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ABSTRAKT 

 

Kristen metal?  

Kan man verkligen kalla något kristen metal? 

Heavy metal är ju en rebellisk reaktion mot en samhällsstruktur av människor som inte känner 

sig hemma där.  

Och kristendomen är ju en religiös rörelse som står för ordning, reda, renhet och kärlek. 

Eller? 

 

Syftet med denna studie är har varit att studera likheter och skillnader i låtstruktur, dynamik 

och klangfärg mellan kristna och sekulära metalband och se om de används på samma sätt i 

förhållande till texten. 

 

Jag har gjort en komparativ analys av låtar av kristna och sekulära metalband och tittat på 

möjliga likheter och skillnader. Detta innefattar även en konstnärlig del där jag, i relation till 

det analyserade materialet, skrivit två låtar själv och dokumenterat dessa i klingande form. 

 

Som material till denna studie har jag använt mig av vetenskapliga artiklar, låtmaterial samt 

intervjuat pastor Bob Beeman från Nashville, som är en av pionjärerna bakom kristen metal. 

 

 

Nyckelord 

Kristen, hårdrock, heavy metal 
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1. INLEDNING 

 

Kristen tro och heavy metal – går verkligen dessa att kombinera? 

 

Att vara kristen och gilla heavy metal är något som jag personligen regelbundet erfar att 

många människor har svårt att få ihop. ”Hårdrock och metal är djävulens musik” har jag fått 

höra många gånger när jag befunnit mig i kyrkliga miljöer. 

 

Jag har varit troende på en Gud och intresserad av andliga frågor under större delen av mitt liv 

och varit bekännande kristen sedan andra hälften av 90-talet. Jag har också alltid haft en 

förkärlek för så kallad  hairmetal/glammetal. Jag spelade mycket gospelmusik och lovsång 

när jag började gå i kyrkan, men hårdrock var inget man talade om i kyrkan. 

 

Under min utbildningstid på musikhögskolan kom jag i kontakt med Djupvikskyrkan i Piteå, 

som hade en pastor som var före detta professionell musiker. Via denna pastor och den kyrkan 

kom jag i kontakt med kristna musiker som spelade metal och även sk kristen metal. 

 

Jag fick möjlighet att gå på den sk Solid Rock Festival, vilket var en metalfestival med metal-

pastorn Bob Beeman från Nashville som talare. Bob var en av pionjärerna bakom kristen 

metal (se avsnitt 3.3). Jag hade plötsligt träffat människor och  musiker som ansåg att 

blandningen av heavy metal och kristen tro var naturlig. 

 

Frågor började uppkomma i mitt huvud, frågor som: 

Är det skillnad på hur kristna resp sekulära metalband skriver musik? 

Finns det anledning att koppla samman hårdrock/heavy metal och bibelns Jesus? 

Kan Jesus ha varit ”världens första rocker”? 

 

 

Eftersom jag själv är intresserad både av metal och det bibliska budskapet så ville jag 

undersöka eventuella skillnader och likheter mellan kristen metal och sekulär metal. 

Och kanske framför allt – få se om kristna band verkligen gör det kristna budskapet rätt. 
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2. SYFTE, MATERIAL OCH METOD 

 

Syftet med denna studie har varit att studera likheter och skillnader i låtstruktur, dynamik och 

klangfärg mellan kristna och sekulära metalband och se om de används på samma sätt i 

förhållande till texten. 

 

Jag har gjort en komparativ analys av låtar av kristna och sekulära metalband och tittat på 

möjliga likheter och skillnader. Detta innefattar även en konstnärlig del där jag, i relation till 

det analyserade materialet, skrivit två låtar själv och dokumenterat dessa i klingande form. 

Som trummis tycker jag det är väldigt viktigt att se den musikaliska helheten för att kunna 

anpassa mitt spel efter vilken atmosfär och upplevelse som ska förmedlas. 

 

Jag har i min forskning valt att titta på följande band och respektive låt: 

 

 Stryper – To Hell with the Devil, kristet metalband 

 Petra – Coloring Song, kristet metalband 

 Bon Jovi – Living on a prayer, sekulärt metalband 

 Black Sabbath – Black Sabbath, sekulärt metalband 

 Jerusalem – Sodom, kristet metalband 

 Van Halen – Jump, sekulärt metalband 

 

Anledningen till att jag valt just dessa band och låtar är att dessa representerar de största 

banden med respektive genombrottslåtar inom genrerna klassisk metal och glam-metal, vilka 

är de genrer som intresserar mig mest. 

 

Detta arbete har genomförts i tre faser: 

 

1. En komparativ analys där jag analyserat sex band och tittat på likheter och skillnader i 

klangfärg, dynamik och låtstruktur och hur dessa förhåller sig till texten. 

2. Komponering av egna låtar utifrån det analyserade materialet. 

3. Dokumentation av dessa kompositioner i klingande form. 
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3. BAKGRUND 

 

 

3.1 Tidigare forskning 

 

När det gäller kristen heavy metals historia och teoretiska begrepp bakom mina 

frågeställningar, så har jag primärt förlitat mig på Dr Eric S Strothers avhandling Unlocking 

the Paradox of Christian Metal vid Kentucky University 2013.  

Där ingen annan källa angivits, är uppgifterna i detta kapitel hämtade från denna avhandling. 

 

I bakgrundsavsnittet har jag också valt att gå igenom olika begrepp som kommer har 

betydelse för det jag ska belysa under rapportens gång. 

Dessa relaterar på ett konkret sätt till studiens syfte. 

 

 

3.2 Vad är Metal? 

 

 Hårdrock - (efter amerikansk engelska hard rock), samlande benämning på ett brett 

spektrum av delgenrer inom rockmusiken som kännetecknas av bl.a. hög volym, 

virtuost gitarrspel – ofta med utpräglade riff och distorderad klang – och kraftfull 

sång, ofta sjungen i ett högt register. Den dominerande engelskspråkiga termen för 

musikformen är sedan början av 1970-talet heavy metal, men även begreppen hard 

rock och heavy rock förekommer. Karaktäristiska band är Iron Maiden och Judas 

Priest. (Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/h%C3%A5rdrock) 

 

 Heavy metal – även kallad klassisk metal, traditionell metal eller kort och gott  metal. 

Amerikansk engelsk benämning på hårdrock. Se Hårdrock ovan för definition 

(Nationalenyklopedin,  http://www.ne.se/heavy-metal)  

 

 Glam metal – även kallad hairmetal. En subgenre inom metal som uppstod i början 

av 80-talet på Sunset Strip i Los Angeles. Karaktäriseras av mycket make up, hår och 

tighta kläder av denim och spandex. Karaktäristiska band är Poison och Stryper. 
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 Speed metal – subgenre som förekom under några år i mitten av 80-talet. Definieras 

som heavy metal spelad med en mycket taktfast rytm i högt tempo. Karaktäristiskt 

band är Accept. 

