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Diana Kaukua 

Klassisk heavy metal – Elgitarrens betydelse, klangfärg och faktorer som 

påverkar ljudet 

Classical heavy metal – the importance of the electric guitar, timbre and 

factors influencing the sound 

Abstrakt 

Studien syftar till att undersöka elgitarrens betydelse, klangfärg samt vilka 

faktorer som påverkar gitarrljudet inom musikgenren klassisk heavy metal. 

Detta undersöks genom litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med heavy 

metal gitarrister. 

Resultat visar att elgitarren har en viktig roll i klassisk heavy metal och att 

distorsion främst utgör klangfärgen. Kompletterande ord om klangfärgen 

såsom varmt och fylligt nyanserar denna bild. Förstärkare med hög 

wattkapacitet och sustain, distorsion effekt, powerackord, ”humbucker”- eller 

”single coil” pickups (elgitarrmikrofoner) och spelteknik är faktorer som 

påverkar gitarrljudet. 

I konklusion är elgitarren betydelsefull, klangfärgen är mest påverkad av 

distorsion samt att både fysiska element och spelteknik påverkar 

elgitarrljudet.  

Nyckelord 

Klassisk heavy metal, heavy metal, elgitarr, klangfärg, distorsion, musik- och 

ljuddesign programmet 
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1 Inledning 

Musikgenren heavy metal har funnits sedan 60-talet och musikstilen har lagt 

grunden till många olika subgenrer. Den har sina rötter i blues- och 

psykedelisk rock. Musiken har de flesta hört eftersom den sedan längre tid 

funnits i kommersiella sammanhang såsom i film, reklam och radio. 

Utmärkande för heavy metal är gitarrernas melodier och hårda ”sound” eller 

helhetsljud, vilket inte är helt olikt ljudet på gitarrer inom musikgenren punk. 

Mitt intresse för musikstilar med ett tungt gitarrljud väcktes redan på 

mellanstadiet då banden Metallica och Guns ´n Roses var populära. Därefter 

präglade grungevågen den västerländska musikscenen med band som 

Nirvana och Soundgarden.  Min medvetenhet för ljudets hårda och tunga 

karaktär ökades markant. Universitetsstudierna på Musik- och Ljuddesign 

programmet inledde kontakten med heavy metal genren med band såsom 

Jimmie Hendrix Experience, Led Zeppelin och Iron Maiden. Därför väcktes 

intresset att ta reda på elgitarrens betydelse, klangfärg och faktorer som 

påverkar ljudet i genren klassisk heavy metal.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Nedan följer studiens syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka elgitarrens betydelse, klangfärg samt vilka 

faktorer som påverkar gitarrljudet inom musikgenren klassisk heavy metal. 

 2.2 Frågeställningar 

 Vilken betydelse har elgitarren inom musikgenren klassisk heavy 

metal?  

 Hur beskrivs elgitarrens klangfärg inom genren?   

 Vilka faktorer påverkar den klassiska heavy metal gitarrens ljud? 

 

3 Avgränsningar 

Heavy metal är en bred genre med många subgenrer därför är denna studie 

begränsad till klassiska heavy metal gitarrer som tillhör musikgenrens första 

period och uppkomst (Weinstein 1991, s. 7-8). En kvalitativ 

intervjuundersökning och bakgrundslitteratur studier har gjorts. Denna 

kvalitativa undersökning kan komplettera detta tekniska område med 

personliga infallsvinklar kring ämnet för att få fram intressanta perspektiv. 

Det är även viktigt att ta hänsyn till att studien är beroende av tidsålder, plats, 

åldersgrupp, kön, personliga åsikter samt erfarenheter, vilket påverkar 

undersökningen än under andra omständigheter (Andersen et al., 2013 s. 37, 

44-45). De litterära bakgrundsstudierna och intervjuer har gjorts år 2019. 

Alla intervjuer har företagits i Berlin, Tyskland med män i åldersgruppen 29-

30 år som alla är elgitarrister inom genren (bilaga 1, bilaga 2). Heavy metal 

är idag en bred genre med en spridning över hela välden. Denna 
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undersökning är dock begränsad till ett västerländskt perspektiv (Brothwick 

et al., 2004 s. 139-140). 

 

4 Förklaringar om olika begrepp  

I uppsatsen används en del olika begrepp som tidigare kan vara okända för 

läsaren. Här kommer förklaringar och en diskussion kring ord för att läsaren 

lättare ska förstå texten.  

Musikgenre är en term som används för att kategorisera en viss musikstil 

(Brothwick et al., 2004 s. 3). Heavy metal är en populärmusikgenre som 

utvecklades från rock och hardrock. Benämningen klassisk heavy metal står 

för musikgenrens uppkomst och första period som grundades i England och 

USA (Brothwick et al., 2004 s. 138, 141). En musikgenre består oftast av en 

hel del subgenrers vars musikstil inte uppnår kraven för en egen genre, utan 

har likheter och olikheter med en genre (Weinstein 1991, s. 7).   

I heavy metal använder man sig av powerackord på elgitarren, som består 

av grundtonen och en kvint (Hemsida: Gitarrenakkorde.org, 2019-12-15). 

Riff är benämning för hur en melodislinga med rytmik upprepas flera gånger 

(Hemsida: Synonymer.se, 2020-01-16).  

