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Inledning 
I´m a metalhead and I´m proud!1 

 

Idag är hårdrockare ett vedertaget identitetsbegrepp som figurerar stolt i olika kulturella 

sammanhang. Att vara hårdrockare idag är att bära på en identitet sprungen ur en etablerad 

kultur. I dokumentärfilmen Metal – A Headbanger´s Journey från år 2005 undersöker 

antropologen Sam Dunn, som också är en självutnämnd ”Metalhead”, Hårdrockens Heavy 

Metal. Detta gör han genom ett perspektiv som påvisar Hårdrockens självpresentation och 

som gör tydligt hur viktig filmen är i form av ett självanalytiskt verktyg. Filmen gör en resa 

genom en värld full av anklagelser, bespottningar och föraktande mot Hårdrockens musik, 

uttryck, anhängare och utövare. Enligt Dunn är Heavy Metal en kultur med ursprung och 

tradition och menar att den delar någonting med alla existerande kulturer, samhörighet i en 

livsstil, ”a sense of belonging to a way of life”.2  

 

Dunn menar att det hände någonting märkligt år 1986, Heavy Metal blev den mest populära 

musiken i världen. Alla delade inte glädjen över denna utveckling. Tipper Gore, fru till USA:s 

framtida vicepresident Al Gore, ledde föräldrar i en censurattack mot Heavy Metal som 

resulterade i de kända varningsmärkena ”Parental Advisory – Explicit Lyrics”.3 På mitten av 

1980-talet hamnade nio metalband på ”The Filthy Fifteen”-listan, där av bland annat det 

amerikanska bandet Twisted Sister. Listan bestod av band eller artister som på något sätt 

ansågs vara anstötliga. Låtarna som blev placerade på listan bedömdes och delades in i 

kategorier efter våld, ockultism, sex, droger och alkohol. Det var bland annat Tipper Gore 

som gick i spetsen för PMRC - Parents´ Music Resource Center som ledde denna 

organiserade attack mot Heavy Metal.4   

  

Den allmänna rädslan har varit stor och misstankarna har varit många kring Hårdrocken och 

dess olika uttryck. Kritiker har sett Metal som musik utan förfining för människor utan 

förfining och kallat det sjukt, motbjudande, fasligt och farligt. Religiösa grupper har gjort sina 

egna uppror och sina egna korståg mot Heavy Metal och ansett det vara ”ett djävulens redskap 

för en satanisk epidemi bland ungdomar”.5 Kritiker har förkunnat att texterna glorifierar, 

                                                 
1 Sam Dunn, Metal – A Headbanger´s Journey,  2005 
2 Ibid.  
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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glamoriserar och förkroppsligar ondska. Metalmusiker har stämts för att ha uppmanat 

ungdomar till självmord och mord. Metalfans har ansetts vara slödder, problembarn och 

samhällets fördärv. Enligt Sam Dunn var moralpaniken kring Hårdrock och Metal mer aktuell 

än någonsin vid denna tidpunkt.     

 

Heavy Metal was the moral panic of the day.6 

 

Dunn reflekterar över varför Heavy Metal provocerat fram så polariserade känslor, den har 

miljoner passionerade anhängare världen över, men har blivit förföljd, bespottad och föraktad 

i alla år. Enligt Dunn är metalmusik harmlös underhållning, men många finner metaltexter 

skadliga för ungdomar. Metalartister och fans hävdar att Metal bearbetar aggressioner och 

motverkar våld, mord och självmord genom gemenskapen i musiken. Trots detta har, under de 

senaste 20 åren, metalmusiker och band som Cannibal Corpse och Slayer anklagats för att ha 

fått tonåringar att begå mord och självmord. Inga av dessa mål har givit fallande dom, men 

anklagelserna fortsätter.7  

 

Hårdrocken har fått utstå mycket förakt och fruktan från den oinvigda allmänheten och 

offentligheten. Sam Dunn undersöker genomgående framför allt en fråga i filmen Metal – A 

Headbanger´s Journey; varför har Heavy Metal ständigt blivit stereotypiserad, avfärdad och 

fördömd i närmare 35 år? Genom att Metal och dess uttryck behandlar ämnen som våld, död, 

krig och religion kommer Dunn fram till att detta beror på att kulturen konfronterar det vi 

helst ignorerar och blundar för. Den hyllar det vi ofta förnekar och ger sig hän åt det vi fruktar 

mest och det är därför Metal alltid kommer att vara en kultur för ”outsiders”.8 Den 

amerikanska metalmusikern Rob Zombie delar Dunns uppfattning och uttrycker sig på 

följande vis i filmen;  

 

It´s outsider music and it´s outsider subjects.9 

 

I denna uppsats vill jag undersöka spänningsförhållandet mellan den oinvigda allmänheten 

och Hårdrocken genom Close-Up Magazine, Sveriges största hårdrockstidning. Jag vill på så 

sätt kunna påvisa den paradoxliknande relationen som genomsyrar detta 

spänningsförhållande. Hårdrockens identitet är förenat med ett starkt utanförskap bland annat 

                                                 
6 Dunn, Metal – A Headbanger´s Journey 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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genom de tabubelagda ämnen som kulturen behandlar och som skapar stark moralpanik från 

den oinvigda allmänheten. Samtidigt törstar Hårdrocken efter ett erkännande som gedigen 

kultur med tradition och ursprung samt som ett viktigt och värdefullt kunskapsfält. Jag vill 

även i denna uppsats granska Close-Up Magazines självutnämnda position som betydande 

aktör inom Hårdrocksfältet.     

 

I introduktionen till den tredje upplagan av boken Folk Devils and Moral Panics: Creation of 

Mods and Rockers menar författaren Stanley Cohen att det finns en lång historia av 

moralpanik kring exponering av populärmedia och olika kulturella former och den påstådda 

skadliga effekten de ger. En form av just den sortens kultur är, enligt Cohen, rockmusik.10 

Cohen menar att enligt de konservativas mening glamoriserar media kriminalitet, trivialiserar 

allmän osäkerhet och undergräver moralisk auktoritet. De liberalas mening är en annan som 

anser att medier överdriver risken för kriminalitet och skapar moralpanik för att rättfärdiga en 

orättvis och auktoritär ”crime control policy”. Enligt Cohen är reaktionerna på ett nytt medie 

inom dessa två sorters moralpanik ytterst repetitiva och förutsägbara. Han menar att när den 

senaste mediala formen träder fram och skapar misstankar faller de äldre formerna av medier 

in i ett acceptansläge.  

 

With historical incorporation: ’the intense pre-occupation with the latest media 

fad immediately relegates older media to the shadow of acceptance’.11 

 

Är det på grund av nya former av medier som vi inte längre hyser samma fruktan och 

misstankar kring Hårdrockens uttryck? Nya former av mer extrema uttryck tar fart, inte bara 

inom musiken utan i alla kulturella former. Sam Dunn menar att inom Heavy Metal finns en 

ständigt pågående kamp om att vara mer ondskefullt än föregående band, men enligt Dunn 

innebär Metal mer än att bara låta ondskefull.12  

 

Våren 2006 vann Finska hårdrocksbandet Lordi Eurovision Song Contest. Det europeiska 

folket valde fram en ensemble bestående av hårdrockare, utklädda till monster, som vinnare i 

en tävling som inte vanligtvis innehåller deltagare som använder sig av starka 

hårdrocksuttryck. Vinsten bekräftade bland annat en betydelsefull utveckling. Vår rädsla och 

moralpanik kring Hårdrocken har reducerats väsentligt och istället har en viss acceptans och 

                                                 
10 Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics: Creation of Mods and Rockers, Oxon: Routledge, 2002, s. xvii 
11 Ibid. 
12 Dunn, Metal – A Headbanger´s Journey 
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ett allmänt erkännande börjat formas. Hårdrocken som genom alla tider har definierats och 

självpresenterats som en kultur med ett starkt utanförskap erövrade en lättillgänglig 

musiktävling som inte alls var eller fortfarande är ämnad för den. Min grundfråga i denna 

uppsats kan sammanfattningsvis formuleras på följande sätt; Vad är det, genom Close-Up 

Magazine, som händer med Hårdrocken idag?  

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att granska det spänningsförhållandet som existerar mellan Hårdrockens 

uttryck och den oinvigda allmänhetens moralpanik. Jag undersöker hur Hårdrocken idag har 

positionerat sig som en etablerad kultur. Min definition av etablerad kultur är en kultur med 

ursprung och tradition och som i sin grund, men kanske inte i sin helhet, är accepterad och 

erkänd. Uppsatsen har som syfte att göra denna undersökning genom en textanalys av 

hårdrockstidningen Close-Up Magazine. På så sätt granskar jag också hur tidningen 

positionerar och självpresenterar sig inom Hårdrockens verksamhetsfält. Undersökningen 

riktar in sig på frågan om hur Hårdrockens sociala roll ser ut i en tidning för och av 

hårdrockare.  

 

Genom att titta på vad Close-Up Magazine säger om sig själv och Hårdrock granskar jag 

också uppfattningar kring Hårdrocken som existerar i samhället och inom den oinvigda 

allmänheten. Jag menar att Close-Up Magazines självbild reflekterar och utstrålar attityder 

och uttryck som formats genom samhällets bild av Hårdrock, eftersom stereotypa 

uppfattningar och fördomar påverkar och formar attityder kring självpresentation och 

självbild. Jag vill genom denna tes beröra den allmänna misstänksamheten och den 

moralpanik som har förföljt Hårdrocken sedan genrens födelse och utveckling. Detta gör jag 

för att undersöka hur dessa tendenser kan urskiljas och i vilken utsträckning dessa 

uppfattningar, stereotypiseringar och denna moralpanik avspeglas i Close-Up Magazine. Jag 

undersöker följaktligen spänningsförhållandet mellan Close-Up Magazine och moralpaniken 

genom att följa berättelsen om två band som står för den mörka profil som ger Hårdrocken sitt 

utanförskap, Thrash Metal-bandet Slayer och Death Metal-bandet Cannibal Corpse. Jag vill 

även titta på förhållanden för smakdistinktion både inom Hårdrocken och mellan Hårdrocken 

och den oinvigda allmänheten för att undersöka vad och vem som definierar Hårdrockens 

kulturella värde och position. 
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Frågeställningar 
• Vilken betydande position intar Close-Up Magazine inom Hårdrocksfältet? 

• Vilken betydande aktör utgör Close-Up Magazine inom Hårdrocksfältet? 

• Hur ser det kulturella värdet ut för Hårdrocken genom Close-Up Magazine? 

• Vad säger Close-Up Magazine om spänningsförhållandet mellan Hårdrocken och den 

oinvigda allmänheten?  

 

Begreppsförklaring och begreppsavgränsning 

Det centrala begreppet - Hårdrock 
Begreppet Hårdrock är i denna uppsats ett samlingsbegrepp för en livsstil mer än en musikstil 

som innefattar många olika förgreningar. Dessa förgreningar definierar jag som olika genrer 

som har utvecklats på ett eller annat sätt utifrån Hårdrockens ursprungliga Heavy Metal. Det 

är alltid problematiskt att samla många olika uttryck under ett och samma begrepp, men i 

denna uppsats anser jag det nödvändigt för att kunna göra undersökningen greppbar och 

förståelig. Samlingsbegreppet Hårdrock vill jag därför jämställa med Sam Dunns 

samlingsbegrepp Metal som han använder i sin film Metal – A Headbanger´s Journey för att 

innefatta Hårdrockens olika uttryck, stilar och genrer. Hårdrocksbegreppet blir i uppsatsen ett 

generellt uttryck för en livsstil, en musikkultur och en identitet som innefattar Hårdrockens 

utövare och anhängare samt därigenom också begreppet hårdrockare.   

 

När jag i analysen talar om kommersiell Hårdrock och kvalitativ Hårdrock syftar det till att 

beskriva en gränsdragning mellan två olika inriktningar inom Hårdrockskulturen. Jag är 

medveten om att dessa inriktningar är av en mer generell art, men fungerar som greppbara och 

praktiska analytiska verktyg. Jag utläser dock tydliga egenskaper som förknippas med 

respektive inriktning. Den kommersiella Hårdrocken innefattar egenskaper som kan uttryckas 

som ”dåliga” och innehåller beskrivningar som lättillgänglig och vinstinriktad. Den 

kvalitativa Hårdrocken innefattar egenskaper som kan uttryckas som ”bra” och innehåller 

beskrivningar som kontroversiell och genuin.  

 

Jag börjar alltid begreppet Hårdrock med versal eftersom jag vill använda samma form på 

detta samlingsbegrepp som på de internationella genrebegreppen. I denna uppsats är Hårdrock 
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och hårdrockare allmänna begrepp när jag bland annat generellt talar om livs- och 

musikstilens olika utövare, anhängare och uttryck.  

 

Den oinvigda allmänheten 

Begreppet den oinvigda allmänheten vill jag definiera som oppositionsgrupper som motsätter 

sig och går till attack mot Hårdrocken och dess olika uttryck. Jag vill också inringa den 

oinvigda allmänheten som grupper av människor som blir upprörda kring utvalda delar av 

hårdrockens uttryck, till exempel de mest kontroversiella och brutala uttrycken, men samtidigt 

har acceptans och kunskap kring Hårdrockens mer lättillgängliga uttryck. Dessa grupper kan i 

sig vara svåra och problematiska att avgränsa, men jag menar att den oinvigda allmänheten 

innefattar de personer som finner Hårdrockens uttryck provokativa, oberoende om det är 

Hårdrockens helhet eller endast delar av kulturen som upprör.  

 

Kulturbegreppets definition 
Jag undviker att använda begreppet subkultur eftersom jag anser det vara alldeles för snävt 

och begränsat när jag talar om Hårdrock. Denna uppsats är inte en undersökning av en 

subkultur eller av identitetstillhörighet och vad det innefattar eller innebär eftersom föremålet 

för analysen inte är läsarna av Close-Up Magazine och deras sätt att leva, utan tidningen själv 

och dess uttryck. Jag vill därför påpeka relevansen av att samlingsbegreppet Hårdrock i denna 

uppsats inte ska likställas med begreppet subkultur utan som en kultur; en samhörighet i en 

livsstil som innefattar många olika uttryck och förgreningar.  

 

Jag utgår huvudsakligen ifrån den franska teoretikern Pierre Bourdieus begrepp kulturella fält 

när jag granskar förhållanden för smakdistinktioner. Jag vill genom detta behandla 

smakdistinktionen mellan Hårdrocken och den oinvigda allmänheten, men också distinktionen 

som existerar inom hårdrocksfältet och därigenom åtskillnaden på olika kulturella värden och 

kulturell smak.  

 

När jag i uppsatsen talar om ”outsiders” eller ”outsiderkultur” menar jag då människor med 

ett kulturellt utanförskap, ett utanförskap som är definierat av dem själva och/eller av andra.  
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Metod och material 
I uppsatsen gör jag en textanalys av utvalda artiklar i tidningen Close-Up Magazine som har 

givits ut sedan år 1991. När jag talar om text syftar jag på, precis som Arthur Asa Berger gör i 

sin bok Kulturstudier: Nyckelbegrepp för nybörjare, ”en allmän term för specifika verk som 

skapas i olika medier”13 och i det här fallet utvalda artiklar i hårdrockstidningen Close-Up 

Magazine. Undersökningens fokus ligger på de självpresenterande attityderna som tidningen 

producerar eller möjligtvis reproducerar.  

 

Den analysmetod jag använder i uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod vill 

jag definiera genom Tim May´s passande citat av Richard V. Ericson i boken 

Samhällsvetenskaplig forskning; ”vid kvalitativa innehållsanalyser betonar man texten som 

helhet och där innehållet utgör en tolkningsgrund för att förstå kulturen”14 och i det här fallet 

och i den här uppsatsen hårdrockskulturens värde, självpresentation och etablering. May 

menar att kvalitativ innehållsanalys bygger på ett processtänkande och att texten ingår i en 

social kontext. Den bygger också på att man betraktar författaren som en självmedveten aktör 

som riktar sig till en publik under specifika omständigheter. Analysuppgiften blir för 

forskaren, enligt May, att göra en symbolisk läsning av texten. Det vill säga att forskaren 

närmar sig texten genom att försöka förstå den kontext den skrevs i.15 Textanalysen, 

tillsammans med uppsatsens teoretiska utgångspunkter, ska på så sätt granska Close-Up 

Magazines självpresentation och presentation av hårdrockens kulturella etablering i och ur 

samhället.  

 

För att analysera ett djupgående, men ändå väl avgränsat, artikelmaterial i Close-Up 

Magazine har jag valt att inrikta mig på två band som kan sägas stå som starka pionjärer eller 

symboler för sin respektive genre. Banden är Slayer inom Hårdrockens Thrash Metal och 

Cannibal Corpse inom Death Metal. Dessa band förekommer frekvent och med lagom 

tidsintervaller i tidningen under de 15 år som den har givits ut, vilket ger en bra bredd i 

analysmaterialet. Dessa band behandlar och konfronterar de uttryck som så väl passar inom 

ramen för moralpanik och det Sam Dunn beskriver som det vi människor helst förnekar, 

fruktar och blundar för. Jag vill här påpeka att denna uppsats behandlar eller undersöker inte 

religiösa framtoningar eller satanism inom Hårdrocken, men berör ämnet till viss del.  

                                                 
13 Arthur Asa Berger, Kulturstudier: Nyckelbegrepp för nybörjare, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 26 
14 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning, Lund: Studentlitteratur, 2001, s. 230 
15 Ibid. s. 232 
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Jag har avgränsat antalet artiklar till fyra stycken per band, sammanlagt åtta artiklar, som jag 

har analyserat genom de teoretiska utgångspunkterna som jag använder i uppsatsen. 

Analysmaterialet består av utvalda artiklar om Slayer från 1994, 1998, 2001 och 2006 och 

artiklar om Cannibal Corpse från 1992, 1996, 1999 och 2004. Jag har även valt att titta på 

ledarsidorna i Close-Up Magazine för att presentera en definition av vad tidningen är och 

syftar till, men framför allt hur den positionerar sig som betydande aktör inom hårdrocksfältet. 

Avgränsningen av ledarna har skett genom att titta på vilka av dessa som säger någonting om 

tidningens positionering och syfte. De utvalda ledarna är hämtade ur nummer från 1991, 

1994, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 och 2006.  

 

Jag har valt att undersöka ett svensk material som presenteras för en svensk publik eftersom 

jag finner det intressant att undersöka Hårdrockens kulturella etablering och självpresentation 

på en nationell nivå. Samtidigt vill jag knyta an internationella teoretiska och historiska 

utgångspunkter till analysmaterialet för att få ett större djup och en bredare granskning i 

uppsatsen. Denna undersökning påvisar Close-Up Magazines bild av hårdrocken genom den 

positionering den själv presenterar och på så sätt avspeglingen av den kulturella etableringen i 

den oinvigda allmänheten. Eftersom tidningen behandlar världsomspännande metalartister blir 

undersökningen inte uteslutande på en nationell nivå utan också på en internationell nivå 

genom bandens uttalanden om Hårdrockens situation världen över. Jag vill således påpeka att 

jag i uppsatsen behandlar Hårdrockens verksamhetsfält på en generell global nivå trots att jag 

som analytisk utgångspunkt använder mig av en svensk hårdrockstidning.  

