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Sammanfattning: 
 
LP-skivans omslag var länge ett av de primära sätten för band och artister att exponera 
sig visuellt. Experimentell design hos LP-omslag sågs under 1950-talet främst inom 
jazzmusiken, medan den tidiga rockmusiken hade ett mer direkt och kommersiellt 
uttryck. I takt med rockens och populärkulturens utveckling under 1960-talet skedde en 
utveckling av skivomslaget som konstnärligt uttrycksmedel och som visuell 
representation av musiken. Uttryck som främst setts i traditionella konstsammanhang 
togs upp av populärkulturen och har haft en avgörande effekt på dagens syn på 
skivomslaget som konstart. Under 1970-talet skedde en tydligare indelning i 
kommersiell ”mainstreammusik” och mer alternativ musik. Detta avspeglas också i 
omslagsdesignen. Under 1980-talet fick musikvideon en viktig roll för hur musik och 
band presenterades visuellt. Nya format som kassett och CD övertog LP-skivans roll på 
skivmarknaden. Under 1990-talet nådde alternativa, oberoende bolag och musiker en 
bredare publik och flera av dessa artister släppte album på vinyl. Internet och fildelning 
av musik har haft en omfattande inverkan på musikbranschen under 2000-talet och 
försäljningen av fysiska medier som CD minskar kraftigt. Möjligheterna för oberoende 
aktörer att nå ut med sin musik har förändrats radikalt. Samtidigt ökar återigen intresset 
för LP-skivan som alternativ eller komplement till digital musik. Det ökade intresset för 
LP-skivan har till stor del att göra med skivomslagets möjligheter till konstnärligt 
uttryck gentemot CD och digitala filer, samt med LP-formatets fysiska form och dess 
egenskaper som samlarobjekt. 
 
Abstract: 
 
The vinyl album record cover was long one of the primary ways for bands and artists to 
expose themselves visually. During the 1950's, experimental design was seen 
particularly in jazz covers, while the early rock music had a more direct and commercial 
approach to cover design. As rock and popular cultures in the 1960's developed, the 
record package evolved as an artistic form of expression and visual representation of 
music. Expressions mainly associated with traditional art was absorbed by popular 
culture and has had a decisive effect on the current view of the record cover as an art 
form. In the 1970's, there was an increasing diversification of popular music and a more 
clear distinction between commercial mainstream music and alternative music, which is 
reflected in the album covers. During the 1980's, the music video played an important 
role in how music and the artists were presented visually. New formats as the audio 
cassette and CD took over the role of the LP on the disc market. During the 1990's when 
independent labels and artists reached a wider audience, several of their album releases 
were on vinyl formats. Internet and file sharing of music, has had a significant impact 
on the music industry in the 2000's and there is a decline in the sales of physical media 
such as CD's. As a consequence, opportunities for independent operators to spread their 
music has changed radically. At the same time there is an increasesed interest in the 
vinyl record as an alternative or a complement to digital music. This increased interest 
in vinyl albums has largely to do with the visual expression of the album cover in 
relation to CD's and digital files, as well as with the physical form of the LP and its 
characteristics as a collector's item.
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Förord 
 
Vinylskivan kan i jämförelse med dagens moderna musikformat anses vara ett antikt 
medium. Ändå lever den kvar, idag med nyvunnen vitalitet hos musikintresserade 
konsumenter. Många anser att LP-skivan är överlägsen i ljudkvalitet jämfört med CD 
och digitala musikfiler men det är sannolikt inte det enda skälet till att man föredrar 
LP:n som medium. Intresset har till stor del att göra med skivomslaget och dess 
möjligheter till innovativa designlösningar och konstnärligt uttryck. Skivomslagsdesign 
balanserar på gränsen mellan konst och reklam, och kan med sin stilmässiga bredd och 
sin historia anses vara ett mycket representativt område för tillämpning av grafisk 
design och kommunikation. Det är främst den innovativa design som förekommer hos 
oberoende eller alternativa aktörer på marknaden som har bidragit och fortsätter att 
bidra till att LP-skivan är ett uppskattat medium också idag, då digitala musikformat 
dominerar marknaden. 
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1. Inledning 
 
Syfte och frågeställning 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vad skivomslagets visuella kvaliteter har 

för betydelse för LP-skivans fortsatta närvaro i ett allt mer digitaliserat musikutbud. 

Vidare att beskriva LP-omslagets design- och marknadsföringsmässiga utveckling satt i 

samband med utvecklingen av rock - och populärmusik och de faktorer som har gjort att 

LP-omslaget idag har kommit att bli en egen konstform. Samt slutligen att visa hur ett 

ökat intresse för LP-skivan också kan innebära att skivomslagsdesign är en företeelse 

som kan fortleva, samtidigt som ”streaming” och nedladdning via nätet blivit allt 

vanligare inom musikkonsumtion.   

 

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar:  

 

1. Hur påverkas LP-omslagen och dess visuella uttryck av förändringar på 

musikmarknaden? 

 

2. Vad har omslagets visuella kvaliteter för betydelse för ett ökat intresse för LP-skivan 

som musikmedium? 

 
Metod och källor 
 
Större delen av uppsatsen bygger på litteraturstudier och informationssökning via 

internet. Den historiska översikten baseras till stor del på tryckta källor, då det finns ett 

flertal böcker som behandlar skivomslagets historia. Internet har använts som ett viktigt 

komplement till dessa litteraturstudier. Mycket som finns skrivet om ämnena 

populärmusik och musikmedier är populärvetenskapliga artiklar som finns att tillgå via 

internet och dessa källor har varit användbara för att undersöka LP:ns nuvarande status. 

Internet har även varit till stor hjälp vid bildsökning, då visuella exempel från olika 

genrer och formgivare är en väsentlig del i uppsatsen (länkar till bildexemepel finns i 

Bildförteckning s. 39). Som komplement har ett antal frågor ställts till en skivhandlare 

och till en skivsamlare, vilkas svar har gett ytterligare underlag till undersökningen om 

omslagets betydelse för LP-skivan. Till skivhandlaren Hans Ljung har frågorna ställts 

vid ett personligt möte och kompletteringsfrågor har gjorts via mailkontakt. Frågor till 

skivsamlaren Jonas Stål har skett via mailkontakt. 
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Tidigare undersökningar inom ämnet 
 
Denna uppsats rör sig bland annat inom ämnena bildkonst, marknadsföring och 

populärmusik, vilket innebär att det finns en mängd litteratur och studier som är 

relevanta för att undersöka LP- skivan och LP-omslagets visuella kvaliteter. 

Ett stort antal böcker finns på markanden som behandlar ämnet skivomslagskonst 

(”album cover art”), många gånger fokuserar dessa på att exponera många olika typer av 

omslag inom populärmusiken, främst under 1960- och 1970-talet. Vissa av dessa böcker 

inriktar sig på tongivande delar i omslagsdesignens historia, såsom designern Alex 

Steinweiss eller skivbolaget Blue Note Records. Det finns av förståeliga skäl färre 

böcker som behandlar samtida albumkonst, dock finns otaliga internetsidor tillägnade 

skivomslagsdesign, vissa med mer ingående analyser medan andra sidor främst listar 

omslag utifrån olika kriterier (de bästa, de sämsta, och så vidare).  

 

Roger Dean, David Howells och Storm Thorgersons bok Album Cover Album, utgiven i 

flera omarbetade volymer, behandlar rockhistoriens omslag. Storm Thorgerson har varit 

inflytelserik både inom omslagsproduktion och som förmedlare av omslagets 

konstnärliga företräden; boken For The Love Of Vinyl (2008) tar upp egna inflytelserika 

designbyrån Hipgnosis produktion, och böcker som 100 Best Album Covers (1999) har 

ett bredare perspektiv. Dessa böcker hyllar LP:ns omslag i egenskap av konstföremål. 

Svenska böcker i ämnet är svårare att hitta men äldre böcker som Ytan som livshållning: 

Texter om skivomslag (Nylén 1977) och Ytans innehåll: Texter om skivomslag (Boström 

& Sørensen 1981) ger båda en inblick i skivomslagets historia och är intressanta för att 

visa på synen på omslagsdesign under den tid då LP fortfarande var det rådande 

albumformatet.  

 

Det finns ett flertal akademiska källor skrivna i ämnet skivomslag eller närliggande 

områden. Den blå rutan: Om Reid Miles formgivning för Blue Note Records 1955-1969 

skriven av Johan Eckerström 1999 behandlar inflytelserika Blue Note Records ur ett 

konstnärligt perspektiv, med formgivaren Reid Miles i fokus. Blue Notes estetik för 

skivomslagsdesign har fungerat som inspirationskälla till många efterföljande inom 

designområdet. Den konstnärliga hanteringen av ljud – En betraktelse över ljudkonst 

och populärkultur (2010) är en D-uppsats skriven av Fredrik Johansson som behandlar 

ljudkonst och kopplingen mellan ”finkultur” och populärkultur. Johanssons uppsats 
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avhandlar till stor del hur etablerade konstyttringar används i populärmusikaliska 

sammanhang och vilka aktörer som har gjort att populärmusik och dess uttryck, 

däribland skivomslagen, har fått högre konstnärlig status. Magnus Roudéns uppsats 

SKIVOMSLAG: En analys av designgrupperna: ”Hipgnosis” & ”Storm Studios” 

bildspråk och inflytande på populärkulturen (2009) beskriver också den en 

betydelsefull aktör inom skivomslagsdesign på en mer analytisk nivå och visar på 

kopplingen mellan designstudiorna Hipgnosis och Storm Studios skivomslag och kända 

konstnärers verk, bland annat inom surrealismen.  

 

Undersökningar om de ändrade förhållandena i dagens musikbransch, vilket påverkar 

visuell kommunikation och marknadsföring, finns bland annat i Ettor och nollor i 

skivbolagsbranschen: Om oberoende skivbolags förändrade roller i en bransch starkt 

påverkad av Internet (Forsberg & Karlsson 2010) som tar upp hur oberoende skivbolag 

påverkas i och med internetanvändningen. Skivbolagsbranschen och Internet: En 

jämförelse mellan major- och indiebolag av Johan Sundblom och Mathias Lindqvist 

(2009) belyser hur oberoende (indie) skivbolag tenderar att ha en öppnare attityd vad 

gäller möjligheter till marknadsföring jämfört med så kallade majorbolag. Om ämnet 

LP-skivan och dess fortsatta existens satt i samband med dagens digitala form av 

musikkonsumtion finns att läsa i ett stort antal populärvetenskapliga artiklar. Artikeln 

‘It kind of gives you that vintage feel’: vinyl records and the trope of death av Emily 

Chivers Yochim & Megan Biddinger (2008) vid University of Michigan, USA 

analyserar hur LP:n har lyckats ”överleva” som medium, samt ger en god bild av vad 

skivsamlare ser som de främsta kvaliteterna hos LP-skivan. 

 
Avgränsningar och förtydliganden  
 
Uppsatsens fokus ligger på omslagets betydelse för vinylskivans ställning på 

musikmarknaden. Om inte annat anges menas med ”vinylskiva” i första hand LP-skivan 

(eller ”LP:n”); det historiskt sett dominerande formatet för hela musikalbum och den 

typ av grammofonskiva som främst konsumeras idag. Vinyl är materialet som den 

moderna LP-skivan är tillverkad av men ordet ”vinyl” används i dag ofta för att referera 

till LP-skivan, inklusive omslag. 