 

 Trash metal – en form av speed metal. Uppkom på 80-talet och är en blandning av 

heavy metal och hård punk. Karaktäriseras av snabba tempon och aggressivt spel. 

Karaktäristiska band är Megadeth och Metallica. 

 

 Power metal – ligger mellan klassisk metal och trash metal. 16-delar på dubbla 

bastrummor, snabba gitarr- och basspel över relativt långsamma ackordbyten. 

Karaktäristiska band är Helloween och Stratovarius. 

 

 Extrem metal – är en paraplyterm för subgenrer av metal som sticker utanför våra 

former för kommersiell musik. Allt handlar om att överdriva och testa och bryta 

gränser. Tempon är oftast extremt snabba eller extremt långsamma. Sången är ofta 

väldigt brutal och försöker många gånger låta omänsklig. Under denna paraplyterm 

finner man stilar som death metal, grindcore, doom metal och black metal. 

 

 Death metal – en form av extrem metal som uppstod på andra hälften av 80-talet.  

Soundet består av nedstämda gitarrer, kromatiska ackordföljder och abrupta 

förändringar i taktart, tonart och tempo. Trummorna använder snabba sk blastbeats 

(extremt snabbt trumkomp). Sången är ofta gutturalljud (ljud som skapas långt bak i 

munhålan) eller growl (efter engelska för rytande). Karaktäristiska band är In Flames 

och At the Gates. 

 

 Black metal  - har sina rötter i trash metal, men skiljer sig från trash på två områden: 

Uppstämda i stället för nedstämda gitarrer och skrikig sång istället för låg growl. 

Många band är dessutom kända för anti-religiösa budskap. Karaktäristiska band är 

Venom och Burzum. 

 

 Grindcore – uppstod i bandet Napalm Death och är en blandning av death metal, 

industrimusik och hård punk. Precis som i death metal används nedstämda gitarrer och 
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blastbeats, men låtarna är dessutom ofta väldigt korta, i många fall under två minuter. 

Napalm Death är det mest kända bandet. 

 

 Doom metal – är inspirerat av Black metal. Doom metal har ett tjockare och tyngre 

sound än andra former av metal eftersom basen ofta dubbar gitarren. Stora band är bl a  

Candlemass. 

 

 Metalcore – gränslandet mellan metal och hård punk. Blandar intensiteten hos 

hardcore punk och death metal men med större känslighet för melodi. Blandar gärna 

scream och growl med renare sång under refrängerna. Exempel på band är Killswitch 

Engage. 

 

 Progressiv metal – metal med komplex struktur, udda taktarter och väldigt intrikat 

instrumentalspel. Har även element av jazz och klassiskt i musiken.  Ett karaktäristiskt 

band för genren är Dream Theater. 

 

 Symfonisk metal – blandning av power metal och klassisk musik, särskilt 1800-

talsopera för mer dramatisk touch. Ofta en kvinnlig sångerska. Ett exempel på band är 

Nightwish. 

 

 Nu metal – paraplyterm för metal som blandas med en stor variation av musik, bl a 

funk, hip hop och grunge. Exempel är Korn och Slipnot. 

 

 

 

 

3.3 Vad är kristen metal? 

 

”Hårdrock och metal är ju bara skränigt och högljutt och har inte sin plats i kyrkan” har jag 

och mina vänner ofta fått höra i kyrkan av kyrkans besökare. 

I detta läge kan det ju vara en idé att ta en titt i boken som är grunden för den kristna läran och 

se vad den säger om musik. Låt oss öppna Bibeln en stund. 
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Så, är alltså Bibeln emot högljudda och skräniga ljud? 

Vi tar en titt i Psalm 150 där det står: 

 

Lova honom med puka och dans, lova honom med strängaspel och pipa. Lova 

honom med ljudande cymbaler, lova honom med klingande cymbaler. Må allt 

vad anda har lova Herren 

 

Vi ska alltså lova Herren med pukor och cymbaler. Vad skiljer detta från ett trumset? 

Och ljudande cymbaler låter inte som lågmälda instrument. Finns det då något som talar för 

att hårdrock och  metal är ”djävulens musik”? 

 

Författarna Angelo de Simone ( Simone de A, 2010, s. 42) och Steve Lawhead (Lawhead, S. 

2009, s. 74)  pekar båda i sina böcker på musikens flitiga användning i Bibeln och att varken 

särskilda rytmer eller harmonier benämns som ockulta eller diaboliska. Lawhead förklarar att 

eftersom satan själv är en skapad varelse så kan han inte skapa något själv utan endast 

använda det skapade för onda syften. Han kan således inte ha skapat rockmusiken, men kan 

naturligtvis använda den. 

 

Men vad innebär då ”kristen metal”? 

 

Marcus Moberg (2008, s. 2-3) anser att kristen metal har tre kännetecken: 

 

1. Metal med ett kristet budskap. Antingen strikt teologiskt eller ett socialt och kulturellt 

ämne ur ett kristet perspektiv.  

2. Kristen metal produceras av personer som är bekännande kristna själva. 

3. Metal som är producerad och distribuerad genom olika kristna nätverk och som är 

vägledda av en evangelistisk agenda. 
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3.4 Kristen metals historia 

 

Kristen metal har sitt ursprung i Jesusfolket/Jesusrörelsen/Jesus Freaks, vilket var en kristen 

väckelserörelse bland hippies som startade i Kalifornien i slutet av 1960-talet och början av 

1970-talet. Denna rörelse fokuserade mer på upplevelser och relationer än liturgi och ritualer. 

Jesus var den nya drogen som skulle hjälpa dessa människor att hantera allt som pågick i 70-

talets nytänkande. 

 

Musiken som skrevs kallades Jesusmusik och var en sorts folk-rockmusik som var skapad 

runt den akustiska gitarren. Tanken var att nå ut till unga människor med en nytänkande 

blandning av modern musik och ett kristet budskap. (se Ellwood 1973) 

 

Larry Norman,  ofta kallad ”den kristna rockens fader” och på senare tid ”den kristna rockens 

farfar”, släppte 1969 Upon This Rock vilket blev det första kommersiellt släppta albumet 

inom kristen rock. Hans attityd och vilja att sprida kristen rock kan sammanfattas i låttiteln 

Why should the devil have all the good music från 1972. 

 

Larry Norman, John Fischer och Honeytree är några artister som spelade mer akustisk folk-

rock musik, medan band som Petra och Daniel Amos spelade mer country-rock. Ganska snart 

dök det dock upp band som spelade mer hård och psykedelisk blues-rock i samma anda som 

Cream och Led Zeppelin. 

 

En av dessa band, Agape, bildades 1968 och släppte sitt första album, Gospel Hard Rock, 

1971. Historikern Paul Baker (1979 s. 76) beskriver Agape’s musik som: 

”Jesus rock at its crustiest... music that cut through the defenses of the non-christian rock 

fans”. Agape hann släppa ännu ett studio album (Victim of tradition) och ett live album innan 

bandet splittrades 1974. 