I musikstilen används en del effekter på elgitarren som förändrar ljudet på ett 

fördelaktigt sätt (Nyquist et al., 1995 s. 34). Fuzz-tone är en effektpedal med 

distorsion för elgitarrer. Phase är en effekt som gör att ljudet är ur fas vilket 

beskrivs med att ljudet snurrar eller tar en annan riktning (Brothwick et al., 

2004 s. 53-54). Distorsion eller ”dist” är en effekt som formar ljudet till ett 

typiskt ”rockljud” eller ”taggtrådsljud” (Nyquist et al., 1995 s. 34).  Wah-

wah är effektpedal för elgitarrer som regleras med ett filter. Den glider 

igenom olika frekvenser vilket liknar en mänsklig röst. (Hemsida: 

Masterclass 2019-12-15). 
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I avsnittet om klangfärg beskrivs hur ljud får sin karaktär. Vågform är 

formen på ljudvågen av t.ex. ett instrument. Frekvens är i detsamma som 

ton. Herz eller Hz är ett mått för frekvens. (Nyquist et al., 1995, s. 200, 201, 

209).  Envelop är förändringar i ljudet över tid. Det kan förklaras med 

förloppet av när en ton på ett piano spelas. Tonen går från att vara tyst, till att 

tangenten spelas där ljudet går upp till sin maximal volymstyrka, för att 

sedan minska i volym tills den klingat ut i tystnad. ADSR är envelopens 

olika utvecklingsstadium över tid. Attack, den tiden det tar för ljudet att nå 

sin maximala volym efter anslaget. Decay som är tiden från 

maximalvolymen till läget sustain, som är den tid som pågående ljud klingar 

när tangenten trycks ned. Release är tiden det tar för ljudet att klinga ut från 

det att tangenten släpps till total tystnad (Cann 2010 s. 33, 199-202). Toner 

(frekvenser) består oftast av grundtonen och ett övertonsspektrum (Nyquist 

et al., 1995 s. 20). Övertonsspektrum består av övertoner som ger färg och 

karaktär åt ljudet (Huber et al., 2010, s. 52). Övertoner är multipler av 

grundtonen som klingar samtidigt (Izhaki, 2008 s. 212). 

Sista avsnittet handlar om faktorer som påverkar ljudet. Pickups är 

mikrofoner som förstärker elgitarrens ljud så att den hörs (Nyquist et al., 

1995 s. 30). Rörgitarrförstärkare är utrustade med elektronrör och 

transistorförstärkare är som det låter, försedda med transistorer.  

 

5 Bakgrund och forskningsöversikt                 

I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som har relevans 

för frågeställningarna.  

5.1 Uppkomsten av heavy metal  

Musikgenren heavy metal uppkom under mitten av 60-talet och har sitt 

ursprung från blues- och psykedelisk rock. Under perioden av psykedelisk 
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rock uppkom nya tekniker i studios för effekter på elgitarrer såsom phase, 

wah-wah och fuzz-tone (Brothwick et al., 2004 s. 45,140).  Medlemmar av 

ett heavymetalband utgörs av trummor, bas, gitarr/er, sång och i vissa fall av 

en orgel. (Walser 2014, s. 9). Rockbanden The Yardbirds, Cream och The 

Jimi Hendrix Experience från Storbritannien samt Steppenwolf, Blue Cheer 

och Vanilla Fudge från USA banade vägen för den kommande musikgenren 

heavy metal. Banbrytande och utmärkande för dessa rockband var distorsion 

på elgitarrerna, powerackorden och tonföljden av ackord. Heavy metal 

utvecklades därefter från rockscenen med effektpedalen fuzz-tone och 

gitarrförstärkare med högre volymkapacitet. Banden Black Sabbath, Deep 

Purple och Led Zeppelin var de första erkända metalbanden och musikstilen 

kallas idag för klassisk heavy metal (Borthwick et al., 2004 s. 138-141,145). 

Det var skivorna Paranoid (Black Sabbath), Led Zeppelin II och Deep 

Purple in the Rock som kom ut under 70-talet som etablerade ”soundet” för 

heavy metal som genre (Walser 2014 s. 10). 

5.2. Elgitarrens betydelse i genren  

Det fundamentala ljudet för all heavy metal utgörs av elgitarren (Walser, 

2014 s. 41). Heavy metal gitarrister lägger mycket värde i talang och 

spelteknik vilket har gjort många till gitarrhjältar (Prown et al., 1997 s. 59-

60). Sången i heavy metal privilegieras inte såsom den görs i t.ex. genren 

pop. Det finns ett balanserat samspel mellan gitarr och sång utan att något 

dominerar det andra. Båda instrumenten ligger i ljudbildens medelpunkt och 

förhåller sig dynamiskt till varandra. (Weinstein, 1991 s. 23-25). Bas och 

trummor är viktiga beståndsdelar för att skapa ”attack & sustain” i musiken 

men elgitarren med dess riff förblir det centralaste elementet (Borthwick et 

al., 2004 s. 141, 147).   
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5.3 Allmänt om klangfärg 

Klangfärg är en subjektiv term som upplevs olika av olika individer (Everest 

et al., 2009 s. 56).  Den kan förklaras genom vår uppfattning av tonkvaliteten 

i ett komplext ljud vilket bestäms av dess vågformer och övertoner (Rumsey 

et al., 2009 s. 5). Det finns simpla vågformer som kontinuerligt upprepar 

samma övertonsstrukturer, och komplexa vågformer som inte alltid har ett 

repetitivt mönster. All musik och människoröster består av komplexa 

vågformer, därmed skiljer sig också klangfärgen (Huber et al., 2010 s. 52-

54).  Ljudets envelop ihop med ljudstyrkan på de olika övertonerna gör att vi 

hör skillnad på olika instrument även om de spelar samma ton (Nyquist et al., 

1995 s 21). Envelop berättar hur volymstyrkan hos ett instrument förändras 

över tid. Detta förlopp förklaras med ADSR vilket innebär en mätning av 

volymer från första anslag på t.ex. en gitarr sträng, till att tonen tystnar. 

