer har svarat övergripande lika. Sex av tolv svarade att döden är ett vanligt 
tema. Åtta personer nämnde våldsrelaterade teman och symboler i form av 
slagfält, förintelse, våld, svärd, och kampen mellan ont och gott. 

Sex av tolv nämner teman som har ockulta kopplingar som exempelvis, 
änglar/demoner, mysticism, samt ockulta teman. 

Fyra personer nämner sexteman som vanliga ofta i form av kvinnor som 
sexsymboler, som Forssman säger, i form av exempelvis demoner, som Kenth 
Eriksson nämner. 

Noaksson anser att våld, död, fantasy, depression, futurism, teknologi och 
mysticism är vanliga teman. Kristensen tycker att skräck, död, förintelse och 
ockultism är vanligt förekommande. Henrik Eriksson nämner bland annat fantasy 
och medeltida teman. Freed menar bland annat att bilder som avspeglar världen ur 
ett mörkt och dystert perspektiv (dystopiskt tema) är ett vanligt tema. Maglaras 
menar att det är en genrefråga. Norén tycker att speglar är vanligt förekommande 
på skivomslag. Shaw nämner exempelvis ondska, hjältemod, melankoli, hat och 
aggressivitet. 

Är det viktigt att textinnehållet är kopplat till framsidan? 

Sju av tolv tycker att det är viktigt att textinnehållet är kopplat till framsidan. Tre 
personer av tolv tycker inte att det är viktigt. 

Noaksson håller med om att det är viktigt, men ser det inte som en 
nödvändighet. Forssman tycker att det är viktigare om texten passar till musiken. 
Maglaras tycker att det beror på omslaget och bandets texter. Henrik Eriksson 
anser att åtminstone titelspåret bör ha en koppling till omslaget. Kristensen säger 
att det inte är viktigt, men att det är ett klart plus. Även Freed ser det som ett plus 
om det finns en röd tråd skivan igenom, men att det inte är nödvändigt. 

Kenth Eriksson säger att han egentligen inte är tillräckligt insatt i alla bands 
texter för att uttala sig, men inom proggrocken så ser han helst en koppling. Shaw 
tycker att det är viktigt, men att de å andra sidan kan komplettera varandra. Han 
säger även att han tycker att hårdrocktexter kan vara bedrövligt patetiska. Är man 
medveten om att man skriver dåliga texter bör man strunta i det, enligt Shaw. 

Är det viktigt att ett skivomslag ser "rätt" ut? 

Sju av tolv personer tycker att det är viktigt att ett skivomslag ser rätt ut. Norén 
svarar både ja och nej (vilket gör att han inte räknas till de nämnda sju), med 
motiveringen att det är viktigt för ett okänt band, men att band som redan är kända 
gärna får ha ”fel” omslag för att ”väcka debatt och känslor”. Freed och Noaksson 
tycker inte att det är viktigt, då musiken är det enda som räknas i slutändan. 

Shaw säger att det beror på vad man vill uppnå, då vissa saker inte ska vara 
”rätt”. Han skriver att han på samma sätt som han köper en platta för dess omslag 
kan döma ut en platta eller ett band på grund av ett fult omslag. Han berättar att 
om ett band har fula medlemmar med sjusträngade, mintgröna Ibanezgitarrer med 
handtag, och poserar fult i för korta skinnjackor, så vill han inte gilla bandet. 

Lion tycker att det är mycket viktigt att ett skivomslag ser rätt ut. ”Speciellt i 
förhållandet vad man kopplar omslaget till för genre inom hårdrock.”  
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Henrik Eriksson säger att omslaget trots allt är det första man ser om man aldrig 
har hört bandet förut, vilket gör omslaget viktigt. 

Kenth Eriksson tycker att ett omslag ser rätt ut när det syns klart och tydligt, är 
detaljerat utan att vara plottrigt. Han säger att det inte får upplevas som tråkigt, 
och att han inte föredrar enfärgade omslag. Han påpekar dock att Metallicas 
svarta omslag fungerar eftersom alla vet vilket det är, och att det då i alla fall 
fyller sin funktion. Kristensen menar att man inte kan illustrera undergång med 
hjälp av vackra rosor, varför han tycker det är viktigt att ett omslag ska se ”rätt” 
ut. 