 

1972 bildade ett gäng av Jesus-folket i Chicago ett band som var tänkt som ett 

evangeliserande band. Bandet hette Resurrection Band och spelade 1974 in två kassetter som 

gavs bort efter konserterna.  Den ena kassetten, All your life, innehöll låtar av mer akustisk 

karaktär som riktade sig till den mer konservativa publiken. Den andra kassetten, Music to 

Raise the Dead, innehöll hard och psykedelisk blues. Bandets första fullängdsplatta kom 1978 

och hette Awaiting Your Reply. 
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Ett annat tidigt band bildades i Los Angeles 1977 och hette Barnabas. Bandet frontades av en 

kvinna och spelade från början new-wave punk, men gled gradvid över mot mer hårdrock och 

slutligen metal på sitt fjärde och sista album, Little Foxes från 1986. 

 

Förutom vanlig rock så hade detta band även inslag av progressiv rock i stil med Rush. Men 

det band som oftast får epitetet ”det första kristna metalbandet” är det svenska metalbandet 

Jerusalem och dess ledare Ulf Christiansson i Göteborg. Han hade blivit frälst 1970 och 

trodde då det var dags att lägga ner all rockmusik. Han var intresserad av gatumission bland 

ungdomar och upptäckte att de mest lyssnade på band som AC/DC och Black Sabbath. 1975 

startade han bandet Jerusalem som kom att bli ett av de viktigaste banden för den kristna 

rockvärlden. Deras album  Krigsman (Warrior) från 1981 blev en succe och äntligen kunde 

kristna ungdomar lyssna på tung musik som inte bara handlade om ockultism. Bandet blev 

enormt populärt och tog USA med storm och blev första kristna rockbandet på MTV. 

 

1983 bildades i Kalifornien det som så småningom skulle bli ett av de största kristna 

metalbanden hittills – Stryper. Bröderna Robert och Michael Sweet blandade sin fascination 

för glam-metal med kristen tro. Stryper nådde sin största framgång 1986 med albumet To hell 

with the devil, som såldes i över två miljoner exemplar och var tre månader på Billboardlistan. 

 

Kristen rock började få fotfäste och det som en gång började som en liten revolt började växa 

till en rörelse. Problemet var att metal inte sågs med blida ögon i kyrkorna och inte alltid var 

välkomna. Detta problem såg pastor Bob Beeman från Kalifornien och bestämde sig för att 

starta Sanctuary, en organisation för kristna hårdrockare/metalälskare (se intervju med pastor 

Beeman, bilaga 1). 

 

Utvecklingen av kristen metal har följt samma utveckling som metal i allmänhet, och så även 

utvecklingen av specialiserade skivbolag. 1986 kom bolaget Pure Metal som blev en del av 

Refuge Records och släppte album som kom att bli riktiga klassiker inom kristen metal. 

Messiah Prophet’s Master of the Metal, Leviticus’ The Strongest Power och Brides’ Show No 

Mercy är några av dessa klassiker. 

 

1987 bildades ytterligare två skivbolag för kristen metal – Intense Records och R.E.X 

Records. Intense hade glamband som Magdallan, progressiva band som Sacred Warrior, men 
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även mer extrem metal som Vengeance Rising och Mortification  R.E.X fokuserade mer på 

bandens artistiska sida istället för enbart det kommersiellt tilltalande. 

 

Och till skillnad från Intense och Pure, som fokuserade på band utifrån ett evangeliserande  

perspektiv, var R.E.X mer intresserade av den artistiska sidan av musiken. Så, med växande 

antal skivbolag och annan support så började kristen metal att växa rejält i slutet av 80-talet. 

Tre av de största banden inom kristen metal, Bloodgood, Barren Cross och Bride, släppte alla 

sina debutalbum 1986. 

 

Samma år blev Strypers’ To Hell With The Devil en storsäljare inom metal och blev det första 

kristna metalalbumet att sälja platina och är dessutom det mest sålda kristna metalalbumet till 

dags datum. 1988 fick det första kristna trashbandet Vengeance Rising framgång med 

albumet Human Sacrifice. Albumet var kontroversiellt av flera anledningar. Texterna var 

bitvis svåra att förstå, skivomslaget visar en mans blodiga hand fastspikad i en bit trä och 

musiken lät mer kaotisk än någonting man tidigare hört inom kristen metal. 

 

Under 1990-talet så skedde stora förändringar inom metalscenen, så även inom den kristna 

metalscenen. Grungen gjorde sitt intåg i musikvärlden och erbjöd en mer aggressiv form av 

musik. Vissa band splittrades när deras publik minskade, medan andra försökte anpassa sig 

till den nya stilen. 

 

1990-talet förde extrem metal till den kristna rocken. Det första kristna death metal bandet, 

Mortification, släppte sitt kontroversiella debutalbum Mortification 1991. Andra albumet, 

Scrolls of the Megilloth, var mer grindcore än ren deathmetal och gav bandet mer 

uppmärksamhet inom den kristna metalvärlden såväl som i den allmänna metalvärlden, där 

albumet fortfarande anses som en klassiker. 

 

Första kristna doom metal albumet, Exhumed of the Earth, av bandet Paramaecium släpptes 

1993. Albumet handlar om Jesu liv och innehåller flöjt, violin, cello och sopransång 

tillsammans med doom metal. 1994 släppte Paramaeciums trummis Jayson Sherlock det 

första kristna black metal albumet, Heelig Usvart, under namnet Horde.  Att släppa ett kristet 

album inom genren black metal var så avskyvärt för många hängivna black metal-fans, att en 

del av dem till och med började skicka dödshot till Horde’s skivbolag Nuclear Blast. 
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Eftersom black metal har en stark anti-kristen filosofisk synvinkel, så tyckte många black 

metal fans att kristen black metal var en stor motsägelse och började använda den engelska 

översättningen av albumtiteln ”holy unblack” metal som namn på denna subgenre. 

Vid slutet av 1900-talet och början av 2000-talet så kom många kristna metalband in i 

mainstream-musiken igen.  

 

Nu-metalband som P.O.D och Project 86 fick skivkontrakt med Atlantic Records och har fått 

mycket uppmärksamhet på både MTV och radio, medan metalcore band som As I Lay Dying 

och The Devil Wears Prada har turnerat regelbundet tillsammans med vanliga sekulära 

metalband. The Devil Wears Prada och Project 86 är också några kristna metalband som haft 

soundtracks i filmer. 

 

I slutet av 2000 började många band från 80-talet, bland andra Stryper och Whitecross, 

återförenas och jobba på nytt material, medan andra, bl a Brider och Deliverance, meddelade 

att de tänkte lägga ner. 