ADSR är en förkortning av händelseförloppet attack, decay, sustain och 

release. A står för attack, den tiden det tar för ljudet att nå sin maximala 

volym efter anslaget. D står för decay, vilket är tiden mellan attack till att 

ljudet når nästa läge som heter sustain. S står för sustain, som är den tid 

instrumentet klingar när dess ton trycks ned. Sist kommer R som står för 

release, vilket är avklingningstiden från det att tonen släpps till total tystnad 

(Cann 2010 s. 33, 199-202). Musik och tal är beroende av transienter som är 

impulser av volymstyrka. Det avgör hur vi uppfattar klangen, vilket lätt kan 

förklaras om vi spelar en skiva baklänges. Då hamnar transienterna i slutet av 

stavelsen/anslaget och klangfärgen uppfattas på ett helt annat sätt (Everest et 

al., 2009 s. 53). 

5.3.1  Övertoner, en del av klangfärgen 

En grundläggande ton är den lägsta frekvensen (tonen) i övertonsspektret. 

Övertoner är multipler av grundtonen som ger färg till ljudet. Om grundtonen 

är på t.ex. 100Hz så kommer dess harmoniska övertoner att klinga vid 200, 
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300, 400, 500 Hz osv. Frekvenser som inte står i relation till grundtonen eller 

övertonerna vilka uppstår av fysisk resonans kallas för formanter. Dessa 

formaters frekvenser ger klangfärg och fungerar som ett ljudligt kännetecken. 

Det är formanternas frekvenser som gör att vi kan känna igen en persons röst 

eller ett instrument (Izhaki, 2008 s. 212). Det finns även övertoner som inte 

klingar harmonsikt med grundtonen i instrument såsom slagverk, 

kyrkklockor och xylofoner (Huber et al., 2010 s. 52).  

5.3.2  Frekvensområden 

Ett hörbart frekvensområde ligger mellan 20 Hz till 20 000 Hz som delas in i 

”lows, low-mids, high-mids och highs”. Dessa olika frekvensområden kallas 

för ”band” och genererar olika klang som kan framhävas genom justering av 

volym. Många grundtoner av ett instrument ligger i högre frekvensområdet 

av ”lows”, omkring 120-250Hz. Mycket av instrumentets färg, massa och 

klangfärg ligger inom områdets ”low-mids” (250Hz-2kHz) där instrumentens 

lägre övertoner uppstår. Frekvensområdet ”high-mids” (2kHz-6kHz) 

definierar ljudet, innehåller komplexa övertoner, ger mer närvaro och 

upplevs som högre i volymstyrka (Izhaki, 2008 s. 62, 213).  

En elgitarr har ett frekvensområde (toner) från 82 Hz till 1174 Hz inklusive 

övertoner som sträcker sig ännu högre upp i frekvensområdet. Det sägs att 

elgitarren har sin fullhet i klang runt 240 Hz och ett ”bitande” ljud vid 2,5 

kHz. Många gitarrförstärkare har en inbyggd högre frekvensåtergivning vid 

4-5 kHz för att ge elgitarren ett öppnare och klarare ljud. (Huber et al., 2010 

s. 153,485).  

5.4 Heavy metal gitarrens klangfärg 

Klangfärg utgör en viktig del eftersom den signalerar vilken genre musiken 

tillhör.  Heavy metal är mer förknippad med sitt gitarrljud än i andra 

musikgenrer. Det är främst ljudet av elgitarrernas distorsion som definierar 

musikstilens mest viktiga signum. Distorsion som del av klangfärg, ger 
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”brilliance”, ”edge” och tyngd (Walser, 2014 s 41, 43). Den uttrycks även 

som fuzzy med högvolym ”crunch” (Prown et al., 1997 s. 60). Karaktäristiskt 

för genren heavy metal uttrycks vara helhetsklangen av ”noise” som främst 

utgörs av mängden distorsion på gitarrerna. Här förklarar heavy metal fans 

att det är själva klangen av distorsion som utgör tyngden i musiken. De 

påstår att heavy metal gitarren med tiden fått ett tyngre ljud och klangfärg. 

(Green et al., 2004 s. 182,183).   

Hur klangfärgen av distorsion uppfattas utgörs av en mängd olika akustiska 

faktorer. Det är lättare att beskriva hur tonerna eller ljudstyrkan låter än hur 

klangfärg uppfattas (Green et al., 2004 s. 182). Powerackord som består av 

grundtonen och en kvint utgör en betydande faktor för klangfärgen genom att 

alstra ytterligare låga harmoniska frekvenser till ljudet vilket ger tyngd. 

Hårdheten och kraften i musiken sägs komma från powerackorden (Walser, 

2014 s.43). En annan viktig aspekt för gitarrens klangfärg är gitarristens 

spelstil, fingerfärdighet, hantering av olika gitarreffekter (distorsion, sustain, 

wah-wah etc.) samt kunskap om hantering av ljudet. Spelstilen påminner 

mycket om tidigt blues-orienterade rockgitarrister (Weinstein, 1991 s. 23-

24).  