Smith svarade inte på denna fråga. 

Vad är det som gör ett hårdrocksomslag bra? 

Även denna fråga svarade inte Smith på och Maglaras förstod inte frågan. 

Shaw anser att ett bra omslag passar musiken, förstärker den och dess visioner. 
Noaksson säger att han inte funderat kring detta tidigare, men svarar ändå 
originalitet. Oboskalov tycker att en bra omslagsartist/designer gör ett 
hårdrocksomslag bra. Han säger att lekmän ”dödar” bra omslagskonst. Kristensen 
påpekar att det ska vara kraftfullt, väcka intresse och få honom att vilja undersöka 
bandet. Freed anser att attityd och känsla är de främsta komponenterna i ett bra 
omslag. 

Henrik Eriksson tycker att ett bra omslag säger något om skivans innehåll och 
har en koppling till skivans titel eller tema. Han säger att han antingen föredrar ett 
spartanskt omslag eller ett som exploderar ”i en kaskad av varma färger, starka 
symboler, eller andra motiv”. Det bör även ge en känsla som gör att man vill 
lyssna på skivan. 

Norén säger att det ska ha en stark profil, förmedla musikens känsla, samt vara 
intressant att se på. Lion anser att ett bra omslag gör att man inte behöver lyssna 
på skivan för att veta att man kommer att tycka om musiken. Forssman tycker att 
ett omslag är bra om det fyller den funktion det är avsett för, då olika omslag har 
olika mål att uppfylla med sin design. 

Kenth Eriksson tycker att ett omslag är bra om bandet har en logotyp som är 
lätt att känna igen, är konsekventa i sitt val av omslagsartist och sin grafiska 
profil. Han upplever att det kan kännas spretigt om man hoppar för mycket mellan 
olika tekniker och omslagsartister, och ger Iron Maiden som exempel på 
konsekvens som säljer bra. Han påpekar att roliga, snygga omslag säljer lättare än 
”tråkiga”. 

Hur mycket pengar lägger skivbolag ned på omslaget och förpackning? 

Hur mycket pengar som spenderas på omslag och förpackning är en fråga som jag 
bara ställde till de skivbolagsanställda Lion och Oboskalov. 

Lion berättar att de brukar spendera cirka 7000 kronor på omslag och 
förpackning, vilket inkluderar fotografering och allt övrigt arbete. 

Oboskalov spenderar “200 $ for artwork (not only cover art) and 2000 $ for 
digipack edition”. Enligt Forex valutakonverterare på www.forex.se 2006-05-04 
motsvarar det ungefär 1 503 svenska kronor för en cd med omslag i vanlig 
förpackning, och cirka 15 000 kronor för en Digipakversion. 
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Brukar Digipak sälja bättre än standardcd? 

Digipak uppfanns för att ersätta den vanliga plastförpackningen som cd brukar 
levereras i. Fördelen med Digipak, enligt www.digipak.com som är den officiella 
hemsidan för denna förpackningsteknik, är att förpackningen inte spricker, samt 
att man kan få plats med så många cdar i en förpackning som man vill. 

Frågan om Digipak säljer bättre än standardcd ställdes bara till Lion och 
Oboskalov, då de jobbar på skivbolag. Lion svarade att Digipak ungefär säljer 
som en cd med vanlig förpackning. Oboskalov säger att digipak säljer mycket 
bättre än cdar med vanlig förpackning, men att det är väldigt dyrt att ta fram. Han 
säger att hans skivbolag bara gör en skiva med Digipak-förpackning per år. 

När jag frågar de båda om hur viktigt utseendet och förpackningen är på en 
skiva säger Oboskalov att det är en av de viktigaste sakerna. Lion säger att man 
inte kan veta detta exakt, även om det har betydelse. Han menar dock att det inte 
har störst betydelse. 

Hur tar omslagsartisterna betalt? 