 

Den historiska genomgången av LP-skivan är tänkt att ge en översikt över hur 

omslagsdesignen har sett ut och förändrats i takt med populärmusikens utveckling, och 
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att visa på skivomslagets historiska förankring som ”bildmedium”. Fokus i denna 

historiebeskrivning ligger på västvärlden (USA och Europa). Detta på grund av att LP:n 

utvecklades i USA och att det vi idag kallar populärmusik har en stark historisk 

anknytning till nordamerikansk musikkultur (blues, R & B med flera). Den 

populärmusikhistoriska utvecklingen på den nordamerikanska kontinenten och i 

England har sedan 1950-talet också haft en väsentlig inverkan på populärmusik i övriga 

länder. De vinylskivor som idag säljs på den svenska marknaden är till stor del också 

importerade. I beskrivningen av LP-omslagets bildmässiga uttryck ligger fokus på 

1960- och 1970-talet. Detta på grund av att denna period har haft stor betydelse i detta 

hänseende samt att grunden till dagens populärmusik till stor del lades under denna tid. 

 

Den historiska genomgången ger inte en heltäckande bild av populärmusiken utan fokus 

ligger på musik som rör sig inom rockgenren och strömningar som har haft starkt 

inflytande på LP:ns status som konstnärligt/grafiskt objekt, som medium för 

musikkonsumtion och som kulturell företeelse. Under slutet av 1980-talet förlorade 

LP:n sin dominerande ställning som musikmedium och fokus ligger därför i detta 

avsnitt inte lika mycket på bildmässiga och konstnärliga uttryck som marknadsföring av 

artister utan mer på andra faktorer som påverkar själva LP- mediets status på 

marknaden.  

 

Designers och konstnärer som har varit drivande eller nyskapande inom omslagsdesign 

tas till viss del att upp, dock gör mångfalden av formgivare på denna marknad att enbart 

ett fåtal utmärkande exempel ges. Uppsatsen beskriver inte på ett mer ingående sätt den 

grafiska eller konstnärliga processen vid omslagsproduktion. Någon uttömmande 

jämförande beskrivning av vinylskivans, CD:ns eller digitala ljudformats skillnader i 

ljudåtergivning gentemot varandra ges inte heller.  

 

Skivomslaget är en hel förpackning till skivan där (i de flesta fall) artist- eller 

bandnamnet, albumnamnet och skivans låtar står att läsa. Låttexter har också många 

gånger varit en del av förpackningen. Fokus i denna uppsats ligger dock på omslagets 

framsida och dess bildmässiga element.  
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2. LP-skivan som grafiskt och konstnärligt medium                      
- historisk överblick  
 
Bakgrund: LP-skivan som musikmedium  
 
1887 patenterades grammofonen av tyske Emile Berliner. Grammofonen var en 

utveckling av Edisons fonograf där ljudet spelades upp från en vaxrulle men till skillnad 

från fonografen använde sig Berliner till grammofonen av en rund och platt skiva, 

vilken lättare kunde massproduceras än fonografrullarna. I slutet av 1800-talet började 

musik- och talskivor ges ut, tillverkade först i ebonit och senare i shellack (en form av 

harts). Storleken var 25 cm respektive 30 cm i diameter med ett varvtal på 78 varv per 

minut och speltiden var typiskt tre respektive fem minuter, även om det förekom större 

skivor med längre speltid. Dessa användes dock för speciella syften såsom för 

ljudåtergivningen i de tidigaste ljudfilmerna (Liljencrants 1992).  

 

Grammofonskivornas förpackningar under denna tid var enklast möjliga och bestod ofta 

av en enkel ficka av papper eller kartong med mitten utskuren för att på så sätt exponera 

skivetiketten med skivbolagets logotyp och namn. Under 1930- talet började kartonger 

eller ”böcker” rymmandes flera skivor, liknande fotoalbum att produceras, något som på 

engelska kom att kallas ”record albums”. Sådana ”album” (ursprunget till användningen 

av ”album” som beteckning för en samling låtar på skiva) såldes även tomma för 

förvaring av skivor (Vinyl-Record.co.uk 2010).  

 

1948 introducerades de första skivorna av vinylplast (ett från början transparent material 

som vid tillverkningen får svart färg) som var ett tåligare och mer flexibelt material än 

schellack som hos 78-varvsskivorna. Två format kom att bli standard: En skiva med 

diametern 7 tum (ca 18 cm) som avspelades med hastigheten 45 varv/minut, oftast med 

en låt på vardera sida, samt ett större format på 12 tum (ca 30 cm) och med en 

avspelningshastighet på 33 ⅓ varv/minut som hade en betydligt längre speltid än de 

äldre 78-varvsskivorna. 12 tums-skivan hade plats för upp till 30 minuters speltid per 

sida, därav benämningen Long Playing - LP. 45-varvsskivornas speltid motsvarade den 

korta hos 78-varvarna men de kom även i ett ”Extended Play”-format (EP), med upp till 

10-15 minuters speltid. De mindre 45:orna, både ”singel” och ”EP”, riktade sig under de 

följande åren mer till en ungdomlig konsumentgrupp, medan LP var formatet för 

klassisk musik och modern jazz och som föredrogs av äldre lyssnare. Vid denna tid 
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började även stereoinspelningar ges ut och ljudkvalitet och teknisk prestanda 

förbättrades väsentligt (Liljencrants 1992). LP-skivans fodral kom att få cirkamåtten 31 

x 31 cm (bredd x höjd). 

 

När radiostationer i USA började spela blues, R & B (rythm & blues) och dåtidens 

populärmusik ledde detta till ökad skivförsäljning. De större skivbolagen ratade den 

”råa” rock’n’rollen och R & B:n vilket banade väg för mindre och ”djärvare” 

producenter, exempelvis Atlantic Records men i slutet av 1960-talet gavs rockmusik ut 

även av de största skivbolagen på marknaden. 1970-talet innebar en storhetstid för LP-

skivförsäljningen. Populärmusik och skivproduktion blev då en storskalig industri 

(Fischer 2002) och LP-formatet kom att dominera skivmarknaden fram till slutet av 

1980-talet då CD:n tog över (Nationalencyklopedin 2010). 

 

LP-omslagets designutveckling i en populärmusikhistorisk kontext 
 
En av de viktigaste faktorerna för LP-skivans popularitet är dess fysiska form, varav 

skivomslaget och dess uttryck är det primära. CD:n eller dagens digitala format för 

musik må ha stora fördelar jämfört med LP:n, men de saknar den konstnärliga yta som 

finns hos LP-omslaget. Under vinylskivans storhetstid var artisters skivförsäljning 

ibland baserad enbart på skivomslagets utseende (Garrick i Alleyne 2009). Hans 

Johansson sammanfattar omslagets betydelse, apropå David Bowies album Aladdin 

Sane: ”Kanske köpte jag rent av en bild och fick en platta på köpet” (Johansson 1977). 

 
All that jazz och innovatören Alex Steinweiss  
 
De första designade skivomslagen introducerades kring 1940 och var från början 

handtecknade illustrationer. En av de tidiga omslagens formgivare var Alex Steinweiss 

(ofta omnämnd som skivomslagets fader), som 1938 tog fram ett illustrerat omslag för 

Columbia Records som ett alternativ till de enkla bruna pappomslagen som dittills varit 

standard (Alex Steinweiss 2010). Han ansåg att de designade omslagen skulle öka 

Columbias försäljning, trots den ökade produktionskostnad detta medförde (Escalante & 

Spoor 2008). Resultatet lät inte vänta på sig; Columbias skivförsäljning ökade inom 

några månader med mer än 800 %, vilket ska ha varit ett direkt resultat av Steinweiss 

färgrika illustrationer och innovativa typografi (Music Week 2009). Omslagen hade 

som primärt syfte att öka försäljningen men de är även att betrakta som individuella 
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konstverk i sig. De var starkt influerade av europeisk affischkonst och de kreativt 

utformade omslagen kan ses som stilbildande inom sin genre. Steinweiss bilder har gett 

ett visuellt uttryck åt en stor del av dåtidens jazz, klassiska musik och populärmusik 

(Alex Steinweiss 2010) (se bildförteckning: 1). 

 

Redan här, i början av 40-talet blir skivomslaget med hjälp av skickliga formgivare som 

Steinweiss något mer än enbart ett omslag för musik. Det blir även ett visuellt och 

konstnärligt uttrycksmedel, ofta avsett att samspela med musiken som förpackningen 

rymmer. Steinweiss till exempel, såg sina omslag som visuella representationer av 

musiken; om musiken ”lånade sig” till ett visuellt tema projicerade han dess stämning 

och symbolism (Eisner Museum of Advertising and Design 2010).  

 

1950-talet, Blue Note - tongivande skivbolag 
 
Under 1950-talet skedde en utveckling av fototekniken, vilket även återspeglades i 

skivomslaget, vars design började baseras alltmer på fotografi i stället för illustration. 

Detta hade kommersiella fördelar då fotoomslag både gick fortare och var billigare att 

tillverka och i och med detta var det också möjligt att använda bilder av skivartisten 

(Eisner museum of Advertising and design 2010). Stilikoner och trendsättare inom 

omslagsdesign i allmänhet, och jazzomslag i synnerhet, blev skivbolaget Blue Note 

Records då man anställde den legendariske formgivaren Reid Miles som skapade 

omslag för bolaget under 1950-talet och 60-talet (Racic 2007). På grund av budgetskäl 

hade ofta skivomslagen under denna tid sparsamt med färg, vilket av Miles utnyttjades 

som en form av estetik då de monokroma omslagen visade sig sälja bra. Han menade att 

de flerfärgade omslagen inte hade lika stor framgång som de han formgav i enbart svart, 

vitt och rött (Eisner museum of Advertising and design 2010).  

 

Miles formgivning för Blue Note är ren, sparsmakad och modernistiskt inspirerad. Olika 

designelement blandas med svartvita bilder, ofta tagna av fotografen Francis Wolff, och 

typografin används många gånger som huvudsakligt designelement. Reid Miles 

formgivning är på många sätt tidlös till sitt uttryck och har gjort stort avtryck, dels på 

hur skivomslag inom varierade genrer designas, dels på hur jazzmusik idag framställs 

grafiskt och visuellt. Också inom dagens populärmusik kan man i många skivomslag se 

Miles stilmässiga influenser (se bildförteckning: 2). 
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Good rockin’ - svart musik i vit förpackning 
 
Före 1950-talet fanns inte en ungdomskultur på samma sätt som i dag men efter andra 

världskriget skedde en förändring vilket gav upphov till en ungdomlig 

konsumtionsmarknad (Malm 2010). I USA identifierade sig vita ungdomar med den 

förtryckta afroamerikanska kulturen och dess musik, som en reaktion mot vad man 

ansåg vara ett stelt och reglerande vuxensamhälle. Båda dessa grupper sökte på olika 

plan en frigörelse (Eckerström 1999). En ny ungdomskultur uppstod med rock’n’roll 

som en av de mest betydande beståndsdelarna, en kultur som snart spred sig till Europa 

och så småningom kom att bli allt mer diversifierad.   