5.5 Faktorer som påverkar elgitarrljudet                                                   

5.5.1 Gitarrförstärkare 

Bandet The Beatles blev på sin tid överröstade av publikens skrik och jubel 

för att de spelade på 30 Watt och 50 Watt combo förstärkare. Under slutet av 

60-talet introducerades därför förstärkare med högre wattkapaciteter och 

volymstyrka inom rockmusiken. Tillverkaren av rörgitarrförstärkaren 

Marshall öppnade upp nya möjligheter för ljudet under tidigt 70-tal 

(Brothwick et al. 2004, s. 141, Walser 2014 s. 44). Volymstyrka blev som en 

extra bandmedlem för de klassiska heavy metalbanden Black Sabbath, Led 

Zeppelin och Deep Purple (Christe, 2003 s. 25). Musiken i heavy metal vill 
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förmedla styrka (power) och det görs med höga volymer från 

gitarrförstärkare med höga wattkapaciteter (Weinstein, 1991 s. 23, Brothwick 

et al., s. 141). Rörförstärkare anses ge ett varmare ljud än 

transistorförstärkare. Val av förstärkare har i den bemärkelse påverkan på 

ljudets kvalitet. (Nyquist et al. 1995, s. 33). Förstärkare har oftast en inbyggd 

”overdrive” vilket ger två olika effekter till ljudet, nämligen distorsion och 

sustain (genom signalkompression). Ett gitarrljud med hög distorsion som 

komprimeras ger en lång sustain till ljudet, vilket innebär en längre varaktig 

ton (Walser, 2014 s. 42).  Det möjliggör för gitarristerna att utöva ”sustianed 

string bends” d.v.s. att bända in tonen i en annan ton, utan att ljudet dör ut för 

tidigt (Prown et al., 1997 s. 60; Walser, 2014 s. 42).  

5.5.2 Distorsion 

Distorsion är en effektenhet som kan vara en pedal eller inbyggd i 

förstärkaren (Nyquist et al. 1995 s. 34). Den skapas när en signal passerar ett 

icke linjärt system dvs. ett system där proportionerna mellan ingången och 

utgången inte är den samma. Analog utrustning kan aldrig vara av linjärt 

system, de innehåller alltid en viss grad av distorsion. Det finns olika grader 

och färgningar av distorsion beroende av hur olinjär systemet är. Ett mera 

olinjärt system ger påtagligare effekt av distorsion. Det kan vara av typen 

harmonisk distorsion som lägger till flera harmoniska övertoner i 

övertonsspektrumet eller av inter-modulation distorsion som lägger till 

frekvenser som inte alltid är relaterade till ljudets harmoniska övertoner. 

Inter-modulation distorsion är oftast oönskat och ger ett obehagligt ljud 

(Izhaki, 2008 s. 455-456).    

Distorsion sågs tidigare som ett oönskat ”oljud” tills elgitarrister började 

eftertrakta ljudet under 60-talet. Redan under 50-talet försökte en del 

elgitarrister skapa distorsion genom att spränga högtalarkonen på 

förstärkarna för att uppnå effekten distorsion. Denna effekt eftertraktades 

sedan av de första klassiska heavy metal pionjärerna (Walser 2014, s. 42,43).  
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5.5.3 Pickups 

Pickups är mikrofoner på gitarren som fungerar som förstärkning av en 

signal. Elgitarr saknar resonanslåda och är beroende av pickups för att ta upp 

strängsvängningarna, som bildar en ton och omvandlar den till en elektrisk 

signal (Nyquist et al., 1995 s. 30-31). Det finns två olika varianter av 

pickups, ”single coil” och ”humbucker”. Sedan finns olika modeller och 

tillverkare av pickups som ger olika karaktär till ljudet. Single coil återger 

många höga frekvenser i sitt ljud och beskrivs därför som diskantrik och 

slank i klangen. Humbucker har en frekvensåtergivning även i basregistret 

vilket ger en fyllig klang. Placeringen av pickups på gitarren har en stor 

betydelse för klangfärgen. De som sitter nära stallet (nedre delen) på gitarren 

har ett vasst och diskantrikt ljud. De som sitter nära gitarrens hals har ett fett 

och basrikt ljud (Nyquist et al., 1995 s. 31).  

Single coil saknar botten och är mindre kraftfullt i sitt ljud vilket gör att de 

sällan används av elgitarrister i heavy metal. Heavy metal gitarrister 

använder oftast Humbucker pickups. I slutet av 70-talet utvecklades ”aktiva” 

humbucker pickups som har ännu mera kraft och tryck i klangen utan att 

producera några missljud (Brandl, 2010 s. 34-35). 

 

6 Metod 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av hur undersökningen har 

genomförts, vilka metoder som används, samt motiveringar om val av 

metoder. Här finns en beskrivning av vilka urval som har gjorts och varför. 
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6.1 Val av metod 

En kvalitativ intervjuundersökning valdes som metod och nedan kommer 

förklaringar och motiveringar. 

6.1.1 Kvalitativ intervjumetod 

Den kvalitativa intervjumetoden riktar intresset mot individen och hur den 

personen tolkar sin verklighet. Den handlar om att betrakta den omgivande 

verkligheten subjektivt. Vilket innebär att betraktelsen är individuell, social- 

och kulturellt influerad (Backman, 2016 s. 55-56). Intervjun syftar till att ge 

informanten en öppen atmosfär att tala fritt utan hämningar eller yttre 

påtryckningar. Det handlar om principen av en öppen kommunikation i ett 

intervjusammanhang som inte helt följer strukturen av intervjun utan leder 

till följdfrågor med nya infallsvinklar (Kruse, 2014 s.150, 213). 

