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Abstract 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur den svenska dödsmetallens 

uppkomst och fortlevande relaterar till gitarrpedalen Boss HM-2 och bidra med kunskap 

till området i fråga. För att metodiskt genomföra detta gjordes fem intervjuer med 

informanter som är bekanta med musiken i fråga och har varierad bakgrund. Resultatet 

indikerar på att det i huvudsak är pedalens distinkta, aggressiva och säregna ljud som 

gett den sin position den idag har i musikvärlden. Informanterna uttrycker även hur 

HM-2 påverkar deras spelstil och sättet de skriver sin musik. 
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1 Inledning 

Nu kanske du som läsare tänker: ’Va? HM-2? Vad pratar du om?’ Det finns en kort och en 

lång version av svaret. Låt oss börja med det korta och spara det långa till senare. Den korta 

versionen är att det är en distorsion-pedal för elgitarrer som heter Boss Heavy Metal och 

förkortas HM-2. En gitarrpedal i sig är en liten låda man kopplar sin gitarr till innan den sedan 

kopplas vidare till gitarrförstärkaren. Olika pedaler kan påverka signalen på olika sätt. I detta 

fall ’distar’ den gitarrens signal. HM-2 började användas på ett säreget sätt av gitarrister i 

flera dödsmetall-band i Sverige, främst banden Entombed (figur 1) och Dismember (figur 2), i 

slutet av 80-talet och ’det säregna sättet’ tillsammans med nedstämda gitarrer 

orsakade då ett sound som har kommit att vara synonymt med svensk 

dödsmetall idag.  

 

 

Nästan 30 år efter pedalen och dess sound introducerades till dödsmetallen 

bildas bandet Lik som, med hjälp av bland annat HM-2, format hela sitt 

sound och sin image runt det som Entombed, och främst Dismember, gjorde under de tidiga 

åren av dödsmetallen i Sverige. Förutom Lik finns det många band runt hela världen som 

bygger sin stil runt liknande premisser och hyllar eran runt det sena 80-talet och tidiga 90-talet 

i Sveriges dödsmetall-scen. 

 

Som en brutalt extrem förkortning av hela den här uppsatsen så kan man säga att Boss HM-2 

med alla rattar ’skruvade upp till 11’ låter så extrem och brutal att den är oförglömlig. Ljudet i 

sig av pedalen, till skillnad från andra mer typiska former av ’distade gitarrer’, är så aggressivt 

att det redan låter brutalt på egen hand, utan trummorna, basen och vrålsången. Det är så 

simpelt egentligen. Men varför då skriva en hel kandidatuppsats om det? Jo, det mest simpla 

kan vara väldigt fascinerande. Något så simpelt har blivit motiv för tröjor och sound för band 

över hela världen. Det är ett stort signum för en hel subgenre som vuxit sig stor nog för att 

uppskattas över hela världen idag. 

 

 

 

Figur 1 

Figur 2 
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2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den svenska dödsmetallens uppkomst och 

fortlevande relaterar till distorsionspedalen Boss HM-2. Eftersom pedalen i fråga förefaller ha 

mycket stor betydelse för den svenska dödsmetallen men sällan lyfts fram i fokus vill jag göra 

en studie om hur HM2-an förhåller sig till den extrema metallens centrala tematik. 

2.1 Frågeställningar 

För att fullfölja mitt syfte använder jag mig av dessa frågeställningar:  

 

1. Hur har HM-2 fått sin mytiska position inom den svenska- och internationella 

dödsmetallscenen? 

Hur ser musiker inom dödsmetall på pedalens historia? Vad tänker de sig har orsakat den 

kultförklaring pedalen idag har? 

 

2. Vad är det som uppfattas som så attraktivt med pedalen hos dess användare och 

beundrare idag? 

Här söks svaret på varför musiker inom dödsmetallens ramar använder pedalen. Varför 

lyssnar de på musik där den används? 

 

3. Hur påverkar HM-2 dess användares musicerande? 

Är det något mer som händer utöver att ljudet förändras när gitarrister använder sig av 

pedalen? 

2.2 Avgränsningar 

Under denna studie kommer inget fokus läggas på de tekniska aspekterna av pedalen så som 

elektronik och design. ’Klangfärg’ kommer nämnas och användas i vardaglig form men dess 

tekniska tillkomst i pedalen kommer inte studeras.  
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2.3 Tidigare forskning 

Det finns begränsat med vetenskaplig forskning som berör Sveriges dödsmetall. Däremot 

finns det flera journalistiska skrifter skrivna om ämnet varav jag valt två. Jag använder mig av 

de journalistiska skrifterna, Swedish Death Metal och Blod Eld Död, främst för att få ett 

perspektiv på historian bakom musiken, banden och deras uppkomst. De akademiska 

skrifterna, Extreme Metal och Running With the Devil, använder jag för deras teoretiska och 

metodiska bidrag till studien. 

 

Swedish Death Metal 

I detta journalistiska litterära verk gör Daniel Ekeroth en djupgående genomgång av 

uppkomsten och framgången av dödsmetallmusiken- och scenen i Sverige i boken Swedish 

Death Metal där många detaljer om de tidigaste banden nämns. Han börjar med uppkomsten 

av dödsmetallen i USA och går sedan över till Sverige. Där redogör han för den ganska unika 

kopplingen mellan hardcore-punkscenen och dödsmetallen som fanns i Sverige. Han skriver 

sedan vidare, med hjälp av intervjuer av nyckelpersoner i scenen, om scenens utveckling och 

historia ända fram till det tidiga 00-talet. 

 

Blod Eld Död 

Ika Johannesson och Jon Jefferson Klingberg, som är välpublicerade musik-journalister, har 

skrivit om Sveriges metalhistoria i Blod Eld Död. Det är inte på samma sätt eller med samma 

djup som Ekeroths bok. Men ett helt annat perspektiv och inte enbart fokus på dödsmetall. De 

följer ett antal metalband av olika stilar i Sverige under stunder av deras karriärer med en 

observerande blick. De har, bland annat, intervjuat Nicke Anderson och Uffe Cederlund från 

Entombed och på så sätt bidragit med kunskap om de tidiga dagarna av den svenska 

dödsmetallen. 

 

Running With the Devil 

Robert Walser gör en djupdykning i de sociala, kulturella och musikaliska sidorna av heavy 

metal. Han undersöker hur- och varför heavy metal påverkar samhället genom tiden och vad 

det betyder för fansen och musikerna av alla typer och kön.  Det som främst är relevant för 

denna studie är vad han skriver om mörkret, avbildandet av våld och skräck samt känslan av 

makt en musiker kan få när hen spelar den tyngre musiken (Walser 2013:176). 
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Extreme Metal 

Keith Kahn Harris går igenom den extrema metallen i sin bok Extreme Metal. Detta görs, till 

skillnad från de två tidigare nämnda böckerna, akademiskt. Steget från ’vanlig heavy metal’ 

till extrem metall förklaras med hjälp av de som var där på den tiden och tog steget. Flera av 

de subgenrer som tillhör extrem metall undersöks, så som dödsmetall, black metal, grindcore 

och mer. Kulturen i scenen undersöks och han intervjuar både musiker och fans från vilt 

skilda delar av världen. Han presenterar begreppet transgression, och flera olika typer av 

transgression, som står för grunden av mycket av det som utgör extrem metall i både bild och 

musik. Allt det är relevant för min studie då den svenska dödsmetallen är en typ av extrem 

metall. Flera av de saker som skrivs om i boken är till användning för min studie, som 

transgression, genrens uppkomst och det han skriver om gitarrernas betydelse för genren. 