 

Två av dessa band, Stryper och Bloodgood, fick ett enormt erkännade i den kristna 

metalindustrin. 2008 blev Stryper det första kristna metalbandet att bli invigt i the Christian 

Music Hall of Fame. Bloodgood blev invigt 2010, men därefter har inga metalband blivit 

invigda. 
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3.5 Klangfärg,  struktur och dynamik 

 

Jag har i min analys valt att fokusera på tre faktorer: klangfärg, dynamik samt låtstruktur 

Klangfärg 

 

Klangfärg handlar om det karakteristiska soundet hos sång och instrument  

 

Vokalt: 

 

Sångstilar och sångklang är ett av de utmärkande dragen hos många musikstilar. 

Klassiska röster som Ozzy Osbourne (Black Sabbath) Ian Gillan  (Deep Purple) och Robert 

Plant (Led Zeppelin) hade mycket inspiration fråän bluesen på 60-talet, med Plant i spetsen 

för hög-pitchad sång. 

 

När fler subgenrer av metal började komma på 80-talet så blev sången riktmärket på vilken 

stil de tillhörde. Glam, power och progressive metal tog samma väg som Dio och Dicksinson 

med väldigt dramatisk och hög-pitchad  röst. Trash valde en raspigare och mindre polerad 

sångteknik. Extrem-metal använder oftare icke-humana ljud som låg och guttural growl. 

Grindcore tar det ett steg längre och använder en teknik som närmast kan jämföras med gris-

skri. Black metal försöker använda raspig hög-pitchade skrik i hopp om att låta som en 

demon. Nu-metal och metalcore är hybrider som mixar olika stilar, som hip-hop och reggae. 

 

Instrumentalt: 

 

Standardinstrumentation för metal band är baserad på bluesband från 60-talet och  innehåller 

elgitarr, elbas och trummor. Det har senare byggts på med bland annat fler gitarrer så en gitarr 

kan spela solo medan den andra gitarren är rytmgitarr. Akustiska gitarrer är ovanliga inom 

metal, förutom i ballader för att skapa ett mjukare ljud. 

 

Ett av metals signum är användandet av ”power-chords”, som är ett ackord med utebliven ters 

och således bara grundton och kvint. Power-ackord spelas oftast med distorsion, vilket 

innebär en signalöverstyrning som ger smutsigare ljudkaraktär. 
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Ett annat vanligt inslag hos metal-gitarrister är sk ”shredding”, vilket är en snabb och virtuos 

metod att spela många toner på kort tid. Elbasen är ett viktigt instrument inom metal. Den ska 

skapa stabilitet tillsammans med trummorna. 

 

Även orgel och keyboards används inom hårdrock. Deep Purple förlitade sig stort på Jon 

Lords orgelspel, även om andra band under den eran  höll låg profil beträffande detta 

instrument. Glam-metal banden på 80-talet återinförde dem, framför allt i ballader men även i 

andra låtar av tyngre karaktär. Ett tydligt exempel på detta är Europes The final countdown 

Trummorna är den rytmiska ryggraden i ett band. Metaltrumset varierar från ett 

standarduppsättning av bastrumma, virvel, pukor, crash, ride och hihat till mer utbyggda 

uppsättningar med flertalet pukor och cymbaler. Även dubbla bastrummor är rikligt 

förekommande, framför allt i trash, death , black och metalcore. 

 

 

 

Struktur och dynamik: 

 

I allmänhet så följer metal samma formella struktur som den mesta populärmusiken: 

vers-brygga-refräng. Oftast är verserna det man kommer ihåg minst av låten, eftersom de 

oftast använder mer komplexa rytmer och sjungs endast av leadsångaren. 

Refrängen är brännpunkten i låten både lyriskt och musikaliskt. Den har oftast en enklare 

rytmik och en sångvänlig text. I refrängen lägger man oftare stämsång för att öka dynamiken 

ytterligare. Instrumentation och dess rytmik anpassas oftast till sångaren för att stärka dennes 

budskap, snarare än tävla med honom. 
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4. ANALYS 

 

Följande låtar har analyserats: 

 

 Stryper – To hell with the devil 

 Petra – Coloring song 

 Bon Jovi – Livin on a prayer 

 Black Sabbath – Black sabbath  

 Jerusalem - Sodom 

 Van Halen - Jump 

 

STRYPER 

Album: To Hell with the Devil 

Låttitel: To Hell with the Devil 

 

 

 

I  låttexten så syns det klart och tydligt vad de tycker om djävulen. Han är en lögnare och en 

tjuv och de säger att ”the word”,  säger så. The word är på engelska ”ordet” och syftar på 

Guds ord, dvs bibeln där Joh 8:44 säger ” När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en 

lögnare och lögnens fader”. 

Speak of the devil 

He's no friend of mine 

To turn from him is what we have in mind 

Just a liar and a thief 

The word tells us so 

We like to let him know 

Where he can go 

To Hell With the Devil… 

Andra versen fortsätter med att förklara att satan är roten till allt ont. 
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When things are going wrong 

You know who to blame 

He will always live 

Up to his name 

Sedan ges en liten glimt av att det finns ett bättre alternativ, men det sägs aldrig vad detta är. 

He's never been the answer 

There's a better way 

We are here to rock you 

And to say... 

Texten talar direkt och behöver inga metaforer. Djävulen är den han är. Texten visar på att 

satan är kapabel att ställa till med elände med lögner och stöld, men visar inga tecken på 

rädsla för detta. Istället så visar man tydligt sin inställning och säger att det finns ett alternativ. 

Låten har en standarduppbyggnad för rock-låtar, dvs intro-vers-refr-vers-refr-stick-solo-refr. 

Instrumentationen är trummor, bas och två elgitarrer. Låten öppnar starkt med att hela bandet 

spelar. Ackorden är G#m, E, F och D#. Gitarrerna spelar en melodi i stämmor. Melodin går i 

moll och ger en sorgsen känsla och skapar en spänning i låten. Den rytmiska figuren i takt 12  

visar det rytmiska riffet som spelas mellan intro och vers. 

 

När första versen kommer så blir det break för instrumenten och endast hög-pitchad leadsång 

och trummor ljuder. Bas och gitarrer kommer in i slutet av den första versens första halva 

genom att spela riffet som syns i takt 8 i nedanstående bild. I andra halvan av första versen är 
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det vanligt rock-komp med gitarrerna som spelar ett åttondelsbaserat riff. Det skapar en 

dynamik i låten jämfört med att alla spelar med från början. Takt 16 visar trummornas 

övergångsrytm till refrängen. 

 

När sedan refrängen kommer så övergår sången till stämmor vilket gör dess budskap ännu 

mer kraftfullt. Melodislingan som gitarrerna spelade i intron återkommer dessutom som en 

kompletterande effekt. 

 

Andra versen har samma ackord som första och en gitarr som pumpar 8-delar tillsammans 

med bandet. I slutet av andra versen trycker sångaren på med ett skrik till raden ”there’s a 

better way” för att ge extra kraft åt alternativet. Efter andra refrängen blir det ett break där 

trummor och bas markerar två åttondelar i varje takt samtidigt som gitarrer spelar stämmor. 