Undersökningen är på så sätt kvalitativ och beroende av vilken mening, 

erfarenheter och upplevelser informanterna har samt hur de tolkas eller 

förstås (Backman, 2016 s. 55-56).  En intervjuguide med frågeställningarna 

som utgångspunkt framställdes med relevanta frågor och delfrågor kring 

ämnet (Andersen et al., 2013 s. 134-135). 

6.2 Urval  

Urvalet för undersökningen avgränsades till aktiva gitarrister inom klassisk 

heavy metal som har spelat i band under en längre period. Antalet 

medverkande informanter begränsades till två personer. Det rekommenderas 

ett urval på några få individer i intervjustudier för att få en nyanserad 

kvalitativ bild (Andersen et al., 2013 s. 132-134). Kraven på de deltagande 

gitarristerna var att de spelat gitarr i mer än tio år inom heavy metal genren 

och att de fortfarande var aktiva. Deltagarna hittades delvis på en 

internethemsida samt via en personlig kontakt. Intervjutider med de 

medverkande informanterna avtalades via e-mail och per telefon. De 
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medverkande personerna är vuxna män i åldegruppen 29-30 år som bor i 

Berlin, Tyskland (Backman 2016, s. 43-44).  Det här urvalet gjordes för att 

deltagarna hade erfarenheter och god kunskap om ämnet. 

6.3 Genomförande 

Ett formulär (bilaga 1, bilaga2) skickades ut till de samtliga deltagarna med 

uppgifter om mig som forskningsledare, kontaktuppgifter, 

universitetsfakultet, utbildningsnivå, diskussionsämne, undersökningens 

syfte och mål (Andersen et al., 2013 s. 133). 

Intervjuerna, med en utformad intervjuguide (bilaga 4), fördes på språken 

tyska och engelska. Platsen för intervjun utsågs av informanterna själva vilka 

inträffade i en replokal och på en bar. Hela intervjuerna spelades in via en 

ljudbandsupptagning, Tascam DR-100 MK3, som transkriberades till text i 

Microsoft Word. Innan intervjuerna startade gick jag igenom ytterligare ett 

formulär (bilaga 3) om uppgifter kring deltagaren i samband med ett 

samtyckesdokument för användningen av uppgifterna (Andersen et al., 2013 

s. 137). Det är i min undersökning inte relevant att avslöja personernas 

identiteter. Därför valdes de att hållas anonyma vilket bekräftades muntligt 

innan intervjun startade (Backman, 2016 s. 44).  

Ljudupptagning som metod valdes eftersom undersökningen ville fokusera 

på interaktionen i samtalet utan att behöva dokumentera allt under själva 

intervjun. Därmed fanns det tid att ställa intressanta följdfrågor som 

fördjupade och nyanserade själva huvudfrågorna (Andersen et al., 2013 s. 

137).  

6.4 Studiens upplägg 

6.4.1 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna baserades på frågeställningarna och delades in i tre 

huvudrubriker (bilaga 4). Första frågeställningen var vilken betydelse 
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informanterna menade att elgitarren har för musikgenren. Den andra 

frågeställningen behandlade uppfattningen och beskrivningar av klangfärgen 

hos klassiska heavy metal gitarrer. Sista frågeställningen gav svar på vad 

informanterna ansåg påverka ljudet hos elgitarren i genren (Backman, 2016 

s. 44).   

6.5 Etiska överväganden 

Innan intervjun påbörjades informerades samtliga deltagare om 

vetenskapsrådets etiska regler och hanteringen av persondata av studenter 

som skriver ett självständigt examensarbete på ett svenskt universitet. Det 

har tagits hänsyn till att materialet inte skadar någon och anonymitet av 

samtliga deltagare har respekterats (Hemsida: Swedish Research Council, 

2019-11-13, Hemsida: Linnéuniversitetet-GDPR för studenter 2019-11-13).  

 

7 Resultat 

I den här delen presenteras resultaten av intervjuerna med gitarristerna. 

Resultaten är indelade i frågeställningarnas tre huvudrubriker.  

7.1 Elgitarrens betydelse i klassisk heavy metal 

7.1.1 Informant 1 

Informant 1 säger att i jämförelse med t.ex. popmusik, där gitarrerna hörs 

någonstans i bakgrunden, är gitarrerna i klassisk heavy metal 

uppmärksammade av publiken och har en stor betydande roll för musiken. 

Det blir kanske lite konstigt att prata om vilka olika roller instrumenten har 

eftersom det inte går att spela musiken utan att alla komponenter såsom 

trummor, bas, gitarr och sång är med. Han menar att både gitarren och 

sången är utmärkande för heavy metal genren, men att genrens kännetecknas 

av den distade elgitarren.  
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Under första perioden av heavy metal kom hela fenomenet av gitarrhjältar. 

Tidigare tänkte inte folk så mycket på vad gitarristen gjorde. Det ändrades 

med musikstilen när gitarristerna blev mer prominenta, och deras sätt att 

spela gitarr på blev erkänd av dess publik. Det hänger ihop med distorsion 

och att nya spelsätt blev möjligt för gitarristerna inom genren. 

7.1.2 Informant 2 

Det som kännetecknar genren är gitarrljudet och gitarrhjältarna, det hörs 

direkt om det är ett klassiskt heavy metal band eller inte, tycker informant 2. 

Icke-musiker kan också känna igen olika musikstilar genom gitarrljudet. 