2.4 Teori 

2.4.1 Frameworks & Affordances 

James Mooney förklarar att varje verktyg, både konceptuella- och fysiska, är olika slags 

’frameworks’. I detta fall talar vi om frameworks som kan användas musikaliskt. Det kan, 

som exempel av fysiska frameworks, vara en gitarr, bas, tvättbräda eller en distorsionpedal för 

elgitarrer. HM-2, i detta fall, förrändrar ljudet av en elgitarr så mycket att den kan räknas som 

ett eget framework som rör sig på både den fysiska och konceptuella sidan. Framworks har 

egna ’affordances’ eller ’meningspotential’, som de är ämnade för. Ett föremål, exempelvis en 

mugg, har ett tydligt syfte. Den är en behållare för dryck och har ett handtag för att hålla den 

för att inte bränna sig ifall drycken är varm. Det är däremot inget som säger att man inte kan 

fylla muggen med jord och plantera en liten växt och på så vis använda den som en kruka. Det 

är något som kallas för ’handlingspotential’ eller ’meningspotential’ eller på engelska 

’affordances’. Affordances är ett begrepp den amerikanske psykologen James J. Gibson 

myntat och James Mooney använder sig av i Frameworks and Affordances: Understanding 

the tools of music-making (Mooney, 2011). Detta är relevant då populariteten och 

kultförklaringen av HM-2 kom efter att den användes med alla rattar, eller åtminstone H-

ratten, på fullt. Och den används på det sättet nästan enbart inom extremmetall. Dess 

användningsområde kan inte möjligtvis varit menad att vara på det sättet från början, till 

skillnad från dess kopior och imitationer som tillverkats senare där det uppmuntras.  
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2.4.2 Transgression 

Keith Kahn Harris skriver om transgression i sin bok Extreme Metal. Transgression, eller 

överträdelse, handlar om att gå emot lagar, regler och det som normalt förväntas av en (Kahn-

Harris, 2007:29). Kahn-Harris menar att transgression är en central aspekt för den extrema 

metallen. Man kan identifiera detta inom metal-scenen genom hur folk inom den ofta dras till 

det som uppfattas som ’farligt’ och ’extremt’ i jämförelse med det vardagliga livet. Det kan 

vara hur medlemmar i black metal-band bär sitt smink och använder sig av djurblod på 

scenen, något som en gång gick emot det man vanligtvis förväntar sig på konserter. Det kan 

även typiskt sett ses i låttexterna inom dödsmetall där det ofta är ond, bråd död som beskrivs 

på detaljerade vis, till skillnad från The Beatles låt I Wanna Hold Your Hand. Inom extrem 

metall stöter man ofta på former av transgression inom det synlig och hörbara varav jag 

kommer fokusera på det sistnämnda: Sonic Transgression (Kahn-Harris, 2007:30). Sonic 

transgression innebär överträdelser inom ljud. Det handlar i detta fall om nedstämda gitarrer 

med tung distorsion och sång som mer liknar monstruösa vrål än skönsång. Resultatet av att 

bland allt detta kan för en ovan lyssnare uppfattas som enbart oljud. Det sättet som HM-2 

används inom dödsmetallen kan beskrivas både som en slags transgression och sonic 

transgression. 

 

2.4.3 Branding 

Branding är något som Monika Hestad förklarar i Branding and Product Design. HM-2 har 

efter sin säregenhet och kultförklaring blivit igenkänd i både ljudform och utseende. Designen 

av pedalen återskapas på tröjor och de som är bekanta med dödsmetall vet då vilken typ av 

musik den som bär tröjan gillar, som att det skulle vara en bandtröja. Detta kan liknas vid 

’Branding’ (Hestad, 2016:64). 

2.5 Metod 

Jag använde mig av en kvalitativ metod där jag genomförde fem intervjuer. De baserades på 

frågor som agerar som ’diskussionsstartare’. Då de var baserade på bestämda frågor men ändå 

lade fokus på en fri diskussion klassas de som semi-strukturerade intervjuer (Svensson, 

Ahrne, 2015:37-39) Då detta enbart är intervjuer ger de inte mer än en begränsad bild av det 

fenomen som studeras (Ahrne, Svensson, 2015:53) fast studien fokuserar på en gitarrpedal 

som främst används i en subgenre under en annan subgenre av metalmusik och fem intervjuer 
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ger då en förhållandevis bra insikt. Idén var att lära mig om personernas bakgrund inom 

musiken och hur de kom fram till sitt intresse för den extrema metallen och slutligen HM2-an. 

Det gjordes för att ge en förståelse för deras perspektiv i förhållande till musiken och pedalen. 

Därefter diskuterade vi pedalen och dess sound djupare. Intervjuerna utfördes mellan 27e 

september och 3e december 2019. Tre av de fem intervjuerna genomfördes i form av ett möte 

över en kopp kaffe. De resterande två gjordes över internet. Alla fem intervjuer spelades in 

med antingen mobiltelefon eller portabelinspelningsutrustning. Därefter transkriberades 

intervjuerna (Svensson, Ahrne, 2015:63). Citaten från dessa intervjuer är skrivna så som de 

sades ord för ord av informanterna . Detta gjordes för att undvika så mycket snedvridning av 

resultatet som möjligt.  

 

Frågorna var: 

1. När & hur föddes ditt intresse för musik? 

2. När började du spela musik själv? 

3. När gjorde HM-2 entré i ditt liv? 

4. Vad tror du är det som har gjort att det har blivit ett sådant fenomen kring just denna 

pedal som levt kvar så länge? 

 

De två första frågorna fungerar som bakgrundsbyggande för att få perspektiv på informantens 

förhållning till musik. De två andra frågorna är de som står i fokus för studien. Svaren och 

diskussionerna runt dessa frågor analyserades med hjälp av termerna frameworks, 

affordances, transgression och branding för att forma ett svar på frågeställningarna. 

2.6 Etiska överväganden 

Det här är en studie där jag som forskare behandlar andras personuppgifter och information. 

Därför har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna presenterade av Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet, i.d). Informanterna förblir anonyma och går istället under kod-namn tagna 

från filmen Reservoir Dogs där de själva fick välja vilken karaktärs namn de ville gå under. 

Det finns däremot ingen koppling mellan karaktären i sig och informanten utöver namnet. 

Detta gjordes för att eventuella läsares tolkning av studien inte ska färgas ifall de skulle vara 

bekanta med de intervjuade på något sätt sedan tidigare. 
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2.7 Urval 

Informanterna, de jag har intervjuat, är antingen personer som jag fått kontakt med som 

musiker inom den scen jag skriver om eller vänner sedan tidigare. De är valda utifrån deras 

eget intresse för-, kunskap om- och förhållandesätt till HM2-pedalen. Valet av två av de 

intervjuade kan klassas som bekvämlighetsurval (Denscombe, 2014:64) då de är personer som 

jag själv kände sedan tidigare. Fördelen med att välja informanter på det sättet är att det 

gynnar sig när man har en begränsad budget för både tid och kostnad då det eliminerar 

eventuella problem med resekostnader och tidsplanering. Resterande val av informanter 

klassas som ändamålsenliga (Denscombe, 2014:62) då jag valde dem utifrån deras unika 

kunskap inom studiens område.  
 

Mr Orange 

Mr Orange är en 29-åring som är bekant med scenen sedan ett tiotal år tillbaka. Han är en av 

de största nördarna man kan hitta när det kommer till HM-2 och har samlat på sig ett gäng av 

dessa pedaler sedan han introducerades till dem som tonåring. 
 

Mr Turquoise 

Som en 38 år gammal veteran som varit aktiv inom gammaldags svensk dödsmetall sedan 

2006 är Mr Turquoise fylld med kunskap om Sveriges metal-historia. Han är även gitarrist i 

ett av de gamla original-banden som var aktiva under de tidigare åren. 
 

Mr Blonde  

Mr Blonde är en ung musiker på 24 år som är född och uppvuxen i ett land i Sydostasien. Där 

har han hört mycket om Sveriges scen och om den beryktade pedalen HM-2. Han ger ett bra 

perspektiv från en sida av jorden man inte ofta förknippar med extrem metall. 
 

