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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Vid införskaffning av musik både i fysisk form och digitalt, vet kunden inte 
i alla lägen vad denne letar efter. För att bli upptäckt, uppmärksammad och 
eventuellt köpt, måste en skiva attrahera en tänkt kund. Omslaget är hur 
musikalbum försöker skapa attraktion, få uppmärksamhet och har som 
huvudsyfte skapa försäljning. För att kunna kommunicera rätt grafik och 
attrahera tänkt målgrupp krävs det kunskap både om design och musik. 

Musikbranschen är en industri med omsättning på över åtta miljarder 
kronor i Sverige (Musikerförbundet, 2015). I det stora hela, omsätter 
musikbranschen cirka 14.97 miljarder amerikanska dollar (Music industry, 
2016, 15 april).  

Musikbranschen är konstant föränderlig och den fysiska cd-skivan och dess 
omslag är döende Det påvisas en tydlig nedgång i attraktionen till det 
fysiska ägandet av en cd-skiva. På grund av att musiken idag har blivit 
digitalt överförbar mellan portabla musikenheter, hårddiskar och dylikt, har 
musikens bildspråk fått lida (Straw, 2009). 

2014 bestod den globala musikbranschens totala försäljning av 46 procent 
fysiska och 46 procent digitala album (IFPI,2015). Detta visar att den 
nedgående trend som (Straw, 2009) påstod finnas tidigare, inte finns längre 
utan den fysiska och den digitala marknaden är nu lika stor. Det är dock 
inte enbart i fysiska butiker som ett albums omslag visas upp för att 
attrahera kunden. Digitala affärer som iTunes är uppbyggda på så vis att de 
lockar potentiella kunder med stora albumomslag samt en liten text 
undertill med artist. 

Grant (2001) framför i sin publikation Album Cover Design: Past 
Influences, Present Struggles & Future Predictions att historiskt sett har 
albumdesigners blivit lika kända som de artister de arbetar med. Designern 
har då fått tillfället att försöka reflektera artistens icke-visuella konst 
genom sin egen grafiska stil. I ovanstående publikation påstås det att 
designers i musikbranschen är mycket kunniga i musikbranschen och dess 
trender.  

I andra grafiskt liknande områden finns det fler och framförallt nyare 
studier som granskar innehåll i dess kommunikation. Det finns exempelvis 
Judging a movie by its cover: A content analysis of sexual portrayals on 
video rental jacket (Oliver, Banjo, & Kim, 2003) för filmomslag samt 
Performing gender: A content analysis of gender display in music videos 
(Wallis, 2011) för musikvideos. Omslagsdesign för musikalbum är ett 
område som det finns lite studier och research inom, vilket förvånar (Jones 
& Sorger, 1999). Detta leder till att information om de trender som Grant, 
(2001) påstår att designers för musikalbum har kunskap om, blir svår att få 
tag på som ny inom området. 

En av de mest relevanta och närliggande studierna till föreliggande studie 
är en fallstudie (Alleyne, 2014) gjord på en designbyrå som existerade 
mellan 1968 och 1983, där	det framgår att de arbetade på så vis att banden 
var ledande i kreativt arbete och man som designer skapade efter deras idé. 
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Det var inte förrän man som designer skapat ett nära samarbete med bandet 
som idéer och designförslag fick framföras. 

I en intervju med Gerard Huerta (Parker, 2012), som skapat AC/DCs 
ikoniska typsnitt och även en del albumomslag för välkända band, framgår 
det att hans arbete som designer var bakom sitt skrivbord, han hade oftast 
ingen kontakt med banden som hans design var till för. 

Då ett albumomslag är en form av förpackning och ett band är en form av 
varumärke, kan det antas att designen bör följa samma regler som andra 
förpackningar. Enligt en studie av Orth och Malkewitz, (2008) bör 
uppriktiga märken ha en naturligare design, spännande märken borde ha 
kontrasterande design, kompetenta varumärken bör ha mer förfinade 
förpackningar och mer grova märken borde ha kontrastrik design samt att 
sofistikerade märken borde ha en naturlig delikat design.  

Med branschens storlek i åtanke, är det inte otänkbart att en designer kan 
hamna i en situation där uppdraget är att skapa ett attraktivt och säljkraftigt 
albumsomslag. Det går däremot inte säga att en sorts design passar till alla 
album i alla genrer (Rockhall, 2015). För att inte en designer som är ny 
inom området ska skapa ett gammalmodigt albumomslag eller för att bli 
insatt i ämnet, krävs en ny studie. Designvärlden är konstant föränderlig i 
alla olika branscher, det är därför önskvärt att data om närliggande års 
rockalbum samlas in för att få en överblick om grafiska element som bör 
finnas eller kanske rent av undvikas. 

En visuell innehållsanalys av skivomslag, kan ge förståelse kring påtagliga 
designelement som använts bland framgångsrika rockalbum under åren 
2014 och 2015. Det kan vara önskvärt att ha en lista med frekvent 
återkommande designelement för att veta hur man som designer ska 
förhålla sig för att attrahera sin målgrupp samtidigt som man skapar en 
samhörighet med andra album från samma ursprungsland.  

1.2 Syfte, Projektmål och avgränsningar 
Syftet med arbetet är att analysera skivomslag inom genren rock, från 2014 
och 2015, för att hitta grafiska designelement som är återkommande. 
Arbetet ska presentera statistik över de mest frekvent förekommande 
designelement för album med ursprung från USA, Sverige och 
Storbritannien. Denna statistik är önskvärd att ha tillgång till, då man som 
ovetande inom albumdesign direkt kan få en överblick på designelement 
som förekommer frekvent på tidigare säljkraftiga rockalbum. Detta 
eftersom man som grafisk designer oftast eller alltid har försäljning som 
bakomliggande motiv vid skapande av grafiskt material.  

Beroende på var bandet kommer ifrån kan det även vara bra att veta vilket 
designmanér eller vilka designelement som förekommer. Då alla länder i 
världen inte har samma kultur eller historia är det troligt att olika länder har 
olika preferenser om vad som anses vara attraktivt. Därför ska utforska den 
visuella innehållsanalysen i detta arbete undersöka om det finns någon 
skillnad i rockalbums utseende från Sverige, Storbritannien och USA.  

Det kan vara önskvärt vid framställning av ett skivomslag att tala direkt 
med den som har önskemål och krav för utseendet. Det kan därför vara bra 
att veta vem det är som faktiskt bestämmer utseendet av omslaget. Är det 
skivbolaget, bandet eller designern?  
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Målen för studien är: 

1. Vilka designelement är frekvent förekommande på skivomslag från 
Sverige, Storbritannien och USA? 

2. Har designelementen någon koppling till albumets titel? 

3. Finns det någon skillnad i utseendet beroende på vilket 
ursprungsland skivan har? 

4. Försöka påvisa vem som styr utseendet av skivomslaget – 
designer, band, skivbolag 
 

5. Se om det finns någon tongivande designer i respektive land som 
andra efterliknar eller se om skivbolagen har sina egna typiska 
stilar. 

 
6. Skapa ett landstypiskt albumomslag för respektive land som ingår i 

studien. 
 
 
1.2.1 Avgränsningar 

• Studien analyserar endast rockalbum matchande ovannämnda 
kriterier från 2014 och 2015. Inga tidigare eller senare släppta 
album ingår i studien. 

• Studien granskar inte val av typsnitt eller placering av denna då 
valet av typsnitt är kopplat med ett bands logotyp och varumärke.  

• Arbetet försöker inte visa varför ett visst grafiskt element är 
attraktivt eller inte, därtill inte heller påvisa vilket element som 
tillför mest eller minst säljkraft till skivomslaget. 

• Arbetet rangordnar inte vad som är viktigast eller minst viktigt, 
däremot kommer det finnas listor på vad som förekommit mer eller 
mindre frekvent bland analyserade omslag. 

• Arbetet granskar inte logotyper närmre, då detta ska kunna ligga 
som guide för ett bra skivomslag. Band som förväntas släppa en 
skiva bör ha logotyp sedan innan, därför granskas endast 
logotypfärg då den kan variera mellan album till album även om 
formen är den samma. 