 

Under 1950-talet utvecklades rock’n’rollen i USA - som var en fusion av blues, country, 

R & B och gospel. Den svarta R & B - musiken visade sig tilltala vita ungdomar, något 

som ledde till att vita artister började plagiera och göra egna versioner av musiken. En 

stor del i spridningen hade radioprogram som Alan Freeds Moondog Rock’n’Roll Party 

som spelade svart R & B med vita ungdomar som huvudsaklig målgrupp (radio var 

självklart även avgörande för musikens spridning internationellt). Uppkomsten av 

oberoende skivbolag som Chess Records var också viktig för spridningen av rocken 

(Hassel 2010). Större skivbolag insåg snart den ekonomiska potentialen hos den 

afroamerikanska musiken och många skivomslag blev därför anpassade i sin design, det 

vill säga den ”farliga” rocken var tvungen att kläs i en mer välanpassad (”vit”) kostym 

för att slå kommersiellt på en bred marknad. Den vågade musiken censurerades dock 

inte på samma sätt: 

 
But however much the covers and lyrics were toned down to instill an 
atmosphere of bobby sox, class-pins and Coca-Cola, the message got across 
in the music: sex feels good, deprivation is no fun (Hamilton et al 1987). 

 

Musikmarknaden hade under 1920- och 30-talen varit starkt segregerad och 

afroamerikansk musik som blues, boogie-woogie, med flera marknadsfördes som ”race 

records”( senare betecknat som R & B) uteslutande till en afroamerikansk målgrupp. Då 

man enbart riktade sig till denna marknad kunde artisterna själva förekomma på 

omslagen, men ända fram till 60-talet gavs den svarta musiken en mer ”acceptabel” 

image, anpassad för den vita marknaden (Hamilton et al 1987). Ett exempel på detta är 
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The Chantels album We are the Chantels från 1958 som i originalutgåvan hade en bild 

av gruppen på framsidan. Skivan återutgavs 1959 med ett alternativt omslag, då 

föreställande två vita ungdomar vid en jukebox (se bildförteckning: 3). 

Bolag som Motown använde sig också ofta av tecknade omslag för att man ska ha riktat 

sig till en yngre tonårsmålgrupp (Eckerström 1999), men troligtvis berodde detta även 

på att man inte ville eller vågade marknadsföra vissa skivor med bilder av artisterna. 

The Marvelettes - Please Mr. Postman, 1961, hade till exempel en tecknad brevlåda på 

omslaget (se bildförteckning: 4). 

 

Generellt blev tre typer av omslag vanliga inom 1950-talets populärmusik; porträtt av 

artisten, som delvis lånade estetiken från Hollywoods glamorösa idoldyrkan, 

konstruerade situationer, tillexempel med ”vita” (förf. anm.) ungdomar samlade kring 

grammofonen, eller så bestod omslaget av färgglada bokstäver och former. Den 

klassiska musiken bestod generellt av svartvita foton av kompositören eller artisten 

medan det på jazzskivor ofta förekom geometriska former och abstrakt konst (Ohrt 

1981).  

 
Mindre bolag - större kreativitet  
 
Det finns flera viktiga faktorer under 1950- och 1960-talet som påverkade utvecklingen 

av omslagsdesign i nya riktningar. En av dem är att det samtidigt med de 

multinationella skivbolagen kom fram ett flertal oberoende bolag, specialiserade på ett 

begränsat antal musikgenrer och ett fåtal band. De oberoende bolagen startades och 

drevs av hängivna, unga människor, och musikerna hos dessa bolag var ofta 

medbestämmande eller styrde helt över hur deras musik skulle representeras (Ohrt 

1981). Dean, Howells och Thorgerson anser att större bolag (majorbolag) ofta inte vill, 

eller förbiser möjligheterna med att experimentera i omslagsdesignen och hävdar att det 

är de oberoende bolagen som har varit och är medvetna om dessa möjligheter hos 

omslaget som marknadsföringsverktyg. ”The people who made early jazz albums, like 

Blue Note and Riverside, were involved with the packaging. Indeed, as small operatives 

they were probably forced into it.” (Dean, Howells & Thorgerson 1987). 

 

Den tidiga rockmusiken hade en tydlig målgrupp i ungdomar och tonåringar och 

skivomslagen var därmed designade med denna grupp i åtanke. Och det är under 1950-

talet inte inom rockmusiken man kan se de designmässigt kreativa LP-omslagen. Dels 
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beror detta på att rockmusiken främst utkom i EP-formatet som hade en mindre yta för 

design, dels på den ungdomliga och ”osofistikerade” målgruppen. Således 

marknadsfördes de med ett färgrikt och mer direkt formspråk. Jukeboxen som fenomen 

har också del i att det inom ungdomsmusik inte lades stor vikt på innovativ eller 

konstnärlig omslagsdesign, då det i detta fall inte fanns samma behov av skivomslag. 

LP:ns utveckling var dock till fördel för den moderna jazzen, vilken hade en äldre och 

mer ”sofistikerad” publik. Med LP:ns längre speltid gavs utrymme till långa 

improviserade stycken och omslagen blev här minst lika inflytelserika som musiken. 

Hos de mindre jazzbolagen fokuserades inte lika hårt på ekonomisk vinst utan fokus låg 

på att göra musiken tillgänglig. Den småskaliga produktionen gav upphov till en mer 

flexibel inställning till designen hos omslagen vilken också samspelade bra med de 

improviserade elementen i den moderna jazzmusiken (Hamilton et al 1987). 

 
1960-talet – rocken blir vuxen 
 
Under 1960-talet blev rocken den dominerande populära musikstilen och samtidigt 

alltmer mångsidig. Rocken riktades till en början till den yngre publiken som utgjorde 

en stor marknad efter 40-talets ”baby boom” (Super Seventies Rocksite 2010), den unga 

rock’n’roll -generationen växte upp och populär- och rockmusik fick större utbredning, 

inte enbart som en tonårskultur. Rockens utveckling och större musikaliska frihet 

innebar därmed även nya grepp inom skivomslagsdesign. Artister och band fick allt 

större inflytande över hur omslagen skulle utformas konstnärligt och hur deras musik 

skulle presenteras visuellt (Super Seventies Rocksite 2010). Fram till mitten av 60-talet 

var dock omslagen inom rockmusiken generellt sett fortfarande förhållandevis 

traditionella i sin utformning, många gånger med olika varianter av grupp- eller 

artistfoton men så småningom under 60-talet blev det illustrerade omslaget allt 

vanligare och kom att få en dominerande roll (några exempel är: Love - Forever 

Changes (1967), King Crimson - In the Court of the Crimson King (1969), Big Brother 

& The Holding Company - Cheap Thrills (1968), se bildförteckning: 5). Inom 

rockmusiken blev det traditionella gruppfotot då alltmer ovanligt eller bildmässigt 

förvrängt på olika sätt (Ohrt 1981). Också låttexter, bilder och information om 

produktion fick större utrymme i omslagsdesignen under denna tid (Benson 2008). 
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Du sköna nya bildvärld (med gamla influenser) 
 
1960-talets omvälvande kultur och samhällsförändringar (med sexuell frigörelse, ökat 

medvetande om kvinnors rättigheter, Black Power, fredsrörelsen som några exempel) 

blev grundläggande för bilduttryck i media, konst och design, uttryck som gör sig 

gällande än idag. Den psykedeliska kulturen som utvecklades under mitten av 60-talet, 

där band hämtade inspiration från bland annat jazz, indisk och österländsk musik 

(AllMusic 2010), gjorde skivomslaget till ett viktigt visuellt komplement till musiken. 

Psykedelian handlade om att ”utöka” medvetandet på olika plan, ofta med hjälp av 

droger, och den visuella upplevelsen var självklart en väsentlig del av detta. Drogerna 

spelade även stor roll i det ökade experimenterandet med musiken och man sökte bryta 

gränser inom musiken och konsten (Martinsson 1981).  

 

Den psykedeliska stilen hade en ofta våldsam och kontrastrik färgverkan med växlingar 

mellan positiva och negativa former, och hos illustrationer förekom organiska element 

likt de hos jugend-stilen (Nationalencyklopedin 2010). Den populärkulturella konstvärld 

som utvecklades framförallt i San Fransisco inbegrep, utöver musiken, posterkonst, 

serieteckningar och experimentella ljusshower och kom stilmässigt att påverka 

populärkulturen (Johansson 2010). Musiken och bildkonsten var tätt sammankopplade 

och både LP:n som helhetsupplevelse och skivomslaget som bildmässigt komplement 

till musiken, togs till en ny nivå. Den psykedeliska delen av 60-talets revolt, erbjöd en 

verklighetsflykt och likt många andra subkulturer som uppstår var detta en reaktion mot 

den rådande världsordningen, samhällsstrukturer och normer. Genom att visuellt och 

musikaliskt gestalta en fantasi eller utopi, kunde man erbjuda ett alternativ till ”den 

riktiga världen”, och skivomslaget var en tacksam yta för att presentera denna fantasi 

på, något som Peter Fröst beskriver hos bandet Moody Blues omslag:  

 
Det är en värld för hippies eller skoltrötta ungdomar som har förlorat sin 
oskuld framför TV-apparaterna, för vilka politik och samhälle är hopplöst 
komprometterande. Kort sagt, en värld för dem som inte kunde eller ville ta 
ställning. En värld som erbjuder universell harmoni, fred och känslosamhet 
istället för det aggressiva, omtumlande samhälle sextiotalet erbjöd (Fröst 
1977). 

 

De psykedeliska strömningarna inom rockmusiken ledde till ett ännu friare formspråk i 

skivomslagsdesignen och det blir tydligare att omslaget inte enbart fungerar som 

marknadsföringsverktyg och formgiven förpackning, utan som konstnärligt utformat 
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objekt till för att betraktas och utforskas. Och ska man beskriva omslag som Creams 

Disraeli Gears (1967), Moody Blues Days of Future Passed (1967) eller Pink Floyds A 

Saucerful of Secrets (1968) (se bildförteckning: 6), för att ge några få exempel, blir det i 

termer av expressiv bildkonst, snarare än grafisk design. Det finns en varierande 

stilbredd i bildspråket under 60-talet och utöver illustration och måleri användes collage 

och fotografiska effekter i hög utsträckning. Uttrycken hos dessa omslag är i sig inte 

nyskapande utan inspirationen kommer till stor del från traditionella etablerade 

konstriktningar som till exempel art nouveau, dock är det intressant att denna konst 

användes i så hög utsträckning inom ett så pass kommersialiserat område som 

skivmarknaden. Dominy Hamilton anser att den utpräglat psykedeliska stilen i sig inte 

frambringade några ”storverk”, men att den visade sig vara starkt inflytelserik. Sedan 

60-talet har trender i skivomslagsdesign antingen varit reaktioner på, eller fortsättningar 

på teman förekommande inom den psykedeliska stilen (Hamilton et al 1987). 