 

Som teoretiska utgångspunkter för uppsatsen använder jag tidigare forskning som relaterar till 

uppfattningar om och attityder kring Hårdrocken, dess utövare, anhängare och uttryck samt 

teorier för kulturellt värde och värderande. Jag vill med detta redovisa en teoretisk, likväl som 

en historisk, grund för textanalysen genom litteraturstudier samt studier av dokumentärfilmen 

Metal – A Headbanger´s Journey. Samtliga teoretiska och historiska utgångspunkter i 

uppsatsen används för att undersöka och analysera hur Hårdrockens positionering och 

position ser ut idag genom Close-Up Magazine.    
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Ursprung och tradition  
Som antropolog talar Sam Dunn om kulturella traditioner och anser att Heavy Metal är en 

kultur och en livsstil precis som någon annan. Han redovisar ursprung bland annat genom 

historiska influenser, musikaliska rötter och utveckling av genrer inom Metal-kulturen.16 Dunn 

reflekterar bland annat kring vilket som var det första Heavy Metal-bandet.17 Han menar att 

detta är en debatt som har pågått i decennier, men enligt honom regerar det brittiska Black 

Sabbath som kandidat för världens första Heavy Metal-band. 1970 i Englands Birmingham 

tog Black Sabbath musiken till en mörkare och mer ondskefull plats, enligt Dunn. Det var 

bandets gitarrist Tony Iommi som skapade Black Sabbaths sound och de första verkliga 

Metal-riffen. Tony Iommi själv menar att soundet var demoniskt och riffen var ondskefulla 

och detta tilltalande bandmedlemmarna.18  

 

Dunn ställer frågan om vad det är som får Metal att låta så ondskefullt. Alex Webster, basist i 

Death Metal-bandet Cannibal Corpse, menar att det finns en överstigande kvart som i gamla 

tider förbjöds och som kom att kallas för djävulens ton. Just denna ton som har namnet 

”tritonus” har Black Sabbath använt sig av i sin titelsång. Enligt musikproducenten Bob 

Ezrin19 betraktades tritonus på medeltiden som djävulens musik, något som manade fram 

”odjuret”.20 Han menar också att det finns något mycket sexuellt i tritonus och när obildade 

och vidskepliga människor på medeltiden hörde dess ljud vandrade tankarna direkt till 

djävulen.21  

 

Efter Black Sabbath och Tony Iommis unika och ”demoniska” gitarriff har ”ondskans ljud” 

blivit ett kriterium inom Heavy Metal, menar Dunn, och hänvisar genom detta till ett ursprung 

och ett kulturarv som genomsyrar Heavy Metal och alla dess förgreningar. Dunn redovisar 

också för andra musikaliska rötter och menar att människor i allmänhet inte tenderar att 

koppla Metal till virtuosmusik som klassisk eller opera, men att det är dessa influenser som 

gör metalmusiken så unik. Bob Ezrin menar att de klassiska rötterna inom Heavy Metal är 

                                                 
16 Dunn, Metal – A Headbanger´s Journey 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Bob Ezrin har bland annat producerat album till artister som Alice Cooper, Lou Reed och Peter Gabriel. En av 
hans mest välkända produktioner är Pink Floyds album The Wall. (http://www.answers.com/Bob%20Ezrin)  
20 Dunn, Metal – A Headbanger´s Journey  
21 Ibid. 
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uppenbara. De flesta utövarna, enligt Ezrin, åtminstone de flesta riktigt skickliga utövarna var 

intresserade av mörk klassisk musik som Richard Wagners22 verk. Dunn menar att en annan 

influens som också anses vara en av metalmusikens musikaliska rötter är den amerikanska 

Bluesen från den amerikanska södern. Enligt Tony Iommi kom mycket av Black Sabbaths 

inspiration från Bluesen eftersom det var så bandet började. Innan de tog namnet Black 

Sabbath var de ett Blues-Jazzband.23  

 

Genom att redovisa ”History of Heavy Metal” och påvisa att alla hårdrocksgenrer som 

existerar idag har utvecklades ursprungligen utifrån någonting som Dunn kallar för ”Early 

Metal” ger han en tydlig bild av tradition och ursprung inom Hårdrocken. Inom Sam Dunns 

”Early Metal” som han tidsmässigt binder mellan åren 1966 och 1971 kategoriseras Cream, 

Jimi Hendrix, Blue Cheer, Deep Purple, Led Zeppelin, MC5, Mountain, The Stooges och 

Black Sabbath in.24 Dunn redovisar för hur genrer av olika slag inom Hårdrockens Heavy 

Metal har utvecklats och påvisar på så sätt en ständigt pågående och föränderlig process där 

nya genrer föds och skapas genom äldre genrer som i sin tur blir beständiga inslag i kulturen, 

de blir tradition och ursprung.  

 

Jag finner det inte relevant att redovisa för den kompletta genreutvecklingen enligt Sam 

Dunns modell. Det jag vill poängtera genom Dunns redovisning är att hans resonemang kring 

Metal-kulturens musikaliska rötter, ursprung och tradition förmedlar en tydlig bild av en idag 

etablerad kultur. Han redovisar identitetsursprung genom bland annat musikaliska rötter och 

styrker den kulturella identiteten genom en gemensam historia. Genom filmen Metal – A 

Headbanger´s Journey etablerar Dunn hårdrockens Heavy Metal som gedigen kultur för den 

oinvigda allmänheten, men påvisar också att ett starkt utanförskap som genomsyrar och 

förenar kulturen.  

 

Thrash Metal och Slayer 

Det amerikanska Slayer var ett av banden som gick i spetsen för Thrash Metal, en genre med 

influenser från de tidigare utvecklade genrerna The New Wave of British Heavy Metal, Punk 

                                                 
22 Richard Wagner var en tysk kompositör som levde mellan 1813 och 1883. 
(http://www.answers.com/Richard%20Wagner%20)  
23 Dunn, Metal – A Headbanger´s Journey 
24 Ibid. 
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och Hardcore.  Sam Dunn daterar Thrash Metal-genrens födelse till år 1983.25 Slayer införde, 

enligt Dunn, en ny nivå av fart och intensitet i genren och blev kända för sina kontroversiella 

texter som behandlar krig och religion. Slayers texter gick till direkt angrepp mot 

kristendomen och lanserade skivtitlar som ”Hell Awaits”, ”Haunting the Chapel” och ”Reign 

in Blood”.26 

 

Death Metal och Cannibal Corpse 

Enligt Dunn är död och våld det mest dominerande i texterna inom den mest extrema Metal-

genren, Death Metal. Denna genre föddes kring år 1985, redovisar Dunn.27  Med sin grund i 

Thrash Metal och Black Metal består Death Metal av ingredienser som ”gutturalsång, 

maskingevärsgitarrer och skräckinjagande skivomslag.”28 Det mest ökända bandet inom denna 

genre är det amerikanska bandet Cannibal Corpse, vars första tre skivor ”Eaten Back to Life”, 

”Butchered at Birth” och ”Tomb of the Mutilated” är förbjudna i bland annat Tyskland och 

Nya Zeeland.29  

 

Moralpanikens kärna 
I detta avsnitt presenterar jag en historisk och teoretisk bakgrund för det spänningsförhållande 

som existerar mellan Hårdrocken och den oinvigda allmänheten samt vad moralpanik i 

grunden står för och hur den används mot kulturellt avvikande grupper. Jag vill ge en 

teoretisk inblick i hur moralpanik kring rockmusik skapas och utvecklas. Stanley Cohen är 

professor i sociologi vid London School of Economics och har skrivit boken Folk Devils and 

Moral Panics: Creation of Mods and Rockers som behandlar studier av avvikande grupper, 

samhällets så kallade ”folk devils” samt allmänhetens och mediers reaktioner på dem. 

 

Stanley Cohen menar att samhällen blir till och från föremål för perioder av moralpanik. Ett 

tillstånd, en händelse, en person eller en grupp av personer framstår och definieras genom ett 

förenklat och ett stereotypiserat sätt och blir ett hot mot samhälleliga värderingar och 

intressen. Dessa generaliseringar görs av massmedier, enligt Cohen. De moraliska 

                                                 
25 Dunn, Metal – A Headbanger´s Journey 
26 Ibid.  
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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inramningarna styrs av redaktörer, biskopar, politiker och vad Cohen kallar för andra ”right-

thinking people”.30 Den grovhuggna modellen för vilka effekter som medier påstås framkalla 

har knappast modifierats, enligt Cohen, vilken är att exponering för våld genom olika medier 

orsakar, stimulerar och utlöser våldsbenäget beteende. Bevisen för denna slutsats fortsätter att 

vara otydligt, men stöds med hjälp av tillitsfulla uppmaningar från människor med hög 

auktoritet som råder människor till att lyssna till det sunda förnuftet. Cohen menar också att 

när sådana uppmaningar kommer från auktoritära personer i samhället som till exempel 

experter och politiskt aktiva är moralpaniken lättare att understödja, om inte så åstadkommer 

man moralpanik bara genom ren återupprepning.31  

 

Enligt Cohen har en av de mest förekommande typerna av moralpanik i Storbritannien, sedan 

mitten på 1900-talet, innefattat olika former av ungdomskulturer vars beteende är avvikande 

eller brottsligt. Dessa kulturer har mer eller mindre blivit associerade med våld. Cohen räknar 

upp Mods och Rockers som två av dessa fenomen. Grupper som Mods och Rockers har 

utmärkt sig inte bara på grund av identifiering genom speciella händelser eller speciella 

oaccepterade typer av beteende, men också genom att ingå i utmärkande sociala grupper 

enligt Cohen. Han menar att dessa grupper befinner sig väl inom ramarna för begreppet ”folk 

devils”, vilka han definierar som synliga aktörer som påminner oss om vad vi inte borde 

vara.32  

 

Cohen menar att kommunikation och speciellt masskommunikation av stereotyper är 

beroende av den symbolik som ord och bilder har makten att avge. Neutrala namn som namn 

på platser kan komma att symbolisera komplexa åsikter, föreställningar och känslor, menar 

Cohen. På ett liknade sätt kom, de från början neutrala, orden Mods och Rockers att innehålla 

symboliska meningar med negativ innebörd. Cohen beskriver denna förändring i tre olika 

processer; ett ord till exempel Mod eller Rocker blir symboliskt för en specifik status och en 

social ställning som till exempel avvikande eller brottslig. Föremål eller olika typer av 

utstyrsel som till exempel frisyrer och klädsel symboliserar ordet och själva föremålen får 

komma att symbolisera den sociala ställningen och de känslor som medföljer.33 Cohen menar 

                                                 
30 Cohen, Folk Devils and Moral Panics, s. 1 
31 Ibid. s. xvii 
32 Ibid. s. 2 
33 Ibid. s. 27 
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att genom symbolikens makt och andra typer av överdrifter och förvrängningar blir ’bilderna’ 

mycket skarpare än verkligheten.34  

 

Jag vill här utveckla och modernisera Cohens begrepp ”moral panic” och förtydliga hur jag 

ämnar använda begreppet i denna uppsats. Jag vill därför tillägga att begreppet ”moral panic”, 

som jag i uppsatsen avser när jag talar om moralpanik, definieras som ett föränderligt och 

komplext fenomen. I början av Rockens och med den moralpanikens utveckling inramades 

dessa musikaliska uttryck som en social fråga och inte som en kulturell. Rocken var inte 

enligt oppositionen en utveckling av en livsstil utan ett främmande och socialt problem. Idag 

vill jag påstå att Hårdrocken är i sin helhet något bekant och välkänt och anses därigenom av 

många vara en kultur, en livsstil och en identitet. Det finns dock oregelbundenheter genom 

okända och främmande uttryck som framträder och överraskar. Jag menar att det är vid dessa 

tillfällen som moralpaniken tar uttryck. Detta sker då gentemot de obekanta, obehagliga och 

överrumplande uttrycken som provocerar och som tänjer på de moraliska inramningarna. Jag 

vill påpeka att det naturligtvis finns geografiska, språkliga och kulturella områden där 

misstänksamheten är större gentemot Hårdrocken än inom andra. Genom medvetenhet eller 

okunskap kring Hårdrocken som kultur och tradition skiljer sig moralpaniken i olika delar av 

världen.  

 

Begreppen ”folk devils” och moralpanik använder jag när jag analyserar hur 

spänningsförhållandet mellan hårdrocken och den oinvigda allmänheten visar sig i den 

svenska hårdrockstidningen Close-Up Magazine. Detta gör jag för att se om och hur 

moralpanikens stereotypa och förenklade sätt att se på sociala grupper förekommer i det 

analysmaterial jag har valt ut, det vill säga mediala texter som skapas av och för hårdrockare. 

Jag tittar även på Cohens tre processer av symbolikens framställning av stereotyper för att se 

hur samhällets uppfattning av hårdrock avspeglar sig i tidningen.   

 

Oppositionen 
I detta avsnitt vill jag ge en generell historisk bakgrund till Rocken, oppositionen mot den och 

dess utveckling för att få en förståelsegrund till dagens moralpanik kring Hårdrockens olika 

uttryck. Jag vill även genom detta presentera det spänningsförhållande som har funnits och 

finns mellan den oinvigda allmänheten och Hårdrockskulturen. Detta gör jag genom att 

                                                 
34 Cohen, Folk Devils and Moral Panics, s. 30 
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använda boken Anti-Rock: The Opposition to Rock n’ Roll skriven av författaren Linda Martin 

och historikern och författaren Kerry Segrave. Jag vill ge en inblick i hur oppositionen mot 

och moralpaniken kring Rocken formades genom 1950-talets Rock and Roll som 

vidareutvecklades till nya sorters rockgenrer som till exempel Heavy Metal som genererade 

nya typer av moralpanik genom 1960-, 70- och 80-talet.  

 

Linda Martin och Kerry Segrave skriver i förordet till sin bok att om bara en bråkdel av vad 

kritikerna har sagt om Rock and Roll-fans skulle vara sant, skulle de vid det här laget vara 

både psykiskt och fysiskt fördärvade; 

 

Rock and roll fans, if even a portion of what the critics have said was true, by 

now would be stone deaf, with their minds burnt out by drogs, and their bodies 

wasted by excessive fornication.35 

 

I förordet skriver också författarna att det aldrig har stört Rockens motståndare att dessa 

påståenden inte alls är sanna. Det har heller inte fått dem att göra avbrott i sina kritiska 

attacker. Smädandet och smutskastningen av Rock, både innehålls- och stilmässigt, har 

förblivit oavbruten och beständig sedan mitten på 1950-talet.36 

 

Med sina ”svarta rötter” i den så kallade ”Rhythm and Blues”37 och sina sexuella och 

rebelliska texter samt med sin omfattande acceptans hos ungdomar har Rocken länge varit 

under attack ifrån etablissemanget, det vill säga vuxenvärlden, menar Martin och Segrave.38 

De menar också att ingen annan form av kultur och dess artister har bemöts med sådan 

genomgripande fientlighet. Musiken har blivit fördömd som en moralisk fördärvare och som 

en pådrivare och anstiftare av våld och ungdomsbrottslighet. Enligt författarna har kulturen 

även blivit skarpt kritiserad som en kommunistkonspiration och har fått stå som symbol för 

västvärldens förfall. Den har blivit ifrågasatt och fördömd av många olika grupperingar och 

politiska riktningar; 

 

                                                 
35 Linda Martin och Kerry Segrave, Anti-Rock: The Opposition to Rock n’ Roll, USA:Da Capo Press, 1993, s. vii 
36 Ibid.  
37 Ibid. s. 4 
38 Ibid. s. 3 
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…it has been fulminated against by the left, the right, the center, the 

establishment, rock musicians themselves, doctors, clergy, journalists, 

politicians, and ”good” musicians.39 

 

 
Rock har, enligt Martin och Segrave, blivit klandrad för att befrämja droger och sex, för att 

förstöra hörseln och för att ha vurmat för Satan genom ”baklängesmeddelanden” på 

vinylskivor. Författarna menar att detta är bara början på den misstänksamhet, det 

fördömandet och den smutskastning som har förföljt Rocken.40  

 

Den tidiga oppositionen mot rocken och dess uttryck (1950-talet) 

Enligt Martin och Segrave var den största orsaken till attackeringen av Rock and Roll att det 

var musik för ungdomar, den symboliserade en generationsklyfta. Rocken uttryckte en slags 

frihet som inte var tillgänglig för ansvarstagande vuxna. Musiken presenterade ett alternativ 

till de etablerade normerna och på så sätt hotade rockkulturen samhällets standarder, menar 

Martin och Segrave. Föräldrarna var vana att kunna påverka sina barns värderingar, men 

ungdomen av Amerika, menar författarna som behandlar största delen av Rockens utveckling 

i USA, hade andra idéer och tankar.41 Ungdomarna identifierade sig delvis med ”svart” musik 

eftersom ”svarta” befann sig i ett utanförskap från den ”vita” världen. Martin och Segrave 

använder sig av ordet ”outcasts” för att beskriva utanförskapet. I samma ordalag beskriver de 

att ungdomarna ansåg sig också leva i ett utanförskap, men då ifrån den vuxna världen. 

Genom att ta till sig Rocken kunde ungdomar lyssna på musik som behandlade saker som 

intresserade dem som bland annat sexualitet, skola och ”hot rod”-bilar.42 Martin och Segrave 

menar att Rocken blev ett sätt för ungdomarna att sätta sina egna samhälleliga standarder och 

normer.43  

 

Vuxenvärlden motsatte sig ungdomskulturer för att på så sätt få tillbaka sin auktoritet över 

ungdomen. Martin och Segrave menar att denna kamp utspelade sig på många områden, men 

den var aldrig så intensiv någon annanstans än som inom musiken. De menar också att 

orsaken till att Rock i synnerlighet var så hotande och skrämmande var att ungdomarna själva 

                                                 
39 Martin och Segrave, Anti-Rock, s. 3 
40 Ibid. 
41 Ibid. s. 13 
42 Ibid. s. 14 
43 Ibid.  
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ofta var medskapare och skrev, spelade och uppträdde inom detta område.44 Rock var 

huvudsakligen något som alla ungdomar älskade och alla vuxna hatade. Det var, enligt Martin 

och Segrave, den enda kulturen som ungdomarna själva hade möjligheten att inneha den 

största kontrollen över.45 

 

Från och med Rockens födelse har vuxenvärlden ansett den vara en uppmaning till 

ungdomarna att resa sig och trotsa sina ”äldre”, att håna deras ideal och bryta sig loss samt att 

avfärda och förkasta vuxenvärlden, enligt Martin och Segrave. De menar också att 

vuxenvärlden var i och med detta fast besluten att undergräva Rock and Roll.46 

 

Rock and Roll blev snart förknippat med alla former av ungdomsbrottsligt beteende och lika 

snabbt blev musiken beskylld för att var orsaken för detta uppförande, menar Martin och 

Segrave. Rocken figurerade i samband med ord som vandalism, förödelse och våld. 