Både Smith och Norén tar vanligtvis ett överenskommet pris för sin omslagskonst. 
Smith säger att om många förändringar ska göras efter ett godkännande så tar han 
timlön för detta. 

Fokusgrupper 
 
Fokusgrupp 1 

Den första fokusgruppen träffades den 14 april 2006. Gruppen bestod av fyra män 
och fyra kvinnor – totalt åtta personer. Två var 16 år (varav en av dem 
hårdrockare). Två var 17 år, en 22 år, en 23 år (hårdrockare), en 46 år, samt en 49 
år. Bildanalysen varade i en timme. Denna grupp kommenterade inte 
framställningstekniken på omslaget, vilket jag borde ha styrt in dem på. Detta 
gjorde jag på fokusgrupp 2. 
 

Fokusgrupp 2 

Den andra fokusgruppen träffades den 18 april 2006. Gruppen bestod av tre män 
och fyra kvinnor – totalt sju personer. Två var 24 (varav en av dem hårdrockare), 
en 25 år (hårdrockare), en 26 år (hårdrockare), en 29 år, en 30 år (hårdrockare) 
och en 35 år (hårdrockare). Bildanalysen varade i två timmar och femton minuter, 
vilket gjorde att analysen blev mer ingående. 
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Slutsatser och diskussion 

Slutsatser - en hårdrocksmall 
 

Svaren från både hårdrockare och icke-hårdrockare talar sitt tydliga språk. Det 
finns något som kan kallas för hårdrocksestetik, det vill säga ett formspråk, som 
omslagsartisten kan arbeta efter för att komma långt på vägen när det gäller att få 
sin produkt att kommunicera ”hårdrock”. Dessa slutsatser är en generalisering av 
samtliga svar jag har fått in av dem som kallar sig själva hårdrockare i mina 
undersökningar, samt enligt tendenser som visade sig i cd-omslagsstudiens 
resultat (bilaga 1). Dessa svar kan alltså inte sägas vara allmängiltiga för alla 
hårdrockare, men en mall baserad på undersökningsresultaten kan användas som 
en utgångspunkt om man skapar ett skivomslag med hårdrockare som 
konsumentgrupp.  Ett oetablerat band som vill vara säkert på att visuellt visa 
vilken musik de spelar, vilket Norén påpekade är viktigt, kan utgå från följande 
mall när de skapar sitt omslag. 

Ett cd-omslag som riktar sig till hårdrockare som konsumentgrupp ska enligt 
denna undersökning generellt sett ha bandlogotypen placerad centrerad i den övre 
horisontella tredjedelen. Skivtiteln bör vara placerad i den nedre horisontella 
tredjedelen och ha en centrerad, symmetrisk relation till logotypen. 

Bandets logotyp ska vara lätt att tyda men ändå ge rätt signaler ifrån sig genom 
att  ha ett ”hårt” utseende med spetsiga kanter och ett originellt, konstnärligt 
utförande som ska visa vilken musik bandet spelar. Logotypen ska vara större än 
titeln. Titeln får dock vara längre horisontellt än logotypen. 

Skivtiteln bör ha en koppling till omslagsmotivet samt textinnehållet. Motivet 
ska helst vara en målning, eller en blandning av tekniker. Färgvalet bör vara 
kontrastrikt med betoning på mörka färger. Svart anses vara den mest 
representativa färgen för hårdrock följt av röd och blå, vilket man bör ta med i 
beräkningen. Därmed inte sagt att skivan måste ha en specifik bakgrundsfärg för 
att ge rätt signaler ifrån sig.  

Vad gäller motivplacering så bör händelsecentrum i omslaget ligga i, eller 
sträva mot mitten (se grå cirkel Fig. 1). Omslaget ska helst vara detaljerat utan att 
vara plottrigt, alternativt vara e n  blandning av stilrent och detaljrikt. 
Omslagsmotivet bör vara originellt men ändå berätta vilken sorts typ av 
musikgenre som finns på skivan, eftersom genren har betydelse för både 
logotypens utformning samt val av omslagsmotiv. Exempel på vanliga teman är 
ångest, tragedi, ockult, skräck (inkluderar våld, död och döden i alla former), 
fantasy (svärd, drakar, monster etcetera), dystopiska och apokalyptiska teman 
(undergång), samt kampen mellan gott och ont. Övernaturliga inslag är mycket 
vanliga. Om omslaget har en ockult koppling/tema så bör det finnas någon form 
av satanisk symbol någonstans i motivet eller i bandlogotypen. Enligt cd-
omslagsstudien är utomhusmotiv vanliga. 