 

Popkonst = rockkonst 
 
Vissa band var inte enbart stilbildande på den musikaliska fronten, utan även 

designmässigt. Flera av The Beatles skivomslag är bra exempel på detta. En av 60-talets 

milstolpar inom skivomslagsdesign är Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band från 

1967, formgivet av bland andra Peter Blake och Jann Haworth. Ett omslag som ledde 

till nya stilmässiga och konceptuella designlösningar (Eisner Museum of Advertising 

and Design 2010). Lika radikalt utformat som Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 

fast bildmässigt i motsatt riktning var Beatles ”White Album”, formgivet av 

popkonstnären Richard Hamilton. Här är det istället den totala avsaknaden av 

omslagskonst som är det radikala draget, med bandets namn i diskret relief, och med ett 

unikt serienummer på varje skiva ville Hamilton betona (övers.) ”…det ironiska i att 

göra en numrerad upplaga av något som utkom i cirka fem miljoner exemplar” (the 

White Album 2010).  

 

En trend i slutet av 60-talet och början av 70-talets omslagsdesign var att utnyttja 

förpackningen som sådan för specifika designelement - omslaget till Sgt. Pepper’s 

Lonely Hearts Club Band hade till exempel ett medföljande klippark, dessutom var det 

en ”gatefold” där omslaget är ”vikt på mitten”. Denna omslagstyp blev vanlig under 60-

talet och gav ytterligare möjligheter till konstnärliga utsvävningar i och med den ökade 
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ytan detta innebar. Att experimentera med formen på kartongen blev allt vanligare, 

vilket Andy Warhols sätt att använda sig av en riktig dragkedja på Rolling Stones´s 

Sticky Fingers 1971 (se bildförteckning: 7) är ett slående exempel på (Eisner Museum 

of Advertising and Design 2010). 

 

För albumet The Velvet Underground & Nico från 1967 (se bildförteckning: 8) 

utnyttjade Warhol förpackningen på ett snarlikt vis som hos Sticky Fingers. Bananen 

som pryder omslaget åtföljdes av texten ”peel slowly and see” och följde man 

instruktionen avslöjades en ”naken” banan i rosa kulör, ett prov på konstnärens förmåga 

att skapa provokativ konst av till synes vardagliga föremål. The Velvet Underground & 

Nico är ett intressant exempel på skivomslagets status som konstverk i sig. Bandets 

namn står exempelvis inte med på omslaget utan det är ”signerat” av Warhol själv, och 

på ett liknande sätt som Warhols övriga konst befinner sig på gränsen mellan 

kommersialism och konst är skivomslaget en blandning av produkt och estetik (vilket 

gäller för flera områden inom grafisk design, tidskrifter, bokomslag, DVD-

förpackningar, affischer). Det går ofta inte att dra en klar gräns mellan marknadsföring 

och konst. Konsten blir marknadsföring och vice versa. Musikern och författaren Leif 

Nylén kommenterar 1960-talets skivomslag: 

 
Omslagen är inte längre förpackningar. Omslagen är inte längre bara, eller 
ens främst till för att dra uppmärksamheten till skivan, locka till köp. I stället 
är det också omslagen man köper, betalar för, medvetet vill ha. Omslagen är, 
i den mån de överhuvudtaget är reklam, snarare reklam för en estetik än för 
en produkt, propaganda (Nylén 1977).  

 

1970-talet - LP :ns (och skivindustrins) storhetstid 
 
Rocken förgrenar sig under 1970-talet i diverse musikaliska riktningar, vilket gör den 

svår att generalisera. Som en följd av dessa förgreningar av populärmusiken kan man 

även se en större stilmässig bredd i skivomslagen (Eisner Museum of Advertising and 

Design). Att experimentera med extravaganta kartongomslag (se bildförteckning: 9) på 

olika sätt var en trend som nådde en höjdpunkt kring 1973, då pappersbrist gjorde att 

sådana omslag blev allt för dyra att producera, och man tvingades att återgå till enklare 

varianter. De ekonomiska aspekterna kring produktionen tvingade skivbolag och 

formgivare att ompröva sin syn på skivomslagsdesign (Hamilton et al 1987). Douglas 

Feuk menar att omslagen under 70-talet hade blivit alltmer ”konstnärliga i sin 
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utformning”, som ett sätt att synliggöra och skapa en image hos artister och band. 

Rockmusiken hade fått sig en ”rejäl ansiktslyftning” (Feuk 1977).  

 

På den allt större skivmarknaden blev det nödvändigt att odla ett starkt varumärke som 

artist, vilket också kan ses i en återgång till 1950-talets sätt att exponera artisten på 

skivomslaget, för att skapa igenkänning hos köparen och för att etablera en image.  

Även bildmässigt hämtade man inspiration från 50-talets ungdomskultur, troligen som 

en reaktion mot 60-talets psykedeliska rockomslagsestetik (Ohrt 1977). Branschen 

ansåg också att en enkel men slående bild uppmanade starkare till impulsköp hos 

konsumenterna, än de påkostade och ”kartongslösande” omslagen som blivit vanliga i 

början på 70-talet (Hamilton et al 1987). 1970-talets omslag var också mycket ett 

resultat av 60-talets sexuella frigörelse, och precis som inom andra medier blev den 

ökade sexualiseringen inom omslagen påtaglig inom ett flertal genrer. Kanske blev detta 

främst synligt inom den kommersiella discomusikens bilder. 

 

Engelska Roxy Music var ett av de band som med skivomslagets hjälp byggde upp en 

bildvärld av dekadens, glamour och myten om Hollywood. Bandets sångare och 

frontfigur Brian Ferry, som också var delaktig i gruppens omslagsdesign, använde sig 

av en beprövat säljande faktor: “I knew that pictures of pretty girls had been used to sell 

cars, soap and just about everything else, so why not rock music?". Ferry studerade vid 

Newcastle University för tidigare nämnde Richard Hamilton (design av The Beatles 

“White Album”) vilken menade att en produkt måste skapa en lika stark känsla av begär 

hos konsumenten som en Hollywoodstjärna gör, något som uppenbarligen gjorde 

intryck på Ferry (Super Seventies Rocksite 2010). Roxy Musics Country Life är kanske 

det tydligaste exemplet på detta förhållningssätt och var också det första av bandens 

album som nådde upp på den amerikanska Top Forty-listan. Omslagsbilden som visar 

två lättklädda kvinnor framför ett grönt buskage var dock inte okontroversiell och 

skivan censurerades eller utgavs med alternativt omslag (buskage utan kvinnor) på 

bland annat den amerikanska marknaden (Super Seventies Rocksite 2010) (se 

bildförteckning: 10). 
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Hipgnosis - stilbildande visuell kommunikation 
 
Om omslagen under 1960-talet till stor del hämtade bildmässiga influenser från den 

expressiva konsten, var det snarare surrealismen som blev dominerande i 70-talets 

rockomslag (Ohrt 1977). Under detta årtionde anses skivomslaget nå en höjdpunkt av 

”visuellt överflöd” tätt sammankopplad med den progressiva rockens storhetstid 

(Shaughnessy 2008). En grupp med stort inflytande på 70-talets omslagsdesign var den 

brittiska designbyrån Hipgnosis, som till stor del baserade sin design på fotografi. 

Hipgnosis’ Storm Thorgerson och Aubrey ”Po” Powell kommenterar sin syn på 

omslagsdesign och det faktum att de saknade utbildning inom grafisk design:  

 
 
Arbitrary shapes, bars and blocks, outline or shadow, capitals or italics and 
any other niceties of the design tradition were unknown to us – instead we 
were interested in the emotional and/or conceptual side of things and were 
obsessed with images and narrative implications of that imagery  
(Thorgerson & Powell 2008 ).  

 

Hipgnosis omslag byggde ofta på specifika idéer, och för och för att kunna visualisera 

dessa omgav man sig av diverse medarbetare inom designområdet (retuscherare, 

fotografer, typografer, illustratörer med flera). I och med dessa samarbeten kunde byrån 

vara varierande och få en stilmässig bredd i omslagen. Hipgnosis använde sig av 

fotografi, retusch och fotomontage på ett sätt som tidigare inte gjorts inom 

omslagsdesign och designbyrån lade stor vikt vid musiken och hur den kunde 

manifesteras; via omslaget ville man kommunicera artisternas filosofi. Mot slutet av 70-

talet hade byrån utvecklats och jobbade med enorma projekt där idéernas visualisering 

var det primära i designarbetet (Thorgerson & Powell 2008). 

 

Rockmusiken blev under 1970-talet allt mer storskalig. Stora band spelade på större 

arenor och hade 20-minuterslåtar på repertoaren. Genesis, Pink Floyd, Emerson, Lake & 

Palmer var band som jobbade på den överdådiga skalan och Hipgnosis gjorde 

skivomslag för flera av dessa ”jättar”. Rockmusiken dominerades också allt mer av 

”radiovänlig” rock/popmusik (med band som Chicago, Bread och Toto) som höll sig i 

mainstreamfåran med en huvudsakligen vuxen publik. Som en reaktion på 

mainstreammusiken och den ambitiösa arenarocken kom i slutet på 70-talet punken och 

med den ett mer jordnära förhållningssätt till musiken och därmed även till 

omslagsdesign. ”No-expense spared art direction” som Thorgerson och Powell kallar 
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det, låg inte längre rätt i tiden vilket ledde till att Hipgnosis avvecklades 1982 

(Thorgerson & Powell 2008). Storm Thorgerson är dock fortfarande aktiv och har under 

00-talet designat skivomslag för bland annat band som Mars Volta, Muse och 

Audioslave. 

 

Även om Hipgnosis är kända för sina surrealistiska och fantasifulla bilder, ofta skapade 

med hjälp av stora ekonomiska och personalmässiga resurser, är det två omslag med ett 

annat formspråk, som idag kan anses vara mest stilbildande av byråns omslag från 70 

talet. Dessa är Pink Floyds Atom Heart Mother från 1970 respektive XTC’s Go2 (se 

bildförteckning: 11) från 1978 (Shaughnessy 2008). Dessa två omslag är annorlunda i 

att de präglas av ett mer anspråkslöst uttryck; Atom Heart Mother pryds av ett foto av 

en ko, som med sin bakdel mot betraktaren vänder sig om och betraktar betraktaren. 

Bandets namn står heller inte att läsa på omslaget i originalutgåvan. Bandet XTC’s Go2 

är i sin tur ett av Hipgnosis mer sällsynta formgivarjobb för ett band i new wave-

/alternativpopgenren. Skivan är svart med en vit skrivmaskinstext över hela omslaget, 

en text som självironiskt förklarar vad skivomslaget i grund och botten är till för, med 

andra ord för att locka kunden att köpa skivan och på så sätt ge ekonomisk vinst för 

band och skivbolag. Skivan Go2 är främst ihågkommen för just sitt fyndiga omslag och 

kanske mindre för själva musiken (AllMusic 2010).  