Detta följs av ett gitarrsolo som slutar på synkop. 
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Låten avslutas med en refräng och en vamp med ackorden E, F#, E och E, F, G#m. I sista 

takten blir det hög-pitchad skriksång och trumfills. 
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PETRA 

Album: Never Say Die 

Låttitel: Coloring song 

 

 

 

Låten Coloring Song tolkar jag som en beskrivning av Guds verk och hans skapande i färger. 

 

Röd är färgen på det blod som flöt när Jesus försonade oss på korset. Han är den enda som 

kan ge liv och få oss att växa och låta kärleken mellan oss människor att flöda. 

 

Blå är färgen på ett kallt hjärta som inte vill ta emot Guds kärlek. 

 

Guld är färgen på Sonens (Jesu) morgonsol som skiner på alla.  Brun är färgen på höstlöven 

som kommer innan vintern. Här visar man på födsel-död och vill poängtera att Gud har en 

plan för allt. 

 

Red is the color of the blood that flowed  

Down the face of Someone Who loved us so  

He's the perfect man, He's the Lord's own son,  

He's the Lamb of God, He's the only one  

That can give us life, that can make us grow,  

That can make the love between us flow.  

 

Blue is the color of a heart so cold  

That will not bend when the story's told  

Of the love of God for a sinful race  

Of the blood that flowed down Jesus face  

That can give us life, that can make us grow  

That can keep our hearts from growing cold.  

 

Gold is the color of the morning sun  

That shines so freely on everyone  

It's the sun above that keeps us warm  
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It's the Son of Love that calms the storm  

That can give us life that can make us grow,  

That can turn our mornings into gold.  

 

 

Brown is the color of the autumn leaves  

When the winter comes to the barren trees  

There is birth, there is death, there is a plan  

And there's just one God, and there's just one man  

That can give us life, that can make us grow  

That can make our sins as white as snow  

 

That can give us life, that can make us grow  

That can turn our mornings into gold.  

That can give us life, that can make us grow  

That can keep our hearts from growing cold.  

That can give us life, that can make us grow  

That can make the love between us flow. 

 

Klassisk metal och glam-metal brukar oftast anspela på ”sex,drugs and rock’n’roll”, men 

Petra använder texten för att beskriva Guds enorma kärlek. 

 

Trots att detta är Petras genombrotts-låt så låter den inte som hårdrock. 

Låten använder akustiska gitarrer, flöjt och stämsång.  

Strukturen är klassisk: intro-vers-refr. 

Introt spelas på gitarr och ackordet G tillsammans med orgel samt bastrumma och hihat som 

spelar på fjärdedel två och fyra. Alltså inget vanligt rockkomp i den bemärkelsen. 

Versen spelar G, F och C. 

När refrängen kommer så övergår sången till stämsång för att förstärka budskapet. 

Vers 1 och tre spelar trumkomp med bastrumma på fjärdedel ett och tre samt trampad hihat på 

fjärdedel två och fyra. 

Eftersom refrängerna innehåller en ¾-takt så hamnar trummorna i baktakt i varannan vers 

(markerat i leadsheet). 
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Slutrefrängen altereras mellan 4/4-takt, ¾-takt samt 2/4-takt, vilket skapar ett intressant 

arrangemang. 

 

 

Musikaliskt låter inte denna låt som om den var skriven av ett hårdrocksband. Låten går i dur 

och akustiska gitarrer spelar ackorden G#, F# och C# som tillsammans med orgel och 

stämsång ger en väldigt glad och harmonisk ljudbild. Förutom stämsång i refrängen så händer 

ingenting dynamiskt sett. 
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BON JOVI 

Albumtitel: Slippery when wet 

Låttitel: Livin on a prayer 

 

 

 

Låten handlar om ett par som kämpar för att få tillvaron att gå ihop. Uttrycket ”Living on a 

prayer” tolkar jag som ett desperat skrik om att leva på gränsen till vad man egentligen orkar 

med.  

 

Det märks tydligt när texten nämner att Gina drömmer om att rymma någonstans... springa 

iväg från allt elände och Tommy försöker lugna henne och säga att ”ta min hand... vi kommer 

att klara det... jag lovar”. 

 

Once upon a time 

Not so long ago 

 

Tommy used to work on the docks 

Unions been on strike 

He's down on his luck... it's tough, so tough 

Gina works the diner all day 

Working for her man, she brings home her pay 

For love - for love 

 

She says we've got to hold on to what we've got 

Cause it doesn't make a difference 

If we make it or not 

We've got each other and that's a lot 

For love - well give it a shot 

 

Chorus: 

Whooah, we're half way there 

Livin on a prayer 

Take my hand and we'll make it - I swear 
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Livin on a prayer 

 

Tommy's got his six string in hock 

Now he's holding in what he used 

To make it talk - so tough, it's tough 

Gina dreams of running away 

When she cries in the night 

Tommy whispers baby it's okay, someday 

 

We've got to hold on to what we've got 

Cause it doesn't make a difference 

If we make it or not 

We've got each other and that's a lot 

For love - well give it a shot 

 

 

Chorus 

 

We've got to hold on ready or not 

You live for the fight when it's all that you've got 

 

 

 

Låten har en uppbyggnad av en rocklåt enligt formen intro-vers-mellanspel-refr-vers-refr-

solo-refr med höjning. 

Instrumentationen är trummor, elgitarr, bas, syntar och sång. 

Låten börjar med att en synt spelar C/E, D/E och Em. Basen kommer in och spelar en 

basslinga tillsammans (se figur i bilden). 

Sedan kommer trummor och gitarrer in vid INTRO och spelar samma ackord. 
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Introt ökar i successivt i dynamik tills versen börjar då dynamiken går ner. 

Versen spelas med standardrockkomp för bas, gitarr och trummor. 

Versen börjar på Em går går sedan till Am/E, D/E och tillbaka till Em. 

Att behålla E i basen till Am och D ger en väldigt melankolisk känsla och förstärker paniken i 

texten.  

 

Dynamiken ökas i bryggan med att trummisen öppnar hihaten an aning och ackorden blir Am, 

D och Em. Bryggan avslutas med att trummisen spelar rytmen som visas i takt 12 nedan. 
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Refrängen spelas ackorden Em, C, D och trummisen övergår till att spela rockkomp med 

fjärdedelar på ride-cymbalens klocka för att ändra låtens dynamik ytterligare. Refrängens text 

sjungs av sångaren och till detta läggs stämsång på orden ”Wo-oo” för att förstärka refrängen. 

 

 

Andra versen och refrängen följer samma steg. 

Efter andra refrängen kommer ett gitarrsolo över en refräng. Efter solot kommer en kort 

brygga som avslutas med en ¾-takt och följs av en tonartshöjning  till ackorden Gm, Eb, F.  

Efter detta kommer en dubbelrefräng som pågår till låtens slut. 
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BLACK SABBATH 

Albumtiteln: Black Sabbath 

Låttiteln: Black Sabbath 

 

 

 

What is this that stands before me? 