• Då den digitala marknadens försäljning främst sker med 
framsidans grafik, görs ett antagande om att den grafik som 
presenteras på ett albums baksida, rygg eller insida inte lika viktig. 
Fokus för föreliggande studie ligger därför enbart på ett albums 
framsida. 
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt 
Genom en visuell innehållsanalys (Rose, 2012) undersöktes rockalbumens 
omslag för att försöka hitta samband mellan olika album genom 
återkommande designelement i den generella utformningen av omslagen. 

Albumen som valdes är alla storsäljare inom genren rock under 2015, 
enligt Billboard (2016) och Topplistan (2016). Anledningen att 
rockalbumen hämtades från dessa källor var för att få en internationell lista 
för att få en helhet, samt en kompletterande lista för att få fram fler svenska 
album. Både på Billboard och Topplistan finns det månadsvis listor för 
genrer. Utifrån dessa samlades topp tio rockalbum för var månad under 
2015 och sedan ströks de som inte var från Sverige, Storbritannien eller 
USA. Till sist granskades det när albumen släpptes, alla album som inte var 
från 2014 eller 2015 sorterades bort. 

Insamlingsmetoden ovan gav 11 svenska, 11 brittiska och 15 amerikanska 
rockalbum till analysen, med andra ord en total på 37 albumomslag. Listor 
på specifika album, artist, utgivningsår och dess skivbolag, finns detaljerat 
i Bilaga 1, 2 och 3. 

Skivomslagens grafik hämtades alla in genom iTunes för att få en trovärdig 
källa på korrekt omslagsgrafik för respektive album. iTunes har antagits 
som trovärdig källa på grund av företagets storlek. Ett företag av dess 
magnitud som drivs av försäljning, bör ha tillförlitliga leverantörer av 
bildmaterial och metadata för respektive album. 

Genom sökning på internet samlades information om skivbolag in, och i de 
fall det fanns angivet, även vem som varit huvudsaklig designer för 
respektive omslag. För att få fram denna information räckte det med 
sökning på albumets band och titel.  

Omslagen sorterades efter ursprungsland för att sedan granskas närmre för 
att se ingående skillnader mellan länderna. 

Teman har strukturerats för att kunna sortera och kategorisera grafiska 
element samt dess tillhörande innebörd. Ett exempel på hur detta kan se ut 
är designelement träd, berg och vatten som alla ingår i huvudtemat natur.  

Tester har utförts på de teman som används i analysen, det har funnits fyra 
kontrollanter utöver författaren som har försökt se sina kategorier, därefter 
jämfördes likheter mellan vad de olika personerna kommit fram till och 
tyckt till om. 

En visuell innehållsanalys genomfördes enligt (Wallis, 2011). 
Innehållsanalysen granskade följande kategorier: 

• Antal avbildade personer 

• Grafik efter titel 

• Helhetsgrafik eller ljusrum 
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• Färg på ljusrum 

• Avbildade designelement 

• Färg på typografi 

• Färg på ljusrum 

Resultatet av analysen och jämförelser mellan ländernas grafiskt 
återkommande element, presenteras tabeller som finns i kapitel 3, 4, 5 och i 
bilagorna 4, 5 och 6.  

Utifrån analysen skapades generiska albumsomslag för respektive 
ursprungsland, för att få visa skillnaden mellan kultur och enkelt presentera 
likheter och olikheter. 

Grafiskt manér och designelement till de landstypiska albumomslagen 
valdes efter data som presenteras i resultatavsnittet under respektive land. 
De tabeller som presenterar teman och grafiska element för de olika 
länderna, är hämtade från den fullständiga listan i bilaga 4. 

Svar på mål 4 och 5 söktes på internet. Sökord som använts för detta har 
varit namnet på albumets titel, grafiska designern i de fall information 
fanns om detta samt story eller history i de fall där det inte räckte med 
antingen titel eller namn. 
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3 Resultat  
3.1 Generellt populära element 
I bilaga 5 presenteras landspecifika listor på frekvent återkommande 
designelement. Tabell 1 visar en hopslagen lista där alla tre 
ursprungsländer räknas som en total. 

Tabell 1  Lista på återkommande designelement (antal) 
Designelement	alla	länder	 		 		 		 		
Moln	 12	

	
Stad	 2	

Vatten	 8	 		 Stol	 2	
Eld	 6	

	
Svärd	 2	

Ond	figur	 6	 		 Arm	 1	
Sigill	 6	

	
Dockor	 1	

Varumärke	 6	 		 Figur	med	horn	 1	
Abstrakt	motiv	 6	

	
Fladdermus	 1	

Ansikte	 5	 		 Fågel	 1	
Armar/händer	 5	

	
Gravsten	 1	

Blod	 5	 		 Hammare	 1	
Döskalle	 5	

	
Hus	 1	

Fågel	 5	 		 Häst	 1	
Stjärnhimmel	 5	

	
Oändlighetssymbol	 1	

Träd	 5	 		 Inget	 1	
Vapen	 5	

	
Is	 1	

Åska	 5	 		 Jägare	 1	
Barn	 4	

	
Landsflagga	 1	

Berg	 4	 		 Latinsk	text	 1	
Horisont	 4	

	
Pansarvagn	 1	

Måne	 4	 		 Paraply	 1	
Flygplan	 3	

	
Parkbänk	 1	

Gammal	typografi	 3	 		 Piedestal	 1	
Helig	figur	 3	

	
Pentagram	 1	

Kyrka	 3	 		 Rep	 1	
Monster	 3	

	
Robot	 1	

Rost	 3	 		 Rosor	 1	
Ammunition	 2	

	
Rustning	 1	

Bandfoto	 2	 		 Rymdskepp	 1	
Fastbunden	 2	

	
Scen	 1	

Inramat	 2	 		 Skelett	 1	
Instrument	 2	

	
Spindelnät	 1	

Krig	 2	 		 Stämpel	 1	
Kroppsmålning	 2	

	
Titan	 1	

Natt	 2	 		 Tornado	 1	
Orm	 2	

	
Törne	 1	

Porträtt	 2	 		 Varghuvud	 1	
Skruvar	 2	

	
Ägg	 1	

Spektrum	 2	 		 Öl	 1	
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Cirka hälften av albumen avbildade en eller flera personer eller 
humanoidliknande varelser, vilket kan avläsas ur tabell 2. I de fall där 
människor förekom var det oftast fotografi som användes och då på enbart 
ett fåtal personer. När fler personer förekom var det oftast i form av en bild 
på hela bandet. Om albumsomslaget hade illustrerade personer och inte 
använder foto, var det sällan bandmedlemmar som avbildades. Det var 
istället frekvent förekommande någon mer illasinnad eller våldsam figur 
som framfördes, exempelvis zombien på The book of souls omslag eller 
våldsamma soldater på albumet Heroes. 

Tabell 2  Lista på antalet avbildade personer. 

Antal	
personer	 		 Sverige	

	
England	

	
USA	 	Totalt	

1	
	

1	
	

3	
	

5	 9	
2	 		 1	 		 0	 		 0	 1	
3	

	
1	

	
0	

	
1	 2	

4	 		 1	 		 1	 		 0	 2	
5	

	
2	

	
0	

	
0	 2	

5+	 		 1	 		 1	 		 1	 3	
0	

	
4	

	
6	

	
8	 18	

 

3.1.1 Grafik efter titel 
Nyare rockalbum anpassade oftast utseendet efter titeln. 30 av 37 album 
hade grafik som anpassas efter albumets titel.  

3.2 Svenska omslag 
I bilaga 5 presenteras alla designelement som förekommit från de elva 
svenska rockalbumen som ingått i analysen. I tabell 4 presenteras de som 
varit mest frekventa, avgränsningen i detta har gjorts i brytningen mellan 
förekommande tre gånger eller mer, allt därefter har lämnats till listan i 
bilagan. 