Ska flera omslag göras med samma band bör bandet vara konsekvent i sin 
grafiska profil och inte hoppa mellan för många olika framställningstekniker och 
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konstnärer. Det är viktigt att eftersträva ett bra skivomslag då ett omslag som ser 
”rätt” ut gör helhetsupplevelsen bättre, stärker bandets varumärke och skapar 
intresse för musiken. 

 
Fig. 1 Skiss på mallexempel över hur bandets logotyp, skivans titel, motiv och 

motivets händelsecentrum står i relation till varandra. 

 

Reliabilitet och validitet 
Enligt Ejvegård anger reliabiliteten tillförlitligheten och användbarheten av ett 
mätinstrument, samt måttenheten (2003:70). Jag anser mig ha god reliabilitet då 
jag blandar flera olika studier som tillsammans både ger djup (kvalitet) och mängd 
(kvantitet). Jag har även strävat efter att ha så objektiva frågor som möjligt enligt 
Petterssons bildanalysprinciper. En stor del av mina undersökningar är baserade 
på empiri.  

Större delen av mina källor är delvis baserade på sekundärkällor. Hartman har 
exempelvis använt sig direkt av primärkällor till sin bok, som är en tolkning och 
sammanfattning av primärkällorna. Bossius baserar sin historik på översikter 
författade av andra forskare inom ämnet hårdrock. Pettersson hämtar information 
om bildspråkliga funktioner från G.Z. Nordströms Bildspråk och bildanalys 
(Stockholm:Prisma).  

Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk som finns på internet. 
Nationalencyklopedin är en sekundärkälla, men har en hög trovärdighet då 
experter och skribenter inom alla ämnesområden som finns presenterade 
samarbetar för att hålla informationen uppdaterad (NE.se, 2006e). 

Jag har ingen anledning att tro att någon av dessa källor har något intresse av 
att sprida falsk information, vilket faller under källkritikskriteriet tendensfrihet. 
Tendensfrihet innebär att man inte ska ha anledning att misstänka att källan kan 
ha ekonomiska eller politiska intressen att förvränga verklighetsbilden. Inget av 
det som påstås i mina källor strider mot vad jag vet, vilket Thurén uppger som ett 
viktigt tänkande kring källkritik (Thurén, 2003:11). Även Thuréns bok Källkritik 
är en sekundär källa. 

Validitet är enligt Ejvegård ett sätt att kontrollera att man verkligen mäter det 
man avser att mäta som forskare (2003:73). Jag anser mig ha fått fram ett resultat 
som är relevant för min undersökning. Styrkan med att använda flera olika 
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undersökningsmetoder som tillsammans ger en bild av hårdrocksestetiken är att 
ingen undersökning ensam får stå för den sammantagna helheten. Det är tendenser 
i flertalet undersökningar som gett mig svar, vilket jag anser gör svaren 
trovärdiga. Dock har jag inte fått några svar från kvinnor, eller större skivbolag till 
mina undersökningar, vilket skulle kunna påverka reliabiliteten. 

Vissa uppgifter har jag inte haft nytta av, som vilken favoritgenre de 
tillfrågade har eller hade, eller hur gamla personerna i mina intervjuer är. Dessa 
uppgifter hade inte påverkat mitt resultat. 

Vidare forskning 
Vidare forskning skulle behövas inom varje enskild genre av hårdrock, då så 
många svar i mina undersökningar tyder på varje genre har sin egen estetik. Det 
skulle också behövas forskning kring hur resten av omslaget (innerkonvolut med 
texter och bandfoto, samt baksida) kan utformas, och vad man behöver tänka på 
när man gör det. 