Figure in black which points at me 

Turn around quick, and start to run 

Find out I'm the chosen one 

Oh no 

 

Big black shape with eyes of fire 

Telling people their desire 

Satan's sitting there, he's smiling 

Watches those flames get higher and higher 

Oh no, no, please God help me 

 

Is it the end, my friend? 

Satan's coming 'round the bend 

people running 'cause they're scared 

The people better go and beware 

No, no, please, no 

 

Låttexten beskriver en person som upplever något extremt skrämmande. En svart skepnad 

som står och pekar på honom/henne med ögon av eld. 

Den första uppenbara tanken är att vända om och springa för livet, för att sedan inse att man 

är den utvalda. Utvald till vad är då frågan? 

Den svarta skepnaden talar om för människor vilka begärelser de har. 

 

Här anspelar texten på något som den kristna traditionen brukar ta avstånd från, nämligen 

begärelser och lust. Det är något som tillhör den onda sidan. 

 



28 
 

Och i nästa mening får vi svaret på vem som står bakom detta – vem är den svarta skepnaden? 

Exakt – satan själv. Sitter där och ler medan lågorna blir större och större. Är detta slutet? 

Satan kommer och folk är i panik.  

 

Instrumentationen är trummor, bas, gitarr och sång. 

Låten börjar med ljudet av regn , åska och kyrkklockor... skapar en kuslig känsla. 

Den har uppbyggnaden intro, vers, refr, vers2, refr, vers, refr-solo. 

Bandet börjar spela ett ganska starkt intro runt ackorden Ab och D med tonerna Ab, Ab en 

oktav upp och D. Trummorna spelar starkt rakt åttondelskomp och driver på bra på 

ridecymbalen för att skapa en ordentlig öppningsdynamik. Dynamiken sänker sig  och 

trummorna övergår till att spela på pukorna med klubbor istället för trumpinnar (se A i bilden 

nedan. Samma sak inträffar även i B-delen, se leadsheet i Bilaga). Skapar en kaotisk känsla. 

 

 

 

Första versen börjar och sången kommer in. Tonerna Ab, Ab oktav och D fortsätter samtidigt. 

Första versen avslutas med att sångaren skriker i desperation och sedan ökas dynamiken till 

första refrängen där trummor övergår till att spela med trumpinnar igen och leda med ride-

cymbalen. Samma ackord gäller. Andra versen och andra refrängen följer samma steg. 

Efter andra refrängen övergår bandet till att spela i triolkänsla (se Instrumentalt mellanspel) 

och melodin blir betydligt mer intrikat runt ackordet Ab. Detta spelas även under den 

kommande versen vilket ger en jagande känsla som förstärker textens budskap om att satan 

lurar bakom hörnet och att folk springer i vild panik. Det ger ytterligare dynamik till låten. 

Detta kaos förstärks ännu mer genom att dynamiken ökar av ett påföljande gitarrsolo runt 

ackordet Ab med fallande basgång Ab, Gb, F och E. Trummorna börjar med detta göra 

mycket mer fills på pukorna och på cymbaler och dynamiken ökar successivt vilket förstärker 
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kaoset ännu mer. Detta kulminerar i A-delen (se bild) genom att bandet alternerar mellan Ab 

och Gb och avslutas med B-delens rytmiska figurer. 

. 
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JERUSALEM 

Albumtiteln: Krigsman 

Låttiteln: Sodom 

 

 

 

Sodom är en stad i Gamla Testamentet som Gud lät förgöra pga invånarnas enorma ondska. 

 

Texten beskriver Sverige som ett modernt Sodom. Enligt Bibeln ville Gud förgöra Sodom, 

men Abraham försökte stoppa Gud genom att påpeka att det kanske fortfarande fanns 

människor med goda avsikter kvar i staden. Gud svarar och säger att om Abraham hittar 

någon med goda avsikter kvar kommer han inte att förgöra staden (1 Mos 18:16-33). 

Staden blev tillintetgjord och låten beskriver Sverige ur samma situation: 

Herren söker efter någon... åtminstone EN enda person som vill umgås med honom... men 

hittar ingen. Sverige är dagens Sodom. 

Det budskap som hörs och predikas är uddlöst och blekt. 

 

Herren ser ner över jorden 

Söker en enda ja, nån 

Någon som ingenting hellre 

Vill än att ge honom allt 

Herren ser ner över jorden 

Ser på oss människobarn, på dej och mej 

Söker nå villiga hjärtan 

Men ingen som ville, som kom 

Om du tänker på Sodom och Gomorra 

Om du sätter dig ner bredvid Lot 

Om du tänker dig in i hans ställe 

Hur han plågades av det han såg. 

Det är kusligt när man ser hur det stämmer 

För Sodom är Sverige idag. 
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Har du svårt att identifiera 

Dej själv med Noa och Lot 

Då är det dags att du börjar fundera 

Synden talar sitt tydliga språk 

Det är kusligt när man ser... 

Alla dom som vill leva i renhet 

Känner bara ett stort främlingskap 

För det budskap som hörs och predikas 

Det är mestadels uddlöst och blekt 

 

Instrumentationen i låten är trummor, bas akustisk gitarr, elgitarr, sång, orgel. 

Låten börjar med improvisation på orgel. 

Detta övergår till akustiskt piano som spelar ackorden Am, Gm och D och efter ett tag börjar 

en akustisk gitarr att improvisera. Trummor tillkommer till första versen med ett vanligt 

balladkomp med kantslag på virveltrumman på fjärdedel två och fyra. Ackorden byts ut till att 

alterera mellan Am, C, Gm D och Am, C, Gm och  E. 

I andra halvan av versen så ökas dynamiken genom att trummorna övergår till virvelslag på 

fjärdedel två och fyra samtidigt som sångaren går över till ett högre register för att öka på 

dramatiken. 
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Detta övergår till ett snabbare instrumentalt parti i bryggan. I de första tre omtagningarna så 

spelar elgitarren i stort sett solo, förutom några enstaka notvärden på trummor för att förstärka 

vissa toner från gitarren. I de tre sista omtagningarna så kommer trummor och bas in och ökar 

dynamiken ytterligare. Ackorden är Am, C, D. 

Andra versen följer i samma tempo och innehåller innehåller vanligt rockkomp med bas, 

elgitarr och trummor och sång.  Ackorden i andra versen altererar mellan Am, G, D samt Am, 

C,G. 

 

 

Första refrängen har ackorden F, Gm, Am och spelas med en en lätt fjärdedelsbetoning  vilket 

ger en annorlunda dynamik och karaktär jämfört med versen. Sången sjungs i stämmor för att 

öka kontrasten mot versen.  

Därefter kommer ett orgelsolo över en vers och en refräng. Tredje versen och refrängen följer 

samma steg som tidigare. 