Tabell 3  Sammanfattad lista på återkommande designelement för 
svenska rockalbum, de mest frekventa (antal) 

Designelement	 Antal		
Eld	 5	
Moln	 4	
Kyrka	 3	
Döskalle	 3	
Flygplan	 3	
Åska	 3	
Fågel	 3	
Vatten	 3	
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3.2.1 Teman 
Tabell 4, 5 och 6 presenterar de tre teman, med dess tillhörande 
designelement som har varit mest påtagliga för svenska rockomslag. 

Tabell 4  Lista över de designelement som finns inom temat våld, som 
är ett återkommande tema bland de svenska rockalbumen i 
analysen. 

Våld	 	
Designelement	 Antal		
Vapen	 2	
Blod	 2	
Krig	 2	
Pansarvagn	 1	
Rustning	 1	
Hammare	 1	
Ammunition	 1	

Tabell 5  Lista över de designelement som finns inom temat 
väder/meteorologi, som är ett återkommande tema bland de 
svenska rockalbumen i analysen. 

Väder/meteorologi	 	
Designelement	 Antal		
Moln	 4	
Åska	 3	
Vatten	 3	
Stjärnhimmel	 1	
Måne	 1	
Tornado	 1	
Horisont	 1	

 

Tabell 6  Lista över de designelement som finns inom temat 
människor/kroppsdelar, som är ett återkommande tema bland 
de svenska rockalbumen i analysen. 

Människor/kroppsdelar	 	
Designelement	 Antal		
Döskalle	 3	
Barn	 2	
Armar/händer	 2	
Ansikten	 1	
Blod	 1	
Skelett	 1	
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3.2.2 Grafik efter titel 
Svenska rockalbum från 2014 och 2015 anpassade i 10 av 11 fall sin grafik 
på omslaget efter albumets titel.  

3.2.3 Designers 
Det har inte i något fall gått att hitta information om vem som har bestämt 
att albumen i analysen ska se ut på ett visst vis. Tabell 7 visar en lista på 
alla svenska band som ingått i analysen, och där information har funnits 
tillgänglig, presenteras vem som designat omslaget för deras rockalbum.  

Tabell 7  Lista på vilket band som använt vilken designer och dennes 
yrke, i de fall där information har gått att leta reda på.  

Album	 	 Band	 Designer	 Yrke	
Siren	Charms	 	 In	flames	 Blake	Armstrong	 Frilansdesigner	
Meliora	 	 Ghost	 Zbigniew	M.	Bielak	 Designbyrå	
Pale	Communion	 	 Opeth	 Travis	Smith	

	HCSS	 	 Hardcore	Superstar	 		
	(r)evolution	 	 Hammerfall	 Andreas	Marshall	 Frilansdesigner	

War	Eternal	 	 Arch	Enemy	 Costin	Chioreanu	 Frilansdesigner	
At	war	with	reality	 	 At	the	Gates	 Costin	Chioreanu	 Frilansdesigner	
Heroes	 	 Sabaton	 Péter	Sallai	 Frilansdesigner	
Testosterone	 	 Mustasch	

	 	The	ride	majestic	 	 Soilwork	 Róbert	Borbás	 Tattuerare	
Pansargryning	 	 Raubtier	

	 	
3.3 Brittiska omslag 
I bilaga 5 presenteras alla designelement som förekommit från de elva 
brittiska rockalbumen som ingått i analysen. I tabell 8 presenteras de som 
varit mest frekventa, avgränsningen för detta har gjorts vid designelement 
förekommande två gånger eller mer, allt därefter har lämnats till tabellen i 
bilagan.  
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Tabell 8  Sammanfattad lista på återkommande designelement för 
brittiska rockalbum, de mest frekventa (antal) 

Designelement	 Antal		
Varumärke	 3	
Stjärnhimmel	 3	
Berg	 2	
Spektrum	 2	
Stol	 2	
Ond	figur	 2	
Träd	 2	
Vatten	 2	
Gammal	typografi	 2	
Natt	 2	
Abstrakt	motiv	 2	

 

3.3.1 Teman 
Tabell 9, 10 och 11 presenterar de tre teman, med dess tillhörande 
designelement som har varit mest påtagliga för brittiska rockomslag. 

Tabell 9  Lista över de designelement som finns inom temat 
väder/meteorologi, som är ett återkommande tema bland de 
brittiska rockalbumen i analysen. 

Väder/meteorologi	 	
Designelement	 Antal		
Stjärnhimmel	 3	
Vatten	 2	
Natt	 2	
Moln	 1	
Måne	 1	
Horisont	 1	
Åska	 1	

Tabell 10  Lista över de designelement som finns inom temat natur, som 
är ett återkommande tema bland de brittiska rockalbumen i 
analysen. 

Natur	 	
Designelement	 Antal		
Berg	 2	
Träd	 2	
Vatten	 2	
Fågel	 1	
Rosor	 1	
Törne	 1	
Orm	 1	
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Tabell 11  Lista över de designelement som finns inom temat 
människor/kroppsdelar, som är ett återkommande tema bland 
de brittiska rockalbumen i analysen. 

Människor/kroppsdelar	 	
Designelement	 Antal		
Barn	 1	
Armar/händer	 1	
Ansikten	 1	
Kroppsmålning	 1	
Blod	 1	

 

3.3.2 Grafik efter titel 
Rockalbumen från Storbritannien anpassade i 9 av 11 fall sin grafik på 
omslaget efter albumets titel.  

3.3.3 Designers 
Precis likt de svenska rockalbumen, framgick det aldrig någon som direkt 
uttalat sig om vem som bestämt albumets utseende. Däremot framgick det 
att några band hade mer än musikalisk talang, då de antingen bestämt 
konceptet för utseendet på omslaget, eller även gjort hela designen själva. I 
tabell 12, framgår en lista på alla brittiska band som ingått i analysen och 
där information har funnits tillgänglig presenteras vem som designat 
omslaget för deras rockalbum.  

Tabell 12 Lista på vilket band som använt vilken designer och dennes 
yrke, i de fall där information har gått att leta reda på.  

Album	 Band	 		 Designer	 Yrke	
Wilder	mind	 Mumford	&	Sons	 	 	 	
Drones	 Muse	 		 Matt	Mahurin	 Frilansdesigner	
Royal	blood	 Royal	Blood	 	 Dan	Hillier	 Frilansdesigner	
English	graffiti	 The	Vaccines	 		 		 		
Every	open	eye	 CHVRCHES	 	 Jez	Tozer	 Fotograf	
The	book	of	souls	 Iron	Maiden	 		 Mark	Wilkinson	 Frilansdesigner	
Luminous	 The	Horrors	 	 Design	av	bandet	 	
A	head	full	of	dreams	 Coldplay	 		 Pilar	Zeta	 Frilansdesigner	

Bad	magic	 Motörhead	 	
Concept	av	bandet,	
design	av	Mark	DeVito	 	

That’s	the	spirit	 Bring	me	the	
Horizon	 		 		 	

The	purple	album	 Whitesnake	 	 	 	
 

3.4 Amerikanska omslag 
I bilaga 5 presenteras alla designelement som förekommit från de femton 
amerikanska rockalbumen som ingått i analysen. Tabell 13 visar de som 
varit mest frekventa, avgränsningen i detta har gjorts i brytningen mellan 
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förekommande tre gånger eller mer, allt därefter har lämnats till listan i 
bilagan. 

Tabell 13  Sammanfattad lista på återkommande designelement för 
amerikanska rockalbum, de mest frekventa (antal) 

Designelement	 Antal		
Moln	 7	
Sigill	 3	
Vatten	 3	
Horisont	 3	
Ansikte	 3	
Ond	figur	 3	
Vapen	 3	
Abstrakt	motiv	 3	

 

3.4.1 Teman 
Tabell 14, 15 och 16 presenterar de tre teman, med dess tillhörande 
designelement som har varit mest påtagliga för amerikanska rockomslag. 

Tabell 14  Lista över de designelement som finns inom temat 
människor/kroppsdelar, som är ett återkommande tema bland 
de amerikanska rockalbumen i analysen. 