Mr Brown 

Mr Brown är en 24 år gammal sångare i ett svenskt dödsmetallband och väl påläst om 

Sveriges metal-historia. Han har ett stort hjärta för den tunga musiken, dess historia och HM-

2. 
 

Mr Pink 

En amerikansk 38-åring som driver ett skivbolag med diverse dödsmetallband på. Däribland 

finns det flera som använder HM-2. Han har ett unikt perspektiv från USA där han växte upp 

på 90-talet och hörde flera av de svenska ’HM2-band’ under den tid då de var som mest 

aktiva. 
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3 Bakgrund 

Som tidigare nämnt, under inledningen, finns det ett kort och ett långt svar angående vad HM-

2 är. För det långa svaret, som kommer härnäst, behöver vi först och främst hoppa bakåt i tid 

och rum några decennier. 

 

Det är andra halvan av 80-talet i USA. Thrash metal är det nyaste och hetaste i metal-scenen 

som leds av band som Metallica och Slayer. Under den här tiden var det mycket populärt med 

något som kallas ’tape-trading’ (Kahn-Harris, 2007:78-80) där unga fans och musiker av den 

hårda och extrema musiken delade med sig av musik genom att göra och skicka kopior av 

kassett-band till varandra över hela världen, inklusive Sverige. Det kan bland annat vara ’mix-

tapes’ med olika nya och intressanta band och då ofta ’demo-tapes’ av mindre kända band. 

Det var ett sätt för vissa nyare band att göra reklam för sig själva (Kahn-Harris, 2007:90).  

I denna ’underground-scen’ med mycket influenser av thrash-musiken började extremare, 

snabbare och tyngre typer av metal-musik få sitt fäste och växa. Dödsmetallen föddes och 

leddes främst av några amerikanska band som Autopsy, Possessed, Obituary, Death och 

Morbid Angel (Ekeroth, 2008:17). Och I boken Swedish Death Metal beskrivs dödsmetall så 

här: 

 

• Unpronounced, deep, growling vocals; 

• Down-tuned, heavily distorted guitars; 

• Fast drumming, with heavy use of double kick-drums, 

• Complex song compositions with numerous breaks, stops, and tempo changes; 

• Unorthodox and twisted riff patterns; 

• Lyrics about death, gore, violence, the occult, and horror; and 

• Imagery with trademark logos, but seldom any actual image or dress code. 

 

Det syns i beskrivnigen av musikstilen tydliga liknelser till vad Kahn-Harris skriver om de 

olika formerna av sonic transgresion (Kahn-Harris, 2007:30-33).  

 

Tack vare tape-trading låg inte den svenska scenen långt efter den amerikanska och den 

svenska dödsmetallen började formas av unga, rastlösa tonåringar i Stockholm och Göteborg. 

Sverige låg snarare i framkanten i formandet av denna nya musikstil och gjorde lika mycket 
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för den som de gjorde i USA (Johanesson & Klingberg, 2011:105). Det fanns flera ivriga 

’tape-traders’ på denna sida av Atlanten varav flera även själva var aktiva i metal-band 

(Ekeroth, 2008:56-66) Den viktigaste för ämnet jag skriver om nu är en långhårig tonåring vid 

namn Nicke Andersson. Året var 1986 och som 14-åring träffade han Alex Helid och Leif 

Cuzner och startade, på grund av ett gemensamt intresse för extrem musik, ett band de kallade 

’Sons of Satan’ (Ekeroth, 2008:70). I en annan del av Stockholm träffades L.G Petrov och 

Uffe Cederlund på en skola och spelade tillsammans i några punkband. När de sökte en 

bassist med hjälp av en annons på skivbutiken Heavy Sound (numera Sound Pollution) så fick 

de tag på Nicke Andersson. Sound Pollution fungerade, under dödsmetallens tidiga dagar, 

som ett slags centrum för majoriteten av de unga anhängarna i Sveriges och Stockholms 

dödsmetall-scen som samlades där ofta (Ekeroth, 2008:58). Nicke, Alex, Leif, Uffe och L.G 

kom genast överens med sina gemensamma intressen för extrem musik och började spela 

tillsammans. De kallade sitt band för Blasphemy under den tiden. Och de kallade även sig 

Brainwarp unde en tid innan de bytte namn till Nihilist (Johanesson & Klingberg, 2011:110).  

De spelade in sina första ’demo-tapes’ under det namnet 1988 och 1989. Den amerikanska 

dödsmetallen tog främst sina influenser från den ofta snabba och komplicerade thrash metal-

musiken blandat med det mer punkiga tillvägagångssättet från band som Venom och Celtic 

Frost och applicerade en extremare sångstil på det hela. Det plus ondare tongångar på de 

mycket nedstämda gitarrerna och gärna snabbare trummor. Det som, till en början, gjorde 

Sveriges dödsmetall mer säregen i jämförelse med USAs var att influenserna inte kom från 

thrash metal till samma grad. De som började spela denna musik i Sverige hade färgats starkt 

av punk/hardcorepunk-scenen som fanns runt dem (Ekeroth, 2008:18). Ett exempel på detta 

var att många var mycket kritiska till teknisk och komplicerad musik och ville istället hålla 

det simpelt.  

 

Några av de hardcorepunk-banden som fanns i Sverige, som Asocial och Mob 47, tog sitt 

höga tempo och sin extrema spelstil till en sådan grad att man kan dra direkta länkar till den 

dödsmetall som kom efter. Som exempel kan man lyssna på EPn Kärnvapenattack med Mob 

47 och demoinspelningen med Asocial från 1982. Med en titt på 80-talets thrash, exempelvis 

Slayer, och den tidiga Amerikanska dödsmetallen som Morbid Angel och sedan på Sveriges 

hardcorepunk och slutligen på demo-inspelningnarna med Nihilst från ’88 och ’89 går det att 

se många influenser som mycket väl kan blandats till ett resultat som detta. Inte nog med det 

så var även Nicke Andersson själv punkare innan han började spela dödsmetall med Nihilist 

(Johanesson & Klingberg, 2011:105). 
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Men hur ska det här förklara vad HM-2 är för något? 

 

Låt oss gå bakåt i tiden igen och den här gången till 

året 1983 i Japan. Företaget Boss Corporation har 

precis lanserat sin distortion-pedal ämnad för elgitarrer 

vid namn ’Heavy Metal’ med förkortningen ’HM-2’ 

(figur 3). Det var en svartfärgad pedal med orange text 

och fyra orange-färgade rattar. Något som var nytt för 

den tiden var att de hade designat den med två rattar ämnade för ’tone’. En low och 

en high som de kallade ’color mix’. De resterande två var ’level’ och ’dist’. De hade tidigare 

åstadkommit en stor succé med sin pedal ’Boss Distortion 1’ eller ’DS-1’ (figur 4), med 

enbart en ratt för tone, som de ville ge en uppföljare. Denna uppföljare skulle dock inte finna 

någon slags popularitet ännu på en lång tid.  

 

I Sverige hade Leif Cuzner bytt roll i Nihilist från att spela bas till gitarr. 8e december 1988 

skulle de spela in sin andra demo, Only Shreds Remain, i Tomas Skogsbergs studio Sunlight 

Studios och Leif använde då sig av en Boss HM-2. Ingen i bandet utom Leif förstod då hur 

han åstadkom det, men ljudet från gitarrförstärkaren var något som de alla älskade (Ekeroth, 

2008:78). 

 

Innan inspelningen av nästa demo, Drowned, i mitten av 1989 hade Leif lämnat bandet för att 

han och hans familj skulle flytta tillbaka till Kanada och med sig dit var det en risk att han 

skulle ta med sig ”hemligheten” om gitarrljudet han tidigare åstadkommit. Bandets nya 

gitarrist, Uffe Cederlund, lånade Leifs gitarr under inspelningen vilket inte riktigt gav det 

resultat de hade hoppats på. Nicke Andersson menar att de under den tiden trodde att det var 

gitarren som gjorde ljudet och därför lånade den medan Uffe menar att han själv aldrig 

försökte efterlikna Leifs sound (Ekeroth 2008:84-86). Det var inte förrän efter demo-

inspelningen var släppt som de insåg att Leifs sound gjordes av pedalen. 