Genren heavy metal är en fortsättning av ”rock” som en är en utveckling av 

rock n´roll som kommer från blues. Alla dessa musikgenrer är baserade på 

gitarrljudet, som klichéartat ger känslan av genren. Ljudet på gitarren kan 

även bestämma hur hårt musiken av heavy metal låter. Bandet Slayer har ett 

mycket hårdare gitarrljud än bandet Black Sabbath. Heavy metal handlar om 

känslan i musiken och det kan gitarren förmedla. Gitarren utmärker genren 

med dess sound och spelstil. Det är ju sällan man hör ett popband med tunga 

distade tuggande elgitarrer. Heavy metal består av riff och det karaktäriserar 

också musiken. Han säger att man inte behöver vara gitarrist för att höra att 

banden AC/DC och Iron Maiden är heavy metal när gitarrerna börjar spela.  

7.2 Beskrivningen av elgitarrens klangfärg  

7.2.1 Informant 1 

När han började lyssna på musikstilen så kändes den tung. Han förknippar 

musiken med ”wildness and freedom”. Klassisk heavy metal låter väldigt 

varmt, det känns organiskt i jämförelse med modern metal som nästan 

klingar syntetiskt och kallt för att de använder mycket EQ och allt för mycket 

distorsion. Han föredrar ett gitarrljud där det hörs att en människa spelar, det 

organiska ljudet är viktigt. I solon försöker han få gitarren att låta mera som 
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en mänsklig röst. En viss mängd distorsion gör att det låter fylligt och 

mycket av musikstilen hänger ihop med det ljudet.  

7.2.2 Informant 2 

Om gitarrljudet inte innehåller någon distorsion så är det inget heavy metal 

band. Klangfärgen av distorsion uppfattas olika från person till person. För 

honom kan distorsion uppfattas både som varma eller kalla. Tidig heavy 

metal som spelades över rörförstärkare låter mera varmt. I jämförelse från en 

”clean” gitarr (en gitarr som spelas utan effekter) är heavy metal elgitarrens 

ljud aggressivt, skitigt, smutsigt, vasst, elakt och har mera tryck. 

Powerackorden på en distad elgitarr ger ett mera ”luddigt” gitarrljud, det är 

därför begreppen ”dirt” eller ”fuzz” används inom genren. Ljuden ”dirt” och 

”fuzz” är beskrivningar av distorsion ljudet på gitarrförstärkare och 

effektpedaler. Med tiden har musikgenren heavy metal blivit hårdare, 

gitarrerna är mera komprimerade och har ytterligare mängd distorsion, vilket 

gör att det låter kallt.  

7.3  Faktorer som påverkar elgitarrens ljud 

7.3.1 Informant 1 

Han säger att utrustningen påverkar ljudet och att val av förstärkare är 

avgörande för klangfärgen. Han rekommenderar rörförstärkare av märket 

Marshall för klassisk heavy metal och användning av ”overdrive” som finns 

på förstärkaren. Vilken gitarr man spelar på har också en betydelse för 

gitarrens organiska klang och han spelar på en Gibson Les Paul. Hans gitarr 

är försedd med humbucker pickups som klarar av mycket distorsion och som 

låter tungt. Det var den tekniska framgången och distorsion som gjorde det 

möjligt för gitarrister att utveckla sin spelstil. Speciellt speltekniken är 

avgörande för klangfärgen som hänger samman med distorsion. Frekvenser i 

ljudet kan ändra ljudbilden. Vid höjning av ”high-mids” får man ett klarare 
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ljud som kan användas för att få ett framträdande gitarrljud. Effektpedaler 

som han rekommenderar och själv använder är reverb och wah-wah. 

Övertoner har en avgörande roll för hur vi uppfattar klangfärgen. Det är på 

detta sätt vi kan hör skillnad på en gitarr och ett piano.  

7.3.2 Informant 2 

Ljudet vi förknippar med rock och klassisk heavy metal spelas över 

rörförstärkare av märket Marshall. De har ett eget ljud av distorsion som är 

varmt, har en höjning av ”high-mids”, vilket förstärker gitarrljudet. Han 

menar att kombinationen av höga volymer, sustain och distorsion ger mycket 

energi, kraft och aggressivitet. Pickups single coil fungerar bra när den spelas 

på en ren kanal och med mindre distorsion. De är klarare i ljudet, smalare, 

sprödare och är högre i frekvenserna. Humbucker föredras av klassiska 

heavy metal gitarrister för att de har ett brett, ”crunchy”, fylligt och mera 

”muddy sound”. Han säger att där finns en klassisk fras, ”klangfärgen 

kommer från fingrarna”, och instämmer delvis med det. Gitarrspelet består 

av många olika fragment som är avgörande för klangen t.ex. plektrumteknik, 

plektrumstorlek, val av strängar, fingervibrato, var anslaget sker på 

gitarrsträngarna osv. Det har påvisats genom att han har lånat ut sin gitarr till 

andra gitarrister och de har fått en annan klang på instrumentet. Ljudet är 

liknande, men speltekniken skiljer sig t.ex. genom hårdare anslag, lösare 

anslag, olika vridningar av plektrumet vilket är avgörande för klangfärgen. 

Gitarrister spenderar otroligt mycket tid på spelteknik och gitarrljud för att 

det är vägen att omvandla en kreativ tanke till verklighet.   

 

8 Analys och diskussion 

För att skapa en helhetsbild bortom det triviala har jag tagit del av Ternhags 

(2009) ord om analys vid forskning.  Han säger att en vetenskaplig analys 



 

17 

 

handlar om att splittra helheter i mindre beståndsdelar. Det är då lättare för 

forskaren att upptäcka detaljer som kan studeras mera noggrant. Efter 

analysen kommer en sammansättning till en helhet igen, som nu betraktas på 

ett nytt sätt (Ternhag 2009 s. 33). 