Människor/kroppsdelar	 	
Designelement	 Antal		
Ansikte	 3	
Armar/händer	 2	
Blod	 2	
Döskalle	 2	
Porträtt	 2	
Barn	 1	
Jägare	 1	
Kroppsmålning	 1	

Tabell 15  Lista över de designelement som finns inom temat 
väder/meteorologi, som är ett återkommande tema bland de amerikanska 
rockalbumen i analysen. 

Väder/meteorologi	 	
Designelement	 Antal		
Moln	 7	
Horisont	 3	
Vatten	 3	
Måne	 2	
Åska	 1	
Stjärnhimmel	 1	
Is	 1	
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Tabell 16  Lista över de designelement temat natur, ett återkommande 
tema bland de amerikanska rockalbumen i analysen. 

Natur	 	
Designelement	 Antal		
Vatten	 3	
Träd	 1	
Fladdermus	 1	
Fågel	 1	
Spindelväv	 1	
Orm	 1	
Ägg	 1	

 

3.4.2 Grafik efter titel 
De amerikanska rockalbumen i studien, anpassade i 11 av 15 fall sin grafik 
på omslaget efter albumets titel.  

3.4.3 Designers 
En stor del av de amerikanska banden hänvisade inte till vem som designat 
omslagen. Tabell 17 presenterar en lista på alla amerikanska band som 
ingått i analysen och om information har funnits tillgänglig presenteras 
vem som designat omslaget för deras rockalbum.  

Tabell 17  Lista på vilket band som använt vilken designer och dennes 
yrke, i de fall där information har gått att leta reda på.  

Album	 Band	 Designer	 	Yrke	
Sonic	highways	 Foo	Fighters	 Stephan	Martiniere	 Frilansdesigner	
Immortalized	 Disturbed	 Alex	Tenta	 Frilansdesigner	
Dark	before	dawn	 Breaking	Benjamin	 Tom	Jermann	 Designbyrå	
Predatory	highlights	 Tenement	 		 		
Threat	to	survival	 Shinedown	

	 	The	hunting	party	 Linkin	Park	 Ghost	Town	Media	 Designbyrå	
American	Beauty	/	American	
Psycho	 Papa	Roach	

	 	F.E.A.R	 Fall	Out	Boy	 		 		

The	pale	emperor	 Marilyn	Manson	
Hassan	Rahim	
Bandets	AD	

Smoke	+	Mirrors	 Imagine	Dragons	 Tim	Cantor	 Frilansdesigner	
The	black	market	 Rise	Against	 Dina	Hovespian	 Frilansdesigner	
Burning	bridges	 Bon	Jovi	 		 		
VII	–	sturm	und	drang	 Lamb	of	God	

	 	Blurryface	 Twenty	One	Pilots	 Brandon	Rike	 Frilansdesigner	
Got	your	six	 Five	finger	Death	Punch	 	 	
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3.5 Skillnader mellan länderna 

3.5.1 Bakgrunder 
I tabell 18 framgår det att ett rockalbum inte nödvändigtvis måste ha 
heltäckande grafik, utan i lite mindre än hälften albumen i analysen 
använde sig av någon form av färgat ljusrum där lite mindre än hälften av 
albumen sedan placerat en mer central grafisk del ovanpå. 

Svenska rockalbum använde sig oftast av mer heltäckande grafik för att 
pryda omslaget. När de grafiska elementen är lagda på någon sorts färgat 
ljusrum, var färgvalet inte uppenbart utan kunde vara i princip vilken färg 
som helst. För brittiska och amerikanska omslag däremot var 
brakgrundstypen cirka hälften helhetsgrafik och hälften ljusrum. Även när 
det kommer till färgvalet på bakgrunden ser det relativt lika ut, båda 
länderna föredrog en svart bakgrund.  

Tabell 18  Lista över hur albumets bakgrund i grova drag ser ut, (antal).  

Bakgrund	 	Total	 		 Sverige	
	

Storbritannien	
	

USA	
Helhetsgrafik	 21	

	
8	

	
5	

	
8	

Ljusrum	 16	 		 3	
	

6	
	

7	
	 	 	 	 	 	 	 	
Färg	på	ljusrum	 		 		

	 	 	 	 	Svart	
	  

1	
	

4	
	

3	
Vit	 		 		 1	

	
1	

	
2	

Rosa	
	  

1	
	    Röd	 		 		

	 	
1	

	
1	

Sand	
	      

1	
 

3.5.2 Färgval på typografi 
Tabell 19 visar färgval på typografin på de olika ländernas album. Sverige 
skilde sig mycket från de andra två som är mer lika varandra. En tydlig 
skillnad var att de brittiska och amerikanska albumen båda hade album 
som totalt saknade typografi, vilket aldrig förekom på de svenska 
rockalbumen. Svenska rockalbum använde mycket svart eller vit färg på 
typografin. Brittiska och amerikanska föredrog till stor del vit typografi. 

Valet av färg på typografin har med stor sannolikhet påverkats av vilken 
bakgrundsfärg som ett album har. Med detta menas att det inte är lämpligt 
att använda svart typografi på svart bakgrund.  
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Tabell 19  Lista över vilken färg som dominerar typografin på respektive 
omslag för de olika länderna (antal).   

Sverige	 		
	

England	 		
	

USA	 		
Svart	 3	

	
Vit	 5	

	
Vit	 6	

Vit	 2	
	

Svart	 2	
	

Svart	 3	
Sand	 1	

	
Ingen	titel/typografi	 2	

	
Ingen	titel/typografi	 3	

Transparent		 1	
	

Transparent	 1	
	

Sand	 1	
Sten	 1	

	
Silver	 1	

	
Gul	 1	

Röd	 1	
	

		
	 	

Sten	 1	
Silver	 1	

	     	Grå	 1	
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4 Diskussion 
4.1 Designelement 
Generellt inom design är man sällan först att skapa något eller så söker 
man inspiration från andra designers. En fråga som eventuellt kan besvaras 
genom att granska skivomslagen närmre, är ifall det tydligt framgår om 
någon tongivande designer har påverkat utseendet på återkommande album 
eller om alla har sin egen stil. Det finns både för- och nackdelar med att 
hämta inspiration från tidigare välkända album som t.ex. The Dark Side of 
the Moon (1973), Back in Black (1980) och Thriller (1982), som alla håller 
ett mycket avskalat tema. Att skapa ett album likt dessa kan föra med sig 
direkt koppling till rockmusiken men kan även ses som ett försök att 
efterlikna legenderna, vilket kan ses både på gott och på ont. 

 

Figur 1 The Dark Side of the Moon, Back in Black och Thriller. Alla 
tre är bland de mest sålda albumen genom tiderna och har alla 
sålts i över 30 miljoner kopior (List of best-selling albums, 
2016, 19 april). 

Till skillnad från de bästa albumomslagen någonsin enligt Thill (2016), ser 
nya rockomslag helt annorlunda ut. Inte ett enda av de omslag som ingår i 
denna studie är ens i närheten likt varken Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band, Sticky Fingers eller Abbey Road. Av omslagen på Thills lista som 
efterliknas idag är det enbart The Dark Side of the Moon.  

Från vad man kan se genom en överskådlig blick på albumomslagen i 
studien, finns det en stark återkoppling och likhet mellan nyare album och 
mycket gamla album som de i figur 1. Omslag från cirka 30-40 år sedan 
har satt en bestående ton på hur man som designer kan falla tillbaka på 
enkelhet i sin design av rockalbum. Ett fåtal designelement på ett färgat 
ljusrum har blivit storsäljare vid ett flertal fällen tidigare, och från vad som 
framgår av föreliggande studie är album i denna stil fortfarande 
säljkraftiga. 