 

”Punktering” 
 
Som tidigare nämnts blir populärmusiken mer mångfacetterad under 70-talet, till viss 

del på grund av teknikutvecklingen, till exempel börjar elektroniska instrument som 

synten att användas i högre utsträckning. Mainstreamrocken och de stora skivbolagen 

blev dominerande på marknaden och en stor del av rockmusiken blev mer pompös, 

slätstruken, och inställsam. Med en återgång till det enkla och ursprungliga i musiken 

revolterade punken, framförallt den punk som utvecklades i Storbritannien, mot denna 

trend och gav rockmusiken ny livskraft. Johansson (2010) menar att den konstnärlighet 

som under 1960-talet hade växt fram på en undergroundnivå fick en nytändning med 

punkrörelsen på grund av att det här fanns ett intresse för alternativt mode, poesi, 

skapandet av tidskrifter (fanzines) och en vilja att hitta nya sätt att framföra musik på.  
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Enligt Ohrt kunde man generellt se två huvudsakliga kategorier i punkens skivomslag: 

dels ett foto (ofta svartvitt) av bandet placerade i en ”tröstlös” omgivning för att 

markera musikens tillhörighet i underklassen (exempelvis The Clash - The Clash 

(1977), The Ramones- Ramones (1976), The Dead Boys - Young Loud and Snotty 

(1977), se bildförteckning: 12), dels en andra kategori där omslaget gav intryck av att 

vara så enkelt och billigt framställt som möjligt, med geometriska former och starka 

färger som designelement. Det senare som en reaktion på avancerade och påkostade 

omslag som till exempel de från Hipgnosis (Ohrt 1977) (The Sex Pistols - Never Mind 

the Bollocks Here's the Sex Pistols (1977), Buzzcocks - A Different Kind Of Tension 

(1979), Sham 69 - That’s Life (1978) med flera, se bildförteckning: 13). Denna typ av 

enkla men omedelbara design fungerade också på den mindre och billigare 7- tums 

singeln som blev ett populärt format inom den alternativa musikscenen (Azzerad 1993). 

Punken var i mångt och mycket en ”gör det själv”-anda vars uttryck kom att inverka på 

populärkulturen i stort och inte minst inom ett område som grafisk design. Punkrörelsen 

hämtade tydlig konstnärlig inspiration till musikaliska och visuella uttryck från bland 

annat dadaismen och exempel på detta kan bland annat ses i omslaget till Siouxsie and 

The Banshees singel Mittageisen/ Love in a Void  (1979), vilket baserades på ett 

montage (från 1935, förf. anm.) skapat av tyske dadaisten John Heartfield (Johansson 

2010), (se bildförteckning: 14). 

 

Punken blir ”konstigare”  
 
Den energiska och aggressiva punken kom snart att bli allt mer nyanserad och fler band 

började gå mot en experimentell form av punk och blanda in influenser från olika 

genrer. ”Stämning och uttryck” blev viktigare än ”ilska och energi” (AllMusic 2010). 

Band som Joy Division och The Cure hade rötterna i punken men började använda sig 

av syntar, något som dittills varit bannlyst i den opretentiösa punkmusiken. Denna så 

kallade “post-punk” lade grunden för dagens indiemusikscen då den tog avstamp i enkel 

rock och hade influenser från jamaicansk dub och reggae, disco och artister som David 

Bowie och Roxy Music (AllMusic 2010). På samma sätt som musiken kan sägas vara 

en konstnärligare form av punk, återspeglas även detta i bandens skivomslag, vilka har 

ett enkelt formspråk likt det hos punken men med större influenser från konstriktningar 

som futurism och minimalism (exempel: Joy Division - Unknown Pleasures (1979), 

Talking Heads -Talking Heads 77 (1977) och The Cure - Boys Don’t Cry (1980), se 
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bildförteckning: 15). Med denna mer “intellektuella” form av punk kom också mer 

annorlunda omslag och under 1970-talet fanns hos de alternativa musikerna många 

gånger en tydlig koppling till konstvärlden, både musikaliskt och visuellt (Johansson 

2010).  

 
”Dominance and submission” 
 
1970-talet var det årtionde då musikbranschen kom att få den struktur som den har idag 

och ett fåtal bolag kom under mitten av 70-talet att få en allt större roll på 

skivmarknaden. Mindre skivbolag köptes upp av större, som i sin tur köptes upp av 

ännu större koncerner, främst inom elektronikbranschen (Malm 2010) vilket innebar att 

ett och samma bolag kunde styra hela produktionskedjan, med inspelningsstudior, 

skivtillverkare, distribution, detaljhandel, radiobolag och så vidare. Marknaden 

förändras ständigt, men idag domineras musikmarknaden av ett antal av dessa storbolag, 

så kallade majorbolag, varav de fyra största (2009) är Sony BMG, Universal Music 

Group, Warner Music Group och EMI (Forsberg & Karlsson 2010). Den kreativitet som 

hade funnits inom den populärkulturella konstvärlden under 1960-talet kom på många 

sätt att försvinna på grund av att många band som tidigare befunnit sig på en 

undergroundnivå kommersialiserades under 1970-talet (Johansson 2010). 

 

CD:n tar över LP:ns roll som musikmedium 
 
Den kommersiella musiken under 1980-talet byggde vidare på 1970-talets tankar om 

varumärke och imageskapande genom fotobaserade omslag och tydlig exponering av 

artisten (se bildförteckning: 16). Majorbolagens kontroll över marknaden ökade och det 

blev under 80-talet vanligare hos designstudios och reklamfirmor att jobba med 

varumärken. Man skapade ett enhetligt formspråk vilket man sedan använde sig av i alla 

produktioner (Eckerström 1999) och detta varumärkesbyggande kan också ses i att 

logotyper började användas mer flitigt för både band och artister, något som under 70-

talet främst kan sägas förknippas med band inom hårdrocksgenren. 

 

Under 80-talet skedde omvälvande förändringar i musikindustrin i och med nya mediers 

introduktion på marknaden. Under 70-talet hade kassettbandet börjat användas som ett 

komplement och ett smidigare alternativ till LP- skivan och 1979 introducerades Sony 

Walkman (portabel kassettbandspelare), som nu gjorde det möjligt att bära med sig sin 
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musik och lyssna på den i hörlurar. 1981 startade MTV (Music Television) sina 

sändningar i USA (Nationalencyklopedin 2010) och kom på ett radikalt sätt att förändra 

möjligheterna för hur band och artister kunde marknadsföras. Nu blev musikvideon allt 

viktigare som marknadsföringsverktyg för musikbranschen (Malm 2010). Att LP-skivan 

förlorade sin dominerande ställning på musikmarknaden berodde dock nästan 

uteslutande på att CD:n (Compact Disc) introducerades 1983. Enligt RIAA (Recording 

Industry Association of America) hade CD:n år 1985 en marknadsandel på 3 % av den 

amerikanska musikförsäljningen, medan LP:n hade 26 % (förinspelade kassettband och 

singlar stod för resten av försäljningen). Fyra år senare, 1989, var rollerna praktiskt 

taget ombytta då CD:n stod för 26 % av marknaden och LP:n hade decimerats till 4 % 

(Selsky 1990).  

 

CD:ns introduktion på marknaden var en stor händelse inom musikindustrin när den 

lanserades 1983 av Sony/Philips. LP-formatet hade då varit det rådande musikmediet 

sedan 1950-talet och i jämförelse med LP:n var CD:n liten (12 cm i diameter), slitstark 

och lätthanterlig. Den kom snart att dominera marknaden. Det digitala ljudet hos det nya 

formatet sades (av skivindustrin) vara överlägset det analoga hos LP:n och många 

hävdade att detta skulle innebära slutet för vinylskivan (Yochim & Biddinger 2008), 

CD:n hade det moderna utseendet och storleken till sin fördel. Utvecklingen av 

teknologin gick snabbt och priserna på spelare sjönk fort och redan 1987 fanns CD-

växlare och portabla spelare på marknaden (Yochim & Biddinger 2008 se Fantel, 1987). 

CD:n hade praktiska fördelar framför LP:n, men det står klart att det inte enbart var 

konsumenternas efterfrågan som gjorde att försäljningen plötsligt sköt i höjden. För 

musikindustrin innebar CD:n stora ekonomiska möjligheter, då konsumenterna nu 

skulle börja ersätta sina LP-skivor med CD. Enligt Kembrew McLeod inrättade 

majorbolagen en ny policy för att påskynda försäljningen. Skivbolagen hade dittills 

tillåtit återförsäljaren att returnera osålda skivor till bolaget, då majoriteten av skivor 

som släpptes inte slog kommersiellt, men denna returprincip togs nu bort, vilket gjorde 

det svårt för skivhandlare att tillhandahålla LP utan att ta stora ekonomiska risker 

(McLeod 2005). 
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1990-talet- ”liket lever” 
 
Enligt en artikel i Rolling Stone publicerad 1995 kunde man i USA skönja en smärre 

comeback för den ”dödförklarade” LP-skivan. Nyförsäljningen ökade mellan 1993 och 

1994 med 80 %. LP:n hade dock vid det här laget en försvinnande liten del av den 

amerikanska marknaden med 0,2 % (Puterbaugh 1995). Under tidigt 90-tal fick 

indiemusiken ett större kommersiellt genomslag och många idag välkända indie- och 

grungeband uppmärksammades och fick en större publik, vilket kan vara en förklaring 

till en ökning av LP-försäljningen. Det fanns på den alternativa musikmarknaden ett 

fortsatt intresse av LP:n som medium och formatet föredrogs även av många musiker. 

Populära band med rötter i den alternativa musikscenen som Pearl Jam och Dinosaur Jr 

släppte sina album på LP innan de gavs ut på CD och kassett, Soundgardens album 

Superunknown och Sonic Youth’s Dirty innehöll bonusspår på LP-utgåvorna och Alice 

In Chains’ Jar of Flies utkom med en bonus EP (Puterbaugh 1995). Sonic Youth 

samarbetade också med olika konstnärer inom video- och skivomslagsproduktion och 

Johansson (2010) menar att kulmen på konstnärligt orienterade skivomslag inom 

kommersiell populärmusik nåddes under tidigt 1990-tal. Neutral Milk Hotel - In The 

Aeroplane Over The Sea (1998) och Pixies- Doolittle (1989) är exempel på band inom 

indie/alternativgenren med sällsam skivomslagsdesign (bildförteckning: 17).  

 

Det var till stor del vinylskivan i egenskap av samlarobjekt gentemot CD:n som drev 

denna comeback. Flera band utnyttjade förpackningens och även skivmediets 

designmässiga möjligheter med färgad vinyl, som Smashing Pumpkins’ Siamese Dream 

vilken bland annat utgavs på röd vinyl och L7’s Hungry For Stink i en blå variant. 

Vinylskivorna hade främst en marknad hos oberoende skivbutiker. Geoffrey Weiss, 

product manager för Warner Bros hävdar att man erbjuder ett alternativ som en 

konsumentgrupp har blivit nekad, att det inte var fråga om någon återuppståndelse av 

vinylen. Weiss menar att efterfrågan alltid hade funnits men att musikindustrin först nu 

börjat tillgodose behovet (Puterbaugh 1995). 

 

En ytterligare effekt av indiescenens popularitet under tidigt 90-tal var 7-tums singelns 

återvunna status i alternativa musikkretsar. Singlarna var en viktig del i 1970-talets 

punkvåg och 90-talets alternativscen präglades till stor del av samma ”gör det själv”-

anda. Skivbolaget Sub Pop Records startade sin ”Singles Club” där man varje månad 
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gav ut limiterade singlar från band som Sonic Youth, Nirvana och Soundgarden och 

även här hade samlarvärdet en viktig del i intresset, singlarna hade designmässigt en 

relativt stor yta jämfört med CD-fodralet. Vissa band specialdesignade omslagen och 

dessa kunde medföljas av foton, texter och till och med noveller i flera delar (Azzerad 

1993).   