 

“… The good thing about Leif was that he was the first one who understood 

how to use the Boss Heavy Metal distortion pedal. We didn’t know how to 

handle that pedal, so Drowned sounded pretty bad.” (Uffe Cederlund – citat 

taget från Swedish Death Metal s.103) 

 

Figur 3 
Figur 4 
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Figur 5 

 

Hur Leif hade använt pedalen var att vrida alla fyra rattarna på fullt. Det blev, efter detta, en 

stämpel för Sunlight Studios att ha gitarrer med detta sound. Och detta blev i sin tur senare en 

stämpel för Sveriges dödsmetall. Så vad var det de gjorde? Vad är det där ljudet? När man 

själv använder pedalen och prövar att vrida runt på de olika rattarna kanske det i första 

anblick inte är något som känns speciellt annorlunda från andra distorsion-pedaler. Däremot 

är det en av rattarna som har en egenskap som inte kunde hittas någon annanstans. Vrider man 

ratten med ett ’H’ under sig på fullt så händer något med hela klangfärgen från gitarren. Innan 

vi går in på detta, låt mig nämna ett väldigt relevant citat: 

 

Writing about music is like dancing about architecture - it's a really stupid thing 

to want to do. – Unknown 

 

Då det med ord inte går att förklara ett ljud som 

detta för en som inte hört det innan borde jag 

nämna några exempel att lyssna på. Bandet 

Nihilist ändrade sitt namn till Entombed innan de 

gav ut sin sista demo, But Life Goes On, och sin 

första fullängdare Left Hand Path 1990 (figur 5). 

Det albumet ses som en viktig milstolpe för den 

svenska dödsmetallen och är ett av de bästa 

exemplen för de som vill höra soundet av Sunlight 

Studios och denna pedal (Ekeroth, 2008:154-159).   

 

Ett kärt barn har många namn och det gitarr-sound man kan höra där stämmer in på det. Det 

kan liknas vid ljudet av en motorsåg och därför är ofta några av dessa namn i stil med ’The 

Swedish Chainsaw’ eller ’The Swedish Buzzsaw’.  Soundet brukar också kallas ’The Sunlight 

Sound’ eller ‘Sunlight Death Metal’ då de flesta band under denna period som producerades i 

Sverige och i Sunlight Studios använde samma gitarr-sound. I slutet av 90-talet, ungefär 10 år 

efter den svenska dödsmetallens största era, hade det börjat dyka upp band som blickade 

tillbaka till denna era. Bloodbath släppte sin första EP 2000 och sin första fullängdare 2002 

där gitarr-ljudet på den sistnämnda avsiktligt spelades in och mixades som en hyllning till 

’The Swedish Chainsaw’. Det har sedan dykt upp fler och fler band som hyllar detta sound 
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och ännu fler som använt sig av pedalen till andra stilar. En lista över banden kan göras 

väldigt lång men jag tänkte nämna tre band som exempel.  

 

I Finland uppstod ett grindcore-band som heter Rotten Sound som använt sig av pedalen 

sedan deras tredje skiva Murderworks som spelades in 2002. De har omfamnat både pedalen i 

sig och fenomenet kring den vilket tydligt kan ses då de tryckt band-tröjor med sitt eget 

bandnamn skrivet på designen av HM2-pedalen. Man ser även där att alla fyra rattarna är 

skruvade till fullt, så som Leif i Nihilist gjorde. 

 

Året 2014 i Stockholm bildades ett band som snabbt hittade popularitet efter deras debutskiva. 

De kallar sig Lik och har baserat sitt sound på Sveriges tidiga dödsmetall med en flitigt 

använd HM-2. De fokuserar främst på soundet av bandet 

Dismember då deras riff och melodier ofta liknar deras. Det tidigare 

nämnda Bloodbath är ett band som startades 1999 med avsikt att 

hylla den tidiga dödsmetallen. Det startades av folk som var väl 

bekanta med scenen som själva spelat i band under flera år: Dan 

Swanö från Edge of Sanity, Mikael Åkerfeldt från Opeth, Jonas 

Renkse och Anders Nyström från Katatonia (Ekeroth, 2008:272). 

Till en början fokuserade de på att återskapa och hylla det tidiga amerikanska soundet och 

senare vände de sig till Sveriges tidiga dödsmetall och HM-2. Bloodbath lanserade en tröja 

med en design var på de slagit ihop sitt namn med Entombeds loggas typsnitt och en HM-2 på 

Left Hand Path-omslaget (figur 6). Man kan läsa texten ’R.I.P 1983 – 1991’ på pedalen. Detta 

syftar på de år som pedalen producerades.  

 

Från 1983 till 1986 byggdes de i Japan och produktionen flyttades sedan till Taiwan innan de 

slutade produceras 1991. Det sägs finnas skillnader mellan de japansktillverkade och de 

tillverkade i Taiwan. Det är dock mytomspunnet om dessa skillnader är riktiga eller bara 

rykten. På senare tid har HM-2 blivit kultförklarad. En pedal som på något sätt blivit ett 

signum för en hel subgenre och som idag enbart kan hittas begagnad. Något som går hand-i-

hand med denna kultförklaring är även den tidigare nämnda regeln att ha alla pedalens rattar 

skruvade på fullt. Som även nämnts tidigare är det bara H-ratten som behövs skruvad på fullt 

för att få det sound som förknippas med pedalen. Det anses däremot som mer ’autentiskt’ 

inom scenen att ha alla rattar på fullt även om det kanske inte alltid låter bäst. 

Figur 6 
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4 Resultat och analys  

4.1 HM-2s mytiska position 

4.1.1 Den svenska dödsmetallscenen 

Alla de informanter som intervjuats pekar på hur distinkt soundet av pedalen är från alla andra 

sound inom metal-genren. För att återskapa eller likna det sound som skapades av de svenska 

dödsmetallbanden tillsammans med Tomas Skogsberg i Sunlight Studio så är det just HM-2 

det talas om. 

 

… det är ju ingenting som låter såhär... Alltså. Du måste ha en sån här pedal för 

att du ska kunna göra... så om du... alltså... vill du ha det här ljudet då är det ju 

en sån här pedal eller nån slags klon. (Mr Orange, 2019) 

 

Mr Orange menar att det inte finns något annat gitarr-ljud som använts som kan misstas för 

något annat än just HM-2. Det skiljer sig från alla andra pedalers ljud så mycket att det enbart 

kan vara självaste pedalen eller en ’klon’ av den. 

 

Jag tycker en vanlig overdrive... Jag hör knappt skillnad på olika overdrives... 

Den där ‘Klon Centaur’, va fan?! Kostar 30 000kr nu om du ska ha en sån men 

ändå så låter det ju... kan hitta en (kopia) som kostar 200kr och det låter ju typ 

likadant. Ah, nu kanske jag överdrev men... Det är liksom. Men den här (klappar 

på HM-2)… alltså. (Mr Orange, 2019) 

 

Mr Orange syftar på att det finns en uppsjö av olika ’overdrive-pedaler’ som låter snarlikt. 

Vissa är sällsynta och eftertraktade och blir därför dyra medan deras ’kloner’ är billiga och 

ändå kan låta lika bra. Det samma gäller inte HM-2. 