Attackerna mot rockmusiken ledde till att den snart omfattade och var orsaken till fler och fler 

former av ungdomligt beteende. Enligt Martin och Segrave blev Rocken en allt större 

”syndabock” för det som den vuxna världen ogillade med tonåringars och ungdomars uttryck 

och beteende.47  

 

Enligt Martin och Segrave var rockmusiken ungdomens universella språk som genomträngde 

olika kulturella former, ”ras”, religion och politik. Islamistiska fundamentalister, liberala 

demokratier, fascistiska diktaturer och totalitära kommunistregimer hade en sak gemensamt, 

de ansåg att rock var något omstörtande. Martin och Segrave menar att detta möjligtvis 

förstärker idén om att Rock and Roll är en generationskonflikt. De menar att Rocken 

representerar ungdomens idealistiska, spontana och nihilistiska strävan och utveckling som 

står mot det vuxna samhällets hycklande, förtryckande och traditionella benägenheter.48 Jag 

vill här påpeka att trots att Martin och Segrave till huvudsak behandlar Rockens utveckling i 

USA, indikerar deras reflektioner på att en liknande generell utveckling har skett 

internationellt kring Rocken och moralpaniken.   

 

                                                 
44 Martin och Segrave, Anti-Rock, s. 14 
45 Ibid. s. 7 
46 Ibid. s. 14 
47 Ibid. s. 50 
48 Ibid. s. 79 
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Vidareutvecklingen av oppositionen (1960-talet) 

I slutet av 1950-talet delade det vuxna samhället samma hoppfulla uppfattning, att Rocken 

hade kanaliserat sig ut och beblandat sig med ”mainstream-kulturen” och på så sätt slätats ut 

och tynat bort, menar Martin och Segrave. Under 50-talet hade rockens texter ofta behandlat 

familjesituationer eller skolan och manade till ”lätt” uppror mot föräldrar eller lärare. 1960-

talets texter däremot, menar författarna, gav sig på hela systemet och uttryckte en vilja att 

stoppa de förtryckande och hycklande värderingarna den etablerade samhällsstrukturen hade 

att erbjuda.49  

 

Enligt Martin och Segrave ifrågasatte 1960-talets ungdomar varje aspekt av traditionell 

auktoritet. Den nya stilen som ungdomarna använde för att uttrycka detta fick bland annat 

beskrivningen smutsig och underlig och gav rockmusikerna en position som trendsättare;  

 

Dirty, scruffy, and weird were the words used to describe the new look. Rock 

musicians became the fashion trend-setters of the day and the establishment 

viewed them with distaste.50 

 

Bakom denna image utvecklades ett helt nytt perspektiv att se på kultur och politik, menar 

Martin och Segrave. I förgrunden formades en sexuell revolution. Oskuld var inte längre 

dyrkad. Enligt Martin och Segrave representerade många rocktexter uttrycken för sexuell 

eftergivenhet och tolerans. Rockens utövare befäste dessa budskap genom sina utmanande 

och starka scenuttryck och gester. Författarna menar också att vuxenvärlden var chockad och 

stora ansträngningar gjordes för att censurera rocktexterna och för att tvinga musikerna att 

tona ner sina framträdanden.51 

 

Allt fler och fler unga människor förenades i reaktionerna mot de etablerade politiska och 

ekonomiska institutionerna, menar Martin och Segrave. Anti-krigsuppfattningar var en av 

grunderna för deras sammanhållning. Rocktexterna behandlade ofta denna uppfattning och 

återigen fanns det försök till censur och beskyllningar som menade att rockmusik var en 

kommunistisk sammansvärjning. Polisen försökte att kontrollera rörelsen för civila rättigheter 

                                                 
49 Martin och Segrave, Anti-Rock, s. 111 
50 Ibid. 
51 Ibid. s. 111-112 
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mot rasistiska doktriner och blev snabbt den musikaliska rörelsens fiende. Rockmusik hade 

trots allt djupa rötter i den ”svarta” kulturen, menar Martin och Segrave. 52 

 

Eftersom rockmusik lätt kunde identifieras som en röst för ungdomen, menar Martin och 

Segrave, att oppositionen från kristna fundamentalister var överväldigande. Rock and Roll 

ansågs vara Djävulens instrument som lockade och ledde ungdomen till syndfulla orgier av 

sex, droger och kommunism. Den ”religiösa högern” skulle, enligt Martin och Segrave, bli en 

av Rockens farligaste motståndare.53 

 

Korståg mot obscena texter organiserades under 1960-talet, precis som det hade ett årtionde 

tidigare. Även kampanjer mot Rocken som en förespråkare för droger hölls under början på 

1970-talet i USA. Anti-rockanhängare försökte, enligt Martin och Segrave, förmedla Rockens 

hälsofara. Den kunde enligt motståndarna göra människor döva, skada nerver och skapa 

masshypnos.  Framför allt blev Rocken attackerad för sin estetiska utformning, enligt Martin 

och Segrave. Det var inte ”bra” musik. Det var musik skapad av amatörer, så enkel att den 

kunde skapas på bara några timmar. Martin och Segrave menar att kritiken var hård. Man 

förfasade sig bland annat över Heavy Metal och dess uttryck som fick beteckningen ”rot and 

roll” på grund av sina högljudda uttryck och sitt drivande tempo. Under 1960-talet ansågs 

rockmusik vara en uttrycksform för en störd och förvirrad generation och en av de mest 

skrämmande och hotande former av underhållning som just då existerade, menar Martin och 

Segrave.54 

    

Den senare utvecklingen av oppositionen 

I början av 1970-talet figurerade uppfattningar om att Rocken återigen var död eller på väg att 

försvinna, men Martin och Segrave menar att det inte går att glömma att det fanns en ny 

generation redo att ta Rock and Roll till en ännu högre form av utveckling. Enligt författarna 

var Rocken garanterad att hylla saker som den äldre generationen, de vuxna, skulle uppfatta 

som stötande och förargelseväckande. Detta gjorde att musiken levde vidare för den yngre 

generationen och fortsatte att bli attackerad av den äldre.55 

 

                                                 
52 Martin och Segrave, Anti-Rock, s. 112 
53 Ibid. 
54 Ibid. s. 112-113 
55 Ibid. s. 113 och 115 
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Rockmusiken såg många olika genrer och perioder av popularitet komma och gå. På 50-talet 

var det bara enkel Rock and Roll, menar Martin och Segrave. På 60-talet kom det till 

annorlunda benämningar på Rocken som Acid Rock och Psychedelic Rock. Under 1970- och 

80-talet formades många olika genrer med många olika uttryck som bland annat Punk Rock, 

Heavy Metal, Glitter Rock och Shock Rock.56  

 

Heavy Metal formades under senare delen av 60-talet, mötte senare nedgång, men nådde ny 

stor popularitet på mitten av 1980-talet. Musikstilen var högljudd och baserades mycket på 

gitarrer. Artisterna var, enligt Martin och Segrave, smyckade med läder, nitar, kedjor, 

”skandalösa” kläder och smink. Hårdrocken var, enligt dess försvarare och anhängare, den 

enda musikstilen för ungdomar som innefattade idén om uppror förutom Punken. Exempel på 

detta, enligt Martin och Segrave, var Twisted Sister´s ”We´re Not Gonna Take It”. För 

Hårdrockens motståndare var det mycket mer än så. Enligt oppositionen var Hårdrocken 

sexistisk, våldsam och satanisk, menar författarna.57 

 

Enligt Martin och Segrave berodde återuppståndelsen av Metal mycket på dess synlighet 

genom MTV på mitten av 80-talet. Metal hade aldrig fått mycket radiotid under 1970-talet på 

grund av sitt dåliga rykte och ”laglösa natur”. Synligheten som kom genom MTV gav därför 

musiken en stor förmån, menar Martin och Segrave.58 Bara efter ett år av Metal på MTV 

tillkännagav musikkanalen 1985 att mängden av programtid för metalvideos skulle minska. 

MTV påstod att de ville ge mer plats för den senaste musiken på marknaden, musik som var 

så kallad ”cutting edge”, men istället fylldes programtiden huvudsakligen med äldre material 

och gamla musikvideos. Enligt Martin och Segrave var den verkliga anledningen för 

bojkotten att MTV gav vika för olika konservativa grupper som hade visat sitt missnöje.59 

Samtidigt reagerade föräldrar också starkt på sex och våld som förekom i musikvideorna på 

MTV.60  

 

Metalartisterna var måltavlor för en mängd olika grupper och religiösa samfund. Enligt 

Martin och Segrave var det fler än en stad som bland annat försökte bannlysa och förbjuda 

den brittiske metalsångaren Ozzy Osbourne´s konserter. Anklagelserna haglade och det 

                                                 
56 Martin och Segrave, Anti-Rock, s. 217 
57 Ibid. s. 232 
58 Ibid.  
59 Ibid.  
60 Ibid. s. 274 
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amerikanska bandet Kiss var ett av banden som anklagades för att locka ungdomar in i Satans 

tjänstgöring.61 Återigen beskrevs musiken och dess anhängare med hårda ord som bland annat 

sjukt, vidrigt, farligt, osofistikerat och antiintellektuellt.62 De kristna fundamentalisternas 

motstånd och korståg mot musiken karaktäriserades genom brännande av skivor, anti-

rockföreläsningar, paranoia kring baklängesmeddelanden på skivor och ett flertal böcker som 

varnade för rockens ondska.63  

 

Sedan musikstilens födelse har Rockens uttryck ofta blivit jämställt med ondska, menar 

Martin och Segrave. Den har blivit sammankopplad med våld och satanism. Ett flertal gånger 

har rockmusik till och med ansetts som en inspiration till mord. Seriemördaren och 

psykopaten Charles Manson hade haft en besatthet av The Beatles. Han hade försökt kontakta 

bandmedlemmarna ett flertal gångar och ansåg att deras texter i låten ”Helter Skelter” från 

”White Album” (1968) gav honom speciella meddelanden. Martin och Segrave menar att 

många människor såg detta som ett tydligt bevis på att rockmusik lockade fram en instinkt till 

att döda. Högervridna religiösa grupper använde flitigt Manson som ett exempel på en man 

som drivits till kriminalitet och galenskap på grund av rockmusiken. Manson var lika besatt 

av Bibeln som av Beatles, något som dessa grupper valde att blunda för, menar Martin och 

Segrave.64  

 

Denna utveckling fortsatte och rock- och hårdrocksmusiker utsattes kontinuerligt för 

anklagelser om att inspirera till mord och självmord. 1985 stod det australiensiska bandet 

AC/DC anklagade för att ha påverkat en man som var åtalad för att ha dödat 16 personer och 

våldtagit eller misshandlat 20 andra personer. Mannen ifråga hade lyssnat på AC/DC´s skiva 

”Highway to Hell” (1979) och bland annat låten ”Night Prowler”. Martin och Segrave menar 

att i samband med detta insisterade människor på att AC/DC stod för ”Anti-Christ, Devil´s 

Child”.65 Året 1985 blev även Ozzy Osbourne anklagad för att ha skuld i en fasansfull 

händelse. Osbourne och CBS Records blev stämda av föräldrarna till en ung man som hade 

begått självmord. Föräldrarna menade att deras son hade blivit påverkad av Osbournes låt 

”Suicide Solution”. Osbourne menade dock att ordet solution refererade till alkoholhaltig 

                                                 
61 Martin och Segrave, Anti-Rock, s. 232 
62 Ibid. s. 233 
63 Ibid. s. 283-284 
64 Ibid. s. 281 
65 Ibid. s. 282 
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vätska och att texten behandlade vännen och sångaren i AC/DC, Bon Scotts död genom 

alkoholförgiftning.66  

 

Detta är bara ett fåtal av oändligt många exempel på hur den oinvigda allmänhetens 

moralpanik beskyller Hårdrocken och dess utövare för att inspirera till och frambringa 

avskyvärda och ondskefulla handlingar och våldsdåd.  

 

PMRC – Den tydliga generationskonflikten 

I maj år 1985 formades en grupp i Washington, D.C som på allvar kom att ta upp kampen mot 

rockmusik. Denna grupp var PMRC – Parents´ Music Resource Center och bestod av fruar 

och mödrar, många av dem gifta med förvaltningstjänstemän eller konservativa medlemmar 

av kongressen. De blev snabbt kända som ”the Washington wives”. Av tjugo medlemmar i 

gruppen var sjutton fruar till några av Washingtons mest inflytelserika och mäktiga politiker, 

där av bland annat Susan Barker och Tipper Gore som gick i spetsen för PMRC.67 

 

Martin och Segrave menar att PMRC kände att musiken hade nått sin botten när det gällde 

innehåll som omfattade omotiverat mycket sex och våld.68 PMRC ville ha ett 

klassificeringssystem för skivor och skickade ut brev till föräldrar och medier, i vilket de 

påstod att de flesta föräldrar inte hade en aning om innehållet i texterna som deras barn och 

ungdomar lyssnade på. PMRC menade att rockgrupperna förespråkade bland annat sataniska 

ritualer, uppror mot föräldraauktoritet och dödande av spädbarn.69 

 

På grund av den politiska makt som figurerade bakom gruppen, menar Martin och Segrave, 

att PMRC snabbt fick många allierade i kampen mot rockmusiken. Massmedier erbjöd det 

främsta utrymmet och den bästa programtiden de hade att tillgå. Olika aktörer inom 

musikindustrin försökte göra motstånd, men andra gav efter för trycket som kom från PMRC. 

Skivbolag gick ut offentligt och bad om ursäkt för akter som låg under deras ansvar och som 

ansågs vara för vågade. Skivbutikskedjor varnade sina butiker för att spela upp känsligt 

                                                 
66 Martin och Segrave, Anti-Rock, s. 283 
67 Ibid. s. 292 
68 Ibid. s. 292-293 
69 Ibid. s. 293 
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material och Heavy Metal-skivor bojkottades och skickades tillbaka till sina skivbolag på 

grund av oacceptabla skivomslag .70  

 

Bland de artister som PMRC svartlistade och tyckte väckte anstöt var Heavy Metal-grupper 

överrepresenterade. Martin och Segrave menar att PMRC blev förolämpade och stötta av 

sättet dessa grupper såg ut lika mycket som resten av gruppernas uttryck. Artisterna, 

grupperna och låtarna som hamnade under PMRC missnöje var bland annat följande; ”Eat Me 

Alive” – Judas Priest, ”Bastard” – Mötley Crue, ”Darling Nikki” – Prince, ”Suga Walls” – 

Sheena Easton, ”High ´n´ Dry” – Def Leppard, ”Dress You Up” – Madonna, ”She Bop” – 

Cyndi Lauper, ”Let Me Put My Love Into You” – AC/DC, ”Trashed” – Black Sabbath, 

”Possessed” – Venom, ”Hot For Teacher” – Van Halen, ”Ten Seconds To Love” – Mötley 

Crue och “We´re Not Gonna Take It” – Twisted Sister.71  

 

I september samma år som PMRC bildades hölls hearingar, politiska utfrågningar som 

behandlade rockens oacceptabla texter. Dessa hearingar hölls inför Senatens kommitté för 

handel, teknologi och transport för att på ett lagligt sätt försöka stoppa den bidragande faktorn 

till ungdomsbrottslighet, det vill säga rockmusiken.72 Där för att försvara musikens rättigheter 

var den amerikanska singer-songwritern och rockmusikern John Denver, den amerikanska 

mångfacetterade rockmusikern Frank Zappa och Dee Snider, sångare i det amerikanska 

hårdrocksbandet Twisted Sister.73 Enligt Martin och Segrave slutade hearingarna i stiltje och 

några lagstiftningar eller lagliga medel för att stoppa anstötliga texter blev inte möjliga att 

fastslå.74  

 

I november 1985 hölls en presskonferens där bland annat the Recording Industry of America 

Association (RIAA) och PMRC deltog för att gemensamt kungöra att föräldragruppen och en 

stor del av musikindustrin hade nått en överenskommelse för hur en varning skulle utföras på 

den musik som ansågs vara av förargelseväckande och stötande natur. Enligt Martin och 

Segrave resulterade detta i varningsmärkena ”Explicit Lyrics - Parental Advisory” och 

berörde skivor som innehöll texter om sex, våld och/eller drogmissbruk. Martin och Segrave 

menar att PMRC förlorade inom ett område, vilket var definitionen av ”Explicit Lyrics”. Det 

                                                 
70 Martin och Segrave, Anti-Rock, s. 293-294 
71 Ibid. s. 299 
72 Ibid. s. 299-300 
73 Ibid. s. 300 
74 Ibid. s. 302 
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fastställdes aldrig någon bestämd standarddefinition av vad ”Explicit Lyrics” innebar och det 

var upp till varje skivbolag att själv avgöra vilka skivor som skulle märkas upp och inte. 

Överenskommelsen som skulle tillämpas på all sorts musik var helt frivillig och inte bindande 

för någon, enligt Martin och Segrave.75  

 

Hearingarna som PMRC i grunden låg bakom och den publicitet föräldragruppen genererade 

hade aldrig varit möjlig utan deras politiska kontakter, menar Martin och Segrave.76 Stanley 

Cohen menar att de moraliska inramningarna styrs av ”right-thinking people”. Jag menar att 

PMRC är ett tydligt exempel på detta. Bevisen för att exponering av våld genom olika medier 

orsakar, stimulerar och utlöser våldsbenäget beteende fortsätter att vara otydligt, enligt Cohen. 

När dessa uppfattningar stöds med hjälp av tillitsfulla uppmaningar från auktoritära personer i 

samhället som till exempel högt uppsatta politiker är moralpaniken dock lättare att 

understödja, vilket PMRC´s korståg mot Hårdrocken är ett tydligt exempel på, menar jag. 

 

Författaren och professor inom sociologi Deena Weinstein menar i sin bok Heavy Metal: the 

Music and its Culture att den underliggande strukturella konflikten gällande fördomar mot 

Heavy Metal existerar mellan generationer och mellan föräldrar och barn. Denna uppfattning 

stämmer överens med Martin och Segraves teorier om Rocken som en generationskonflikt. 

Enligt Weinstein är det ingen slump att grupper som leder attacken mot Heavy Metal är 

intressegrupper bestående av just föräldrar som PMRC. I musiken och dess ”subkultur” 

identifierar de ett uppror mot föräldraauktoritet, menar Weinstein, men denna identifiering 

misskaraktäriseras systematiskt och förvränger upprorets natur.77  

 

Genom att exkluderas från ett deltagande i den allmänna diskursen är Heavy Metal sårbar för 

”ideologisk terrorism”, menar Weinstein. När en intressent som Heavy Metal inte beviljas 

deltagande i den allmänna diskursen, utan istället misskrediteras av fördomar, kan den bli 

karaktäriserad på vilket sätt som helst av den dominerande diskursen.78 Istället för att 

vidkänna att Heavy Metal endast är ett symboliskt hot mot deras auktoritet har bland annat 

intressen från föräldrar och religiösa grupper omdefinierat Heavy Metal, till någonting som 

den inte är, för att fullständigt kunna svartmåla den, menar Weinstein. Hon menar också att 

dessa intressegrupper ”kommer undan” med sina misskaraktäriseringar eftersom Heavy Metal 

                                                 
75 Martin och Segrave, Anti-Rock, s. 305-306 
76 Ibid. s. 308 
77 Deena Weinstein, Heavy Metal: the Music and its Culture, USA: Da Capo Press 2000, s. 270 
78 Ibid. s. 273 
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sedan tidigare inte innehar någon trovärdighet på grund av dess symboliska otänkbarhet utan 

har frambringat rädsla och en brist på acceptans.79 

 

En del av Hårdrockens kulturhistoria 

Precis som Stanley Cohen uttrycker formas moralpaniken bland annat genom en grupp av 

personer som definieras genom ett förenklat och stereotypiserat sätt. Denna grupp blir på så 

sätt ett hot mot samhälleliga värderingar och intressen. Jag menar att detta fenomen finns att 

hitta i alla decennier som Rocken och senare Hårdrocken har existerat och utvecklats i. 