En analys har gjorts av de litterära bakgrundsstudierna och intervjuerna. De 

tre huvudfrågorna har delats in i rubriker med relevanta reflektioner, 

sammankopplingar, jämförelser och sammanfattningar.  

8.1 Elgitarrens betydelse 

Weinstein (1991) hävdar att elgitarren har en avgörande betydelse för 

musikgenren heavy metal. Musikstilen är gitarrbaserad och fenomenet 

gitarrhjältar, tack vare talang och spelteknik, uppkom med musikgenren. Det 

är något som samtliga informanter bekräftar i intervjuerna. Både Weinstein 

(1991) och informant 1 bekräftar att gitarren och sången i musiken har ett 

dynamiskt förhållande till varandra vilket kännetecknar musikgenren. 

Intressant nog är det inte i överenskommelse med informant 2s hållning där 

han menar att musiken enbart karaktäriseras av den distade elgitarren. Bas 

och trummor utgör viktiga komponenter menar Borthwick et al. (2004, s. 

141, 147) och informant 1. Trotts konstaterand vikt av andra instrument enas 

litteraturen och informanterna sig om att elgitarren förblir mest prominent i 

genren. Borthwick et al. (2004) och Informant 2 tycker även att riffen är en 

av nyckelkomponenterna. Informant 2 tar det sedan ett steg längre och 

hävdar att elgitarren är så viktig att det är den som förmedlar själva känslan, 

soundet, bestämmer musikhårdhetsgraden, och ger karaktär med dess spelstil 

och riff i heavy metal. 

Min hållning efter denna forskningsstudie är att den distade elgitarren har en 

stor betydelse för klassisk heavy metal men det utesluter dock inte 

inflytandet av de andra instrumenten. Heavy metal musik kan inte enbart 
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spelas med ett instrument utan är beroende av flera bandmedlemmar precis 

som informant 1, Bothwick et al. (2004) och Weinstein (1991) fastställer.  

8.2 Klangfärg  

Gitarrernas klangfärg av distorsion är starkt förknippat med klassisk heavy 

metal, vilket bekräftas av Walser (2014) och Prown et al. (1997) ihop med 

samtliga informanter. Den ger ”brilliance”, ”edge” och tyngd (Walser, 2014 

s. 41, 43) och är ”fuzzy” med högvolym ”crunch” (Prown et al., 1997 s. 60). 

Green et al. (2004) beskriver klangfärgen som ”noise” vilket främst utgörs av 

distorsion. Informant 1 förklarar klangfärg inom klassisk heavy metal som 

varmt, organiskt och fylligt. Informant 2 tycker också att klangfärgen är 

varm och fyllig men därefter skiljer det sig i redogörelsen. Han tycker att den 

dessutom är aggressiv, skitig, smutsig, vass, elak, bred, har ett ”muddy 

sound” (luddig) med mycket tryck. Här håller han med Prown et al. (1997) 

om att ljudet även låter ”crunchy”.  

En intressant bemärkelse är att klangfärg knappt beskrivs i litteraturen. Jag 

överväger om det kan bero på att lite fokus har lagts inom området, samt att 

det är en subjektiv uppfattning som är individuell och svår att beskriva. Detta 

konfirmeras av Everest et al. (2009) och informant 2 som menar att klangfärg 

uppfattas olika av olika individer. Denna studie med kvalitativa intervjuer 

har möjliggjort att undersöka klangfärgen. 

8.3 Faktorer som påverkar ljudet  

Tidigare litteratur visar att en rad olika faktorer påverkar elgitarrens ljud. Det 

hänger naturligtvis ihop med vilket ljud som eftertraktas. Alla informanter 

var överens om att utrustningen har en betydande roll för ljudet. Samtliga 

informanter rekommenderar rörförstärkare av märket Marshall, 

distorsioneffekt, humbucker pickups och en höjning av gitarrens ”high-mids” 

frekvenser. Här ser vi likheter med litteraturen, som menar att 
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gitarrförstärkaren Marshall med högre wattkapacitet användes under den 

tidiga perioden av klassisk heavy metal (Brothwick et al., 2004; Walser 

2014; Prown et al., 1997). Båda informanterna och Walser (1991) uttrycker 

att ”overdrive”, d.v.s. distorsion och sustain (genom signalkompression), är 

förstärkareffekter som påtagligt utgör klangfärg och möjliggör speltekniken 

som karaktäriserar genren. Samtliga informanter instämmer med Huber et al. 

(2010) om att höjningar i ”high-mid” frekvensområdet på en elgitarr är 

fördelaktigt om en närvaro i ljudet eftertraktas (Huber et al. 2010 s. 484-

485). Powerackord nämns endast kort av informant 2 som menar att de ger 

ett ”muddy sound” (fuzz och dirt) till ljudet. Walser (1991)  har en djupare 

diskussion om powerackordens betydelse och menar att de bidrar med tyngd 

genom tillagda låga harmoniska frekvenser som ligger under grundtonen. 

Vidare utesluter inte Brandl (2010) att single coil pickups kan användas inom 

genren, även om det är mer sällan. Dessutom nämner litteraturen att 

placering av pickups på elgitarren påverkar klangfärgen (Brandl 2010 s. 34-

35; Nyquist et al., 1995 s. 31).  