 

… när vi började spela med HM-2 var det ju liksom ingen hype riktigt än. Men 

sen så började det ju liksom… 

För... Det känns som att HM-2 har liksom fått ett liv... större liv nu. Det har 

liksom... Svenska dödsmetallen, Entombed, det har ju blivit kult nu på senare 

2000-talet känns det som. Eller tidigt 2000. Visst, det har alltid funnits folk som 

har lyssnat på det men det känns som att (imiterar explosionsljud) det kom en 

grej där. (Mr Orange, 2019) 
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Från och med ungefär 10 år efter soundet först uppstod har det blivit mer och mer 

kultförklarat och hyllat. Band tillägnar sitt sound och image till en specifik era av svenska 

metal-scenen. Det har inte alltid varit samma ’hype’ runt HM-2 och det svenska soundet, men 

det har vuxit med vågor. Det pekas på åren mellan 2000 och nu som tiden då det riktigt blivit 

kultförklarat.  

Du ‘måste’ ha en sån pedal för att det ska låta så. Det är så konstigt att en pedal 

från tidigt 80-tal fortfarande inte går att härma liksom. Många har försökt. (Mr 

Turqouise, 2019) 

 

Av de kloner som gjorts av HM-2 så anses det inte vara någon som efterliknar den lika bra 

som självaste originalet. Så varför har det återuppväckts så mycket nu? Retrospektion och 

nostalgi verkar spela stor roll för vissa: 

 

…Anledningen till att det lever kvar idag är nog till viss del tack vare nostalgi 

och liksom någon form av retrospektion... jag kan inte uppleva nostalgi från 80-

talet eftersom jag inte var född då överhuvudtaget. Det ‘communityt’, den 

‘livsstilen’ som existerade under sent 80-tal, tidigt 90-tal, inom svensk metal... 

Det närmsta jag kan komma det är den här pedalen, mer eller mindre. Jag tror att 

det är mycket nostalgi som spelar roll för många. (Mr Brown, 2019) 

 

Mr Brown föddes i mitten av 90-talet och läste ett flertal böcker om Sveriges metal-scen och 

den svenska dödsmetallen som 20-åring. Han har på så sätt byggt en slags fascination och en  

’artificiell nostalgi’ för en livsstil av en tid då han inte levde. 

 

I think det är för att back in the days... sent 80-talet... det var typ 

no other bands that sounded like it. Så det kan vara det. Och det... Och 

sen, metal heads kan vara lite conservative ibland. ‘Det var bättre förr’. (skratt) 

Och det är därför vi har Bloodbath vilket är en typ ‘revival of the sound’ 

och sen -band han spelade med ett tag- som är ett ‘revival of the revival’ 

(skratt), så det är... Det finns fortfarande den loyalty och kärlek så jag tror.... Jag 

tycker det har någonting med... Först och främst soundet... Det är väldigt häftigt 

men också tiden och platsen det kom ut först. (Mr Blonde, 2019) 

 

Mr Blonde ser det som att det har mycket med den tid då allt uppstod och hur olikt allt annat 

det var så banden inte föll in i mängden av alla andra dödsmetallband. Detta blandat med att 

de fansen som finns i metallscenen ofta är, eller blir, konservativa med sin smak och mycket 

lojala till de band och den musik de gillar. 
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4.1.2 Den internationella dödsmetallscenen 

Övriga världen skiljer sig mycket från Sverige när det kommer till metal-musiken. Sverige har 

gjort sig ett rykte med sin musikexport och inte minst inom dödsmetallens olika genrer. USA 

och Sydostasien är två av alla platser på vår jord där Sveriges användning HM-2 gjort intryck. 

 

Speciellt om du ska spela old school death med HM-2 så är det någonting i 

uppbyggnaden i musiken och riffandet... För det är väldigt mycket riff tycker 

jag... i svensk döds. Och mycket tremolo-picking och onda toner... Och det... 

Med den pedalen. … Det låter inte lika bra när nån amerikan gör det på en 

vanlig ‘Mesa’. Det låter bajs. (Mr. Orange 2019) 

 

Mr Orange talar om hur den svenska dödsmetallen ofta byggs upp och hur riffen skiljer sig 

från de i andra länders dödsmetall. Svensk dödsmetall skulle inte låta lika bra om det spelades 

av någon som inte är bekant med musiken och då skulle spelat den utan HM-2. Med ’Mesa’ 

syftar Mr Orange på en gitarrförstärkare som heter ’Mesa Boogie Dual Rectifier’ som har 

blivit en slags standard för många gitarrister inom metal-scenen. 

 

Sweden anses som en ‘Mekka’/’Jerusalem’ för metal. I alla fall i -land i 

Sydostasien-, jag kan inte snacka för andra people, anda kulturer, länder. Men 

folk... Jag minns när jag såg på metal konserter i -land i Sydostasien- och jag 

bara pratade med strangers... bara pratade musik för, you know, det var inte så 

ofta man träffade andra metal heads i -land i Sydostasien-. Så när alla samlades 

på ett ställe då var det väldigt speciellt. För att vi var så ‘rare’. Och då vi tog 

bara chansen bara snackade och sen det var många som pratar 

om swedish metal som att det var en holy place, nästan. (Mr Blonde, 2019) 

 

Mr. Blonde berättar om hur omtalad den svenska metallen är i hans ursprungsland. När ’metal 

heads’ samlas, vilket inte händer så ofta, så är det ofta de talar om just den svenska metallen 

och Sverige. 

 

Det finns säkert andra anledningar för människor internationellt som kanske inte 

känner den här kulturella kopplingen... Därför att jag tror att den 

svenska death metallen är väldigt mycket en produkt av den svenska kulturen. 

Och jag tycker också... Alltså jag tänker... Anledning till att såna här genrer som 

till exempel främst uppstått i norden beror på samhällsklimatet vi har här. Och 

kultur och så vidare, men rent internationellt... Det är en betydligt svårare nöt att 

knäcka.  
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Alltså, ja. Obviously så är det ju någonting med ljudet som är tilltalande. Det 

kan vara den här sensationssökande aspekten... Men det är nog också-… Jag tror 

att det är nog inte bara rent subjektivt som det här soundet är brutalt, utan det är 

nog generellt väldigt... Jag tror att de flesta... Alltså jag tror inte att någon som 

aldrig hört soundet förr skulle reagera och säga att det här låter mjäkigt... Vilket 

gör liksom att... att det blir en ny nivå även internationellt, att man liksom... 

nästa steg när man lyssnat på Cannibal Corpse, jag det är att slänga på en HM-2 

på Cannibal Corpse... så har man liksom vridit upp det till 11 istället för 10, så 

att säga. (Mr Brown, 2019) 

 

Mr Brown funderar kring hur samhället i sig och den svenska kulturen kan ha påverkat hur 

svenska dödsmetallen vuxit fram. På den internationella nivån tänker han sig att hur ’brutalt’ 

HM-2 låter rent tekniskt sett, och inte bara subjektivt, kan spela en stor roll. Detta lyfter 

tydligt fram betydelsen av ’transgression’ här. Hur det är ’sonic transgression’ som tydligt gör 

ett avtryck nog att uppfattas som det även utanför ramarna av musik. 

 

…you created a new, really uniqe sound to the rest of the world. The cool thing 

about America is no one sounded the same, but the cool thing about your 

country being a small country was like, everything sounded kind of the same. 

Well I think it was, you know, ‘this band looked up to this band and this band 

looked up to this band’ and they all had their own spin on it… … …there’s the 

same, like, underlining theme throughout all of them. And, like it or hate it, it 

was unique to your country. And once you started getting into that you wanted 

more and more of it, and fortunately for us, there’s plenty of swedes doing it. 

And so finding different bands, Edge of Sanity, Dismember, Entombed, the list 

goes on and on… (Mr Pink, 2019)  

 

 

Mr Pink poängterar skillnaden i USAs och Sveriges dödsmetallscen i ländernas storlek och 

hur det också påverkar hur banden påverkar varandra. Därför har Sverige en uppsjö av band 

från sent ’80-tal och tidigt ’90-tal där de flesta låter ganska likt varandra då de flesta också 

använde HM-2 och spelade in i samma studio. 
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Summering - Hur har HM-2 fått sin mytiska position inom den svenska- och 

internationella dödsmetallscenen? 