Musiken, så väl som anhängarna och inte minst utövarna blir sammankopplade med ren 

ondska som kan influera till vad som helst, enligt den oinvigda allmänheten. Jag menar att 

moralpaniken, precis som Sam Dunns redovisning kring ursprung och tradition, blir en viktig 

del av hårdrockskulturens historia och en del av dess kulturella arv.  

 

Linda Martin, Kerry Segrave och Deena Weinsteins uppfattning om oppositionen mot Rock 

som en generationskonflikt gör Hårdrocken till ett ständigt aktuellt ämne inom moralpaniken. 

Genom att en ny generation ungdomar ständigt formas, skapas också ständigt nya former av 

mer extrema uttryck som påvisar viljan att frambringa egna samhälliga standarder och 

normer, menar jag. På så sätt formas och förändras hårdrockskulturen och skapar 

kontinuerligt ny kulturhistoria. Martin och Segrave beskriver Hårdrocken som den enda 

musikstilen för ungdomar, förutom Punk, som innefattade idén om uppror. Detta gav 

Hårdrocken en tydlig position som normbrytare och upprorsmakare. Hårdrockens kulturella 

värde och etablering är idag större än någonsin. Om Hårdrockens alla olika former av uttryck 

har sin grund i generationskonflikter och ungdomars behov att skapa egna normer och 

levnadsregler blir det svårt för Hårdrocken att accepteras i sin helhet. Kan det vara så att en 

stor del av Hårdrockskulturen finns i dess ständiga utveckling av nya och mer extrema 

uttryck? Jag menar att spänningsförhållandet mellan Hårdrocken och den oinvigda 

allmänhetens moralpanik har till stor del hjälpt till att forma Hårdrockskulturen till vad den är 

idag och är därför en stor del av dess kulturhistoria.     

      

                                                 
79 Weinstein, Heavy Metal, s. 273 
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Det kulturella värdet - Distinktionen 
Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap, menar i sin bok Kulturens nya vägar: Kultur, 

kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige att vi lever i ett differentierat samhälle och att 

kulturen är en viktig del i fördelningen av makt, prestige och inflytande. Enligt Nilsson är de 

sociala strukturerna ”förkroppsligade” i olika institutioner, men även i bland annat 

värdesystem, handlingsmönster, vanor och språk. Individer och grupper övertar och anammar 

dessa genom en självklarhet och utan att se dem som sociala strukturer. Dessa förhållanden 

hänvisar Nilsson till genom den franske teoretikern Pierre Bourdieu.80 Socialt avståndstagande 

och avsmak gentemot andras smakpreferenser är också en viktig del av legitimerandet av den 

egna smaken. Detta är synligt inom spänningsförhållandet mellan Hårdrocken och den 

oinvigda allmänheten, till exempel PMRC´s kritik mot Hårdrocken. Detta är också synligt 

inom hårdrocksfältets egna smakdistinktioner och gränsdragningar. 

   

Pierre Bourdieu menar i sin bok Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste att 

det finns lika många fält av preferenser som det finns fält av uttrycksmöjligheter.81  När jag i 

denna uppsats talar om Bourdieus ”fält” vill jag förtydliga begreppet genom att istället 

använda begreppet kulturella fält. I boken Understanding Bourdieu av Jen Webb, Tony 

Schirato och Geoff Danaher sammanfattar de tre författarna och docenterna begreppet 

kulturella fält som Bourdieus metafor som representerar ”platser” för kulturell utövande. De 

menar också att ett kulturellt fält kan definieras som en serie av bland annat institutioner, 

regler, ritualer, kategorier och outtalade överenskommelser som utgör en (upplevd)82 objektiv 

hierarki. Denna hierarki producerar och auktoriserar särskilda diskurser och aktiviteter.83  

 

Hårdrocken kan betraktas som ett fält för preferenser som rymmer många olika sorters 

verksamhet som till exempel musiklyssnande, musicerande och musikkritik. Inom de olika 

verksamhetsområdena finns överenskommelser om vad som definieras som ”bra” respektive 

”dålig”, ”lämpligt” respektive ”olämpligt” och ”möjligt” respektive ”omöjligt”. För att kunna 

komma överens om vad dessa konventioner och smakdistinktioner ska innefatta krävs det att 

någon eller några individer, aktörer eller institutioner ges tolkningsföreträde och en betydande 

position.  

                                                 
80 Sven Nilsson, Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, Malmö: Polyvalent 
AB, 2003, s. 360 
81 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge: Harvard University 
Press, 2002, s. 226 
82 Detta är ett förtydligande från min sida.  
83 Jen Webb, Tony Schirato och Geoff Danaher, Understanding Bourdieu, London: Sage Publications, 2002, s. x  
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Erling Bjurström, professor vid Tema Q vid Linköpings universitet, menar i Spelar rocken 

någon roll?: Kulturell reproduktion och ungdomars musiksmak att smak ger uttryck åt 

kunskaper och kompetenser. Dessa kunskaper och kompetenser inbegriper allt ifrån förmågan 

att kunna ge ”rätt” smakomdömen eller att ”känna till” vad man bör ge smakomdömen om till 

att ha förmåga att motivera sina smakpreferenser. Bjurström menar också att smaken inte 

enbart uttrycks direkt som en preferens för eller emot något eller i estetiska termer, utan 

markeras också bland annat av olika val, handlingar, kunskaper och kompetenser.84  

 

Enligt Webb, Schirato och Danaher upprätthålls ett kulturellt fält bland annat av den konflikt 

som medförs när en grupp individer försöker att bestämma vad som utgör det kulturella 

kapitalet inom fältet och hur kapitalet ska fördelas.85 Hårdrockens kulturella fält består av 

många olika aktörer som positionerar sig och på så sätt skapar gränsdragningar genom 

smakdistinktioner. Close-Up Magazine är en av dessa aktörer eller institutioner som har en 

central maktposition och som kan göra gränsdragningar, kulturella smakdistinktioner och ges 

tolkningsföreträde inom hårdrocksfältet bland annat på grund av sin kunskap och kompetens.  

Webb, Schirato och Danaher menar att det som utnämns till ”god smak” bestäms till stor del 

av institutioner och individer som nödvändigtvis inte är benägna att vara så kallade ”user-

friendly”. Detta beror på att smakförhållandena avgörs av vad Bourdieu kallar för ”kulturell 

godtycklighet” och som beskriver effekten av när till exempel vanor, produkter och 

värderingar framstår som universellt betydelsefulla eftersom de är viktiga för ”dominanta” 

människor och institutioner. Webb, Schirato och Danaher menar också att dessa blir inskrivna 

i samhället och upprätthålls genom det allmänna sociala fältets värderingar och diskurser.86   

 

Hårdrocksfältet är genom de ”dominanta” människornas värderingar, det vill säga den 

oinvigda allmänhetens omdömen lågt placerad i den samhälleliga smakhierarkin, men detta 

hindrar inte att det inom hårdrocksfältet existerar betydande aktörer och en ’smakelit’ som är 

lika hårda i sina omdömen om och sina gränsdragningar kring andra hårdrockare. Jag menar 

att distinktionen är ett ständigt pågående och föränderligt fenomen som figurerar både inom 

Hårdrockens interna språk genom självpresentation och inom den oinvigda allmänhetens 

externa språk genom moralpanik och opposition gentemot Hårdrockens uttryck.  

 

                                                 
84 Erling Bjurström, Spelar rocken någon roll?: Kulturell reproduktion och ungdomars musiksmak, Stockholm: 
Gotab, 1993, s. 24 
85 Webb, Schirato och Danaher, Understanding Bourdieu, s. x-xi 
86 Ibid. s. 153-154 



 

27
 
 

Textanalys – Close-Up Magazine 

Vad är Close-Up Magazine? 
Jag vill presentera Close-Up Magazine genom att använda redaktörens, nuvarande 

chefredaktörens och grundarens, Robban Becirovics egen definition av vad tidningen är och 

syftar till samt vad den har för position inom hårdrocksfältet. I de tidigt utgivna numren av 

tidningen delar även Christian Carlquist titeln redaktör. Jag vill undersöka om det existerar 

indikationer på det spänningsförhållande som finns mellan Hårdrocken och den oinvigda 

allmänheten. Detta gör jag genom att göra nedslag i och granska den redaktionella ledarsidan 

från tidningens start 1991 till idag 2006. Jag vill även göra detta genom att granska en intervju 

i tidningen Vårt Norrköping, nummer 3 år 200687, där Robban Becirovic uttalar sig om 

tidningens start, utveckling, roll och syfte. Trots att Vårt Norrköping inte är en tidning av och 

för hårdrockare utan har en helt annan målgrupp och ett helt annat syfte än Close-Up 

Magazine, finner jag det relevant att använda denna mediala text i definitionen av vad Close-

Up Magazine är. Becirovic beskriver i Vårt Norrköping vad han ser sig själv ha för roll 

genom Close-Up Magazine och vad tidningen kan åstadkomma, någonting som är mycket 

relevant och givande för just avgränsningen och positioneringen av Close-Up Magazine och 

vad tidningen står för. Anledningen till att jag, för detta syfte, endast granskar Close-Up 

Magazines ledare skrivna av chefredaktören Robban Becirovic kan förklaras genom ett citat 

från tidningen Vårt Norrköping; ”Robban ÄR tidningen”. Becirovic definieras och beskrivs 

som synonym med tidningen och poängterar samtidigt själv att; ”Det här är mitt livsverk.”88 

Detta befäster att Becirovic likställs med Close-Up Magazine och det är huvudsakligen han 

som definierar vad tidningen är och vad den står för.  

 

Tidningens syfte 

Redan i det första numret av tidningen, som då hette Power Hour´s Close-Up fram till 

nummer 6 då tidningen fick namnet Close-Up Magazine, definierar redaktörerna vad 

tidningen ämnar göra och syftar till. Detta gör de genom att påpeka att de har gjort en tidning 

för de personer som kräver det lilla extra och menar att de har skapat någonting som de själva 

som fans länge har saknat, ett professionellt fanzine skrivet på svenska. De menar också att de 

kanske inte har gjort något revolutionerande inom fanzinevärlden, men jobbar på att få fram 

                                                 
87 Vårt Norrköping är en gratistidning som trycks i cirka 80 000 exemplar var av 60 000 delas ut till hushåll i 
Norrköpings kommun och övriga skickas till utflyttade norrköpingsbor. 
88 Lina Skandevall, Från brödbilskrock till stentuff hårdrock i Vårt Norrköping, nr 3, 2006, s. 20 
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”lite mer udda reportage”.89 I ledaren i det tionde numret menar redaktörerna att tidningen 

innehåller långa och informativa interjuver, gärna med band som ingen annan tidning vill eller 

vågar skriva om och konstaterar genom detta att Close-Up Magazine är mer extrem och mer 

vågad än andra tidningar.90 De påvisar också att denna tidning är unik i sitt innehåll samt 

riktar sig mot en mer kräsen målgrupp. 

 

I Close-Up Magazine, nummer 55, menar Becirovic att för två år sedan var det en självklarhet 

att Aftonbladet Puls skulle publicera en stor intervju med Pearl Jam eller Dave Grohl (tidigare 

trummis i Nirvana och nu sångare och gitarrist i det amerikanska bandet Foo Fighters)91. Idag 

har samtliga svenska dagstidningar givit upp sin seriösa musikbevakning och istället riktat sin 

uppmärksamhet mot dagens dokusåpor, menar Becirovic, men nämner Dagens Nyheter som 

ett möjligt undantag. Han menar också att när ”ett eventuellt musikknäck utgörs av en Per 

Gunne92-dum utfrågning av veckans mest roterade skivbolagsprodukt på ZTV” är Close-Up 

Magazine och kollegan Sonic, ”Sveriges största musiktidningar”, viktigare än någonsin.93 Här 

betonas återigen tidningens unika och vågade natur. Becirovic påpekar också att ”i gammal 

god Close-Up-tradition” har tidningen under 2002 kunnat erbjuda exklusiva intervjuer med 

”artister som det inte stått att läsa om i annan svensk, eller skandinavisk för den delen, press”. 

Han ger exempel på sådana artiklar i Close-Up Magazine, nummer 55, bland annat genom en 

artikel om det amerikanska grunge-bandet Pearl Jam, där tidningens skribent Martin Carlsson 

som första svenska journalisten på tio år får prata med bandets sångare Eddie Vedder. 

Becirovic ger även exempel på unika artiklar från tidigare utgivna nummer av Close-Up 

Magazine i form av mötet med Dave Grohl i Paris i nummer 54.94 Här påvisar tidningen sitt 

tydliga syfte, att synliggöra ickekommersiella artister i Sverige och Skandinavien. Det vill 

säga att tidningen uppmärksammar kvalitativa musikakter, enligt redaktionen.  

 

I nummer 70 påvisar Becirovic återigen tidningen som ett unikt och vågat forum genom att 

påpeka att den innehåller ”coola band som du alltid velat höra men inte visste fanns”.95 Detta 

indikerar också på en uppfattning om att tidningen förmedlar kunskap inom olika former av 

Hårdrock. 

                                                 
89 Robban Becirovic och Christian Carlquist, Ledaren i Power Hour´s Close-Up, nr 1, juni 1991, s. 2 
90 Robban Becirovic och Christian Carlquist, Ledaren i Close-Up Magazine, nr 10, april 1994, s. 3 
91 Parentesen är ett förtydligande från min sida.   
92 Per Gunne är före detta nattchef och utvecklingschef på kvällstidningen Aftonbladet och nuvarande 
chefredaktör på gratistidningen Metro. (http://www.metro.se/se/article/2007/03/18/21/4539-48/index.xml) 
93 Robban Beciroivc, In It For Life i Close-Up Magazine, nr 55, januari/februari 2003, s. 5 
94 Ibid. 
95 Robban Beciroivc, In It For Life i Close-Up Magazine, nr 70, november 2004, s. 5 
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I tidningen Vårt Norrköping, nummer 3 år 2006, i artikeln ” Från brödbilskrock till stentuff 

hårdrock” uttalar sig Robban Becirovic om att han ser sig själv som ”en folkbildare”. Han 

beskrivs som en ”envis och drivkraftig idealist med ett syfte: att få folk att lyssna på hårdrock. 

All form av hårdrock.”96  

 

Tidningens positionering 

Redan i första numret av tidningen definierar och positionerar redaktörerna tydligt vad Close-

Up Magazine är genom ledarsidan; ”Close-Up är en ideell, opolitisk och religiöst obunden 

tidskrift”.97 I första numret av tidningen påvisar även redaktörerna läsarnas vikt och menar att 

deras åsikter är viktiga för tidningen och dess utveckling. Tidningens omsorg kring sina läsare 

är någonting som generellt genomsyrar ledarsidorna i Close-Up Magazine.  

 

I det andra numret av tidningen påvisar redaktörerna att de ”har blandat hårt med 

musikstilarna utan att för dess skull ha med MTV band”. På så sätt etablerar tidningen sin 

position utanför den kommersiella musikmarknaden.98 I det tionde numret av Close-Up 

Magazine omtalar redaktörerna tidningen som ”Sveriges tuffaste musikblaska”. Med glimten i 

ögat påvisar de att Close-Up är den enda tidningen som verkligen bryr sig om sina läsare och 

de som ligger bakom tidningen är ”extremister” och ”brutalmusikens gerillasoldater”.99 Här 

positionerar sig redaktörerna med självdistans, men dock genom ett uttryckssätt som gör att 

de påvisar att de är beredda att slåss för förmedlingen av sin musikstil.   

 
I Close-Up Magazine, nummer 37, omtalar Becirovic tidningen som Sveriges enda 

musiktidning.100 Här markeras Close-Up Magazines vikt och storlek i musik-Sverige. I 

nummer 40 får tidningens ledare ett nytt namn, ”In It For Life”. Där beskriver Becirovic bland 

annat olika typer av layoutförändringar som skett i tidningen och påpekar med självdistans att 

”nu är inte Close-Up bara bäst, utan också snyggast”. I samma nummer reflekterar Becirovic 

också över hur vansinnigt det har varit bakom kulisserna på världens galnaste 

tidningsredaktion under de nio år den har givits ut. Han avslutar ledaren med att konstatera att 

”det är inte lätt att vara metal på heltid. Själv vet jag inte bättre.”101 Genom detta uttalande 

                                                 
96 Skandevall, Från brödbilskrock till stentuff hårdrock i Vårt Norrköping, nr 3, s. 18-20 
97 Becirovic och Carlquist, Ledaren i  Power Hour´s Close-Up, nr 1, s. 2 
98 Robban Becirovic och Christian Carlquist, Ledaren i Power Hour´s Close-Up, nr 2, oktober 1991, ledarsidan 
99 Becirovic och Carlquist, Ledaren i Close-Up Magazine, nr 10, s. 3 
100 Robban Becirovic, Ledaren i Close-Up Magazine, nr 37, januari/februari 2000, s. 5 
101 Robban Becirovic, In It For Life i Close-Up Magazine, nr 40, juli/augusti 2000, s. 6 
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etablerar Becirovic sig själv som en del av Hårdrockskulturen. Precis samma effekt ger den 

nyetablerade titeln till ledaren i tidningen, ”In It For Life”. Ledartiteln påvisar också 

Hårdrocken som en identitet, en kultur och ett sätt att leva.  

 

I ”In It For Life” ur nummer 46 reflekterar Becirovic över hur tidningen startades för tio år 

sedan och att när redaktionen skulle namnbestämma tidningen var de väldigt noga med att 

inte döpa den till något med ”metal”.  Detta berodde på att de inte ville begränsa sig, ”det 

skulle även ges utrymme åt punk och hardcore”.102 I nummer 59 konstaterar Becirovic i ”In It 

For Life” att genom Close-Up Magazines nuvarande utgivningsschema om åtta nummer per 

år är inte tidningen bara ”Sveriges till upplagan största utan också mest frekvent utgivna 

hårdrockstidning”.103 Genom detta etablerar självpresentationen den sammanfattande 

definitionen, en hårdrocktidning med stora ramar för vad hårdrocksbegreppet innehåller.  

 

I ett gratisnummer av tidningen som gavs ut 2004 meddelar Becirovic att efter att nummer 28, 

år 1998, givits ut fick Close-Up Magazine P3:s och Rockpartys jubileumsstipendium med 

motiveringen; 

 

 för att under många år och med stor envishet, mycket kunskap och massvis med 

kärlek hjälpt läsarna att hitta rätt i den musikaliska alternativdjungeln.104  

 

Detta påvisar respekt och erkännande för ett kunskapsinnehav, en kunskapsförmedling och en 

seriös verksamhet inom Hårdrocken. Becirovic uttrycker sina känslor för detta på följande vis 

i nummer 35 av tidningen; ”Äntligen respekt från branschen”.105 Detta uttalande påvisar en 

längtan efter erkännande. 