 

Även de större bolagen använde 7-tumssingeln som ett sätt att marknadsföra sig mot 

undergroundmarknaden och för att få uppmärksamhet hos dåtidens trendsättare. 

“Coolheten” hos formatet hade betydelse och Tom Hazelmyer från (det mindre) bolaget 

Amphetamine Reptile sätter ord på detta fenomen:  

 
 …There’s something that’s deep down cool about it that’s not there with a 
CD. There’s just something about holding a snappy fucking single in your 
hands (Hazelmeyer i Azzerad 1993). 

 
 
Det nya intresset för vinylskivan 
 
00-talet - internetinverkan 
 
Under början av 2000-talet började digitala format som MP3 göra sig alltmer gällande 

för musikkonsumtion och idag distribueras en stor del av musiken via internet. 

Shaughnessy & House (2003) menar att den omfattande illegala nedladdningen av 

musik under början av 00-talet var positiv för utvecklingen av skivomslagsdesign då 

bolag som ligger någonstans mellan de kommersiella jättarna och ”underground”-

etiketter inspirerades till nytänkande design och ökad kvalitet i skivomslagen för att 

söka konkurrera med de illegala nedladdningarna. Internetanvändningen har kommit att 

påverka möjligheterna till marknadsföring och spridning av musik för mindre bolag och 

band (till exempel via MySpace) samtidigt som majorbolagens ställning på marknaden 

har påverkats starkt (McLeod 2005). 

 

Utbudet av filer för laglig nedladdning eller för så kallad streaming på nätet ökar idag 

ständigt där musiktjänster som bland andra Spotify och iTunes har kommit att bli 

betydande aktörer. Parallellt med utvecklingen av mjukvara för musiklyssning har 

tekniken utvecklats fort på hårdvarufronten (mediaspelare, mobiltelefoner, datorer, med 

mera ). Internet och ny teknik medför att musiken blir portabel och ständigt finns 
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tillgänglig. Dessa är faktorer som förklarar den digitala musikkonsumtionens 

genomslag.  

 

Enligt en artikel i Dagens nyheter (publicerad i augusti 2010) har den digitala 

musikförsäljningen ökat med mer än 100 procent i Sverige under 2010. Lisa Cronstedt 

på skivbolagens branschorganisation Ifpi (International Federation of the Phonographic 

Industry) menar att den fysiska försäljningen har gått ned till förmån för digitala källor 

som just Spotify och iTunes. I en studie som gjorts hävdar 68 procent av de tillfrågade 

att de lyssnar på mer musik sedan de börjat utnyttja streaming av musik via nätet och att 

72 procent av dessa upptäcker musik de tidigare inte lyssnat på. Enligt Ifpi har den 

digitala försäljningen fördubblats i Sverige det senaste halvåret, vilket utgör 32 procent 

av den totala försäljningen av musik i Sverige (Walukiewicz 2010).  

 

Då utvecklingen enligt artikeln visar på ett ökat musikintresse skulle detta även kunna 

vara till fördel för LP-försäljningen vilket också siffror visar: statistik från Ifpi visar att 

försäljningen av nyproducerade vinylskivor år 2009 var drygt fem gånger så stor 

jämfört med år 2006 (7 000 sålda ex år 2006 och 36 000 sålda ex år 2009) hos svenska 

skivbolag (Rörbecker 2010). Artikeln visar också att den analoga vinylskivan och den 

digitala konsumtionen gynnar och även på sätt och vis kompletterar varandra; idag 

medföljer ofta en kod till LP:n för att konsumenten ska kunna ladda ned albumet i 

digital form, ett enkelt sätt att få sin musik i ett mer portabelt format. I USA såldes 2,5 

miljoner LP-skivor 2009, vilket var 33%  mer än föregående år, 2008 (Nielsenwire 

2010). 

 

Mycket tyder på att icke-skivbaserade format kommer att ersätta CD:n som 

dominerande musikmedium. När CD:n introducerades på 1980-talet var det också 

industrin som var den drivande faktorn, inte konsumenterna i första hand. Priset på CD 

har även under hela dess existens på marknaden hållits på en hög nivå och med tiden 

snarare ökat istället för att minska. I USA fanns hos landets största bolag en medveten 

strategi för att hålla priserna uppe (McLeod 2005). Hans Ljung, skivhandlare i 

Linköping, har sett en stor nedgång i CD-försäljningen i och med de internetbaserade 
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formatens intåg. Enligt Hans har det varit förhållandevis lätt för konsumenterna att 

överge CD-formatet då det saknar den känsla och upplevelse som LP-formatet ger1. 

 
Collect, Select, Reflect – att samla skivor i en digital samtid 
 
Att samla på skivor har länge varit en vanlig företeelse hos musikintresserade 

konsumenter. Då CD:n tog över LP:ns roll utvecklades en omfattande begagnatmarknad 

för LP-skivan med en trogen skara konsumenter och många skivor har med tiden blivit 

begärliga samlarobjekt, då de inte längre tillverkas. Internet har haft, och har idag stor 

betydelse för handeln med gamla och nya LP-skivor och rariteter och ”svåra” skivor kan 

lättare nås av intresserade. I Sverige har det sedan länge arrangerats skivmässor i flera 

städer, och nya mässor fortsätter att startas. Mässorna har traditionellt till stor del 

besökts av de mer ”inbitna” äldre samlarna, främst män (de som aldrig slutade köpa 

vinylskivor även då CD:n tog över). 

 

Hans Ljung har arrangerat skivmässor i Linköping i 25 år och han ser ett ökande 

intresse för vinylskivor. Rent allmänt har besökarantalet på mässan stigit under början 

av 2000-talet, men även andelen yngre entusiaster i åldern 17-25 är större än tidigare - 

en ny generation skivköpare som han ser det. Från att ha varit en männens värld har 

även antalet tjejer på mässan ökat, något som Hans ser som positivt. Originalutgåvor 

eller speciella pressningar får också allt mindre betydelse för köparna, något som annars 

brukar vara mycket begärligt hos många mässbesökare. Alltså är det fler besökare som 

inte främst är intresserade av speciella objekt med högt samlarvärde utan för att de helt 

enkelt uppskattar LP:n som format2. Arne Olin (innehavare av Lilla torgs seriemagasin i 

Malmö) anser också att LP-köparna är yngre idag, att det finns många i åldern 16-20 år 

som inte har vuxit upp med vinylskivor som ändå är intresserade. Enligt Olin laddar de 

antingen ner musiken via nätet, eller köper den på vinylskivor. CD är något som de har 

”gått i från” (Grönlund 2008). 

 

En helhetsupplevelse 
 
Då skiventusiaster ska beskriva varför de uppskattar vinylskivor tar de enligt Yochim 

och Biddinger (2008) ofta upp egenskaper som kan sammankopplas med mänskliga 

                                                 
1  Hans Ljung, skivhandlare. Samtal den 15 april 2010 
2  Hans Ljung, skivhandlare. Samtal den 15 april 2010 
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kvaliteter; känsla, gemenskap, äkthet och dödlighet (emotions, community, authenticity, 

mortality). Yochim och Bidinger skriver: 

 
We argue that when vinyl collectors expound upon the aesthetic, tactile and 
sonic superiority of records, they are not simply romanticizing the past but 
are articulating an abstract relationship between technology and humanity by 
grounding it in more concrete qualities (Yochim & Biddinger 2008). 

 

I boken Empire Of Dirt- The Aesthetics and Rituals of British Indie Music, om den 

brittiska indiemusikscenen, förs åsikten fram om att vinylen är ett ”organiskt” medium 

då man på skivan kan se spåren rent fysiskt, vilket i detta exempel jämförs med den mer 

”sterila” ytan som CD:n har (Fonarow 2005). Detta kan idag även sägas gälla för MP3 

och liknande filformat som i jämförelse kan uppfattas som förhållandevis abstrakta.  

Skivsamlaren Jonas Stål betonar också vikten av känslan hos LP:n:  
 

 
CD är på nåt vis känslolöst nästan psykopataktigt, medan vinyl är värme och 
kärlek. CD kopplar jag samman med det moderna samhällets stress osv. även 
fast det numera är MP3 och strömmande ljud som gäller. Vinyl är progressivt 
på det sättet för det kräver din tid och engagemang. Att du låter skivan tala 
för sig och inte mitt i storstadsvimlet i MP3-spelaren eller i CD-spelaren i 
bilen. Vinyl kräver tid1.  

 

Den konsumentgrupp som idag köper LP tycks vara mer heterogen än på länge. Något 

som köparna har gemensamt är dock ett genuint intresse för musik och den digitala 

musikkonsumtionen kan medföra ett ökat behov av mer ”äkta” musikupplevelser. Under 

00-talet har det till exempel skett en markant ökning av musikfestivaler i Sverige 

(Sydsvenskan 2009). Livespelningar och vinylskivor är något som hos många musiker 

och musikintresserade markerar äkthet och genuinitet och i och med intresset för att 

uppleva musik på detta sätt bekräftas på sätt och vis också musikens värde.  

 

Den fysiska känslan och övriga attribut hos LP-formatet bildar en helhet och 

skivomslaget är en starkt bidragande orsak till denna helhetskänsla. Då LP-formatet är 

en fysisk produkt som konsumenten köper, äger och samlar på, till skillnad från 

”streamad” och nedladdad musik, medför detta ett behov av genomtänkt och säregen 

design som finns kvar så länge skivan gör det. 

 
 
                                                 
1 Jonas Stål, skivsamlare. E-mail den 14 september 2010 



Examensarbete Vikten av det visuella - skivomslagets bilder och dess betydelse för LP-skivan som musikmedium 
Anna Tim 2011, Grafisk design & kommunikation, Linköpings Universitet 
 

 27

3. Diskussion: skivomslaget - konst, reklam eller mittemellan  
 
Kulturell och historisk betydelse 
 

Skivomslagsdesign speglar på många sätt rådande kulturströmningar och även 

samhälleliga förändringar, och genom att studera designen från 1950-talet och framåt 

ser man exempel på hur rocken utvecklades från att vara en ungdomskultur till en 

alltmer, både mångfacetterad som allmän kultur. Omslagens bildvärd lånar stildrag och 

element från existerande konst, men omslagsdesignen skapar också sina egna 

konstuttryck. Under 1960-talet skedde stora samhälleliga förändringar i USA och 

Europa vilket ledde till ett friare tänkande i musik och design. Hippierörelsen med de 

psykedeliska influenserna påverkade starkt även kommersiell formgivning vilket kan 

ses i många skivomslag under denna tid. Idéer om ett mer jämställt samhälle och sexuell 

frigörelse utvecklades och rock- och populärmusiken var en del av denna utveckling. 

Det finns således en historia kopplad till skivomslaget som stärker dess roll som 

kulturföreteelse, konstföremål och imageskapare. 

 
Massproducerad design/folklig konst 
 
Skivomslagsdesign som konstform är något som många gånger har diskuterats och den 

populärkulturella konstvärlden fick länge kämpa för att dess produkter skulle accepteras 

som konst (Johansson 2010). Gary Freiberg, skiventusiast och historiker betonar i en 

intervju från 2008 omslagets konstnärliga och kulturella signifikans.  