Illustrationer av väder och meteorologiska fenomen samt natur visade sig 
vara vanligt förekommande bland analyserade album, oberoende av 
ursprungsland. Vilket tros vara på grund av att det är en enkel sak att falla 
tillbaka på som designer. Figur 2 visar att giganter inom branschen som 
Iron Maiden och Metallica utnyttjar sig av fullmåne, träd, öppna fält, moln 
eller en inspirerande horisont.  
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Figur 2  Master of Puppets, Fear of the Dark, album från två giganter 

inom rocken som båda använder natur på omslagsgrafiken. 

Svenska rockalbum avbildar ofta personer i rustning, bärandes på vapen 
som visas på Hammerfalls album. Det finns även blodigare och 
våldsammare album som Sabaton och Raubtier väl visar, se figur 3. 

 
Figur 3  (r)evolution, Pansargryning och Heroes, svenska album som 

alla har lite våldsammare motiv. 

Rockalbum från Storbritannien och USA hade enligt studien ett liknande 
grafiskt manér. Detta framgår både vid en snabb titt på omslagen i bilaga 2 
och 3, men även på detaljerad nivå i bilaga 5. Enligt resultatavsnittet skiljer 
det så lite mellan grafiskt manér och vilka grafiska element som används 
att de generella albumsomslagen för Storbritannien och USA som 
presenteras i avsnitt 5, inte skulle ha några problem med att byta plats. 

Orth och Malkewitz, (2008) påstår hur ett varumärkes upplevda image ska 
representeras på varans förpackning, vilket verkar vara aktuellt för även 
albumomslag. Raubtier som är ett litet svenskt band, har ett mycket vulgärt 
och kontrastrikt omslag jämfört med andra svenska band. Likaså har band 
som Coldplay ett albumomslag som är mycket kontrastrikt samtidigt som 
det har ett utsökt lugn i sig, precis enligt vad Orth och Malkewitz, (2008) 
har kommit fram till.  

4.2 Design efter titel och vem styr… 
Studien visade att det var bandet i sig som hade störst påverkan på ett 
albums design. Designern har sedan fått sätta sin egen stil och ton på 
grafiken men inom ramarna för vad bandet önskar (Alleyne, 2014).  

Albumgrafiken anpassas efter albumets titel. För att få en tydlig och 
önskvärd grafik, krävs en tät kommunikation med bandet om deras krav. 



22/43 

Rike (2015) påstår att detta för att få en historia kring titeln, en betydelse 
för den eller förklarat för sig en historia om varför titeln är som den är. Ett 
typexempel där grafiken på albumets omslag har en historia och fått en 
grafisk representation som inte är helt uppenbar är Twenty One Pilots 
album Blurryface. Här berättade bandets vokalist en berättelse kring den 
fiktiva karaktären bakom Blurryface, för designern som då fick en djupare 
vetskap om baktanke och önskemål från bandets sida av vad som skulle 
representeras i det grafiska arbetet därefter, enligt Rike (2015). Processen 
som Rike beskriver styrks även av Grant (2001). Denna process strider 
dock helt mot den som beskrivs av Gerard Huerta (Parker 2012), vilket 
tyder på att det finns flera olika metoder för hur man arbetar. 

Jag hade en teori i början av detta arbete var att skivbolagen i sig ibland 
hade någon in-house designer som skapade album för sina band. Efter vad 
som framkommer ur studien använder sig de flesta band sig av fristående 
designers som kommunicerar det grafiska manér som bandet önskar. Det 
kan då tänkas att de band som inte uppger någon illustratör, designer eller 
liknande för sitt omslag, använder sig av en in-house designer. Detta 
motsägs dock i de fall där ett och samma skivskivbolag, har flera artister i 
studien men bandet uppger enbart en designer, vilket förekommer för 
exempelvis Hammerfall, Sabaton och Lamb of God där de två förstnämnda 
har en frilansande designer. Det motsägs även av Grant (2001) då han 
påstår att designuppdragen kommer från artisten. Utseendet diskuteras med 
artisten och i slutändan beror det slutgiltiga utseendet mycket på hur stor 
artisten är samt hur mycket vilja denna har att lägga sig i. 

4.3 Tongivande designer 
I de fall där en designer gjort flera albumomslag som för Arch Enemy och 
At the Gates, framgår samma stil på hur designen är gjord men helt olika 
ton av illustration och totalomslag. Information om inspiration eller 
historia bakom motiv har varit svår att hitta. 

Genom en snabb titt på Arch Enemys album, ser man att detta inte är på 
något vis likt andra i studien. Det närmst liknande är Siren charms som har 
helt annan designton och annat motiv, men använder sig av samma 
illustrationsmetod.  
Vid en jämförelse av rockalbum liknande At the Gates, ser man andra 
svarta, avskalade album som Motörhead, Iron Maiden, Bring Me the 
Horizon och The Horrors. Alla dessa har helt olika manér av design och 
kan inte påvisas söka inspiration från At the Gates.  
 
Utifrån egna försök till att hitta kopplingar mellan Costin Chioreanus 
designer och andra album i studien, kan jag inte påvisa någon form av 
tongivande design. Det är möjligt att designers söker inspiration från andra 
än de som ingår i denna analys, men det är inget som jag hittat information 
om. 
 

4.4 Metodreflektion 
Urvalet av album har enbart skett genom månadsvis framtagna listor, det är 
möjligt att mer tid kunde investeras på att söka efter fullständiga 
försäljningslistor.  
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Urvalet av album gav enbart 37 rockalbum för analysen, det är oklart om 
det hade varit av fördel att utöka med försäljningslistor för 2014 för en 
längre lista.  

På grund av urvalets storlek kan inga konkreta antaganden göras utan de 
resultat som finns i föreliggande studie är vaga påvisande om hur det kan 
vara. 

Valet av länder har gjorts helt av personliga skäl och diskussion med 
handledare samt examinator, det är möjligt att relevanta storsäljande 
rockalbum har förbisetts då de kommer från andra geografiska platser. Ett 
exempel på detta kan tänkas vara de australienska bandet AC/DC som 
släppte Rock or Bust i slutet på 2014.  

Det har gjorts antaganden om att iTunes är en pålitlig källa på grund av sin 
storlek som företag. En fråga som ställs är var iTunes får sin 
albuminformation från. 

Metoden för hur min analys har gått tillväga och huruvida mina 
rubriker/kategorier är de bästa går att diskutera. Det har inte utförts tester 
på rubriker eller kategorier för att se om de är entydiga eller om andra hade 
ställt upp det på samma vis. 

Svårigheter med att hitta relevant fakta, det är en mycket stor bransch och 
skrivs mycket om musiken i sig men mycket lite om grafik och 
albumomslag. Det finns många liknande arbeten som håller vetenskaplig 
nivå inom liknande branscher som filmposters, bokomslag och andra typer 
av förpackningar. Men den närmst liggande andra studie som påträffats för 
skivomslag och dess design är en studie kring den nyligen avlidna 
designern bakom välkända album som exempelvis The Dark Side of the 
Moon av Pink Floyd, Alleyne (2014).  

Har rätt sökord använts för att leta fakta eller skulle det användas mer tid 
och reflektion bakom sökandet.  
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5 Slutsatser 
Avsikten med föreliggande studie har varit att analysera albumomslag 
inom genren rock. Genom analysen framgår det vilka designelement som 
har varit frekvent förekommande fördelat efter ursprungsländerna Sverige, 
Storbritannien och USA. 

Analysen visade att designen i allmänhet beror på albumets titel. När det 
rör svenska rockalbum använde omslaget sig oftast av någon form utav 
helhetsgrafik, medan brittiska och amerikanska omslag hade en mycket 
jämn fördelning mellan helhetsgrafik och ett mer framträdande objekt lagt 
på ett färgat ljusrum. 

5.1 Designelement och landstypiska omslag 
Designelement som varit genomgående populära håller teman som natur, 
väder och kroppsdelar. Men det fanns även mindre teman som religion, 
gott mot ont, historia, redskap, och abstrakt konst som var återkommande, 
dock inte speciellt ofta.  

För vartdera ursprungslandet presenteras de generiska albumomslagen, ett 
albumomslag för respektive land som ingick i studien.  

Omslagen som presenteras är alla gjorda utifrån albumtiteln ”Destiny”. 