 

I nummer 84 av Close-Up Magazine uppmärksammar Becirovic tidningens 15-års jubileum 

och reflekterar över att under dessa år har tidningen utvecklas till ”Sveriges längst existerande 

musikmagasin genom tiderna och en av de bäst säljande musiktitlarna, oavsett genre, i 

skandinaviska tidningskiosker”.106 I samma nummer av tidningen menar Becirovic att det är 

fantastiskt roligt att göra en tidning för inbitna hårdrockare; 

                                                 
102 Robban Becirovic, In It For Life i Close-Up Magazine, nr 46, juli/augusti 2001, s. 9 
103 Robban Beciroivc, In It For Life i Close-Up Magazine, nr 59, juni/juli 2003, s. 5 
104 Robban Becirovic, In It For Life i Close-Up Magazine, Gratis provnummer, 2004, s. 5 
105 Robban Beciroivc, Ledaren Close-Up Magazine, nr 35, september/oktober 1999, s. 3 
106 Robban Becirovic, In It For Life i Close-Up Magazine, nr 84, juli/augusti 2006, s. 5 
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…för folk som andas, dricker, skiter och kräks hårdrock tjugofyra timmar om 

dygnet, som vet att hårdrock är så mycket, mycket mer än några 

Buttericksmasker på Eurovisionsschlagerfestivalen eller en varm korv- och 

folkölsstinn sommarkväll med Bruce Dickinson på Ullevi.107 

 

I och med detta uttalande positionerar sig Becirovic och tidningen inte bara som tidigare 

utanför den kommersiella musikmarknaden, utan också nu utanför den kommersiella 

hårdrocken. Close-Up Magazine säger sig genom detta stå för kvalitativ musik eller om man 

så vill kvalitativ hårdrock för en kräsen målgrupp som kräver lite mer. Här markeras ett 

gränsdragande mellan publiken som lyssnar på kommersiell Hårdrock och publiken som 

lyssnar på kvalitativ Hårdrock. Becirovic placerar tidningen och dess läsare i ett samhälleligt 

utanförskap långt bort från den oinvigda allmänhetens uppfattningar om vad Hårdrock 

innefattar. Han gör tydlig att detta är en outsiderkultur som innehar ett visst mått av intern 

kunskap.   

 

Vad som genomsyrar många av ledarna i Close-Up Magazine är en väl medveten självdistans 

som intellektualiserar tidningen. Den ger ett självkritiskt perspektiv som visar läsarna att 

redaktionen äger en stor kunskap inom Hårdrockens område, så stor att de kan inta en 

distanstagande och självrannsakande position.  

 

I nummer 3 av tidningen Vårt Norrköping från 2006 menar Becirovic, enligt artikeln ”Från 

brödbilskrock till stentuff hårdrock”, att tidningen lyfter fram både stora och små band. ”Så 

länge redaktionen tycker att de är bra, förtjänar de en plats i tidningen.” Här befäster 

Becirovic att kvalitativ hårdrock definieras genom Close-Up Magazines redaktionella urval. 

Han befäster också tidningen som en kunskapsförmedlande institution och en auktoritär källa 

för information genom att uttala sig om att; 

  

Tidningen är som ett uppslagsverk. Tv, radio och tidningar ringer till oss när de 

har frågor om hårdrock.108 

 

Detta förankrar Close-Up Magazines kulturella värde som avspeglas genom den oinvigda 

allmänhetens uppfattning om tidningen som en institutionell kunskapsförmedlare inom 

kvalitativ Hårdrock.   

                                                 
107 Becirovic, In It For Life i Close-Up Magazine, nr 84, s. 5 
108 Skandevall, Från brödbilskrock till stentuff hårdrock i Vårt Norrköping, nr 3, s. 18-20 
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I artikeln ur Vårt Norrköping beskrivs Close-Up Magazine också som en tidning som växer 

och Becirovic menar att han inte har svepts med i jakten på att sälja mer lösnummer, ”att bli 

mer kommersiell”. Däremot menar han att han tänker på ett annorlunda sätt idag än när han 

startade tidningen; 

 

Får jag lite Iron Maiden-svennar att köpa tidningen för att de känner igen 

bandet på framsidan och lär dem att tycka om något annat, smalare band som 

kan leda in dem i ett ”tyngre missbruk”, så har jag gjort något bra.109 

 

Här kan gränsdragningen åter göras synlig mellan kommersiell Hårdrock och kvalitativ 

Hårdrock. I Becirovic uttalande befästs återigen också tidningens egenskap som kvalitativ 

kunskapsinnehavare och kunskapsförmedlare. Benämningen ”Iron Maiden-svennar” indikerar 

ännu en gång på hur Becirovic fastslår tidningen och dess ordinarie läsare som outsiders 

gentemot allmänheten och anhängare av den kommersiella hårdrocken.   

 

Analytisk granskning – Slayer och Cannibal Corpse 
I följande avsnitt granskar jag vilken bild som förmedlas av och genom vilka attityder som 

Hårdrocken och dess utövare presenteras genom Close-Up Magazine. Jag vill undersöka det 

kulturella värde som tillskrivs Hårdrocken genom tidningens presentation av två av 

hårdrockskulturens mer extrema akter, Slayer och Cannibal Corpse. Genom detta granskar jag 

även det spänningsförhållande som existerar mellan Hårdrocken och den oinvigda 

allmänheten. 

 

Slayer i Close-Up Magazine 1994 – nummer 12 
I artikelns inledning presenteras Slayer som “Brutalmusikens odiskutabla kungar” som är 

tillbaka efter fyra års frånvaro för att ge ut en ny skiva, “Divine Intervention”.110 Vidare i 

artikeln skriver skribenten tillika en av de dåvarande redaktörerna Christian Carlquist att det 

är beundransvärt att när alla Slayers metalkollegor från 80-talet drar ner på tempot för att nå 

en bredare publik, väljer Slayer att ge ut en av sina mest ”brutala skivor någonsin”.111  

                                                 
109 Skandevall, Från brödbilskrock till stentuff hårdrock i Vårt Norrköping, nr 3, s. 18-20 
110 Christian Carlquist, Slayer i Close-Up Magazine, nr 12, hösten 1994, s. 51 
111 Ibid. s. 53 
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Här finns det en antydan till gränsdragningen mellan kommersiell Hårdrock och kvalitativ 

Hårdrock som så tydligt kunde hittas på ledarsidorna i Close-Up Magazine. Det är tidningen 

som positionerar sig och utmärker Slayer och deras musik som kvalitativ. 

 

Jeff Hanneman, gitarrist i Slayer, uttalar sig om bandets situation på musikmarknaden och 

menar att de undermedvetet visste att de var tvungna att ”ösa på rejält” eftersom det knappast 

finns någon som gör det längre. Han uttalar sig också om att Slayer hela tiden har lyckats att 

bibehålla det speciella sound som gör bandet unikt. Hanneman fortsätter med att försvara 

Metallica och menar att det är många som tycker att de har sålt sig, men att Metallica gör vad 

de känner för och det tycker han är ”helt ok”;  

 

Så länge de inte gör det för att sälja plattor har jag inget att invända. Vi skiter 

fullständigt i om vi säljer eller inte, vi gör det vi själva tycker är bra och jag 

hoppas och tror att det är det Metallica gör också.112 

 

På grund av sin brutalitet och icke-kommersiella inriktning befäster Slayer även sig själva 

som ett band inom den kvalitativa Hårdrocken, där musiken först och främst spelar roll och 

inte skivförsäljningen eller jakten på en större och bredare publik. 

 

Slayer i Close-Up Magazine 1998 – nummer 29 
I artikeln “Slayer - LA kings sätter spiken i kistan” berättas det om Slayers nästkommande 

skiva ”Diabolus In Musica”. Titeln på skivan är en latinsk term för ”Djävulsintervallen, eller 

mer korrekt uttryckt den överstigande kvarten tritonus som var förbjuden under medeltiden”. 

Den har anammats och använts av såväl klassiska kompositörer som hårdrocksband för att 

”skapa en infernalisk atmosfär”.113 

 

I dokumentärfilmen Metal – A Headbanger´s Journey redovisar Sam Dunn för Hårdrockens 

kulturella ursprung genom bland annat musikaliska rötter som just den överstigande kvarten, 

tritonus. Slayers albumtitel stärker bandets brutalitet och Hårdrockens kulturarv genom att 

använda sig av namnet på ett musikaliskt uttryck som människor har fruktat i århundraden.  

 

                                                 
112 Carlquist, Slayer i Close-Up Magazine, nr 12, s. 53 
113 Martin Carlsson, Slayer - LA kings sätter spiken i kistan i Close-Up Magazine, nr 29, juli/augusti 1998, s. 91 
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Vidare i artikeln menar Kerry King, en av bandets gitarrister, att han var ointresserad av 

allting på grund av det musikklimat som rådde när Slayer började arbeta på sin kommande 

skiva; 

 

Jag var förbannad på all usel musik som jag hörde runt omkring mig och kunde 

inte förmå mig själv att skriva låtar. Jag tänkte idiotiska tankar: ”Varför ska 

jag göra musik när ändå ingen kommer att höra den? Alla radiostationer har 

försvunnit och MTV i USA visar ingen hård musik, så vad är meningen?”114  

 

Ett påtagligt återkommande tema i Hårdrockens självpresentation i tidningen är den tydliga 

gränsdragningen mellan kvalitativ Hårdrock och kommersiell Hårdrock eller om man så vill 

kvalitativ musik och kommersiell musik. Slayer platsar i den kvalitativa Hårdrockens kriterier 

genom bland annat Jeff Hannemans uttalande; ”Slayer är inget lättillgängligt fenomen och det 

har aldrig varit vår målsättning att välta världen”.115 

 

Vidare i artikeln finns samma form av gränsdragning när Jeff Hanneman uttrycker sig på 

följande vis;  

…det finns så mycket skräp på marknaden. En del grupper har inte ens någon 

image. Vi har ingen stor image, men om du tittar på några av dessa band och 

byter bilder ser det ut som samma gäng. De har inga personligheter och det 

verkar som om alla är så rädda för att väcka anstöt.116  

 

Hanneman påpekar i samma andetag att den amerikanska hårdrocksmusikern Marilyn 

Manson är ett undantag som inte tvekar att ”göra saker inför folk”. Här kan utläsas ett 

sammanhang mellan den kvalitativa musiken/Hårdrocken och dess brutalitet och provokativa 

egenskaper. Den kvalitativa Hårdrocken är bärare av mer kontroversiella ämnen som väcker 

anstöt och innehåller musikaliska uttryck som är skrämmande för den oinvigda allmänheten. 

 

King uttalar sig senare i artikeln om att när skivan ”Reign In Blood” gavs ut var ”parental 

guidance”-märkningen någonting helt nytt och menar att samhällsklimatet idag är förändrat. 

”Idag är det i stort sätt omöjligt att vara chockerande”, menar King. Artikelförfattaren Martin 

                                                 
114 Carlsson, Slayer - LA kings sätter spiken i kistan i Close-Up Magazine, nr 29, s. 91 
115 Ibid. s. 92 
116 Ibid. s. 93 
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Carlsson menar att trots att Slayer numera framstår som snälla farbröder laddar de fortfarande 

”sin bössa med textammunition” om krig, smärta, våld, död och mord.117 

 

Bandets vokalist och basist Tom Araya menar att Slayer är en reflektion av människosläktets 

mörka och morbida sidor och att gruppen inte tvekar eller är rädd för att behandla tabubelagda 

ämnen; 

 

Slayer symboliserar det förbjudna och de tankar som vi människor leker med i 

fantasin, men som vi varken kan, får eller bör leva ut i verkligheten.118 

 

Här kan paralleller dras till det Sam Dunn tar upp i sin dokumentärfilm Metal – A 

Headbanger´s Journey, där han menar att Metalkulturen konfronterar och behandlar det vi 

fruktar, förnekar, helst blundar för och ignorerar. Slayer är en av kulturens förmedlare av 

dessa tabubelagda ämnen som ger Hårdrocken sitt utanförskap och skapar moralpanik. Detta 

kan också härledas tillbaka till Stanley Cohens begrepp ”folk devils” där Slayer och dess fans 

står som de synliga aktörerna i samhället som påminner oss om vad vi inte borde vara genom 

att utforska och fascineras av kontroversiella ämnen. 

 

Kerry King menar vidare att det ligger i människans natur att fängslas av saker som man vet 

är fel och som man aldrig skulle kunna göra av rädsla för att hamna i fängelse eller bli 

avrättad. Han uttalar sin fascination för ”alla de satanistiska prylar” han skriver om, men 

påpekar att han inte utövar det. Gitarristen drar även paralleller till sina bandmedlemmar om 

fascinationen kring känsliga ämnen och menar att ”Tom har sin seriemördargrej och Jeff är 

intresserad av den nazistiska krigseran”. Den sistnämnda fascinationen har bland annat lett till 

att bandet i många år, på grund av öppningsspåret ”Angel of Death” på skivan ”Reign In 

Blood”, har fått kämpa för att bli kvitt den nazistämpel som blivit satt på dem. 

Öppningsspåret handlar om ”den nazistiske läkaren Joseph Mengele, som i sin strävan efter 

berömmelse inledde sjuka experiment med tvillingar i koncentrationslägret Auschwitz”.119  

 

Vidare i intervjun berättar Tom Araya att han blir uppslukad i det han skriver om och att detta 

kan leda till väldigt morbida tankar, men det är tankar som han helst behåller för sig själv. 

Sångaren menar med glimten i ögat att annars skulle folk uppfatta honom som komplett 

                                                 
117 Carlsson, Slayer - LA kings sätter spiken i kistan i Close-Up Magazine, nr 29, s. 94 
118 Ibid. 
119 Ibid.  
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sinnessjuk. Martin Carlsson manar på och försöker få Araya att berätta om sina morbida 

fantasifoster; 

 

Kom igen, utanför metalscenen tror ju folk ändå att Slayer är satanister som 

våldtar, plundrar och mördar, så varför skulle någon bli chockad av dina 

tankar?120 

 

Araya menar att det är mycket möjligt att folk har den uppfattningen, men anser att det rör sig 

om en ”del riktigt sjuka tankar”. Med rädsla för att någon tar fasta på dessa tankar och att han 

sedan får skulden är det bäst om de stannar hos honom själv, menar Araya.121  

 

Genom artikelförfattarens uttalande i sin uppmaning till Tom Araya befästs det 

spänningsförhållande som existerar mellan Hårdrockens uttryck och samhällets fördomar som 

genererar moralpanik. 

 

Artikeln avslutas med Kerry Kings uttalande om Slayers betydelse för dagens musik; ”om inte 

vi fanns, hur skulle musiken låta idag?”. Han menar att det kanske låter som ett egoistiskt 

uttalande, men avser det musikaliska arv som Slayer har lämnat efter sig inom Hårdrockens 

kultur; 

 

När vi dök upp förändrade vi saker och ting radikalt […] det dyker alltid upp 

band som tar musiken i en ny riktning. Jag betraktar detta som mitt arv och jag 

måste fortsätta bygga på arvet.122 

 

Här stärker King Hårdrocken som en gedigen kultur med tradition och ursprung, men framför 

allt med kulturarv. 

 

Slayer i Close-Up Magazine 2001 – nummer 47 
I inledningen på artikeln “Slayer – En Close-Up-date” skriver artikelförfattaren Christoffer 

Jonsson att ”folk är aldrig riktigt som man tror de ska vara” och syftar på Slayers vokalist och 

basist Tom Araya. Jonsson menar att Araya pratar hellre om respekt för sina medmänniskor 

än ond bråd död, men trots detta menar han att Slayer är lika kontroversiella som vanligt 

                                                 
120 Carlsson, Slayer - LA kings sätter spiken i kistan i Close-Up Magazine, nr 29, s. 96 
121 Ibid. 
122 Ibid.  
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genom sin nya ”diaboliska” skiva ”God Hates Us All”.123 Vidare skriver Jonsson att ”det är 

sällan ens forna tonårsidoler lever upp till de föreställningar man har av dem” och menar att 

Tom Araya som är medlem i ”en av historiens mest inflytelserika grupper” är ett bra exempel 

på detta. Arayas budskap till ”kidsen” har förändrats genom åren från ”nekrofili och 

folkmord” till ”respektera människor och njut av livet”. Senare i artikeln berättas det att Araya 

är ”en man med stark gudstro” och att detta avslöjades redan i Close-Up Magazine nummer 

18.124 

 

Här finns indikationer på moralpanikens mytbildning och generalisering som figurerar kring 

hårdrockare och kring deras påstådda ondskefulla natur. Stereotypen av denna föreställning 

bryts ner i samma ögonblick när det står klart att Tom Araya är starkt troende och Jonsson 

använder just begreppet ”föreställningar” när han talar om sina ondskefulla tonårsidoler. 

 

Vidare i artikeln berättar Araya att enbart titeln på skivan, ”God Hates Us All”, har fått folk 

att reagera och rykten kring konvolutet har redan börjat spridas. Ryktena om omslaget handlar 

om att det skulle föreställa en präst som har sex med en ung flicka, något som Jonsson menar, 

”inte alldeles oförståeligt, kanske fick distributören Sony att sätta frukosten i vrångstrupen 

och vägra slutföra måltiden”. Tom Araya vill inte gå in mer exakt på vad omslaget egentligen 

föreställer och hur det är utfört, men erkänner att det är ”rätt galet”.125 Jonsson ifrågasätter hur 

Araya skulle rättfärdiga omslaget om det skulle föreställa det som ryktena viskar om. Araya 

menar då att det gör han inte och att tanken med omslaget är att det ska anknyta till vissa låtar. 

Bandets vokalist menar också att det även handlar om att flytta på gränserna för vad som är 

chockerande, men menar att omslaget bland annat handlar om en ”tankeprocess bakom 

konceptet” och att det inte bara är gjort ”i illdåd och för att chockera, även om det är en extra 

bonus”; 

 

Det är fortfarande alldeles för lätt att vara kontroversiell i dagens 

samhälle…126 

 

Vidare ställer artikelförfattaren frågan om hur Araya själv skulle reagera om hans egen dotter 

tar hem en liknande skiva om tio år. Araya svarar att han skulle vilja lyssna igenom den och 

                                                 
123 Christoffer Jonsson, Slayer – En Close-Up-date i Close-Up Magazine, nr 47, september/oktober 2001, s. 84 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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fråga sin dotter vad hon får ut av den; ”Gillar du detta? OK, varför då?”. Araya menar vidare 

att det aldrig skadar att fråga sina barn om saker och att ha en öppen dialog; 

 

Kommunikation är viktigt och jag skulle aldrig drömma om att förbjuda henne 

att lyssna på någonting.127  

 

Artikelförfattaren ställer här frågor som skulle kunna vara sprungna ur den oinvigda 

allmänhetens misstankar kring Hårdrockens uttryck. Tom Arayas sätt att tackla dessa frågor 

ger ett nytt perspektiv på faktorer som kan förändra moralpanikens generationskonflikter. 