Efter tredje refrängen blir det ett break och ackordet slås ut till tystnad (se takt 16). 
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Detta följs av en refräng med enbart stämsång som tar ner dynamiken väldigt mycket. Väldigt 

effektfullt. Musiken byggs upp till nästa refräng och ger en dynamisk effekt. 

Sedan följer en refräng på ljudande ”ah” över ackorden Am, C, Dm samt Gm, C, F som sedan 

ebbar i ett ritardando. Det övergår i gitarrspel i delen SLUTSOLO enligt bilden nedan med 

ackorden Am, C, D och G och Am, C, G  och desperat klagan över Sverige som Sodom. 

I de första 5 omtagningarna är det endast gitarr och sång. Dynamiken ökas successivt och 

omgång 6 så börjar trummor öka dynamiken ytterligare med rytmiska figurer. Den 8:e 

omgången är det fullt rockkomp. Denna dynamik höjs ytterligare ett steg med att musiken 

spelas i dubbeltempo den 9:e och 10:e omgången. Detta följs av ett ritardando till slutet. 

Mycket effektfullt. Men låten är lång, ca 12 min. 

 

 

Hela låten har en väldigt nedstämd känsla. Den känns verkligen hopplöst när man hör låten. 

Jag tycker mig höra desperationen i Ulfs röst när han skriker ut sin ångest över Sverige och 

hur kallt det blivit. 
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VAN HALEN 

Albumtiteln: 1984 

Låttiteln: Jump 

 

 

Låttexten tolkar jag som en anspelning mycket på maskulint beteende och har tendenser till 

macho-språk. Författaren hävdar att ”inget kan få honom ner” och ”jag har sett det tuffaste 

som finns häromkring”. Han är så kaxig så han till och med försöker utmana sitt eget öde och 

hoppa. Kanske hoppa från ett tak? 

 

 

I get up, and nothing gets me down. 

You got it tough. I've seen the toughest around. 

And I know, baby, just how you feel. 

You've got to roll with the punches to get to what's real 

Oh, can't you see me standing here? 

I've got my back against the record machine 

I ain't the worst that you've seen. 

Oh, can't you see what I mean? 

 

Ah, I might as well jump. Jump! 

Might as well jump. 

Go ahead, jump. Jump! 

Go ahead, jump. 

 

Aaa-ohh Hey you! Who said that? 

Baby how you been? 

You say you don't know, you won't know 

Until you begin. 

So can't you see me standing here? 

I've got my back against the record machine 

I ain't the worst that you've seen. 

Oh, can't you see what I mean? 
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I might as well jump. Jump! 

Go ahead and jump. 

Might as well jump. Jump! 

Go ahead, jump. Jump! 

 

(Guitar solo) 

(Keyboard solo) 

 

Might as well jump. Jump! 

Go ahead and jump. 

Get it and jump. Jump! 

Go ahead and jump. 

 

 

 

Det är kraft, vitalitet, hopp och glädje. 

Instrumentationen är trummor, bas gitarr, sång och synt. 

Låten börjar med med välkända riffer av G, C, F, F, G, G, C, F, F, Am och G som spelas på 

synt. Sedan kommer trummor bas, och gitarr in och backar upp detta riff (INTRO-FULLT 

BAND). Trummorna spelas vanligt rockkomp. Riffet spelar över ackorden C, F och G. 

 

 

Första versen spelar bandet som introt. I bryggan ändrar trummisen dynamiken genom att  

spela på ridecymbalens klocka och ackorden ändras först till Am och övergår sedan till F, C 
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och G. I refrängen är ackorden tillbaka till C, F och G tillsammans med keyboardriffet. 

Trummisen är tillbaka på vanligt hihat-baserat rockkomp men betonar varje gång sångaren 

sjunger JUMP med att spela på en crash cymbal och på det sättet stärka dynamiken. 

 

 

 

Det följs av ett gitarrsolo över ackorden Bbm, Gb och Ab som övergår till ett keyboardsolo 

med ackorden C, F, G som avslutas med nedåtgående kromatik Bb, A, Ab och G för att 

slutgligen landa på C igen. Introdelen börjar igen och det blir refräng till slutet. 
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5. JÄMFÖRELSE 

 

I min jämförelse har jag tittat på huruvida  klangfärg, dynamik och låtstruktur hänger samman 

eller skiljer sig mellan kristen och sekulär metal och hur dessa används i förhållande till 

texten. 

 

Klangfärg 

 

Tittar man på klangfärgen, dvs hur sång och instrument används så är det väldigt lika mellan 

kristen och sekulär metal. Alla band skapar ett traditionellt metalsound förutom Petra’s 

”Coloring Song” som endast använder akustisk gitarr, sång, flöjt, bastrumma och hihat. 

 

Stryper, Black Sabbath, Bon Jovi, Jerusalem och Van Halen använder samtliga trummor, el-

bas, elgitarrer. Jerusalem, Bon Jovi och Van Halen använder dessutom klaviaturinstrument för 

att tillföra en extra klang till musiken. 

 

Gitarrerna spelar power-ackord. Vokalt sett använder samtliga grupper hög-pitchad sång och i 

vissa fall även de klassiska metal-skriken. 

 

Struktur och dynamik 

 

Samtliga grupper använder i stora drag dem vanliga strukturen för metal-låtar, även om 

Jerusalem och Black Sabbath sticker ut en aning med sina arrangemang. 

 

Dynamiskt sett så följer banden i stort sett samma struktur med mjukare verser och hårdare 

refränger.  

 

Introna kan variera från antingen väldigt soft intro till intro med full rock redan från början 

och där visar framför allt Black Sabbath och Jerusalem större variation jämfört med de andra 

banden. 

 

Även Stryper får en riktigt bra dynamik med att öppna med fullt band och sedan gå till enbart 

sång i början på första versen. 
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De två band som gör de största dynamiska skillnaderna i stort är Black Sabbath och 

Jerusalem, alltså ett kristet och ett sekulärt band. De arbetar med stor dynamikskillnad mellan 

vers och rerfräng samt tempobyten inom låten. De skapar lite mer berg- och dalbana (stora 

kontraster mellan toppar och dalar i dynamiken)  i musiken och du vet inte riktigt vad du kan 

vänta dig härnäst, vilket jag tycker skapar en enorm spänning och nyfikenhet. 
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6. MINA EGNA KOMPOSITIONER 

 

När jag komponerade mina låtar så ville jag visa hur jag har använt mig av resultat som 

uppkommit i samband med forskningen.  Medverkande musiker på inspelningarna är Daniel 

Berg (trummor), Göran Wretling (elgitarr, klaviatur), Peter Uvén (bas) och Nils Mörtzell 

(sång). 

 

 

Två låtar skrevs 

 

“Savior of Man”  och “Only in the name” 

 

Nu representerar naturligtvis inte tre kristna band samtliga kristna band på jorden, men det var 

ändå intressant att två av tre kristna band valde i sina låtar att prata om den onda sidan och hur 

hopplöst Sverige var. Alltså, väldigt melankoliska texter.  