5.1.1 Sverige 
Analysen antyder att svenska rockalbum relativt ofta avbildade någon form 
av våldstema, natur och väder, ofta fanns det mycket detaljer i grafiken och 
till viss del försökte fånga köparens uppmärksamhet genom någon 
människoliknande figur eller ögon som ska hämta uppmärksamhet. 

Figur 4 visar det landstypiska omslaget för ett svenskt rockalbum. Motiv 
och objekt på bilden är valda utifrån grafiska element som är frekvent 
förekommande enligt resultatavsnittet. Då svart egentligen är den färg som 
används mest frekvent för typografin på svenska album borde den ha varit 
här, men det passade inte med grafiken, därför blev typografin vit som 
används mest direkt efter svart. 
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Figur 4  Generiskt omslag för ett svenskt rockalbum. 

Manér: Helhetsgrafik  
Teman: Våld, väder/meteorologi 
Grafiska element: Eld, moln, flygplan, åska, horisont, ammunition/skott 
Grafik efter titel: Ja 
Antal personer: 0 
Färg på typografi: Vit 

Tanken bakom omslaget har varit att försöka använda de grafiska element 
som presenteras i tabell 4 och kombinera på bästa vis med de huvudteman 
som var typiska för de svenska rockalbumen.  

Figur 4 använder sig av en heltäckande bild då detta är den dominerande 
typen av grafiskt manér för de svenska albumen i studien. Inspiration för 
omslaget är främst hämtat från Raubtier, Sabaton och till viss del även 
Hammerfall och Soilwork.  

5.1.2 Storbritannien 
De brittiska rockalbumen som ingått i studien hade ofta en enkelhet i sin 
utformning. Det var genomgående få detaljer, där fokus låg på ett fåtal 
större grafiska objekt som fångar uppmärksamheten. Teman som förekom 
var väder, natur och människor. 

Figur 5 visar det landstypiska omslaget för ett brittiskt rockalbum. Motiv 
och objekt på bilden är valda utifrån grafiska element som var frekvent 
förekommande enligt resultatavsnittet.  



26/43 

 
Figur 5  Generiskt omslag för ett engelskt rockalbum. 

Manér: Färgat ljusrum 
Teman: Människor/kroppsdelar 
Grafiska element: Ond figur, döskalle, abstrakt motiv, ansikte, blod 
Grafik efter titel: Ja 
Antal personer: 0 
Färg på typografi: Vit 

Omslaget illustrerar en döskalle som representerar någons öde och alla 
tankar kring ens dödlighet. På grund av sitt avskalade manér används 
enbart ett tema och ett motiv med tillhörande detaljer.  

5.1.3 USA 
Utifrån vad som framkom i föreliggande studie, går det att urskilja någon 
form av återkommande teman. Omslagen var oftast mycket avskalade med 
ett fåtal större grafiska element, ibland även total avsaknad av titel och 
vilket band som står bakom albumet. En annan större återkommande typ av 
grafiskt objekt var människor eller människodelar. Natur och väder 
återkom även här, men inte i samma utsträckning som för de brittiska 
omslagen. 

Figur 6 visar det landstypiska omslaget för ett amerikanskt rockalbum. 
Motiv och objekt på bilden är valda utifrån grafiska element som var 
frekvent förekommande enligt resultatavsnittet.  
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Figur 6  Generiskt omslag för ett amerikanskt rockalbum. 

Manér: Helhetsgrafik 
Teman: Väder/meteorologi, natur 
Grafiska element: Horisont, stjärnhimmel, måne, berg, moln, vatten 
Grafik efter titel: Ja 
Antal personer: 0 
Färg på typografi: Vit 

Det typiska amerikanska albumet använder sig av helhetsgrafik då det 
lämpade sig bäst för att avbilda de valda grafiska elementen ur tabellerna 
från avsnitt 3.4. Omslaget föreställer en bergskedja som täcker en 
solnedgång, vilket skapar ett ljus över stjärnhimmeln och månen. 
Symboliserar strävan efter något mystiskt, för att återkoppla till titeln. 
Inspiration har hämtats från Linkin Park, Papa Roach och Breaking 
Benjamin. 

5.2 Har designelementen någon koppling till 
albumets titel? 

Enligt föreliggande studie har titeln som oftast en direkt koppling till den 
grafik som finns på ett rockalbums omslag. 
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5.3 Finns det någon skillnad i utseendet 
beroende på ursprungsland? 

Det finns skillnader att se mellan utseende och ursprungsland. Speciellt 
påtagliga skillnader mellan de svenska albumen mot brittiska och 
amerikanska.  
De amerikanska och brittiska höll en mycket likartad stil, som oftast fanns 
det natur, eller så avbildades ett fåtal personer. Amerikanska och brittiska 
omslag var oftast avskalade i mängden detaljer. Svenska rockomslag var 
detaljrika. 

Svenska rockalbum illustrerade ofta någon form av våldstema, vilket sällan 
förekom bland de andra länderna i studien. 

Amerikanska och brittiska album kunde i vissa fall utesluta titel och artist 
helt, detta förekom inte bland de svenska omslagen. 

5.4 Vem styr designen 
Det verkar vara banden själva som har störst inflytande på ett albums 
utseende, efter den information som funnits att få tag på. För det första har 
ett album oftast ett utseende efter titeln, vilket oftast har en bakomliggande 
tanke exempelvis hämtat från en låt på albumet. Därtill har en del band en 
egen art director som styr bandets grafiska image utåt.  

5.5 Tongivande designer 
Utifrån vad som framgått ur den visuella innehållsanalysen samt 
informationssökningen om designers, går det inte att påvisa någon specifik 
designer som till stort påverkar utseendet för albumens utseende. Grafiken 
på omslaget för mindre kända band kan inte härledas till den grafik som 
finns på branschens giganter som till exempel Iron Maiden, In Flames eller 
Marilyn Manson. Inte ens när en designer gör omslag för flera band går det 
att härleda någon specifik källa för inspiration.  



29/43 

Referenslista  
(r)Evolution. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/(r)Evolution  

A Head Full of Dreams. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Head_Full_of_Dreams  

Alleyne, M. (2014). After the Storm: Hipgnosis, Storm Thorgerson, and the 
Rock Album Cover. Rock Music Studies, 1(3), 251-267. 

American Beauty/American Psycho. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 
2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Beauty/American_Psycho 

At War with Reality. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/At_War_with_Reality  

Bad Magic. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Magic 

Billboard. (2016). Billboard - Music Charts, News, Photos & Video. 
Hämtad 2016-04-15, från http://www.billboard.com 

The Black Market (Rise Against album). (2016, 15 april). I Wikipedia. 
Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Market_(Rise_Against_album) 

Blabbermouth. (2015, 29 maj). Ghost: 'Meliora' Cover Artwork, Track 
Listing Revealed [Blogginlägg]. Hämtad från 
http://www.blabbermouth.net/news/ghost-meliora-cover-artwork-track-
listing-revealed/ 

Blurryface. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Blurryface 

The Book of Souls. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Souls  

Burning Bridges (Bon Jovi album). (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 
2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Burning_Bridges_(Bon_Jovi_album)  

Dark Before Dawn. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Before_Dawn  

Dasiopoulou, S., Saathoff, C., Mylonas, P., Avrithis, Y., Kompatsiaris, Y., 
Staab, S., & Strinztis, M. G. (2008). Introducing context and reasoning in 
visual content analysis: an ontology-based framework (pp. 99-122). 
Springer London. 