Konsensus av både i litteratur och av informanter är att distorsioneffekten är 

den mest signifikanta faktorn. (Weinstein, 1991; Prown et al., 1997; 

Brothwick et al., 2004; Walser, 2014). 

Endast informant 1 nämner vikten av gitarrmärke för gitarrens organiska 

ljud, och där rekommenderas Gibson Les Paul.  Vidare uttrycker endast 

informant 2 att plektrumstorlek och val av strängar har betydelse. Spelteknik 

såsom plektrumteknik, fingervibrato och anslagsteknik anser han också är 

relevant. Varken litteraturen och informant 1 går djupare in i detalj om 

speltekniken, men nämner det som en viktig aspekt (Weinstein, 1991 s. 23-

24). 

Sammanfattningsvis har elgitarren en framträdande roll i klassisk heavy 

metal. Dess klangfärg skildras huvudsakligen som distorsion, vilket beskrivs 

väldigt brett. Nya ord som kompletterar tidigare forskning och litteratur är 
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varm och fyllig klangfärg. Faktorer som påverkar gitarrljudet är förstärkare 

med hög wattkapacitet, distorsion effekt, sustain, powerackord, humbucker 

eller single coil pickups och spelteknik.  

8.4 Metodkritik 

Kvalitativa intervjuer och genomgång av litteraturen är en god metod för att 

få svar på frågeställningarna. Det skulle ha varit intressant att intervjua 

ytterligare ett par till informanter för att bekräfta och förstärka resultaten. 

Studien har påverkats av tid, plats, åldersgrupp, kön, personliga åsikter samt 

erfarenheter. Dock är djupet och nyanseringen som kvalitativa intervjuer kan 

ge, önskvärt i en studie som denna.  

 

9 Förslag på fortsatt forskning 

Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka de andra instrumenten 

inom klassisk heavy metal med liknande frågeställningar. Ett annat förslag 

kan vara att undersöka kommunikationen om klangfärg av elgitarren mellan 

en studioljudtekniker och en klassisk heavy metal gitarrist under 

inspelningssammanhang. En forskning om powerackord i genren och hur de 

tillför mera klangfärg till ljudet är ett intressant ämne. En annan 

undersökning skulle kunna vara en redogörelse för betydelsen av riff i 

klassisk heavy metal och vilken roll tonföljden har för musiken.    
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within classical heavy metal music, how one would describe guitar timbre 

within the genre and which factors that influences on its sound. 
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BILAGA 2: 

Interview for research about Classical Heavy Metal guitars 

Information about the student 

Name: Diana Kaukua 

Studies: Music and Sound-design   

Course: Thesis project in Music and Sound-design  

University: Linnéuniversity Växsjö Sweden 

Faculty: Music  

Resident: Berlin 

Email: dianakaukua@gmail.com 

Mentor: Misha van Kan  

Email to the Mentor: mischa.van.kan@lnu.se 

 

Information about the informant  

Name: Anonymous  

Age: 29 

Resident: Berlin 

Gender: Male 

Email: - 

 

Research topic and main questions 

This research is aiming towards understanding what meaning the guitar have 

within classical heavy metal music, how one would describe guitar timbre 

within the genre and which factors that influences on its sound. 
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BILAGA 3: 

Samtyckesblankett för att delta i ” Klassisk heavy metal- 

Elgitarrens betydelse, klangfärg och faktorer som påverkar ljudet. 

 

Detta arbete syftar till att undersöka hur gitarrister beskriver klangfärgen av 

klassiska heavy metal gitarrer, vilka faktorer de tror påverkar gitarrens ljud, 

samt vilken betydelse gitarren har i genren. 

 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 

personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs 

ovan. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta 

någon av kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter 

inte längre att bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

 

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är namn, kön, ålder och 

ort. Dina personuppgifter kommer att behandlas under perioden 01.10.2019-

01.06.2020 varefter de raderas.  

 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig 

eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom 

att kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets 

dataskyddsombud på dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan 

lösas med Linnéuniversitetet kan lämnas till Datainspektionen.  

 

 

……………………………… ………………………………  

Underskrift   Ort och datum 

 

………………………………  

Namnförtydligande 

 

Kontaktuppgifter: 

Studentens namn: Diana Kaukua 

Studentens e-postadress: dianakaukua@gmail.com  

Handledarens namn: Misha van Kan 

Handledarens e-postadress: mischa.van.kan@lnu.se 

 

 

 

 

mailto:dianakaukua@gmail.com
mailto:mischa.van.kan@lnu.se


 

iv 

 

BILAGA 4: 

Intervjufrågor 

Hur länge har du spelat gitarr? I vilka band? Vilka musikstilar?  

När uppkom ditt interesse för heavy metal? 

Vad tycker du är utmärkande i klassisk heavy metal musik? 

Vilken roll tycker du att elgitarren har inom genren?  

Varför tror du att elgitarren har den rollen? 

Hur skulle du beskriva den klassiska heavy metal gitarrens klangfärg? 

Med vilka ord skulle du beskriva klangfärgen hos elgitarren? 

Vad kan du säga om distorsion? Hur skulle du beskriva detta ljud? 

Tror du att frekvenser skulle kunna påverka ljudet? ISF hur?  

Vet du något om övertoner?  

Vilka faktorer tror du påverkar elgitarrens ljud? 

Vad vet du om gitarrförstärkare och hur de påverkar ljudet? 

Vad vet du om pickups? Tycker du de påverkar ljudet? ISF. hur? 

Påverkar spelteknik ljudet och klangfärgen tror du? ISF varför? 

 

 

 