 

Senare i artikeln berättar Araya att kombinationen av att vara kristen och spela i Slayer inte 

innebär några som helst problem. Han menar att han aldrig har haft några invändningar mot 

något som bandet har gjort, men däremot finns det ”kanske” vissa saker i texterna som han 

inte håller med om. Detta gäller även vissa känslor hos Araya som väcks kring omslagen på 

Slayers skivor. Han menar dock att det då handlar om personliga känslor som inte står i vägen 

för bandet och dess uttryck och det är därför gruppen kan genomföra dem. Araya menar att 

som frontman i Slayer och som troende har han möjlighet att uttrycka känslor från båda sidor 

av sitt ”jag”.128 

 

Slayer i Close-Up Magazine 2006 – nummer 84 
I artikeln möter artikelförfattaren Marcus Grahn Slayer i Los Angeles. Bandet står då inför 

utgivningen av sitt nionde, än så länge obetitlat, studioalbum. Bandets ena gitarristen Jeff 

Hanneman berättar om sin livssituation, vilken han är mycket nöjd med och kommenterar i 

samma ögonblick paradoxen kring varför han då skriver så mörka texter; 

 

Jag vill skriva om mörker. Det är vad jag gillar att lyssna på, så när jag ska 

skapa något plockar jag fram allt svart och fult som jag kan hitta inom mig.129       

 

Hanneman berättar vidare i artikeln att han har ett stort sportintresse och att detta inte är 

speciellt ”ondskefullt över huvudtaget”, men skulle man besöka hans hem skulle man däremot 

mötas av lite mer ”mörka prylar” som ”tyska stridsvagnar från andra världskriget, vampyrer 

                                                 
127 Jonsson, Slayer – En Close-Up-date i Close-Up Magazine, nr 47, s. 84 
128 Ibid. 
129 Marcus Grahn, Slayer i Close-Up Magazine, nr 84, juli/augusti 2006, s. 101 
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och döskallar”. Han menar att det är sådana mörka saker han gillar att omge sig med. 

Hanneman reflekterar vidare över sin situation och menar att han är mindre ”upprörd i 

vardagslivet” på grund av att han får utlopp för alla negativa känslor på scenen;  

 

Hårdrock är en bra ventil.130 

 

Hanneman påpekar här samma budskap som är återkommande i Sam Dunns film, vilket är att 

Hårdrocken är en motverkande faktor för aggressioner och ett sätt att bearbeta frustration. 

Detta är någonting som strider mot moralpanikens sympatisörers uppfattning om att 

Hårdrocken skulle vara en inspirationskälla för våldshandlingar, mord och självmord.  

 

Vidare i artikeln reflekterar Jeff Hanneman över att Slayer förmodligen inte kommer att 

existera i särskilt många år till och menar att deras musik är aggressiv och att genren handlar 

väldigt mycket om ”ungdomlighet”. Han menar också att den dagen de inte längre når fram 

som ett hårt och intensivt band är det dags att lägga av.131 Hanneman menar att när 

medlemmarna väl tar beslutet att lägga ner bandet kan de vara stolta över vad de har 

åstadkommit på grund av att de aldrig har förändrats för att passa in; ”We did it our way”. 

Han menar att de aldrig har gjort som bland annat Metallica och Megadeth (som också spirade 

ur Thrashgenren på 80-talet)132 som har bytt stil för att tjäna mer pengar och för att bli mer 

populära.133 Hanneman menar att Slayer får ständigt nya fans tack vare att de gör vad de vill; 

”När allt är över kommer vi att vara väldigt stolta över det”.134  

 

Här återkommer inramningen av de kvalitativa egenskaperna i Hårdrocken som gör den 

genuin och äkta och skiljer sig starkt ifrån den kommersiella Hårdrocken som är mer 

lättillgänglig och vinstinriktad.  

 

Vidare tar artikeln upp, precis som i Close-Up Magazine nummer 47, samtalet om paradoxen 

kring Tom Arayas gudstro och de brutala och satanistiskt präglade texterna.  Araya menar att 

texterna på den kommande skivan innehåller samma ämnen som tidigare, vilka är död, 

förstörelse och ”några knytnävsslag mot religioner”. Han påpekar att det sistnämnda ämnet är 

det Kerry King som textmässigt behandlar och har åsikter om. Artikelförfattaren Marcus 
                                                 
130 Grahn, Slayer i Close-Up Magazine, nr 84, s. 101 
131 Ibid. s. 102 
132 Parentesen är ett tillägg från min sida. 
133 Grahn, Slayer i Close-Up Magazine, nr 84, s. 103-104 
134 Ibid. s. 104 
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Grahn menar att ”paradoxen i att djupt troende Tom Araya sjunger satanistiskt färgade texter 

är ingen nyhet”.135 Tom Araya kommenterar detta genom att säga; ”Det är tungt skit att skriva 

och tungt skit att sjunga” och menar att det inte är någonting som han kan döma Kerry King 

för. Araya får återigen förklara hur han kan sjunga dessa texter trots att han inte står bakom 

dem;  

 

För konstens skull kan jag förmå mig att ha hjärtat bakom det jag sjunger. Det 

är nog det mest ärliga svar jag kan ge. Jag klarar av att göra det tack vare 

bandet och forumet jag gör det i. Tanken med att vara en artist är att vara 

övertygande och passionerad i det man gör. Det är det jag försöker vara. Jag 

försöker få folk att tro att jag tror det jag sjunger. Jag antar att jag emellanåt 

lyckas.136  

 

Det spår som, enligt medlemmarna, är mest kontroversiellt på den nya skivan är ”Jihad”. 

Texten är skriven av Jeff Hanneman och handlar om attackerna mot USA den 11 september 

2001 och är skriven ur terroristernas perspektiv. Hanneman menar att låten kommer att 

uppröra många, ”i båda lägren”; ”Vi gör alla förbannade!”. Kerry King håller med sin 

bandmedlem och menar att de kommer ”få skit för den”, men att grundpoängen med låten inte 

på något sätt borde vara provokativt, vilken är ”att ha förmåga att se två olika sidor av allt”. 

Jeff Hanneman påpekar att i all lyrik de skapar antar de alltid ”skepnaden av den onda parten, 

oavsett om det handlar om seriemördare eller nazister”.137 Kerry Kings förklaring till att texten 

ändå antas skapa provokationer och uppmärksamhet är på grund av att;  

 

Världen är full av dumhuvuden […] Den generella idiotin bland folk är vad 

som mer än något annat håller min eld levande. Särskilt i USA finns det många 

som utkämpar strider om sådant som de inte har någonting med att göra, de ger 

sig in i konflikter som aldrig kommer att lösas oavsett vad de gör.138 

 

Tom Araya menar att han inte tycker att texten i ”Jihad” är speciellt utmanande; ”Allt beror 

på vad folk väljer att skapa utifrån den”. Han anser också att ett nytt ”Angel of Death-artat 

missförstånd” kommer att formas endast om journalisterna vill det. Andra spår på den 

kommande skivan behandlar ämnen som krig, den snedvridna amerikanska 

                                                 
135 Grahn, Slayer i Close-Up Magazine, nr 84, s. 106 
136 Ibid. s. 107 
137 Ibid.  
138 Ibid. s. 107-108 
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krigsrapporteringen och antikänslor riktade mot USA:s president och regering.139 Araya 

påpekar det som Stanley Cohen beskriver, att moralpaniken uppstår genom att ett tillstånd, en 

händelse eller en grupp av människor, i det här fallet metalartister, definieras genom ett 

stereotypiserat sätt och blir ett hot mot samhälleliga värderingar. Cohen menar att dessa 

generaliseringar sker genom massmedier, precis som Tom Araya också påpekar. Slayers 

Thrash Metal-musik blir i detta sammanhang uthängd av medier genom ett förenklat sätt som 

skapar provokationer och moralpanik i samhället. 

 

Tom Araya berättar senare i artikeln att Slayer den senaste tiden har handlat mer om affärer 

än om nöje. Bandets trumslagare Dave Lombardo antyder att han åker på turnéer för att han 

måste ha en inkomst att kunna leva på. Artikelförfattaren Marcus Grahn kommenterar detta på 

följande vis; 

 

Här landar vi i ett faktum som lär göra åtskilliga hårdrocksideologer 

vansinniga: år 2006 är Slayer i första hand ett sätt att tjäna pengar. För 

åtminstone femtio procent av gruppen är Slayer mer än något annat en 

arbetsplats.140 

 

Här påpekas återigen var den största gränsdragningen går mellan kvalitativa egenskaper och 

kommersiella egenskaper inom Hårdrocken. Att spela metalmusik enbart för pengarna ger 

inte de genuina egenskaper som den kvalitativa hårdrockens inriktning står för och kräver.  

 

Artikeln avslutas med Artikelförfattaren Marcus Grahns reflektioner över bandmedlemmarnas 

sätt att vara; 

Vad som ögonblickligen är slående när man möter medlemmarna är vilka 

jordnära, anspråkslösa attityder de utstrålar. De känns oförfalskade i 

artigheten, är avslappnade och tycks ha gått helt oskadade genom sina 

framgångar.141 

 

Cannibal Corpse i Close-Up Magazine 1992– nummer 5 

I början av artikeln berättas det att Cannibal Corpse har en Europaturné inbokad i samband 

med sin nya skiva ”Tomb of the Mutilated” och artikelns inledning lyder på följande vis;  
                                                 
139 Grahn, Slayer i Close-Up Magazine, nr 84, s. 108 
140 Ibid. s. 111 
141 Ibid. s. 112 



 

42
 
 

För Def Leppard tar det fem år att framställa en skiva. För Cannibal Corpse 

tar det fem dagar. Ändå är de sistnämndas skivor bättre. Konstigt va? 

Visserligen ska man inte dra paralleller mellan ett dansband och en riktig 

Rockgrupp…142 

 

Här finns ännu en gång indikationer på samma gränsdragning, som existerar i det övriga 

analysmaterialet i Close-Up Magazine, mellan kommersiell Hårdrock och kvalitativ Hårdrock 

eller om man så vill vad som är ”dålig” respektive ”bra” Hårdrock. 

 

Vidare i artikeln presenteras bandets nya skiva närmare som innehåller kontroversiella ämnen 

som gruppens vokalist, Chris Barnes, håller kär; 

 

En smaklös orgie i äckliga och motbjudande perversioner som sexmord och 

andra närbesläktade ämnen.143  

 

Gruppens sångare berättar att han har varit mindre influerad av skräckfilmer och tidningar 

denna gång, allt har istället kommit ifrån hans egen fantasi. Chris Barnes berättar vidare och 

menar att det slutade med att han halvvägs in i skivinspelningen upptäckte att de saker som 

han trodde skulle äckla honom hetsade istället upp honom. Denna fascination av tabubelagda 

ämnen infinner sig väl inom ramarna för Stanley Cohens begrepp ”folk devils”. 

Artikelskribenten och redaktören Robban Becirovic menar dock att trots Cannibal Corpse 

”råa” texter har gruppen ännu inte ”råkat i något nämnvärt trubbel” förutom att bolaget i 

Europa har garderat sig med att inte bifoga texterna på den nya skivan ”Tomb of the 

Mutilated”. Bandets vokalist uttalar sig vidare om hur han tror att mottagandet av skivan 

kommer att se ut; 

 

Jag tror att skivan förmodligen kommer att råka i blåsväder, men det är inget 

jag bryr mig om för det här är vad jag känner och jag vill kunna uttrycka mina 

tankar. Alla har rätt att göra det anser jag.144 

 

Artikeln leder vidare in på tankar kring textcensur och ett samtal om det svenska Death Metal 

bandet Dismember och rättegången mot dem som hölls sommaren 1992. Barnes beskrivs som 

                                                 
142 Robban Becirovic, Cannibal Corpse i Power Hour´s Close-Up, nr 5, november 1992, s. 10 
143 Ibid. 
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att han har ”svårt att tygla sin glädje” över att Dismember gick ut som segrare ur domstolen 

och mot anklagelserna riktade gentemot dem och deras musikaliska uttryck; 

 

 - Det bevisar att de domare som ser över de här målen har – åtminstone några 

av dem – omdöme nog att sätta in världens problem i ett perspektiv. Hur lite en 

skiva av Dismember, Cannibal Corpse eller något annat Death Metalband 

betyder när så mycket värre saker händer runt omkring i världen.145 

    

Barnes menar också att medlemmarna i Dismember vill samma sak som medlemmarna i 

Cannibal Corpse, att underhålla med sin musik. Vokalisten uttalar även en förhoppning om att 

människor nu möjligtvis kan komma att bli mer ”liberala” och ”låta band göra vad de vill på 

sina plattor och konvolut”. Vidare i artikeln omtalas bandets problem som de har haft kring 

sina skivomslag.146 I USA vägrade de stora butikskedjorna att ta in det ursprungliga 

skivomslaget till skivan ”Butchered at Birth”. Omslaget ändrades då av Cannibal Corpse 

skivbolag Metal Blade till ett svart omslag med endast bandets logo på, ett misstag enligt 

Barnes själv; 

 

- Vi kände på oss att vi skulle stöta på samma problem i år också, för det nya 

omslaget är riktigt uppseendeväckande. Det föreställer ett uppsprättat kvinnolik 

som blir slickat i fittan av en zombie. Vi bestämde oss för att ge ut två olika 

omslag istället för att låta dem förbjuda det igen. Det ena är det vidriga som 

visar allt medan det andra bara ser ondskefullt ut.147 

 

    

Cannibal Corpse behandlar kontroversiella och tabubelagda ämnen som ger den kvalitativa 

Hårdrockens sitt utanförskap och sin ”outsider”-stämpel. Dessa uttryck frambringar den 

oinvigda allmänhetens moralpanik som förenklar och stereotypiserar Hårdrockens utövare, 

uttryck och fans samt placerar dem i kategorin ”folk devils”.      

 

Artikelförfattaren Becirovic menar att Cannibal Corpse förmodligen är ett av de mest brutala 

band som finns idag, men ställer frågan om det finns gränser för hur brutal man som band kan 

bli; ”Kan Rockmusik bli än mer bestialisk?”. Barnes svarar att han anser att rockmusik 

förefaller att gå i cirklar; 
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Det är alltid så att om det finns en extrem musikstil så är den fem år senare 

gammalmodig mot det rådande utbudet. […] Det går runt i cirklar och det blir 

tyngre och värre allt medan det rullar på. Det kommer alltid att finnas ett behov 

för alternativt skramligt oväsen.148  

 

Här finns paralleller att dra till Stanley Cohens teorier om att när den senaste mediala formen 

av en kulturyttring träder fram faller de äldre formerna in i ett acceptansläge. Martin och 

Segraves tes om rockmusik som generationskonflikt passar också in på Barnes uttalande om 

att det alltid kommer att finnas ett behov för ”alternativt skramligt oväsen”. Jag menar att 

Martin och Segraves generationskonflikt statuerar att mer och mer extrema former av musik 

alltid kommer att behövas för att utmana vedertagna och dominerande värderingar och normer 

som genomsyrar samhälleliga strukturer.  

 

Cannibal Corpse i Close-Up Magazine 1996 – nummer 19 
I inledningen till artikeln “Cannibal Corpse - Gore gore boys” berättar artikelförfattaren Anna 

Linnaeus att Cannibal Corpse har en ny skiva ute som vars sound är ”massivt, brutalt och 

enligt USA:s vicepresident Al Gore något man skrämmer små barn med”.149 

 

Spänningsförhållandet mellan Cannibal Corpse och samhällets ”right-thinking people”, som 

enligt Stanley Cohen styr de moraliska inramningarna, poängteras redan i inledningen av 

denna artikel.  

Linnaeus beskriver gruppens trummis, Paul Mazurkiewicz, som en ”förvånansvärt 

välartikulerad och grammatiskt – om inte politiskt – korrekt ung man” som inte alls ger 

intrycket över telefonen av att vara ”särskilt farlig”. Hon menar också att bandet i övrigt inte 

heller ser speciellt skrämmande ut; 

 

Nye sångaren George Fisher, med det trevliga smeknamnet (?) Corpsegrinder, 

visar i CD-inlägget upp en trulig nallebjörnslook och de övriga verkar inte vara 

så långt ifrån svärmorsdrömmar som man möjligen skulle kunna tro.150 

 

Här visas tecken på förvåning över egenskaper hos bandmedlemmarna som inte stämmer 

överens med mytbildningen och den stereotypa bilden av den ondskefulla och brutala 
                                                 
148 Becirovic, Cannibal Corpse i Power Hour´s Close-Up, nr 5, s. 10 
149 Anna Linnaeus, Cannibal Corpse – Gore gore boys i Close-Up Magazine, nr 19, hösten 1996, s. 88 
150 Ibid. 
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hårdrockaren. Samma reaktion finns inskriven i de artiklar om Slayer där Tom Araya, bandets 

vokalist, talar om sin starka gudstro. Detta är en egenskap som troligtvis inte vanligtvis 

existerar hos eller förknippas med metalmusiker som rör sig inom den kvalitativa kategorin av 

Hårdrock.  

 
Vidare i artikeln presenteras Cannibal Corpse som ett band som har lyckats med mycket 

under den senaste tiden. Bandet har släppt sin nya skiva ”Vile”, de har skaffat en ny sångare, 

en ny logo och en placering på Billboard-listan som första Death Metal-band någonsin. 

Gruppens före detta sångare, Chris Barnes, stod tidigare för alla bandets texter, vilket har gjort 

att textskrivande är någonting nytt för de övriga bandmedlemmarna. En stor skillnad är, enligt 

artikeln, att det ”vanliga kvinnor-som-offer-köret” har ersatts av andra och mer varierande 

ämnen. Enligt bandets trumslagare Paul Mazurkiewicz beror detta inte på kvinnosaksfrågor 

eller andra ”politiskt korrekta” saker, utan snarare att det har gjorts tillräckligt; 

 

Vi är inte emot kvinnor, vi är inte emot någon på det sättet. Vi vill bara skriva 

om generellt våld och generellt hat, vem som helst kan vara offer. Det är inte en 

medveten grej, det är bara vad som finns inom oss just nu.151    

 

Linnaeus ställer frågan om det, med allt detta ”gore”, finns någonting som inte ens Cannibal 

Corpse skulle kunna skriva om i sina låtar. Mazurkiewicz svarar att han personligen inte 

tycker om att skriva om religion och menar att detta är ett ämne som inte platsar i musiken. 

Han påpekar tydligt i samma stund att han definitivt inte är satanist. Bandets trummis menar 

också att saker som har med barn att göra platsar ”kanske” inte heller i musiken.152  

 
Vidare i artikeln beskriver Linnaeus att det nödvändigtvis inte är lätt att få tag på bandets 

texter, ”då deras fans uppenbarligen inte bedöms kapabla att klara av deras innehåll”.  

Artikelförfattaren berättar vidare att i USA bifogas texterna, men man måste vara 18 år fyllda 

för att ”få statens godkännande att lyssna på Cannibal Corpse”. I Europa bifogas inte texterna 

överhuvudtaget.153  

 

Detta är ett tydligt exempel på moralpanikens konsekvenser, vilket i sin form här grundas i 

censurverksamhet. Precis som Stanley Cohen menar uppfattas Hårdrocken och i detta fall 
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Cannibal Corpse musikaliska uttryck som ett hot mot samhälleliga värderingar och intressen. 

Detta stärker återigen den kvalitativa Hårdrockens utanförskap. 