 
It’s the most personable art form there is. We can appreciate the Rembrandt’s 
and Picasso’s as fine art but we don’t relate to their work personally, we 
don’t attach our emotion with fine art. Music is the primary vehicle to our 
memory of good times and good people…  

 

Skivomslaget blir därmed en del av den emotionella kopplingen till musiken (Freiberg i 

Benson 2008). Om skivomslagsdesign betraktas som en konstform är den en av de mer 

omfattande och breda konstformerna och det finns en stor stilmässig variation vad gäller 

den typ av bilder och design som används. Den enda begränsningen som finns är ytan, 

vilket i och för sig många omslagsdesigners trotsat genom speciell utformning av själva 

kartongen. Det är också konst som, till skillnad från konst i traditionell bemärkelse, en 

betydligt större grupp konsumenter har haft möjlighet att köpa. Populärkultur riktar sig 

till den breda allmänheten och därför blir pop- och rockmusik och dess förpackning en 
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konstform som ofta inte gör någon skillnad på konsumentens ekonomiska eller 

samhälleliga ställning.  

 

På många sätt har skivomslaget haft en viktig funktion i att sprida bildkultur. Men 

skivomslag (i form av både CD och LP) förekommer allt mer sällan i samband med 

musiklyssnande, vilket gör att en källa till historisk och samtida bildkonst blir mer 

sällsynt för gemene man (för exempel se bildförteckning: 18). ”Streamad” och 

nedladdad musik presenterar i allmänhet omslaget i form av en liten ”ruta” i samband 

med låtlistan vilket därmed gör bilden till en mindre del av upplevelsen. Då det hos de 

digitala musikfilerna länge har saknats albumkonst, har detta även varit en bidragande 

orsak till att minska värdet av musiken för konsumenten: ”If it looks so bad, why 

shouldn’t it be free?” (Alleyne 2009). Thorgerson menar också att omslagen är den 

första kontakt vissa ungdomar får med visuell konst, då de i allmänhet inte är en grupp 

som besöker konstgallerier eller läser konstböcker (Thorgerson & Dean 2008).  

 

Skivomslaget ”utger sig” inte heller för att vara ett konstverk, det primära är musiken 

och omslaget har kommit att bli en yta för att (om man så vill) förmedla och återspegla 

musiken form- och bildmässigt. Dess primära syfte kan sägas vara att sälja musiken, 

men omslaget har under sin existens kommit att bli något eget, något mer än bara en 

förpackning. Ändå har det hävdats att det inte är fråga om konst överhuvudtaget, utan 

just bara en förpackning. Fotografen Brian Griffin säger till exempel i The Ultimate 

Album Cover Album att det trots allt handlar om förpackningsdesign: ”You’re selling 

cornflakes…” (Griffin i Dean & Howells 1987). Nylén kan sägas ha en liknande syn 

som Griffin då han skriver i Ytan som livshållning: Texter om skivomslag;  

 
… det är ingen idé att upphöja skivomslagen till konst. Det är fråga om en 
fungerande bildkommunikation. …Bilder som inte begär att bli respekterade. 
Bilder som tål att tänkas på, älskas, glömmas bort, spilla kaffe på (Nylén 
1977).  

 

Till viss del kan man hålla med om Nyléns inställning till omslaget som 

konsumtionsvara, i synnerhet då LP:n under 1970-talet hade sin absoluta storhetstid. 

Produktionen av LP-skivor var enorm jämfört med idag och då skivor under denna tid 

var det primära mediet för musik, torde de flesta konsumenter ha köpt det album de 

ville ha oavsett hur omslaget såg ut. Dock gjorde det stora utbudet av skivor att 
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omslagen måste sticka ut och synas, vilket skulle kunna öka och stimulera de 

konstnärliga ambitionerna och utmana till nytänkande design.  

 
In the pre-digital dark ages, album covers dripped with significance and 
cultural heft, and today covers from that era occupy an unique and 
unassailable position in the history of graphic design and visual 
communication (Shaughnessy 2008).  

 

Ett stort utbud av produkter kan likväl i längden leda till likriktning i designen, speciellt 

med tanke på att ett fåtal majorbolag hade kommit att dominera marknaden under 1970-

talet. Före MTV och internet var också LP-omslaget det främsta sättet att som band 

exponera sig visuellt (Shaughnessy 2008), vilket gjorde omslaget till en betydligt 

viktigare del av marknadsföringen än idag. Och försök att marknadsföra sig ”rätt” kan 

därför leda till att man inte vågar sticka ut, säljaren anpassar sig till vad denne tror eller 

anser att konsumenten efterfrågar. Många 70-tals omslag är därför, precis som Nylén 

hävdar, snarare reklam än konstföremål med ”kulturell tyngd”.  

 

Discomusikens skivomslag under 70-talet präglades till stor del av bilder på vackra 

människor, glitter, glamour och element hämtade från diskoteken. Omslagen 

kritiserades ofta för det ”verklighetsfrämmande” i designen men denna verklighetsflykt 

var inget nytt, vilket den psykedeliska stilen under 60-talet kanske är det tydligaste 

exemplet på. Discomusiken var dansmusik och omslagen skulle reflektera detta; ”…en 

rytmisk-bølget, chokolade-brun krop opfordrer os til at springe ud i dansen.” (Sørensen 

1981). En koppling kan ses till den tidiga rockens enkla omslag eller dagens 

”dansmusik” och dess visuella uttryck, bilderna är ofta inte särskilt intressanta ur ett 

konstnärligt perspektiv, men kan förstås vara det på andra sätt. De ”smaklösa” eller 

konstnärligt ”ointressanta” omslagen kan också fylla en nog så viktig funktion i form av 

tidsdokument (och kanske som underhållning) (se bildförteckning: 19). 

 

Den stora variationen i stil och uttryck som trots allt finns hos omslagen är givetvis ett 

resultat av de konstnärer som skapat dem, varav endast ett fåtal tas upp i den här 

uppsatsen. Många skivomslag har skapats av personer som inte har haft just grafisk 

form som sitt huvudsakliga yrke (Thorgerson & Dean 2008) och denna faktor har gett 

upphov till många radikala omslag. Att inte känna till, eller att helt enkelt strunta i 

rådande konventioner, regler för marknadsföring och hur en förpackning eller ett 
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omslag bör formges, har lett utvecklingen framåt inom skivomslagsdesign såväl som 

inom andra konst- och designområden. LP-omslaget har också gett möjligheter till en 

”fri” typ av formgivning och sedan 1960-talet har det egentligen inte funnits några 

regler för hur ett omslag får eller bör se ut.  

 

Vikten av det visuella 
 
Ju längre fram i musikhistorien vi kommer desto svårare blir det att se övergripande 

omslagstrender. Då nya genrer och stilar ständigt utvecklas skapas också subkulturer 

vilka skapar sina egna koder och estetik, som till exempel de hos hårdrocken, 

discomusiken eller punken. Den ökade uppdelningen av rock och populärmusik som 

skedde under 1970-talet (och med den ett större behov av imageskapande) lade till stor 

del grunden för att vissa uttryck idag är vanligt förekommande eller representativa för 

en viss genre eller subgenre. Allmänna trender i mode, kultur, konst och design 

påverkar också omslagsdesign men vissa musikgenrer har utvecklat ett eget formspråk, 

uttryck och koder som är tämligen oberoende av allmänna trender och mode. Ett (något 

generaliserande) exempel på detta kan vara att Power Metal-skivor ofta kännetecknas av 

illustrerade omslag med fantasifulla motiv, eller att det inom en genre som Gangsta Rap 

istället är foton på artisten som är mer vanligt förekommande, detta för att till köparen 

signalera vad för slags musik omslaget rymmer (Nilsson & Nordgren 1981). Dessa 

visuella uttryck som idag kan förmedlas via andra och betydligt fler medier har tidigare 

främst kommit till uttryck via skivomslagen. Ett annat exempel är de visuella attributen 

hos den tidiga punken som i slutet av 1970-talet kom att bli ett viktigt sätt att förstärka 

musikens genuinitet och rebelliska natur. På ett liknande sätt som de inställsamma 50-

talsomslagen gav vissa artister en ofarlig image kunde band inom punkrörelsen med 

provokativa visuella attribut i kläder och skivomslag i stället bygga en ”farlig” image 

som bröt mot konventionerna och tilltalade till en ung publik. Genom skivomslagen 

kunde också den ofta samhällskritiska punkmusikens budskap förstärkas och visuella 

punkattribut används än idag, men till stor del i kommersiella syften.  

 

CD:ns och storlekens betydelse 

Synen på LP-omslaget som konst och att LP-skivan idag kan sägas ha en form av 

retrostatus har även att göra med att CD-skivan (och sedermera andra digitala format) 
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tog över LP:ns roll som massproducerat musikmedium. LP:n blev med detta mer 

sällsynt för den allmänna skivkonsumenten och omslagets form- och bildmässiga 

egenskaper har fått en större betydelse än skivans egenskap av medium för musik. 

CD:ns omslag i kontrast till LP:ns är också en faktor som tas upp av formgivare och 

skivköpare när det gäller möjligheter till visuell kommunikation; det mindre formatet 

hos CD:n ger en mer begränsad yta till konstnärligt uttryck i omslagsdesignen. Roger 

Dean, mest känd för sina omslag för bandet Yes kommenterar detta i en intervju från 

2008;   

 
It is a great shame CDs replaced vinyl. There just isn’t the space to display 
grand designs anymore. By the time you put on the bar codes and stickers, 
there’s not much left. It was great fun being given such freedom (Roger Dean 
Master of Rock 2008). 

 

Det finns också nostalgiska aspekter i intresset för skivomslag och begagnade LP-

skivor. I och med att en produkt blir omodern kan även design som kanske tidigare 

ansetts vara ful eller ”kommersiell” få en högre status och upphöjas till konst på grund 

av detta. Frågan är om CD-skivan kommer att få en liknande status som den LP:n har 

idag då nyproducerade CD-skivor spelar en allt mindre roll på marknaden i och med 

musikdistributionen via internet. Detta bäddar även för en omfattande begagnatmarknad 

för CD:n och av nostalgiska skäl kan även CD:n komma att få status som samlarobjekt.  

 
 
4. Tillbaka till framtiden - slutsatser 
 

Trots hårdlanseringen av CD:n under 1990-talet fortsatte många mindre skivbutiker att 

distribuera vinylskivor, vilket även gäller för många av de oberoende skivbolagen. Att 

driva ett oberoende skivbolag innebär en större frihet vilket Joel Carriere vid 

Kanadensiska Dine Alone Records kommenterar i en intervju från 2010. Bolaget 

började släppa album på vinyl då marknaden var förhållandevis liten och Carrerie menar 

(något skämtsamt) att en av fördelarna med att äga ett oberoende skivbolag är att (fritt 

övers.) ”du kan ta beslut som inte är särskilt smarta ur ekonomisk synvinkel” (Hennessy 

2010). En inställning som dock visade sig vara förnuftig på längre sikt. 

 

De siffror som visar på vinylskivans ökade försäljning, både på den svenska marknaden 

och på den amerikanska gäller de stora etablerade bolagen, vilka tycks följa i de 
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oberoende bolagens fotspår. Möjligen är det så att majorbolagen använder sig av LP:n 

som ett sätt att mildra effekterna av nedgången i skivförsäljning (CD).  