Svaren jag fick om hårdrockens visuella attribut kan användas till vidare 
forskning om hur bandet behöver framställa sig på ett fotografi för att visa vilken 
musik de spelar. Det skulle även vara intressant att jämföra omslagskonst inom 
hårdrock från exempelvis åttio- eller nittiotalet och jämföra formspråket, val av 
framställningstekniker etcetera, med skivor som utgavs i år eller för ett år sedan. 
Det vore spännande att genom vidare forskning kunna fastställa att hårdrocken, 
trots kvarlevande klichéer, är i ständig förändring.  

Diskussion 
En mallbeskrivning räcker knappast hela vägen, vilket generaliseringar sällan gör. 
Tanken med en mall är att man kan utgå ifrån den för att få hjälp på vägen tills 
man behärskar uttrycket och formspråket för genren. Det skulle behövas vidare 
forskning för varje enskild genre inom hårdrock i syfte att fastställa vilken 
inriktning omslagsarbetet bör ta, beroende på vilken genre bandet visuellt vill 
tillhöra. Till och med omslag som gör allt för att bryta mot, vad vissa upplever 
som, standardklichéer i  motiv- och färgval avslöjar sig i min mening genom att 
bryta tvärt mot reglerna. Då uppfattar jag att det finns en kunskap om vad man 
inte bör ha med på omslaget som kan uppfattas som klichéer.  

Genre har betydelse. Det konstateras i intervjuerna, där de flesta hårdrockarna 
svarar att de lyssnar på flera olika hårdrocksgenrer. Det finns alltså ett antal 
etablerade genrer som var och en har en egen form av estetik, även om de har 
gemensamma beröringspunkter vad gäller exempelvis färgval, manér och attityd. 
Omslagen ska ju förmedla musikens känsla, och eftersom alla hårdrocksgenrer har 
ett gemensamt ursprung vad gäller musik så tycker inte jag att det är ologiskt att 
de olika genrerna har gemensamma, såväl som för dem unika, estetiska drag. 

Trovärdighet är någonting som ofta diskuteras inom hårdrocken. Enligt egen 
kunskap delar framförallt de mer inbitna hårdrockarna in band i trovärdiga eller 
icke-trovärdiga. Ett band med hög trovärdighet är ett band som uttalat står bakom 
symbolerna de anammar. Har bandet ett upp- och nedvänt krucifix på skivan 
förväntas bandet åtminstone ha en antikristen filosofi som uttrycks genom texter 
samt omslagskonst, annars är det ingen poäng att smycka sina omslag med dylika 
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symboler. Noteras bör att det egentligen inte spelar någon roll om de faktiskt är 
djävulsdyrkare eller ej, men om de har ett sådant budskap i text och musik ska de 
följaktligen se ut och bete sig på ett sätt som går hand i hand med text och musik. 
Kopplar man detta till omslagens utformning tror jag inte att man som regelrätt 
death metal-band kan släppa en skiva med rosa omslag och räkna med att sälja 
skivor. Lyckas ett band däremot balansera på trovärdighetens slaka lina och 
komma undan med ett uppseendeväckande omslag, som bryter mot rådande 
konvention, kommer bandet att vinna på det. 

Inte ens om utökad genreforskning görs i framtiden kommer mallar att räcka 
till. Som Snowy Shaw svarade i min intervju – ibland ska skivomslag inte vara 
”rätt”. Konst är precis som mode – d e n  förändras med tiden, och 
hårdrockskulturen är levande. Jag upplever att hårdrocken just nu genomgår en 
förändring. Det krävs mer än att sätta en trasslig logotyp på ett svart omslag för att 
man ska sticka ut i dagens enorma utbud av hårdrocksskivor. Större band som In 
Flames och Dimmu Borgir har förtydligat och renodlat sina logotyper. Om det 
gör dem till ”sellouts”, det vill säga att de säljer sig, eller till trendsättare för en ny 
generation av hårdrocksband kan diskuteras. Noaksson sade i min intervju att 
pentagram och andra allusioner på satanism börjar kännas ute och klyschigt. Det 
diskuterades i fokusgrupperna att många av motiven och symbolerna inom 
hårdrocken är just klichéer, säkra kort att dra till med för att visa 
musiktillhörighet, men det är väl knappast någon som blir provocerad av dessa 
längre – om inte bandet ger sken av att mena allvar. 