 

Mazurkiewicz tror att fansen dras till Cannibal Corpse på grund av behovet att bli skrämda 

och chockade, men påpekar samtidigt anledningen till varför han vill att folk ska lyssna på 

deras musik; 

 

- Men jag vill inte att anledningen till att folk lyssnar på Cannibal Corpse ska 

vara att vi har sjuka omslag och sjuka texter. […] Jag vill inte att det ska vara 

vår image, att vi är textmässigt vidriga och inget mer. Vi vill att musiken ska 

bära oss, och det tror jag att den gör. Vi skulle inte ha kommit så här långt om 

det bara vore för texternas kontroversiella innehåll och inget annat.154   

 
Här finns ett starkt värdesättande på kompetens och musikalitet, något som gör att de 

kontroversiella ämnenas uttryck hamnar i en sekundär position genom Mazurkiewiczs 

uttalanden. Cannibal Corpse, ett band som mycket väl passar in i Stanley Cohens begrepp 

”folk devils” och den kvalitativa kategorin inom Hårdrocken, söker erkännande genom sin 

musik; ”Cannibal Corpse vill bli tagna på allvar”.155 

 

Cannibal Corpse i Close-Up Magazine 1999 – nummer 36 
Inledningen i artikeln “Cannibal Corpse – the flame still burns” berättar att med elva år i 

branschen är Cannibal Corpse ”ett av de äldre och tyngre namnen” inom Death Metal; 

”Orkestern har hittills slaktat sig igenom sju fullängdare späckade med massmord, zombies 

och allmänt otrevliga textämnen”. Vidare i artikeln berättar artikelförfattaren Christoffer 

Jonsson att på bandets nya skiva ”Bloodthirst” ökar gruppen både farten och brutaliteten och 

enligt bandets basist Alex Webster är det trots allt det genren handlar om. Jonsson menar att 

”Cannibal Corpse är och förbli Cannibal Corpse” och att förra årets skiva, ”Gallery Of 

Suicide”, innehöll lite mer långsamma låtar och dessutom en instrumental låt, men i och med 

”Bloodthirst” har gruppen gjort en tillbakagång till ”det snabba stuket”.156 

 

Vidare i artikeln uttalar sig Jonsson, genom ett förundrat manér, om basisten Alex Webster; 

                                                 
154 Linnaeus, Cannibal Corpse – Gore gore boys i Close-Up Magazine, nr 19, s. 89 
155 Ibid. 
156 Christoffer Jonsson, Cannibal Corpse – the flame still burns i Close-Up Magazine, nr 36, november/december 
1999, s. 70 
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För att vara en snubbe som mestadels skriver texter som behandlar det vidriga 

och motbjudande är basisten väldigt trevlig och tillmötesgående. Han låter inte 

direkt som någon som äter småbarn till frukost.157 

 

Här uppenbarar sig de reaktioner som tidigare återfinns i analysmaterialet i form av förvåning 

över att Hårdrockens utövare inte når upp till de förväntningar, föreställningar och egenskaper 

som figurerar kring och tillskrivs dem.  

 

Alex Webster uttalar sig vidare om att han tycker att lyriken är viktig, men inte lika 

betydelsefull som musiken och menar att en bra text ska vara brutal och passa till låten. Han 

berättar också att han som många andra som gillar Death Metal älskar skräckfilmer och 

hämtar mycket inspiration till texterna genom dessa.158   

 
Artikelförfattaren Christoffer Jonsson menar att precis som de mest smaskiga splatterfilmerna 

utsätts också Cannibal Corpse för censur i vissa länder, speciellt Tyskland och Australien. 

Som vanligt blir det två olika omslag när den nya skivan släpps, ett censurerat omslag utan 

text och med ”städat” konvolut och ett omslag som innehåller texter och har en framsida där 

”ett underligt monster sliter en kille i stycken”. I Tyskland finns endast den censurerade 

varianten av skivan. Orsaken till att Cannibal Corpse just har problem med sina musikaliska 

uttryck i Tyskland beror på att gruppens texter översattes till tyska för några år sedan och 

visades upp för alla lokala myndigheter där bandet skulle spela. Artikelskribenten redovisar 

att detta har lett till att gruppen får böter om de framför något från de tre första studioalbumen 

i Tyskland.159 

 

Här påvisas en av moralpanikens största konsekvenser, censuren. Dessa följder visar tydligt 

det hot, som Stanley Cohen talar om, som den oinvigda allmänheten känner inför och ifrån 

dessa extrema uttryck som får stå som ondskefulla symboler och hotfulla utmanare av 

samhällets normer och värderingar. Stereotypiseringar av dessa slag blir en följd av de 

moraliska inramningar som skapas av samhällets dominanta och ”right-thinking people”, som 

i detta fall utgörs av de lokala myndigheterna som förbjuder stora delar av Cannibal Corpses 

musikaliska uttryck.  

                                                 
157 Jonsson, Cannibal Corpse – the flame still burns i Close-Up Magazine, nr 36, s. 70 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
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Artikeln berättar vidare att bandet lever på sin musik och att gruppens skivor säljer omkring 

hundratusen exemplar vardera. Ett undantag har varit skivan ”The Bleeding” (1994) som sålde 

cirka tjugo-, trettiotusen extra kopior. Alex Webster uttalar sig om bandets ekonomiska 

situation på följande vis; 

 

Det går att hanka sig fram på det vi gör, men vi lever inte fett. Vår gitarrist 

Jack Owen tar extrajobb ibland. […] Men jag ska inte klaga! Det är en dröm 

att leva på att spela death metal. Jag kan äta, ha tak över huvudet och spela 

death metal – jag älskar det! Önskar att genren blev större så att fler fick 

chansen att göra det.160 

     

Jonsson menar att Cannibal Corpse tillhör toppenskiktet inom Death Metal och ställer frågan 

till bandets basist om han fortfarande anser att de är ett ”undergroundband”. Alex Webster 

reflekterar över Cannibal Corpses situation på musikmarkanden; 

 

Musiken är fortfarande underground. […]  Vi stöder underjorden, men jag 

antar att vi är för stora för att räknas dit. Det finns säkert folk som kallar oss 

sell outs bakom våra ryggar för att vi säljer bra, men igen kan säga att vår 

musik är sell out.161  

  

Enligt artikelförfattaren Christoffer Jonsson är Alex Webster inte någon ”elitistisk scenpolis” 

och menar att det kanske är lite svårt att ”börja gorma om att vara trogen underjorden när man 

skeppar i väg hundratusen plattor och visar sin nuna på MTV”. Alex Webster berättar att en 

av orsakerna till den ytterligare uppmärksamheten och framgångarna kring året 1994 berodde 

bland annat på bandets medverkan i succékomedin ”Ace Ventura – Den galopperade 

detektiven” med Jim Carrey i huvudrollen. Webster menar vidare att deltagandet i filmen var 

kul och att han är glad över att de inte behövde göra något dumt i filmen; 

 

Vi är seriösa och vill bli tagna på allvar.162 

 

Här påpekas återigen gränsdragningar mellan kvalitativa egenskaper och kommersiella 

egenskaper. Cannibal Corpse klarar sig precis ekonomiskt för att kunna leva på sin musik. 

Trots detta påpekar Alex Webster att det säkert finns personer som anser att bandet är ”sell 

                                                 
160 Jonsson, Cannibal Corpse – the flame still burns i Close-Up Magazine, nr 36, s. 70 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
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outs” bland annat på grund av deras skivförsäljningssiffror. Cannibal Corpse är ett av världens 

mest brutala Death Metalband, men kan trots detta anses eller uppfattas vara för stora för att 

infinna sig längst in i det kvalitativa fältet, det vill säga på undergroundscenen. 

Gränsdragningen utgår inte här ifrån de musikaliska egenskaperna utan ifrån de ekonomiska 

egenskaperna. Denna gränsdragning sker inom den kvalitativa Hårdrocken. Cannibal Corpse 

skulle aldrig på grund av sina extrema och brutala musikaliska egenskaper vara i närheten av 

den kommersiella Hårdrocken. Genom Websters uttalande om bandets seriositet påpekar han 

gruppens positionering inom den kvalitativa Hårdrocken.   

 

Cannibal Corpse i Close-Up Magazine 2004 – nummer 64 
I början av artikeln presenteras Cannibal Corpse som världens mest omstridda och bäst 

säljande Death Metal-band genom tiderna. Vidare i artikelns början berättar artikelförfattaren 

och chefredaktör Robban Becirovic att under de femton år som bandet har varit aktiva har de 

bland annat blivit bannlysta av myndigheterna i Australien, Nya Zeeland och Sydkorea. I 

Tyskland är gruppen även förbjuden att framföra musik från sina tre första skivor. Becirovic 

påpekar att bandet har ”till och med angripits av Vita Huset!”; 

 

Bill Clintons gamla vicepresident Al Gore har i media vid ett flertal tillfällen 

förfasats över dödsmanglarnas blodfulla poesi – liksom tidigare republikanske 

presidentkandidaten och senatledare Bob Dole […] och en rad andra rabiata 

amerikanska skygglappsförsedda politiker.163  

 
Här blir återigen Stanley Cohens begrepp ”right-thinkng people” aktuellt genom politiker som 

styr och definierar de moraliska inramningarna i samhället samt som stereotypiserar och 

fördömer Hårdrocken genom medier. Dessa moraliska inramningar baseras inte på 

verklighetsförankrade bevis utan snarare på, det Cohen kallar för, tillitsfulla uppmaningar från 

människor med hög auktoritet som råder människor att lyssna på det sunda förnuftet.  

 
I artikeln träffar Robban Becirovic Cannibal Corpses gitarrist Jack Owen i Tyskland som 

uttalar sig kring bandets nuvarande situation; 

 

Verkligheten har överträffat våra vildaste fantasier. […] Nu är Cannibal 

Corpse vårt levebröd och vi är uppe i nio studioplattor som sammanlagt sålts i 

                                                 
163 Robban Becirovic, Cannibal Corpse i Close-Up Magazine, nr 64, februari 2004, s. 34 
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mer än en miljon exemplar. Vi kan inte klaga – samtliga medlemmar har kunnat 

köpa hus och fina bilar – men vi är absolut inte rika. Folk tror att vårt yrke 

gjort oss till miljonärer, men så är absolut inte fallet.164 

 

Jack Owens berättar vidare och svarar på frågan om Cannibal Corpse har börjat att kännas 

som ett vanligt jobb; 

 

Det är inte ett jobb i den meningen att man måste gå upp i ottan varje morgon. 

Snarare skulle jag vilja beskriva det som en livsstil man får betalt för att 

utöva.165  

 

I dessa uttalande indikeras en vilja att befästa bandets ekonomiska situation som icke-

överväldigande. Bandet klarar att leva på sin musik, men vill samtidigt påpeka att musiken 

och deras framgångar inte har gjort dem rika, en viktig egenskap inom den kvalitativa 

Hårdrocken, där musiken är viktigast och inte vinsten på den. En annan essentiell egenskap är 

den kvalitativa Hårdrockens påpekande att det handlar om en livsstil, en behörighet i ett sätt 

att leva. Detta är synligt på samma sätt genom Robban Becirovics ledartitlar ”In It For Life” i 

Close-Up Magazine.  

 

Senare i artikeln reflekterar Becirovic kring mediernas tendens att skylla hemska våldsdåd på 

bland annat Death Metal och berättar om den psyksjuke 24-årigen som i fjol i Arvika 

knivmördade en femårig flicka. Kvällstidningarna kopplade, ”föga förvånande”, detta bland 

annat till den typ av musik som våldsmannen lyssnade på, vilken var Death Metal. 24-åringen 

hävdade i rätten att det var de inre rösterna som hade sagt åt honom ”att han måste döda, 

bränna och skada”. Dessa röster var kopplade till, Becirovic citerar, ”det satanistiska intresse 

han haft sedan ungdomen”166 Cannibal Corpses gitarrist Pat O´Brien menar att det är absurt att 

blanda in Death Metal i sammanhanget; 

 

Killen är uppenbart störd och kunde lika gärna hört hundar i sitt huvud. […] 

Det var han som utförde illdådet, det går inte att lägga skulden på någon 

annan.167 

 

                                                 
164 Becirovic, Cannibal Corpse i Close-Up Magazine, nr 64, s. 34 
165 Ibid. 
166 Ibid. s. 36 
167 Ibid.  
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När Becirovic undrar vad det möjligtvis är som ligger bakom beskyllningar och angrepp av 

denna sort mot Cannibal Corpse svarar Pat O´Brien på följande vis; 

 

Vår omslagskonst och texter ger folk idéer de aldrig skulle få annars, ungefär 

så går resonemanget. Men det är bara skitsnack. […] Vissa människor har ett 

behov av att peka finger. En syndabock måste hittas till varje pris. Ta bara 

Columbinemassakern. Först började de skylla på lättillgängligheten av 

handelsvapen, sedan utsågs Marilyn Manson och Rammstein till syndabockar – 

som om de skulle ha något med saken att göra – och till slut kastade de skulden 

på videospel. Men frågar du mig bör man anklaga samhället i dess helhet. 

Detta är bara ett av många, många problem mänskligheten dras med.168 

 
 
Detta påvisar essensen av det spänningsförhållande som existerar mellan Hårdrocken och den 

oinvigda allmänheten och som har existerat sedan rockmusikens födelse. Hårdrockskulturen 

beskylls, utan på några sätt förankrade bevis, för att frambringa och skapa längtan efter att 

utföra ondskefulla dåd och våldshandlingar.  

                                                 
168 Becirovic, Cannibal Corpse i Close-Up Magazine, nr 64, s. 36 
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Slutdiskussion 

Hårdrockens självpresentation, kulturella värde och etablering 
genom Close-Up Magazine 

Det kvalitativa och det kommersiella 

Genom Close-Up Magazine existerar en positionering från början till slut i Hårdrockens 

självpresentation under åren tidningen har givits ut. Jag menar att Close-Up Magazine 

positionerar sig som en betydande aktör inom Hårdrocksfältet genom att definiera 

gränsdragningar mellan kommersiella egenskaper som ”dålig”, lättillgänglig och vinstinriktad 

och kvalitativa egenskaper som ”bra”, kontroversiell och genuin. Genom detta gör tidningen 

klara smakdistinktioner inom hårdrockskulturen.  

 

Tidningen själv placerar sig inom den kvalitativa Hårdrocken och pekar kontinuerligt på sina 

extrema, brutala och mer vågade egenskaper och får därigenom möjligheten till 

tolkningsföreträde inom Hårdrocksfältet. Genom sina ledare uttrycker tidningen att den är 

unik i sitt innehåll, att den riktar sig mot en mer kräsen målgrupp och hur viktig den är för 

musik-Sverige idag, eftersom få andra tidningar inriktar sig på och synliggör kvalitativa 

artister. Enligt tidningen Vårt Norrköping ser Robban Becirovic sig själv som en ”folkbildare” 

som har till syfte att få folk att lyssna på ”All form av hårdrock”. Detta kan uppfattas som 

paradoxalt, menar jag, med tanke på de tydliga gränsdragningar och smakdistinktioner som 

görs mellan kvalitativ och kommersiell Hårdrock av Close-Up Magazine.  

 

Becirovic klargör även genom sina ledare att tidningens inriktning inte enbart begränsas till 

metalmusik, utan också ger utrymme för bland annat Hardcore och Punk. Close-Up Magazine 

positionerar sig som Sveriges största Hårdrockstidning och ger begreppet Hårdrock en stor 

bredd och ett stort innehåll, men dock med en kvalitativ band- och artistorientering. I 

tidningen Vårt Norrköping beskriver Becirovic att Close-Up Magazine lyfter fram de band 

som redaktionen tycker är bra och att de på så sätt förtjänar en plats i tidningen. Jag menar att 

Close-Up Magazine positionerar sig här tydligt som en betydande och kvalitativ aktör med 

tolkningsföreträde inom hårdrocksfältet.  

 

Gränsdragningen mellan den kommersiella och den kvalitativa Hårdrocken påpekar Close-Up 

Magazine genom att bland annat generellt definiera vilka grupper som lyssnar på kvalitativ 
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Hårdrock och kommersiell Hårdrock. Den kommersiella inriktningen betonas bland annat 

genom beteckningar som ”Iron Maiden-svennar” och den kvalitativa genom 

identitetsdefinitioner som ”metal på heltid” och ”In It For Life”. Jag menar att detta 

upprätthåller gränsdragningen mellan kulturen och den oinvigda allmänheten. Close-Up 

Magazine utgör en styrande institution och en grupp av individer som har makten att påverka 

och fastställa hur det kulturella kapitalet inom hårdrocksfältet ska fördelas. Tidningen tar 

avstånd ifrån den kommersiella musiken som är vinstinriktad, men framför allt alldeles för 

lättillgänglig och accepteras på ett helt annat sätt av den oinvigda allmänheten.  

 

Tidningen får även en central position inom hårdrocksfältet i och med sin betydande roll som 

kunskapsförmedlare åt den oinvigda allmänheten, menar jag. Detta ger ett kvalitetsbevis som 

ger en prestigefylld position och makten att utmärka smakdistinktioner kring vad som är ”bra” 

respektive ”dålig” och kvalitativ respektive kommersiell Hårdrock.  

 

Den kvalitativa Hårdrocken och dess musik, utövare och anhängare passar väl inom ramen för 

Cohens begrepp ”folk devils” som beskrivs som synliga aktörer som påminner oss om vad vi 

inte borde vara. Jag menar också att detta innefattar framför allt vilka ämnen som inte borde 

behandlas och därigenom frambringas en stor del av Hårdrockens kvalitativa egenskaper. I 

Close-Up Magazines bandartiklar påpekas värdet av att använda sig av mer brutala, 

provokativa och extrema ämnen och uttryck. Den kvalitativa Hårdrocken är utan tvekan 

bärare av kontroversiella ämnen som väcker anstöt från den oinvigda allmänheten.  

 

Gränsdragningen mellan det kommersiella och det kvalitativa återkommer även i bandens 

uttalande om sig själva och om det allmänna musikklimatet som påvisar klara 

smakdistinktioner inom hårdrocksfältet. De gränsdragande uttalandena genomsyras bland 

annat av ett avståndstagande från ekonomisk vinnig som en viktig del i musikverksamheten. 

Slayers gitarrist Jeff Hanneman utrycker år 1994 och 2006 ett stort ogillande gentemot artister 

som formar och skapar sin musik efter ekonomisk vinning.  År 2006 menar bandets vokalist 

Tom Araya att Slayer under den senaste tiden har handlat mer om affärer än om nöje, med 

andra ord handlat först och främst om en inkomstkälla. Kan det vara så att Slayer tangerar till 

att passa in i en av den kommersiella Hårdrockens egenskaper, den ekonomiska vinningen? 

Cannibal Corpse basist Alex Webster uttalar sig även om bandets ekonomiska situation. 

Webster menar att trots att bandet lever marginellt på sin inkomst från musiken kan de 

uppfattas som ”sell outs” eftersom deras skivor säljer bra.  Detta ger en bekräftelse på att även 
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bandmedlemmarna själva placerar egenskapen av att vara vinstinriktad inom den 

kommersiella Hårdrocken. Jag menar att både Slayer och Cannibal Corpse möjligtvis kan 

uppfattas att falla in i en av den kommersiella inriktningens egenskaper, men banden befinner 

sig dock väl inom ramen för den kvalitativa inriktningen på grund av sina extrema och 

kontroversiella uttryck.  