Att form och utseende är viktig för försäljningen blir tydligt och det satsas allt mer på 

exklusiva utgåvor av LP, högre skivkvalitet, bonusspår, ”gatefolds” (se s 14), med mera. 

Nyutgåvorna av klassiska album blir allt fler och både större och mindre skivbutiker 

(nätbaserade och fysiska) har idag ett betydligt större vinylutbud jämfört med hur det 

såg ut för bara ett par år sedan (Ramqvist 2008). Det är intressant att notera att det 

medium som skivbranschen i och med CD:ns lansering sökte fasa ut nu åter produceras 

och används som ett marknadsföringsverktyg. 

 

Då möjligheterna till marknadsföring idag är radikalt annorlunda än under 1970-, 80- 

och 90-talet, kan de konstnärliga uttrycken också få större utrymme hos de LP-skivor 

som nyproduceras. Till exempel har exponering av artisten på skivomslagen inte längre 

samma marknadsföringssignifikans vad gäller att locka till impulsköp av skivor. Att 

använda sig av ett foto av en människa eller ett ansikte är annars ett välanvänt 

marknadsföringssätt inom visuell kommunikation, till exempel inom tidskrifts- och 

magasinsdesign. Idag finns dock med största sannolikhet inte impulsköparna i lika hög 

grad bland skivkonsumenterna. Då de större bolagen nu har hakat på ”vinyltrenden” 

(Ramqvist 2008) skulle detta kunna leda till att fler konsumenter får upp ögonen för 

formatet och att nyskapande och annorlunda design får ett större utrymme även hos 

dessa bolag. Men det skulle också kunna leda till en ny ”kartongkarneval” (Eckerström 

1999), det vill säga då förpackning och extramaterial blir viktigare än kvaliteter i det 

visuella uttrycket. De mer påkostade utgåvorna av skivorna leder även till högre priser 

för konsumenten. 

 

Även om majorbolagen har fått upp ögonen för LP-skivans marknadsmässiga fördelar 

så är det, som det ser ut idag, trots allt på en mindre och alternativ marknad som LP:n 

och omslagskonsten har en framtid (Alleyne 2009). Formatet har på denna marknad stor 

betydelse, både för fansen och för musikerna: “Even without serious financial return, it 

would be difficult in the independent music scene not to offer vinyl since artists also 

enjoy the inimitable option.” (Hennessy 2010). Detta medför att okonventionella bild- 

och designlösningar också kan få ett större utrymme. Eftersom det idag är på en nischad 

eller ”alternativ” marknad som LP-skivor har sin främsta målgrupp återspeglas detta 

också till stor del i designen hos nysläppta album. Det faktum att man som konsument 
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också väljer LP som ett alternativ till MP3 och moderna media, innebär också att 

visuella uttryck hos LP-omslaget kan fungera som kontrast mot den mer kommersiella 

marknaden och de bilder denna förmedlar. Till exempel används illustration i hög 

utsträckning i dagens skivomslag, men mångfalden i bilduttryck är naturligtvis hög då 

pop/rockmusik idag är mer varierad än någonsin. Att använda sig av okonventionell 

skivomslagsdesign kan härledas till 1960-talet och The Beatles album Sgt pepper's 

lonely hearts club band : 

 
…då började skivbolagen förstå den kanske inte säljande, men åtminstone 
mytskapande potentialen i omslagen. Man började hyra in kända konstnärer 
och fotografer, formgivaren blev uppmärksammad och omslagen något man 
talade om. Andy Warhol kom med sin epokgörande skivomslagsestetik, 
Hipgnosis en diametralt annan (Rydell 2005). 

 

Denna ”ickesäljande” attityd till omslagsdesignen har till stor del påverkat det faktum 

att LP-skivan fortfarande säljer. Den design som har ansetts vara nyskapande eller 

radikal i sin samtid är också den design som idag har gjort att LP-omslaget har en roll i 

modern konst- och designhistoria 

 
The 21st century won't be like the '70s, which introduced some of the most 
iconic cover designs in the history of popular music. There are now more 
electronic distractions than ever, and the idea of playing an entire album 
while scrutinizing cover art and reading liner notes is becoming more archaic 
by the day (Alleyne 2009). 

 

Precis som Alleyne, anser många att skivomslaget har nått sin visuella höjdpunkt, och 

att skivomslaget har spelat ut sin roll. Men bevisligen är skivomslagsdesign mer levande 

under 00-talet än på mycket länge. Det mindre utbudet av nyproducerade LP-skivor 

idag gör att kvaliteten i omslagsdesignen generellt kan sägas ha en högre nivå (för 

exempel se bildförteckning :20) 

 
Alternativa aktörer på skivmarknaden har på många sätt varit drivande och är det 

fortfarande för rock- och popmusikens utveckling och dess bildmässiga uttryck i och 

med en större konstnärlig frihet i produktionen. Ett ökat risktagande i musik och design 

för utvecklingen framåt. Små skivbolag och mindre skivbutiker har även bidragit till att 

LP-skivor nyproduceras och att formatet fortsätter att finnas på marknaden. I och med 

internets utveckling har dessa aktörer fått ökade möjligheter att marknadsföra sig mot 

sina målgrupper, vilket leder till att LP:n kan fortsätta existera parallellt med den 
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digitala musikkonsumtionen (exakt hur länge är svårt att sia om). Därmed finns även ett 

behov av innovativ skivomslagsdesign, och med intresserade konsumenter följer 

intresserade producenter och vice versa. Och även om teknikutvecklingen gör att ett 

fysiskt musikformat som LP-skivan så småningom kan komma att ha spelat ut sin roll 

på marknaden så är skivomslaget troligen fortfarande relevant. För trots allt verkar det 

ändå finnas ett behov av bilder i samband med musikkonsumtion även i dagens 

digitaliserade och internetbaserade samhälle. Kanske är det så att musiken helt enkelt 

låter lite bättre med bildkonsten som följeslagare. 
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6. Bildförteckning 
 
Följande förteckning är länkar till bildexempel i uppsatsen. Om länken inte skulle 
fungera, gör en bildsökning på titeln. Länkarna fungerade korrekt senast 2011-02-07. 
 
1. Exempel på Alex Steinweiss formgivning: 
 http://alexsteinweiss.com/as_index.html 
 
2. Exempel på Reid Miles formgivning: 
http://www.hardformat.org/designers/reid-miles2/ 
 
3. The Chantels-We are the Chantels  
http://ratosreturn.blogspot.com/2009/10/we-are-chantels.html 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Please_Mr._Postman_album.JPG 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Love_-_forever_changes.jpg 
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http://tralfaz-archives.com/coverart/K/king_crimson_court.html 
 
c) Big Brother & the Holding Company - Cheap Thrills 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cheapthrills.jpeg 
 
6. a) Cream- Disraeli Gears 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:DisraeliGears.jpg 
 
b) Moody Blues - Days of Future Passed 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:TheMoodyBlues-album-daysoffuturepassed.jpg 
 
c) Pink Floyd - A Saucerful of Secrets 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saucerful_of_secrets2.jpg 
 
7. Rolling Stones- Sticky Fingers  
http://sleevage.com/the-rolling-stones-sticky-fingers/ 
 
8. The Velvet Underground – The Velvet Underground & Nico 
http://www.discogs.com/viewimages?release=1310278 
 
9. Exempel på “extravaganta” förpackningar 
 
a) Small Faces – Ogdens Nut Gone Flake 
http://www.discogs.com/viewimages?release=1994795 
 
b) The Wailers - Catch A Fire 
http://www.discogs.com/viewimages?release=2347245 
 
c) Paul Davis - Ride 'Em Cowboy 
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http://www.discogs.com/viewimages?release=2562429 
 
10. a) Roxy Music - Country Life originalomslag: 
http://www.flickr.com/photos/khiltscher/3255591185/in/photostream/ 
 
b) Roxy Music - Country Life censurerat omslag: 
http://www.flickr.com/photos/khiltscher/3256422874/in/photostream/ 
 
11. a) Pink Floyd - Atom Heart Mother 
http://www.discogs.com/viewimages?release=409856 
 
b) XTC - Go 2 
http://www.discogs.com/viewimages?release=1360803 
 
12.a) The Clash-The Clash 
http://www.discogs.com/viewimages?release=1196590 
 
b)The Ramones-Ramones 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ramones_album_cover.jpg 
 
c)The Dead Boys-Young Loud and Snotty 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thedeadboys.jpg 
 
13. a)The Sex Pistols - Never Mind the Bollocks Here's the Sex Pistols  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Never_Mind_the_Bollocks.jpg 
 
b) Buzzcocks - A Different Kind Of Tension  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Adkot.jpg 
 
c) Sham 69 - That’s Life  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sham69-thatslife-cover.jpg 
 
14. Siouxsie and The Banshees- Mittageisen/ Love in a Void   
http://www.flickr.com/photos/christianmontone/4777633192/ 
 
15. a) Joy Division - Unknown Pleasures  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Unknownpleasures.jpg 
 
b) Talking Heads -Talking Heads 77  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Talking_Heads-77.jpg 
 
c) The Cure - Boys Don’t Cry (1980) 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boys_Don%27t_Cry.jpg 
 
16. Exempel på 80-tals omslag med artistexponering: 
Madonna-True Blue 
http://www.discogs.com/viewimages?release=2073294 
 
Prince And The Revolution - Parade 
http://www.discogs.com/viewimages?release=2681686 



Examensarbete Vikten av det visuella - skivomslagets bilder och dess betydelse för LP-skivan som musikmedium 
Anna Tim 2011, Grafisk design & kommunikation, Linköpings Universitet 
 

 41

 
Michael Jackson - Bad 
http://www.discogs.com/viewimages?release=2405854 
 
17. a) Neutral Milk Hotel - In The Aeroplane Over The Sea 
http://www.discogs.com/viewimages?release=566284 
 
b) Pixies - Doolittle 
http://www.discogs.com/viewimages?release=1800437 
 
18. Exempel på olika konstuttryck i samtida omslag: 
Fleet Foxes - Fleet Foxes 
http://www.discogs.com/viewimages?release=1407391 
 
Roots Manuva Meets Wrongtom - Duppy Writer 
http://www.discogs.com/viewimages?release=2461646 
 
Best Coast - Crazy For You 
http://www.discogs.com/viewimages?release=2364771 
 
Menomena - Friend And Foe 
http://www.discogs.com/viewimages?release=896914 
 
19. Boney M. - Love For Sale 
http://www.discogs.com/viewimages?release=158718 
 
Seals & Crofts - I'll Play For You 
http://www.discogs.com/viewimages?release=1598346 
 
Amii Stewart - Knock On Wood 
http://www.discogs.com/viewimages?release=617441 
 
20. Exempel på LP-omslag från 00-talet: 
 
Baroness - Blue Record 
http://www.discogs.com/viewimages?release=2020532 
 
Matt Elliott –Howling Songs 
http://www.discogs.com/viewimages?release=1629454 
 
Grizzly Bear-Veckatimest 
http://www.discogs.com/viewimages?release=1779673 
 
The Dodos –Beware of The Maniacs 
http://www.discogs.com/viewimages?release=1389149 
 
Real Estate - Real Estate 
http://www.discogs.com/viewimages?release=2027472 

 