Det är många ingredienser som ska krydda ett omslag till en hårdrockscd 
innan den släpps. För det första så är det inte säkert att det är just bandet som är 
avsändare. I vissa fall är det skivbolaget. Om skivbolaget kopplar omslaget till 
titel eller text så är bandet i alla fall manusförfattare till vad som ska bli omslag 
till produkten. Även omslagskonstnären bidrar till hur folk uppfattar omslaget, 
vilket på sätt och vis även gör honom/henne till sändare.  

Skivomslag är en blandning av flera bildspråkliga funktioner (se Teori: Hur 
gör man en bildanalys?). Dels ska omslaget kommunicera vilken musik som finns 
på cd-skivan, dels spegla bandets eventuella ideologi, vilket jag tolkar som en 
informativ funktion. Om själva bandet har en idé om hur skivomslaget ska se ut så 
har följaktligen omslagskonstnären inte fritt spelrum. Man kan då inte fullt ut tala 
om en emotiv funktion. Målet för skivbolaget/skivförsäljaren och givetvis även 
för bandet är att skivan ska sälja, samt i viss mån att sälja bandets eventuella 
ideologi, vilket ger omslaget en konativ funktion.  

Vem som är hårdrockare och icke-hårdrockare är en problematisk fråga. Det 
finns egentligen ingen kristallklar definition över vad s o m  definierar en 
hårdrockare. I grund och botten är det nog hur varje individ uppfattar sig själv 
som avgör svaret. I nummer 35 av Sweden Rock Magazine skriver Daniela Pilic 
(2006) att Glen Tipton, gitarrist och låtskrivare i det klassiska heavy metalbandet 
Judas Priest, lyssnar på ”lätt” musik hemma, som exempelvis klassisk musik och 
filmmusik. Han betonar dock att han älskar att spela och framföra heavy metal. 
Det är här som indelningen av hårdrockare och icke-hårdrockare verkligen blir 
problematisk. Om definitionen av en hårdrockare innebär att man främst lyssnar 
på hårdrock framför andra musikstilar så innebär det att själva hårdrocksbanden 
ibland inte klassas som hårdrockare. Om inte skaparna av hårdrock är 
hårdrockare, vem är då hårdrockare?  
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När det kommer till genrediskussionen är det egentligen skivbolagen som 
försöker hitta nyskapande benämningar som deras band ska gå under för att bevisa 
sitt unikum. Italienska bandet Rhapsody spelar vad jag skulle klassa som power 
metal, men beskrivs av sitt skivbolag som ”Symphonic Epic Hollywood metal”. 

                 
          Inskannad del av omslaget Rhapsody – Power of the Dragonflame, LMP 2002 

 
 

En annan sak som är värd att kommentera är det faktum att det faktiskt inte 
bara är hårdrockare som köper hårdrocksskivor. Det finns säkerligen skivhandlare 
som inte kan någonting om hårdrock, men som ändå ställs inför flera olika beslut 
när det gäller vilka hårdrocksskivor som ska tas in för försäljning. Det finns ju 
dessutom icke-hårdrockare som köper presenter åt sina vänner hårdrockarna. Det 
finns personer som kanske lyssnar lite på hårdrock, men som ägnar större delen av 
sin uppmärksamhet åt andra musikstilar och genrer som exempelvis industri, eller 
populärmusik. 

Det är svårt att undvika musiken när man talar om hårdrockskultur. Visuell 
identitet och musikalisk identitet är ju tillsammans det som utgör kärnan för en 
genre, och de båda påverkar varandra i en växelverkan. Det är för mig en 
självklarhet att en bra hårdrocksskiva ska ha ett passande omslag, som blir en 
förlängning av musiken. Ett bra skivomslag gör som sagt helhetsupplevelsen 
bättre och gör det lättare att sälja skivan samt stärker bandets varumärke.  
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