 

Trots bandens kvalitativa inriktning ifrågasätts deras kvalitativa egenskaper när 

föreställningarna kring dem inte når upp till de förväntningar som kommer ifrån den 

kvalitativa hårdrockens anhängare och aktörer, som här Close-Up Magazine. Denna tendens 

visar sig bland annat vid den förvåning som väcks kring Slayers sångare Tom Araya och hans 

starka gudstro samt kring de trevliga och ”civiliserade” personligheterna som de båda banden 

består av. I Close-Up Magazine väcks också reaktioner när medlemmar i Slayer uttrycker att 

bandet under den senaste tiden har handlat mer om affärer än om nöje. Samma tendens finns i 

Cannibal Corpse iver att påpeka att de inte tjänar ofantliga summor med pengar trots att deras 

skivor säljer bra. Jag menar att Close-Up Magazine betonar ett avståndstagande från det som 

avviker från tidningens kvalitativa identitet och extrema egenskaper. Jag menar också att 

tidningen använder stereotypa föreställningar av Hårdrocken och dess utövare för att 

upprätthålla sina ändamål, egenskaper och framför allt sin identitet som betydande aktör eller 

om man så vill betydande institution inom Hårdrockens verksamhetsfält. 

 

Hårdrockens kulturarv 

Den kvalitativa Hårdrockens inriktning placerar och presenterar sig idag som en egen gedigen 

kultur med tradition och ursprung. Genom bland annat Sam Dunns redovisning kring Metal-

kulturens musikaliska rötter, ursprung och tradition förmedlas en tydlig bild av en idag 

etablerad kultur. Hårdrockens kulturarv och kulturhistoria baseras huvudsakligen på 

musikaliska rötter och den ständiga genreutvecklingen, men även på den moralpanik som har 

förföljt kulturen sedan dess födelse. Moralpaniken har befäst Hårdrocken i ett starkt 

utanförskap som genomsyrar och förenar kulturen. Jag menar att spänningsförhållandet 

mellan Hårdrocken och den oinvigda allmänheten till stor del har format Hårdrockskulturen 

till vad den är idag och skapat en stor del av dess kulturhistoria och rebelliska inriktning. Den 

kvalitativa Hårdrocken är en samhällelig rebell, en kultur som utmanar de dominanta 

värderingar och normer som existerar i samhället, menar jag. Det är en viktig del av 

hårdrockskulturens utveckling, uttryck och kulturarv.  
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Den kvalitativa inriktningen av Hårdrocken befäster sin delaktighet och betydelse i det 

kulturella arvet genom bland annat uttalanden om sin påverkan på det. Detta sker till exempel 

genom Kerry King, Slayers gitarrist, som i Close-Up Magazine menar att deras musik har 

påverkat hur dagens musik låter och har utvecklats. Detta anser King vara en del av det 

musikaliska arv som Slayer har efterlämnat. Det kulturella arvet är också baserat på den 

musikaliska kompetens och det kunskapsinnehav som den kvalitativa Hårdrocken besitter och 

värderar högt. En annan viktig faktor som utgör en del av Hårdrockens kulturarv är de 

tabubelagda och kontroversiella ämnen som den textmässigt behandlar och som ständigt har 

varit ett aktuellt ämne för moralpaniken.   

 

Hårdrockens kulturella uttryck och arv genomsyras även av ett starkt påpekande av 

samhörighet och identitet. Detta visas genom bland annat Robban Becirovics ledartitel i 

Close-Up Magazine som bär namnet ”In It For Life”. Ett namn som inte bara befäster 

chefredaktörens kulturella tillhörighet och identitet utan också tidningens positionering inom 

Hårdrocksfältet. Jag menar att en viktig egenskap inom den kvalitativa Hårdrocken är synen 

på kulturen som livsstil, en behörighet i ett sätt att leva. Jag menar att genom detta existerar 

ett gemensamt identitetsursprung och ett gemensamt kulturellt arv.   

 

Spänningsförhållandet mellan det interna och det externa 

Det kvalitativa, det kommersiella och den oinvigda allmänheten 

Stanley Cohens uppfattning om att nya former av medier resulterar i gamla mediers acceptans 

kan hänvisas till tillväxten av nya och mer extrema former av Hårdrock. Dessa nyutvecklade 

former leder till att äldre mindre extrema former faller i ett acceptansläge där moralpaniken 

reduceras. Hur förklaras då till exempel hårdrocksbandet Lordis vinst i Eurovision Song 

Contest? Hur kan ett band bestående av monster, som rent visuellt använder sig av extrema 

hårdrocksuttryck, vinna en lättillgänglig musiktävling som inte alls är ämnad för Hårdrock?  

 

Jag menar att detta beror på en tydlig gränsdragning som idag existerar mellan kommersiell 

Hårdrock och kvalitativ Hårdrock. Den kommersiella inriktningen är mer lättillgänglig och 

vinstinriktad och behandlar inte kontroversiella ämnen i samma utsträckning och djup som 

den kvalitativa inriktningen. Den kommersiella Hårdrocken uppfattas som mer ofarlig och 

kan beskrivas som harmlös underhållning, vilket resulterar i den oinvigda allmänhetens 
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acceptans och en form av erkännande. Lordi är ett tydligt exempel på ett band som passar 

inom ramen för den kommersiella Hårdrocken, vilket Close-Up Magazine befäster genom att 

uttrycka att Hårdrock är så mycket mer än ”Buttericksmasker” på Eurovision Song Contest. 

Detta leder till, menar jag, att den kvalitativa Hårdrocken och Close-Up Magazine som är en 

central kvalitativ aktör inom Hårdrocken förskjuter de kommersiella uttrycken ännu mer på 

grund av dess lättillgänglighet som accepteras av den oinvigda allmänheten.  

 

I gränsdragningen mellan det kvalitativa och det kommersiella möts Hårdrockens interna 

språk och den oinvigda allmänhetens externa språk som avger uppfattningar, attityder och 

smakdistinktioner kring dagens Hårdrock. Det interna språket och det externa språket 

genererar olika distinktionsförhållanden som utgör ett pågående och föränderligt 

meningsutbyte inom och mellan dessa två verksamhetsfält.  

 

Moralpaniken och Hårdrocken 

Samhällets moralpanik och dominanta värderingar innefattar smakdistinktioner och 

fördelning av kulturella kapital. I generationskonflikten, som Martin och Segrave menar är en 

stor faktor inom oppositionen mot Hårdrocken, utgörs de ”dominanta” människorna av 

föräldrarna och då framför allt grupper som PMRC och deras censurattacker. Det är grupper 

som dessa som först och främst upprätthåller smakdistinktionen i Hårdrockens 

generationskonflikt genom att tillskriva särskilda produkter och värderingar mer eller mindre 

värde. På så sätt framstår dessa smakdistinktioner och gränsdragningar som universellt 

betydelsefulla. Det är de ”dominanta” grupperna som står för etiketteringen av vad som utgör 

”god” och ”dålig” smak. Jag menar att i detta sammanhang likställs framför allt den 

kvalitativa Hårdrocken med ”dålig” smak. Här vill jag dra paralleller till Deena Weinsteins 

uttalande om Heavy Metals exkludering som deltagare i den allmänna diskursen. På grund av 

Hårdrockens exkludering blir musiken, dess anhängare, men framför allt dess utövare ett 

enkelt mål för den dominerande diskursens etikettering av vad som är ”dålig” smak. De 

”dominanta” människorna och institutionerna som upprätthåller smakdistinktioner genom att 

tillskriva särskilda produkter och värderingar mer kulturellt värde vill jag identifiera som de 

intressegrupper som, enligt Weinstein, ”kommer undan” med sina misskaraktäriseringar 

gällande Heavy Metal. Dessa misskaraktäriseringar beror på Hårdrockskulturens upproriska 

natur och intresse för ”outsider”-ämnen.   
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Det är vuxenvärlden och de religiösa grupperna som här kan definieras som de ”dominanta 

människorna” som legitimerar smaken och det kulturella värdet genom att förkasta 

Hårdrockens utövare på grund av deras uttryck. Stanley Cohen menar att de moraliska 

inramningarna styrs bland annat av biskopar och politiker och vad han kallar för andra ”right-

thinking people”. Bevis för att Hårdrocken frambringar de hemska våldsdåd och handlingar 

den beskylls för fortsätter vara otydliga. Cohen menar att dessa anklagelser dock stöds med 

hjälp av tillitsfulla uppmaningar från människor med hög auktoritet som råder människor till 

att lyssna till det sunda förnuftet. Jag menar att PMRC och den ”religiösa högern” är utmärkta 

exempel på Cohens ”right-thinking people” som genom sina politiska kontakter och sin höga 

auktoritet har angripit och smutskastat Hårdrocken med organiserade censurattacker. Stanley 

Cohen menar också att när uppmaningar om moralpanik kommer från auktoritära personer i 

samhället som till exempel experter och politiskt aktiva är moralpaniken lättare att 

understödja. Detta är någonting som Hårdrockens motståndargrupper, bestående av ”right-

thinking people”, har utnyttjat grovt genom sina positioner som ”dominanta” grupper i 

samhället, menar jag. 

 

För att beskriva hur Hårdrocken kom att stereotypiseras och förkastas använder jag Stanley 

Cohens beskrivning av tre processer hur neutrala ord laddas med negativ innebörd. Denna 

beskrivning använder Cohen för att beskriva hur masskommunikation som ger ifrån sig 

stereotyper är beroende av den symbolik som ord har makten att avge. Jag menar att 

Hårdrockskulturen har från sin födelse och genom sin utveckling stereotypiserats genom 

moralpaniken. Jag vill genom Cohens beskrivning befästa moralpanikens utveckling kring 

Hårdrocken. Den första processen innebär att ett ord som till exempel Hårdrockare blir 

symboliskt för en specifik status och en social ställning som till exempel avvikande eller 

brottslig. Förenklade och ondskefulla egenskaper blir likställda med den kulturella 

benämningen hårdrockare.  Den andra processen medför att ett eller flera föremål eller 

utstyrslar som till exempel frisyrer och klädsel symboliserar ordet. Den tredje och sista 

processen innebär att själva föremålen får komma att symbolisera den sociala ställningen och 

de känslor som medföljer, alltså den moralpanik hårdrocken och dess uttryck genererar. 

Genom symbolikens makt och andra typer av överdrifter och förvrängningar blir på så sätt 

uppfattningen om Hårdrock och hårdrockare mycket skarpare än verkligheten, det vill säga att 

moralpaniken växer genom dessa stereotyper. Det är dessa föreställningar och stereotyper 

som genereras och frambringas genom spänningsförhållandet mellan Hårdrocken och den 

oinvigda allmänheten. 
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Stanley Cohen menar också att moralpaniken och stereotypiseringen av till exempel en grupp 

av människor görs genom massmediers generaliseringar. Den gruppen blir då ett hot mot 

samhälleliga värderingar och intressen. Slayers vokalist Tom Araya påpekar just detta genom 

att indikera att om journalisterna vill ha reaktioner kring bandets musik så skapar de dessa.   

 

Genom att Hårdrocken i alla tider har behandlat kontroversiella ämnen och använt sig av 

extrema uttryck har den oinvigda allmänheten förenklat och reducerat kulturen till ett fruktat 

fenomen som uppfattats hota samhälleliga värderingar. Framför allt är den kvalitativa 

inriktningen av Hårdrock en normbrytare och går under Stanley Cohens beskrivning av ”folk 

devils”, synliga aktörer som påminner oss om vad vi inte borde vara. Jag menar då den 

oinvigda allmänhetens dominanta värderingar och uppfattning om vad hårdrockare inte borde 

vara eller uttrycka. Hårdrockens samhälleliga och kulturella vikt ligger i att utmana dominanta 

värderingar och utforska människans mörka och tabubelagda sidor, menar jag.  Moralpaniken 

är tveklöst stor kring metalkulturens mer brutala uttryck som både Slayer och Cannibal 

Corpse är tydliga bärare av. Dessa musikaliska uttryck bidrar till förskjutningen av den 

kvalitativa Hårdrockens utanförskap. Slayers medlemmar motsäger dock sig själva angående 

samhällsklimatet och moralpaniken. År 1998 menar Kerry King att samhällsklimatet är 

förändrat och att det i stort sätt är omöjligt att vara chockerande längre. Tre år senare menar 

Tom Araya att det fortfarande är alldeles för enkelt att vara kontroversiell i dagens samhälle. 

 

Moralpaniken är dock ett paradoxalt fenomen, menar jag. Samtidigt som den oinvigda 

allmänheten stereotypiserar banden och dess uttryck använder sig även artisterna av 

stereotyper för att beskriva sig själva och för att passa in under rubriken kvalitativ Hårdrock 

och de egenskaper som medföljer. Detta gör de för att bekräfta sin position i den kvalitativa 

Hårdrockens utanförskap. Slayers vokalist Tom Araya påpekar vilka sjuka tankar som finns 

inom honom men vägrar att delge dem. Bara genom att påpeka dessa sjuka tankar späds de 

ondskefulla stereotyperna på. Slayers medlemmar menar att de symboliserar människans 

mörka och förbjudna sidor och befäster genom detta att bandet behandlar kontroversiella 

ämnen som tillhör den mer extrema Hårdrocken. I bandartiklarna använder sig även Cannibal 

Corpse av stereotypa föreställningar för att befästa sin kontroversiella inriktning. Detta sker 

bland annat genom bandets dåvarande vokalist, Chris Barnes, som menar att de extrema 

texterna kommer ifrån hans egen fantasi. Barnes påpekar också att de saker som han trodde 

skulle äckla honom hetsade istället upp honom. 
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Utanförskap och erkännande 

Martin och Segraves generationskonflikt är ständigt aktuell och skapar nya former av extrema 

uttryck inom Hårdrocken likväl som inom andra kulturella utryck. Detta skapar också nya 

former av moralpanik och rädsla. På så sätt skapar och stärker den oinvigda allmänheten den 

kvalitativa Hårdrockens utanförskap. Trots att den kvalitativa formen av Hårdrock sätter ett 

stort värde på att vara ”outsiders” och är den inriktning som genererar den största 

moralpaniken strävar den efter ett visst erkännande, menar jag. Detta visas bland annat genom 

Close-Up Magazines glädje över P3:s och Rockpartys jubileumsstipendium och genom 

uttalandet ”Äntligen respekt från branschen”. Tidningens egenskaper som 

kunskapsförmedlare för den oinvigda allmänheten ger också erkännande och respekt. 

Samhälleliga institutioner som TV, radio och tidningar vänder sig till Close-Up Magazine när 

de har frågor kring Hårdrock. Dessa tendenser kan uppfattas som paradoxala, menar jag, 

eftersom den kvalitativa Hårdrocken tar avstånd och distanserar sig från den oinvigda 

allmänheten och dess smakpreferenser till den kommersiella Hårdrocken. Jag menar också att 

en av den kvalitativa Hårdrockens viktigaste egenskaper är utanförskapet och prägeln av att 

vara en ”outsider-kultur”. Genom att Close-Up Magazine verkar som kunskapsbank och 

informationskälla reduceras dock den allmänna misstänksamheten och tidningen får på så sätt 

påvisa sin kompetens och betydelse. 

  

Extrem metalmusik erkänns som ett kunskapsområde genom Close-Up Magazine och synen 

på tidningen som en kunskapsförmedlande institution och en auktoritär källa för information. 

Detta generar olika nivåer av värde och kvalitet. Den kvalitativa Hårdrocken strävar efter 

motsägelser i form av erkännande. Detta gör den genom kunskapsinnehav och egenskapen 

som folkbildare samt genom chockerande egenskaper i form av kontroversiella uttryck som 

behandlar tabubelagda ämnen.  

 

Hårdrocken idag 

Idag 35 år efter att Black Sabbath först spelade ”djävulens ton” frodas metalkulturen 

fortfarande, menar Sam Dunn.169 Moralpaniken är därför ständigt aktuell eftersom mer och 

mer extrema former av kulturella uttryck skapas genom generationskonflikten och unga 

människors behov att skapa egna samhälleliga strukturer och normer. Genom Linda Martin 

                                                 
169 Dunn, Metal – A Headbanger´s Journey 
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och Kerry Segraves generationskonflikt förknippas Hårdrock huvudsakligen med ungdomen. 

Slayers gitarrist Jeff Hanneman påpekar samma koppling genom att uttrycka att bandets 

musik är aggressiv och handlar mycket om ”ungdomlighet”. Han menar också att den dagen 

Slayer inte längre når fram som ett hårt och intensivt band är det dags att lägga av.  Enligt 

Martin och Segrave var Rocken garanterad att hylla saker som vuxenvärlden skulle uppfatta 

som stötande och förargelseväckande. Detta gjorde att musiken levde vidare för den yngre 

generationen och fortsatte att bli attackerad av den äldre. Metalmusiken uppfattas även idag 

som ett hot mot de dominanta värderingarna genom sina uttryck. Detta leder till att 

Hårdrockskulturen fortsätter att stå som symbol för människans ondskefulla och fasansfulla 

tankar och handlingar.  

 

Metalartister och fans menar att musiken skapar gemenskap, bearbetar aggressioner och på så 

sätt motverkar de våldsbenägna tendenser som kulturen beskylls för att skapa och frambringa. 

Jeff Hanneman menar att han får utlopp för alla negativa känslor på scenen och att Hårdrock 

är en bra ventil.  Detta är någonting som moralpanikens sympatisörer väljer att blunda för. De 

väljer också att ignorera det faktum att det aldrig har framkommit några tydliga bevis för de 

påstådda fysiska och psykiska skadliga effekterna som metalmusik har på människor.   

 

Trots att Hårdrocken genom alla år har blivit bespottad, föraktad och anklagad för de mest 

fasansfulla händelser och företeelser lever den vidare och utvecklas i nya former och genrer. 

Linda Martin och Kerry Segrave menar att vuxenvärldens etablissemang kan försöka att 

förlita på sina attacker mot Rocken i framtiden, men Rocken kommer att överleva; ”Youth 

will not let it die, or be tamed”.170 Martin och Segrave menar att Rocken är alldeles för viktig 

för ungdomen för att den ska försvinna eftersom det är en av få kulturer i samhället som unga 

människor innehar den största kontrollen och makten över.171 Jag menar därför att det alltid 

kommer att finnas kulturella former och kulturer, hårdrockskulturen är en av dessa, som 

upplevs som mer och mer extrema och som utmanar de vedertagna och inrättade 

värderingarna och normerna som existerar i samhället.  

 

Spänningsförhållandet mellan Hårdrocken och den oinvigda allmänheten är dock av en 

paradoxal natur. Hårdrocken motsätter och distanserar sig från den oinvigda allmänhetens 

smakpreferenser samtidigt som den behöver den oinvigda allmänhetens moralpanik för att 

                                                 
170 Martin och Segrave, Anti-Rock, s. 314 
171 Ibid. 
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kunna vara bärare av den kvalitativa Hårdrockens egenskaper. Detta skapar en dynamik som 

gör att den kvalitativa Hårdrocken är beroende av moralpaniken för att kunna bevara de 

kontroversiella egenskaper den innehar som normbrytare och upprorsmakare. Jag menar att 

hårdrockskulturens kvalitativa inriktning därför kommer att fortsätta verka som en viktig och 

nödvändig rebell som utmanar, trotsar och ifrågasätter samhällets dominanta strukturer, 

normer och värderingar eftersom det är, precis som moralpaniken, en essentiell del av 

Hårdrockens kulturella arv. 
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