Nostalgi och retrospektion spelar roll. Att se tillbaka till tiden det uppstod genom musik och 

litteratur. Det som, utöver distinktionen hos soundet, fått HM-2 att nå dagens ’kultstatus’ 

internationellt kan förklaras med den mängd band som använde pedalen i Sverige. De övriga 

summeringarna här kan grupperas in under Transgression och Branding. 

 

Transgression 

Det talas tydligt om transgression här. Det som återkommer mest här är hur distinkt HM-2 

uppfattas av lyssnaren. Soundet sticker ut som säreget, mycket brutalt och, som Mr Brown sa, 

inte bara subjektiv brutalitet. Brutalitet, eller sonic transgression, som uppfattas utanför 

musikens ramar. Detta har gjort ett sådant avtryck att soundet stannat kvar och fått sin 

mytiska position. 

 

Branding 

Mr Pink förklarade att de utanför Sverige som upptäckte Sveriges dödsmetall och lyssnat klart 

på Entombed hade sedan Dismember och många fler band att fortsätta lyssna på som hade ett 

liknande sound. En tanke från några av informanterna är att svenska dödsmetallen inte skulle 

fungera lika bra utan HM-2 och att den är ett sådant signum för det svenska soundet och hur 

låtarna skrivits att riffen inte skulle låta lika bra med HM-2 avstängd. 

4.2 Vad är det som uppfattas som så attraktivt 

med pedalen hos dess användare och beundrare 

idag? 

 

Jag tror det är brutaliteten. Alltså det låter- det alltså... Du behöver inte ha så 

jättenedstämd gitarr för att kunna få det brutalt... (Mr Orange, 2019) 

 

Det pekar genast för pedalen som en framework för sonic transgression. Pedalens affordances 

förvandlar gitarrens ljud till något extremt utan att man behöver stämma ner gitarren för att nå 

det extrema. 
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 Alltså det... Om du hör en låt med det... då känner man att det är någonting.  

Man hör att det är någonting annorlunda för så låter inte musik vanligtvis. Och 

visst den används ju i extrema världar oftast... så det... Så det är ju det man ska 

komma över för att höra den, men alltså... som sagt... tar du Death Breath, det är 

ju extrem... det är ju döds liksom. Och så tar du Bloodbath. Du hör skillnaden. 

Det är ju någonting med gitarrerna som är... dom är ju väldigt stickiga. Dom 

kommer ju fram... … alltså det är ju dem som tar över. Även fast du inte vill det 

så är det dem som hörs. I princip mest. (Mr Orange, 2019) 

 

Bandet Death Breath som han nämner använder sig inte av HM-2 medan Bloodbath har det 

som ett av sina signum. Mr Orange uttrycker hur HM-2 förrändrar den musiken den används 

till. Det kan tolkas som att det är sonic transgression som spelar en roll där. Det är ett extremt 

gitarrljud som gör en redan extrem form av musik ännu mer extrem. 

 

Ja. Men det är ju att det är så otroligt specifikt. Och att du får väldigt mycket 

gitarr för pengarna, om man säger. Det är väldigt enkelt... Det tryggt för du vet 

vilket gitarrljud du får. Kommer du med en annan pedal och går... och kommer 

till ett spel-ställe och så är det inte den ‘stärkare som du hade hoppats på så 

kanske du får jobba rätt mycket med att få till det där ljudet... Jag tror att det... 

det är otroligt praktiskt. (Mr Turqouise, 2019) 

 

…det är ganska enkelt att du kan egentligen stoppa in den i nästan vilken 

förstärkare som helst och så får du samma karaktär. Otroligt tacksamt för 

turnerande band som spelar mycket och har med den där pedalen. (Mr 

Turqouise, 2019) 

 

Mr Turqouise ser, till att börja med, till de praktiska aspekterna av pedalen, pedalens 

frameworks och affordances. Då soundet ur pedalen är så distinkt och specifikt så får man 

samma karaktär av ljudet oavsett vilken gitarrförstärkare man kopplar den till.  

 

Och sen är det ju liksom att... eftersom den låter så jäkla... manglad liksom så att 

det bli alltid brutalt på något vis. Omöjligt att spela... o-brutalt (skratt) om man 

säger. (Mr Turqouise, 2019) 

 

Det får en sorts botten... som inte går att härma. Det är nästan så att det är en 

dubbad gitarr, liksom... (Mr Turqouise, 2019) 
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Pedalens ’brutalitet’ gör mycket intryck även här. Mr Turqouise upplever soundet som att det 

låter ’dubbat’, som att det är mer än en gitarr, och att det inte går att undvika att låta ’brutalt’ 

med det. Transgressionen uppfattas som oundviklig med HM-2. 

 

It sounded fucking awful, men samtidigt det var inte poängen att det ska låta 

fint, så jag bara... It’s awfullness var väldigt... hmm... låt mig tänka... Ja. 

The awfullness. Jag gillade det. Och jag gillade... det är typ bone-

head mentalitet bara... allt på max, jag bara.... Jag tyckte det var väldigt 

charmigt. (Mr Blonde, 2019) 

 

Det är så... Det lät att... förstärkaren ville explode och jag bara ‘this is cool, I 

like this’ (Mr Blonde, 2019) 

 

Mr Blonde tyckte, första gången han hörde HM-2, att det lät hemskt. Men han gillade det 

ändå och tyckte sig förstå poängen med det hela. Då han själv spelade med pedalen gillade 

han det ännu mer. Han uppfattade tidigt och dess sound och aggressivitet som ’osofistikerad’ 

och simpel på ett sätt som han uppskattade. Ett motsvarande svenskt uttryck som passar här är 

’dum-tungt’. 

 

Det är så väldigt extremt, skulle jag säga. Alltså, det finns ingenting som låter 

som HM2-ljudet. Det är så extremt brutalt och det är så… Otroligt lätt att sätta 

fingret på ’ja, här är det HM-2’. Alltså du kan ju... Jag upplever att med andra 

sound så kan du, du kan lista ut att ‘ja, men det här kanske är en 

Dual Rectifier med en TubeScreamer’ osv osv. Men när du hör HM-2 så vet du 

DIREKT att det ÄR HM-2. Det är så distinkt. Och som sagt så väldigt extremt. 

Så jag tror att det är det. (Mr Brown, 2019) 

 

Mr Brown börjar med att igen komma in på ämnet om hur distinkt soundet är. Det är lätt att 

urskilja från andra gitarr-sound och inget man missar. Det som kan tolkas som sonic 

transgression som kommer från pedalen är det som är det attraktiva. 

 

Ens misstag hörs inte lika tydligt, kan man ju börja med (skrattar). Det 

försvinner ganska mycket av misstagen i den extrema distorsionen, så att säga. 

Men alltså det... Jag vet inte, det... Det är lite, nästan som en ‘power fantasty’ 

skulle man kunna säga. Alltså... Jag skulle kunna jämföra det med upplevelsen 

som man har när man till exempel spelar ‘Doom’ (spelet, inte musikgenren). 

Anledning till att Doom är så fängslande är för att det är så pass extremt. Därför 

att du sliter lemmarna av dina fiender, demonerna liksom. Du sliter lemmarna, 
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krossar skallen på dem och så vidare. Och det är liksom ingenting som du stöter 

på i något annat spel. Det finns andra så klart, men det är ändå ovanligt. Och det 

är lit-… Alltså den känslan av ‘extrem makt’ är egentligen den som kommer 

fram när jag spelar med HM-2, därför att det är ett sånt brutalt och extremt ljud. 