Drones (Muse album). (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Drones_(Muse_album)  

Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives. (2014). Blake Armstrong. 
Hämtad 2016-04-15, från  
http://www.metal-archives.com/artists/Blake_Armstrong/561794 

Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives. (2016). In Flames - Siren 
Charms. Hämtad 2016-04-15, från http://www.metal-
archives.com/albums/In_Flames/Siren_Charms/409154 

English Graffiti. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/English_Graffiti  



30/43 

Every Open Eye. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Every_Open_Eye 

F.E.A.R. (album). (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/F.E.A.R._(album) 

Got Your Six. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Got_Your_Six  

Grant, A. (2001, januari/februari). Album Cover Design: Past Influences, 
Present Struggles & Future Predictions [PDF dokument]. Hämtad från  
http://angelynngrant.com/pdfs/AlbumCoverDesignFinal.pdf 

Hardcore Superstar. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hardcore_Superstar  

Heroes (musikalbum av Sabaton). (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 
2016-04-15, 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heroes_(musikalbum_av_Sabaton) 

Heroes (Sabaton album). (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-
15, https://en.wikipedia.org/wiki/Heroes_(Sabaton_album) 

The Hunting Party (album). (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-
04-15, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunting_Party_(album) 

IFPI. (2015, 14 april). IFPI publishes Digital Music Report 2015 
[Blogginlägg]. Hämtad från http://www.ifpi.org/news/Global-digital-
music-revenues-match-physical-format-sales-for-first-time  

Immortalized (Disturbed album). (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 
2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Immortalized_(Disturbed_album)  

Jewitt, C., & Van Leeuwen, T. (Eds.). (2001). Handbook of visual 
analysis (pp. 134-156). Sage Publications. 

Jones, S., & Sorger, M. (1999). STEVE JONES AND MARTIN SORGER: 
COVERING MUSIC: A BRIEF HISTORY AND ANALYSIS OF ALBUM 
COVER DESIGN. Journal of Popular Music Studies, 11(1), 68-102. 

List of best-selling albums. (2016, 19 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-
19, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_albums 

Meliora (album). (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Meliora_(album) 

Music industry. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Music_industry  

Musikerförbundet. (2015). Musikbranschen ökar totalt men alla är inte 
vinnare. Hämtad 2016-04-15, från http://www.musikerforbundet.se/svt-
tvisten/7-aktuellt/411-musikbranschen-okar-totalt-men-alla-ar-inte-
vinnare.html  

Mustasch. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mustasch  

Oliver, M. B., Banjo, O., & Kim, J. (2003). Judging a movie by its cover: A 
content analysis of sexual portrayals on video rental jackets. Sexuality and 
Culture, 7(3), 38-56. 

Orth, U. R., & Malkewitz, K. (2008). Holistic package design and 
consumer brand impressions. Journal of Marketing, 72(3), 64-81. 



31/43 

Pale Communion. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Communion  

Parker, M. (2012, 26 september). Gerard Huerta Interview: The Man 
Behind the Logos [Blogginlägg] Hämtad från 
http://smashinginterviews.com/interviews/designers/gerard-huerta-
interview-the-man-behind-the-logos 

The Pale Emperor. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Pale_Emperor  

Pansargryning. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pansargryning  

Predatory Headlights. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_Headlights  

The Purple Album (Whitesnake album). (2016, 15 april). I Wikipedia. 
Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Purple_Album_(Whitesnake_album) 

Raubtier. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Raubtier  

The Ride Majestic. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ride_Majestic  

Rike, B. (2015, 1 juni). Behind Blurryface [Blogginlägg]. Hämtad från 
http://brandonrike.com/behind-blurryface  

Rockhall. (2013, 18 oktober). The Roots and Definition of Rock and Roll 
[Blogginlägg]. Hämtad från http://rockhall.com/blog/post/10154_the-roots-
and-definition-of-rock-and-roll/ 

Rose, G. (2012). Visual methodologies: An introduction to researching with 
visual materials. Sage. 

Royal Blood (album). (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Blood_(album) 

Siren Charms. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Siren_Charms  

Smoke + Mirrors. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_%2B_Mirrors  

Sonic Highways. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_Highways  

Straw, W. (2009). The music CD and its ends. Design and Culture, 1(1), 
79-91. 

Sverigetopplistan. (2016). Sverigetopplistan - Sveriges Officiella Topplista. 
Hämtad 2016-04-15, från http://www.sverigetopplistan.se  

That's the Spirit. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/That%27s_the_Spirit  

Thill, S. (2010, 20 juni). Best album art of all time [Blogginlägg]. Hämtad 
från http://www.wired.com/2010/06/gallery-album-covers/ 

Threat to Survival. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Threat_to_Survival  

VII: Sturm und Drang. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/VII:_Sturm_und_Drang  



32/43 

Wallis, C. (2011). Performing gender: A content analysis of gender display 
in music videos. Sex Roles, 64(3-4), 160-172. 

Wilder Mind. (2016, 15 april). I Wikipedia. Hämtad 2016-04-15, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilder_Mind 



33/43 

Bilaga/Bilagor 
Bilaga 1 – Svenska skivomslag 

	
Ghost	
Meliora	
2015	
Loma	Vista	recordings	

	
Opeth	
Pale	Communion	
2014	
Roadrunners	Records	

	
Hardcore	Superstar	
HCSS	
2015	
Victor	

	
Hammerfall	
(r)evolution	
2015	
Nuclear	Blast	

	
In	Flames	
Siren	Charms	
2014	
Epic	Records	

	
Arch	Enemy	
War	Eternal	
2015	
Century	Media	
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At	the	Gates	
At	war	with	reality	
2014	
Century	Media	Records	

	
Sabaton	
Heroes	
2015	
Nuclear	Blast	

	
Mustasch	
Testosterone	
2015	
Gain/Sony	

	
Soilwork	
The	ride	majestic	
2015	
Nuclear	Blast	

	
Raubtier	
Pansargryning	
2015	
Despotz	Records	
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Bilaga 2 – Brittiska skivomslag 

	
Mumford	&	Sons	

Wilder	Mind	
2015	
Island	Records	

	

Muse	
Drones	
2015	
Warner	Music	Inc.	

	

Royal	Blood	
Royal	Blood	
2015	
Black	Mammoth	

	

The	Vaccines	
English	Graffiti	
2015	
Sony	Music	Entertainment	UK	

	

CHVRCHES	
Every	Open	Eye	
2015	
Vertigo/Capitol	

	

Iron	Maiden	
The	Book	of	Souls	
2015	
Parlophone	Records	
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The	Horrors	
Luminous	
2014	
XL	Recordings	

	

Coldplay	
A	Head	Full	of	Dreams	
2015	
Warner	Music	

	

Bring	Me	the	Horizon	
That’s	the	Spirit	
2015	
Sony	Music	Entertainment	UK	

	

Motörhead	
Bad	Magic	
2015	
UDR	GmBH	

	

Whitesnake	
The	Purple	Album	
2015	
Frontiers	Records	
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Bilaga 3 – Amerikanska skivomslag 

	
Foo	fighters	
Sonic	Highways	
2014	
Roswell	Records	

	
Disturbed	
Immortalized	
2015	
Reprise	Records	

	
Breaking	Benjamin	
Dark	Before	Dawn	
2015	
Hollywood	Records	

	
Tenement	
Predatory	Headlights	
2015	
Don	Giovanni	Records	

	
Shinedown	
Threat	to	survival	
2015	
Atlantic	Recording	Corp.	