 

Jag valde därför att följa i Petras fotspår och visa på Jesu möjligheter. 

 

Savior of Man 

 

Låten har en klassisk struktur för metal:  

Intro-vers-mellanspel-refr-vers-mellanspel-refr-solo-stick-slutsolo. 

 

Jag ville ha en låt som började starkt redan från början med gitarrimprovisation runt 

refrängackorden, för att sedan gå ner i dynamik till första versen. För att inte fastna i vanliga 

ackordvändor så ville jag skapa något intressantare. Det innebar harmonisk modulation till 

refrängen. Detta gör att sången blir enormt mycket högre och ökar dynamiken ännu mer. 

Solo-partiet innehåller ett gitarrsolo. 

 

Efter solopartiet ville jag göra något som sticker ut. Det blev en refrängvända där 

sångstämman  sjunger som vanligt, men instrumenten markerar fjärdedel två och fyra. 

Klangmässigt sett spelar trummorna  rock-komp med bastrumma, virveltrumma och hihat. 

Hihaten spelas stängd i verserna och öppen i refrängerna för att göra refrängerna tyngre. I 
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mellanspelet byter trummisen till klockan på ridecymbalen för att få ytterligare 

dynamikskillnad. Elgitarrerna spelar kvintackord. 

 

Only in the name: 

 

Låten har klassisk struktur för metal, förutom att den går direkt på första versen, utan något 

intro. 

Jag ville med detta skapa en annan dynamik än första låten, så den börjar med leadsång och 

dämpad gitarr. I Stryper’s ”To hell with the devil” så spelar kompgitarren en åttondels-figur i 

andra takten i första versens andra halva. Denna figur inspirarade till den gitarrfigur som finns 

i mina verser också. 

 

Andra halvan av versen kommer igång med att trummor, bas och gitarr spelar en gemensam 

rytmisk figur. Andra halvan av versen ökar dynamiken en aning eftersom trummor, bas och 

kompgitarr nu är i full fart. 

 

Under mellanspelet övergår trummorna till att spela på ridecymbalens klocka för att öppna 

upp spelet en aning. Trummorna går tillbaka till öppen hihat under refrängen för att ytterligare 

ändra klangbilden. I refrängens slutton så går sångaren upp en oktav för att stärka dynamiken 

ytterligare.  

 

Solodelen är ett hammond-solo som sedan övergår till en dubbelrefräng. I den första av dessa 

refränger spelar trummorna ett hihat-baserat komp för att i andra refrängen övergå till att 

spela på ridecymbalens klocka. Klangmässigt spelar trummorna vanliga rockkomp, medan 

elgitarrerna spelar kvintackord. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

Att forska runt detta ämne var på ett sätt ett stort intresse men blev med tiden också ett stort 

behov.   

 

Även om banden har helt olika syn på livet och livsåskådning så följer de ändå mycket av de 

traditionella mönstrena för genren. 

 

En sak jag märker under denna analys är hur svårt det kan vara att avgöra om ett band är 

kristet eller inte utifrån texterna. 

Både Strypers ”To hell with the devil” och Black Sabbaths ”Black Sabbath” berättar om 

djävulen som en ganska otäck person och en som man bör hålla sig undan för. 

 

Däremot ser man skillnader i vad de kristna banden fokuserar på att förkunna. Vissa av 

banden har en klart predikande roll där man proklamerar ett tydligt budskap och vill varna 

människor. 

Andra band vill istället förmedla ett budskap som människor kan relatera till och känna igen 

sig i. 

 

 

Sekulära band kan ibland ha en större frihet i att uttrycka sig i jämförelse med kristna band.  

Kristna band måste ofta tänka på vilket språkbruk de använder, vilket inte sekulära band 

måste tänka på i samma utsträckning. 

 

Dock tror jag personligen aldrig att vi kommer att kunna avgöra vem som i slutänden 

verkligen gör det kristna budskapet rättvisa. 

Eftersom både Stryper och Black Sabbath spelar hårdrock och bygger sin musik enligt samma 

form och samtidigt båda sjunger om satan som en farlig figur, så måste jag dra slutsatsen att 

kristen musik bygger på två faktorer: 

 

1. Texterna bygger på någon form av bibliskt budskap (svårt att vara kristna och 

sjunga om att det är bra att dyrka satan) 
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2. Bandet måste själva anse sig vara ett kristet band (eftersom Black Sabbath mfl 

använder texter med tematiska figurer och dessa kan tolkas på liknande sätt 

som i texter av kristna band) 

 

Många frågor väcks i mitt huvud och jag tänker på framtida forskningsprojekt: 

 

Uppfattar människor någon skillnad på kristen och sekulär metal när det lyssnar. Och i så fall 

vilken skillnad? 

 

Avslutningsvis vill jag citera min gode vän pastor Bob Beeman: 

 

Christian or secular... I would love us to drop all the labels and just simply call it music 

. 
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BILAGOR 

 

1. Intervju med pastor Bob Beeman 2012-05-20: 

 

What is your opinion about the development of Christian metal? Has it developed in the 

same way as secular music? Or do you think that Christian metal is behind or ahead in 

time? 

 

I think in the early days it did progress about the same. A lot of bands that were 

popular, Stryper and others, were very current and I think today it’s either current or 

step ahead. So I think metal is that one genre of music that actually has done very 

well. 

 

What were the main arenas for Christian metal when it started? 

 

I think the same arenas as everything. We didn’t take it to the churches. We took it to 

clubs where all the other metal bands were playing and many of the bands played in 

between the sets of the other bands. So, the same arenas as the secular music. 

 

When and how did Christian metal get accepted to be played in churches/Christian 

meetings? What bands did these first shows? 

 

That’s really been a looong process, bevause they were never accepted first of all in 

the church. And now some churches invite the bands to come in, but I think most 

bands rather play clubs and rather play places where people go to listen and that 

might want to hear the gospel message. So, especially in metal, there aren’t to many 

that are playing in churches. 
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What record labels have been the biggest part of spreading/promoting Christian metal? 

Has it changed over time? 

 

It probably has changed over time. In the beginning, I think when we did Intense 

Records, I think that happened right about the time when bands needed a push, so that 

helped. And after we were done with Intense Records, then Tooth and Nail came 

along. And these days there are a whole lot of albums that are done by secular 

companies, which is great. In the early days there were secular companies that also 

did some of the bands, the same companies  that did Mötley Crüe and some of the 

other bands also did Stryper, Barren Cross and Guardian, which was Enigma 

Records. So, it’s been pretty equal. 

 

 

What was the main audience for Christian metal? For who was it mainly meant? Did 

the bands appear to give Christian metalheads something to listen to, or was it mainly 

seen as music for evangelism among non-believers? 

 

I think everybody enjoyed it. You know, when Stryper came out it wasn’t just the 

Christians who bought the music, it was everybody. I think people, and metalheads in 

particular, like good music. And if the music is good they will listen to it. 
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