Så, ja. Det blir som ett... det blir som ett utlopp helt enkelt. (Mr Brown, 2019)  

 

När det kommer till att själv spela med HM-2 ger det ett stort intryck på Mr Brown. Han drar 

paralleller mellan den ’känsla av makt’ och utlopp han får från att spela spelet ’Doom’ och 

spela gitarr med HM-2. Det kan dras paraleller mellan detta och vad Walser skriver om i sin 

bok Running With the Devil: Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music:  

 

Heavy metal explores the “other,” everything that hegemonic society does not 

want to acknowledge, the dark side of the daylit, enlightened adult world. By 

doing so it finds distinction in scandalous transgression and appropriates sources 

of communal empowerment. Heavy metal cannot be simply dismissed as alien 

and aberrant; the meaningfulness of images of horror, madness, and violence in 

heavy metal is intimately related to the fundamental contradictions of its 

historical moment. (Walser 2013:176) 

 

Summering – Vad är det som uppfattas som så attraktivt med pedalen hos dess 

användare och beundrare idag? 

Av de fem informanterna så är det 4 som idag spelar med HM-2 och alla de pekar på hur 

brutalt ljudet är, det distinkta. Det kan tolkas som att det är sonic transgression som är det som 

gör pedalen mest attraktiv för dem. 

 

Frameworks & Affordances 

Mr Turqouise var tydlig med hur pedalen är väldigt praktisk för en turnerande musiker. Då 

det extrema sound som kommer från pedalen behåller sin karaktär oavsett vilken 

gitarrförstärkare den kopplas till. Mr Orange menade även att man inte ens behöver stämma 

ner sin gitarr för att få det brutala soundet när man använder pedalen. 

 

Transgression 

Åter igen är det hur distinkt HM-2s sound är som står i centrum. Det uppfattas som mer 

extremt och brutalt än alla andra gitarrljud. Mr Brown uttryckte tydligt hur det påverkade 

honom att spela med pedalen, att det gav en känsla av makt.  
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4.3 Hur påverkar HM-2 dess användares 

musicerande? 

 

Alltså jag känner ju att jag får ju... mer inspiration när jag kopplar upp och 

försöker göra låtar med HM-2 på än att jag sitter... jag sitter aldrig och riffar 

rent. (Mr Orange, 2019) 

 

Mr Orange förklarar hur, när han skriver låtar till sitt band, aldrig spelar utan HM-2 för att han 

lättare får inspiration på så vis. 

 

Ja, hur jag spelar, hur jag skriver, allting... Den liksom... Man kan ju sen så klart 

spela låtarna utan pedalen... Men... Man kan inte göra tvärs om, man kan inte 

spela vilken låt som helst med en HM2-pedal och få det att låta bra... Och att 

den låter lite konstig så här i de ljusare tonerna. 

 

... Det blir ett omedelbart ‘fett’ ljud och plus att det även begränsar dig som 

gitarrist också. För alla riff låter inte bra med den där pedalen... (Mr Turqouise, 

2019) 

 

Mr Turqouise menar att pedalen inte bara påverkar hur han spelar och komponerar. Det finns 

följder där det som skrivs med pedalen som sedan spelas utan den inte kommer låta lika bra. 

Det som är skrivet utan pedalen i åtanke kanske inte låter så bra med pedalen. En viss 

begränsning orsakad av pedalen uttrycks. 

 

… jag är helt säker på att väldigt många Dismember- och Entombed-riff är 

förenklade på grund av pedalen. Det märker man ju själv hur liksom... till slut så 

står man bara och spelar öppet, liksom (skrattar), man hade nån ‘palm-mute’-

grej som hade tänkt göra liksom bara... men det låter ju bara skräp. (Mr 

Turqouise, 2019) 

 

Även Mr Turqouise uttrycker att det finns en viss begränsning om gitarrist när man använder 

HM-2. Han förklarar hur han tänker sig att riff ofta arrangeras på ett förenklat sätt för att 

fungera att spela med HM-2 så det fortfarande hörs vad gitarristen spelar.  

 

… jag tänkte bara ‘det är ett ugly sound ’ men samtidigt det är inte poängen att 

det ska vara fint... I like it.’ It’s fun to play with. Jag börjar spela på ett annat 

sätt när jag har HM2-ljudet… 
 

Like... Typ, till exempel. Om det här var en elgitarr (plockar fram en akustisk 

gitarr). Jag brukar spela like såhär (håller plektrum-handen över strängarna på 

ett ganska normalt sätt). Men om jag börjar spela med HM-2, det blir lite mer så 
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här (håller handen annorlunda med några fingrar mot gitarrkroppen som 

stöd), anchored på gitarren för att jag ska göra (spelar aggressivt som 

exempel), alternate picking. (Mr Blonde, 2019) 

 

Mr Blonde beskriver hur hans spelstil ändras, men även hur han fysiskt håller plektrumet och 

rör sig när han spelar. Det är en viss inlevelse i soundet som kan kopplas till samma 

upplevelse Mr Brown beskrev. 

 

Alltså det, själva soundet uppmanar ju till en viss stil därför att det blir så 

framträdande... alltså det kan också vara så till exempel att... man börjar nyttja 

långa ‘power chords’ till exempel därför att soundet blir så distinkt och likadant 

med tugget i tremolo-picking. Därför att du får verkligen den här... motorsågs-

grejen med långa toner men också med tugget, helt enkelt. 

 

Jag tror att det är ju den här distinktionen och det är så... lätt att känna igen och 

det här väldigt extrema soundet. …det finns så tydliga skillnader mellan ett 

vanligt ‘old school death metal’-band och ett death metal-band som använder 

sig av HM2-pedal. Och det beror ju på … att soundet uppmuntrar till att spela 

på ett visst sätt. Så det blir en synergi där mellan att det är ett väldigt extremt 

och distinkt ljud och det uppmuntrar till … ett visst sätt att komponera låtar så 

att det ljudet ska framträda så mycket som möjligt. (Mr Brown, 2019) 

 

Mr Brown uttrycker hur han upplever att soundet uppmuntrar till att skriva musik på ett 

speciellt sätt där soundet framhävs extra mycket. Det är en sonic transgression som 

uppmuntrar till mer transgression. 

 

So I think America always pushes it a little further as far as, like, extremity 

goes. And I think Sweden ended up pushing it to a more, like, thoughtful 

technical side sometimes or a thoughtful simplistic side. But it’s always 

thoughtful. Whereas Americans are more like, you know, taking a shit on it. 

(laughing) Whether it’s good or bad, you know.  

We push it to extremes maybe it shouldn’t go to or maybe it should, I don’t 

know. But it’s cool like, everyone has their own interpretations of it. So that’s 

what I like. (Mr Pink, 2019) 

 

Mr Pink använder själv inte HM-2 i sina band men driver ett skivbolag där det befinner sig 

band med detta sound. Han var tonåring under den tiden då svenska dödsmetallen hade fått 

sig en röst i USA och har efter det följt hur den, och HM-2, gjorde sitt avtryck på scenen där. 

Han jämför hur Sverige och USA hanterade soundet olika då amerikaner, på gott och ont, gör 

det extremare medan svenskar gör det mer ’genomtänkt’. 
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You know, it’s kind of funny, a lot of people didn’t connect this ‘til later, but 

you know, all these bands are just playing ‘Autopsy’ with an HM-2 pedal, 

really. So I think it’s cool that they actually looked to the American beginnings 

of death metal like ‘Death’ and Autopsy and just played it with HM-2. (Mr 

Pink, 2019) 

 

Hur Mr Pink tänker sig att Sveriges dödsmetall har fått en stor del av sitt sound är att skriva 

musik i stil med banden ’Death’ och ’Autopsy’ fast spela gitarrerna med HM-2. Det här talar 

för HM-2s affordances och hur de transformerar musik. 

 

Summering - Hur påverkar HM-2 dess användares musikalitet? 