	
Linkin	Park	
The	Hunting	Party	
2014	
Warner	Bros.	Records	Inc.	
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Fall	Out	Boy	
American	Beauty	/	American	Psycho	
2015	
Island	Records	

	

Papa	Roach	
F.E.A.R	
2015	
Eleven	Seven	Music	

	

Marilyn	Manson	
The	pale	emperor	
2015	
Hell,	Etc	

	

Imagine	Dragons	
Smoke	+	Mirrors	
2015	
KIDinaKORNER/Interscope	
Records	

	

Rise	Against	
The	Black	Market	
2014	
Interscope	Records	

	

Bon	Jovi	
Burning	Bridges	
2015	
Mercury	Records	

 



39/43 

	

Lamb	of	God	
VII	–	Sturm	Und	Drang	
2015	
Nuclear	Blast	

	

Twenty	One	Pilots	
Blurryface	
2015	
Fueled	by	Ramen	LLC	

	

Five	Finger	Death	Punch	
Got	Your	Six	
2015	
Prospect	Park	Music	LLC	
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Bilaga 4 – Färg på typografi 

Färg	på	typografi	
	Vit	 13	

Svart	 8	
Ingen	titel/typografi	 5	
Transparent	 2	
Silver	 2	
Sand	 2	
Sten	 2	
Gul	 1	
Röd	 1	
Grå	 1	

	
37	

 

Sverige	 		
	

England	 		
	

USA	 		
Svart	 3	

	
Vit	 5	

	
Vit	 6	

Vit	 2	
	

Svart	 2	
	

Svart	 3	
Sand	 1	

	
Ingen	titel/typografi	 2	

	
Ingen	titel/typografi	 3	

Transparent		 1	
	

Transparent	 1	
	

Sand	 1	
Sten	 1	

	
Silver	 1	

	
Gul	 1	

Röd	 1	
	

		 11	
	

Sten	 1	
Silver	 1	

	     
15	

Grå	 1	
	      

 
11	

	       



41/43 

Bilaga 5 – Avbildade designelement 

Sverige	 		 		 Storbritannien	 		 		 USA	 		
Eld	 5	

	
Varumärke	 3	

	
Moln	 7	

Moln	 4	 		 Stjärnhimmel	 3	 		 Sigill	 3	
Kyrka	 3	

	
Berg	 2	

	
Vatten	 3	

Döskalle	 3	 		 Spektrum	 2	 		 Horisont	 3	
Flygplan	 3	

	
Stol	 2	

	
Ansikte	 3	

Åska	 3	 		 Ond	figur	 2	 		 Ond	figur	 3	
Fågel	 3	

	
Träd	 2	

	
Vapen	 3	

Vatten	 3	 		 Vatten	 2	 		 Abstrakt	motiv	 3	
Träd	 2	

	
Gammal	typografi	 2	

	
Måne	 2	

Helig	figur	 2	 		 Natt	 2	 		 Berg	 2	
Varumärke	 2	

	
Abstrakt	motiv	 2	

	
Armar/händer	 2	

Inramat	 2	 		 Moln	 1	 		 Blod	 2	
Vapen	 2	

	
Måne	 1	

	
Döskalle	 2	

Krig	 2	 		 Barn	 1	 		 Fastbunden	 2	
Ammunition	 2	

	
Fågel	 1	

	
Porträtt	 2	

Sigill	 2	 		 Rymdskepp	 1	 		 Landsflagga	 1	
Barn	 2	

	
Armar/händer	 1	

	
Barn	 1	

Blod	 2	 		 Robot	 1	 		 Träd	 1	
Armar/händer	 2	

	
Bandfoto	 1	

	
Inget	 1	

Figur	med	horn	 1	 		 Öl	 1	 		 Helig	figur	 1	
Ansikten	 1	

	
Rosor	 1	

	
Stjärnhimmel	 1	

Monster	 1	 		 Törne	 1	 		 Orm	 1	
Abstrakt	motiv	 1	

	
Åska	 1	

	
Ägg	 1	

Häst	 1	 		 Svärd	 1	 		 Titan	 1	
Rustning	 1	

	
Stämpel	 1	

	
Eld	 1	

Piedestal	 1	 		 Ansikte	 1	 		 Is	 1	
Skelett	 1	

	
Paraply	 1	

	
Fladdermus	 1	

Pentagram	 1	 		 Blod	 1	 		 Åska	 1	
Ond	figur	 1	

	
Kroppsmålning	 1	

	
Monster	 1	

Gravsten	 1	 		 Monster	 1	 		 Varumärke	 1	
Latinsk	text	 1	

	
Sigill	 1	

	
Jägare	 1	

Gammal	typografi	 1	 		 Orm	 1	 		 Svärd	 1	
Pansarvagn	 1	

	
Rost	 1	

	
Dockor	 1	

Varghuvud	 1	 		 Parkbänk	 1	 		 Instrument	 1	
Stjärnhimmel	 1	

	
Stad	 1	

	
Fågel	 1	

Tornado	 1	 		 Horisont	 1	 		 Spindelnät	 1	
Scen	 1	

	    
Rep	 1	

Bandfoto	 1	 		 		 		 		 Stad	 1	
Instrument	 1	

	    
Oändlighetssymbol	 1	

Hammare	 1	 		 		 		 		 Kroppsmålning	 1	
Måne	 1	

	    
Skruvar	 1	

Rost	 1	 		 		 		 		 Rost	 1	
Skruvar	 1	

	    
Hus	 1	
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Bilaga 6 – Avbildade designelement, jämförelse 

  
Sverige	 Storbritannien	 USA	 Total	

Abstrakt	motiv	 		 1	 2	 3	 6	
Ammunition	

	
2	

	  
2	

Ansikte	 		 1	 1	 3	 5	
Armar/händer	

	
1	 1	 2	 4	

Bandfoto	 		 1	 1	 		 2	
Barn	

	
2	 1	 1	 4	

Berg	 		 		 2	 2	 4	
Blod	

	
2	 1	 2	 5	

Dockor	 		 		 		 1	 1	
Döskalle	

	
3	

	
2	 5	

Eld	 		 5	 		 1	 6	
Fastbunden	

	   
2	 2	

Figur	med	horn	 		 1	 		 		 1	
Fladdermus	

	   
1	 1	

Flygplan	 		 3	 		 		 3	
Fågel	

	
3	 1	 1	 5	

Gammal	typografi	 		 1	 2	 		 3	
Gravsten	

	
1	

	  
1	

Hammare	 		 1	 		 		 1	
Helig	figur	

	
2	

	
1	 3	

Horisont	 		 		 1	 3	 4	
Hus	

	   
1	 1	

Häst	 		 1	 		 		 1	
Inget	

	   
1	 1	

Inramat	 		 2	 		 		 2	
Instrument	

	
1	

	
1	 2	

Is	 		 		 		 1	 1	
Jägare	

	   
1	 1	

Krig	 		 2	 		 		 2	
Kroppsmålning	

	  
1	 1	 2	

Kyrka	 		 3	 		 		 3	
Landsflagga	

	   
1	 1	

Latinsk	text	 		 1	 		 		 1	
Moln	

	
4	 1	 7	 12	

Monster	 		 1	 1	 1	 3	
Måne	

	
1	 1	 2	 4	

Natt	 		 		 2	 		 2	
Ond	figur	

	
1	 2	 3	 6	

Orm	 		 		 1	 1	 2	
Oändlighetssymbol	

	   
1	 1	

Pansarvagn	 		 1	 		 		 1	
Paraply	

	  
1	

	
1	

Parkbänk	 		 		 1	 		 1	
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Sverige	 Storbritannien	 USA	 Total	

Piedestal	
	

1	
	  

1	
Pentagram	 		 1	 		 		 1	
Porträtt	

	   
2	 2	

Rep	 		 		 		 1	 1	
Robot	

	  
1	

	
1	

Rosor	 		 		 1	 		 1	
Rost	

	
1	 1	 1	 3	

Rustning	 		 1	 		 		 1	
Rymdskepp	

	  
1	

	
1	

Scen	 		 1	 		 		 1	
Sigill	

	
2	 1	 3	 6	

Skelett	 		 1	 		 		 1	
Skruvar	

	
1	

	
1	 2	

Spektrum	 		 		 2	 		 2	
Spindelnät	

	   
1	 1	

Stad	 		 		 1	 1	 2	
Stjärnhimmel	

	
1	 3	 1	 5	

Stol	 		 		 2	 		 2	
Stämpel	

	  
1	

	
1	

Svärd	 		 		 1	 1	 2	
Titan	

	   
1	 1	

Tornado	 		 1	 		 		 1	
Träd	

	
2	 2	 1	 5	

Törne	 		 		 1	 		 1	
Vapen	

	
2	 1	 3	 6	

Varghuvud	 		 1	 		 		 1	
Varumärke	

	
2	 3	 1	 6	

Vatten	 		 3	 2	 3	 8	
Åska	

	
3	 1	 1	 5	

Ägg	 		 		 		 1	 1	
Öl	

	  
1	

	
1	

 