De fyra informanter som själva använder sig av pedalen uttryckte starkt att den har stor 

influens på deras musikalitet. Att skriva musik med HM-2 i åtanke gör en stor skillnad. Mr 

Brown förklarar hur man som musiker gärna arrangerar låtar för att framhäva soundet. . Mr 

Orange upplever att han får mer inspiration för sitt låtskrivande när han använder pedalen 

 

Frameworks & Affordances 

Flera av informanterna upplever att pedalen orsakar en viss begränsning i deras musikalitet. 

Två av de fem informanterna förklarade hur all musik som är skriven för HM-2 inte fungerar 

lika bra att spela utan, och allt som är skrivet utan HM-2 i åtanke inte fungerar lika bra med 

HM-2 på. Tre av fem informanter uttryckte att pedalen påverkar deras spelstil, varav en hur 

han fysiskt förhåller sig till gitarren. HM-2 tillsammans med en elgitarr utformar en slags ny 

framework med nya affordances som är olik andra elgitarrers frameworks och affordances. 

Det kan tolkas som att pedalen förvandlar gitarren till ett nytt instrument. 

 

Transgression 

Mr Pink berättade om hur USA och Sverige förhåller sig olika till HM-2. När det kommer till 

transgression så menar han att musikerna i USA går längre, fast på ett mindre eftertänkt sätt. 

Svenskarna är däremot mer eftertänksamma i sin förhållning till soundet. 
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5 Slutsatser och Diskussion 

Det här avsnittet är, för att skapa ordning och reda, uppdelat i tre delar. Slutsater där jag 

redogör för mina tankar kring resultatet, diskussion där jag redogör för mina tankar kring hela 

uppsatsen och slutligen vidare forskning där jag berättar vad jag gärna i framtiden vill läsa om 

HM-2. 

5.1 Slutsatser 

Låt mig upprepa mig själv: Som en brutalt extrem förkortning av hela den här uppsatsen så 

kan man säga att Boss HM-2 med alla rattar ’skruvade upp till 11’ låter så extrem och brutal 

att den är oförglömlig. Det första och sista som nämndes under intervjuerna var mer eller 

mindre hur distinkt soundet i musiken blir bara av att gitarrerna går genom en HM-2. För en 

van lyssnare är det så lätt att känna igen soundet att igenkänningsfaktorn kan jämföras vid att 

se McDonalds skylt när man passerar en stad, fast i ljudform. ’Kolla, älskling! Där har vi ju 

HM-2! Är du inte lite hungrig på Sverige-döds?’ (figur 7). 

Något som är så säreget i ett hav av snarlika ljud kommer ge ett intryck som fastnar. Handlar 

man på Ica och ser en person med ett extra ben är risken större att man minns den personen än 

någon annan när man packar upp varorna hemma senare. HM-2 är som en trebent 

distorsionspedal i ett hav av tvåbenta distorsionspedaler och musiker över hela världen har 

hört talas om den. Termer som ’Swedish Buzzsaw’ används i Sydostasien, band i USA 

imiterar soundet och det trycks tröjor med pedalens design på. Det byggts kopior på pedalen 

som har namn som The Swede, HM-300, Eyemaster och Left Hand Wrath. Left Hand Wrath 

är en uppenbar referens till Entombeds ’Left Hand Path’. ’The Swede’ refererar till ’det 

Figur 7 
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svenska soundet’. Alla dessa fans av pedalen och dess sound har själva byggt ett ’brand’ runt 

pedalen. HM-2 förändrar gitarristers spelstil, hur de skriver musik och ibland till och med hur 

de håller sitt plektrum. Självaste musiken där pedalen används förändras. Redan brutal musik 

blir ännu mer extrem i sin ljudbild. En av informanterna poängterade hur han inte ens behöver 

stämma ner sin gitarr för att få det att ’låta brutalt’ när HM-2 används. Det är som att gitarren 

tillsammans med pedalen bildar ett nytt musikinstrument. Med andra ord ’ett nytt framework 

med egna affordances’ som tidigare nämndes. 

5.2 Diskussion 

Efter nästan tio tusen ord skrivna om ämnet så går det inte att anta att förståelsen av pedalen 

och hur den låter har vuxit om man inte är bekant med den. Så därför, kära läsare, uppmuntrar 

jag dig att lyssna på de band som nämns i uppsatsen för att på så sätt forma en tydligare bild 

av det du läst om. Faktum är att det är svårt att skriva om ljud- och musik. Det är en svår 

metod att förmedla den typen av information. Med det i åtanke anser jag ändå att uppsatsen 

har nått sitt mål. De frågor jag från början ville ha svar på har svarats på och det var samma 

svar på varje fråga: Säreget och brutalt. Resultatet må inte vara det mest varierande och 

intressanta, men det bekräftar på sätt och vis något man redan anade. Och det är hur ljudet 

som pedalen åstadkommer har fått sin uppmärksamhet på grund av sin distinkthet. Något som 

den här studien har tillfört är det som syftet var. Den har tillfört djupare förståelse och insikt i 

ämnet kring pedalen och vad som gör den så speciell. Jag anser att detta kompletterar det som 

den tidigare forskningen i sig inte har fördjupat sig i. Kahn-Harris nämner, i Extreme Metal, 

soundet som förknippas med Sverige och pedalen men aldrig pedalen i sig. Ekeroth nämner 

pedalen några gånger i Swedish Death Metal och hur den var med i början och formade 

musikstilen i Sverige men det blir aldrig någon fördjupning i sig. Under uppsatsens gång har 

jag fått gräva ner mig i en värld av vackra oljud och lära mig mycket mer om något jag 

tidigare trodde mig vara expert. Jag trodde aldrig jag var expert på att planera arbete, och det 

blev bekräftat att jag inte var det heller. Jag här lärt mig vikten av att skriva listor på vad som 

bör göras och när det bör göras. I efterhand ser jag att metoden jag valt fungerat väl för mitt 

syfte. Intervjuer har tjänat studien väl då det ger en bra insikt i det kulturella och historiska i 

förhållande med pedalen. Det är däremot svårt att prata om musik utan att lyssna på den, och 

det har märkts när informanter plockat fram sina mobiltelefoner för att spela upp musik vi 

pratat om. Och det är något som är svårt att transkribera och använda i skriftlig form. 
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5.3 Vidare forskning 

Den här studien fokuserade bara på en aspekt av flera när det kommer till Sveriges dödsmetall 

och HM-2. Jag skulle gärna vilja läsa en studie kring de tekniska aspekterna av pedalen. Vad 

är det som gör ljudet? Vad är det egentligen som händer när den där ratten med ett ’H’ under 

sig skruvas på fullt? Jag skulle gärna se lyssningstester göras där två mixar av en och samma 

låt görs, en med HM-2 och en utan HM-2. Uppfattas musiken brutalare? Bättre? Sämre? Kan 

en ovan lyssnare uppfatta skillnaden? Jag vet även att många skulle vilja veta sanningen 

bakom om det egentligen är någon skillnad mellan de HM-2or som är byggda i Japan och 

Taiwan. 

 

Angående frameworks och affordances skulle jag gärna se vidare studier om till vilken grad 

HM-2 får en gitarr att likna ett annat instrument. Hur förhåller sig detta till andra 

gitarrpedaler? 
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6 Källförteckning  

6.1 Intervjuer 

Mr Orange (2019) Intervju den 27 september. 

 

Mr Turqouise (2019) Intervju den 17 oktober. 

 

Mr Blonde (2019) Intervju den 22 november. 

 

Mr Brown (2019) Intervju över telefon den 18 november. 

 

Mr Pink (2019) Intervju över telefon den 3 december. 
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6.5 Bilaga 

Frågorna som intervjuerna baserades på var: 

1. När & hur föddes ditt intresse för musik? 

2. När började du spela musik själv? 

3. När gjorde HM-2 entré i ditt liv? 

4. Vad tror du är det som har gjort att det har blivit ett sådant fenomen kring just denna 

pedal som levt kvar så länge? 

 


