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Abstract 

The aim of this paper is to define the perceived consumer values that 

physical record stores create in order to compete with other distribution 

technologies. A qualitative method has been used, based on interviews with 

managers of three records stores in Stockholm. Interviews with their customers 

have been conducted also. The content has been analyzed with passable 

theories and the two sources have been compared when adequate.  

The conclusion of the study is that the physical record stores create many 

different consumer values, and that many of these are hard to transfer to other 

distribution technologies. One of the most important values for the consumer is 

that the personnel have a broad knowledge about music. Other notable values 

are the emotional feelings of searching for something and the atmosphere the 

record store creates. A pattern that is visible is that the niche record stores 

create more consumer values then the commercial record store. The conclusions 

indicate that there are opportunities for niche physical record stores and that 

the future for the record stores is not as bleak as may be perceived. 

 

Keywords: music industry, record store, customer perceived value, 

consumer value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Undersökningen behandlar vilka mervärden fysiska skivbutiker skapar som 

konkurrensmedel gentemot andra distributionssätt av musik. Undersökningen 

är kvalitativ och är baserad på intervjuer med butiksföreträdare från tre 

skivbutiker i Stockholm och med konsumenter till dessa. Analysen av den 

insamlade data har skett enligt Bruce L. Bergs metod för analys av 

meningsinnehåll samt med en källtriangulering för att få två perspektiv av det 

studerade fenomenet.  

Undersökningens slutsats påvisar att de fysiska skivbutikerna skapar 

åtskilliga mervärden och att många av dessa inte är överförbara till andra 

distributionssätt av musik. Bland de viktigaste mervärdena som skivbutikerna 

skapar urskiljs personalens kunskap, det fysiska letandet efter skivor och miljön 

i butiken som skapar emotionella värden för konsumenten. Ett tydligt mönster 

som framkommer i studien är att ju mer nischade skivbutikerna är desto mer 

mervärde skapar dessa för sina konsumenter. Slutsatserna tyder på att nischade 

skivbutiker har större möjligheter att konkurrera och att framtiden inte är så 

utsiktslös för skivbutikerna som utvecklingen har uppvisat under de senaste 

åren.  

 

Nyckelord: Musikindustrin, skivförsäljning, mervärde, skivbutik, skivaffär, 

skivor, fildelning 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till det studerade fenomenet samt 

en problemdiskussion som avslutas med en problemformulering och ett syfte 

 

1:1 Bakgrund 

Musikindustrins framtid är ett ämne som i dagsläget diskuteras intensivt 

och det bedrivs mycket forskning inom ämnet.1 Forskningen fokuserar ofta på 

internets påverkan på musikindustrin och många forskare är överens om att 

musikindustrin i framtiden kommer att se annorlunda ut. Industrins största 

aktörer EMI Music, Universal Music Group, Sony BMG och Warner Music 

Groups framtida position har ifrågasätts då försäljningssiffror för den globala 

musikindustrin har sjunkit drastiskt under de senaste åren.2  

De stora aktörerna hävdar att den minskade skivförsäljningen är en direkt 

följd av den illegala fildelningen av musik, det finns dock ingen vetenskaplig 

konsensus som styrker denna tes.3 Forskningen inom ämnet, som har bedrivits 

framför allt i USA, riktar in sig på olika fenomen som kan ha orsakat den 

minskade försäljningen. Utan att utesluta fildelningens påverkan hävdar Lonny 

Stevans och David Sessions i sin artikel publicerad i Journal of Consumer Policy 

att det föreligger en konkurrens från dvd-film som har påverkat 

skivförsäljningen negativt.4 Seung-Hyon Hong vid University of Illinois i USA, 

följer detta resonemang och hävdar att sjunkande priser på substitut och 

komplementvaror såsom tv-spel och videofilmer har bidragit till 

                                                 

1
Stevans, Lonnie K. & Sessions, David N. (2005); Gary Graham & Bernard Burnes (2004); Blackburn, 

David (2004); Adermon, A (2006); Hong, Seung-Hyun (2004) 
2
Graham, G & Burnes, B (2004) The transformation of the music industry supply chain 

3
Adermon, A (2006) Har illegal fildelning orsakat minskad skivförsäljning i Sverige? 

4
Stevans, L.K. & Sessions, D.N. (2005) An Empirical Investigation Into the Effect of Music 

Downloading on the Consumer Expenditure of Recorded Music: A Time Series Approach 
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försäljningsminskningen. Vidare menar Hong att övergången från Lp-formatet 

till CD under 1980-talet bidrog till en ökad skivförsäljning på grund av att man 

ville uppdatera sin skivsamling till ett modernt format. Detta fenomen avtog 

vid slutet av 1990-talet eftersom de flesta konsumenter då hade ersatt sina LP-

skivor med CD-skivor.5 David Blackburn vid Harvard University hävdar att 

skivförsäljningen för de största artisterna påverkas negativt av fildelningen, 

men mindre och relativt okända artister kan till och med gagnas av fildelningen 

då dessa lättare kan nå ut till en potentiell publik. Blackburn understryker dock 

att totalt sett har fildelningen påverkat skivförsäljningen negativt.6 Gary 

Graham and Bernard Burnes skriver i International Journal of Operations & 

Production Management om en pågående omfattande förändring av 

distributionen av musik och fokuserar på ett formatskifte där den fysiska 

skivan har ersatts med ett digitalt format. Denna förändring har enligt 

författarna lett till att distributionskedjan för musik har förändrats och på grund 

av detta har en reducering av de fyra stora aktörernas tidigare dominerande 

ställning ägt rum. Den illegala fildelningen av musik har i och med 

förändringen av format haft en kraftfull inverkan på industrin. De stora 

aktörernas tillbakagång har dessutom lett till att mindre aktörer har kunnat 

penetrera marknaden.7 

Den svenska skivförsäljningen är inget undantag och har även den stagnerat 

kraftigt under de senaste åren. Grammofonleverantörernas Förening (GLF) ger 

varje år ut musikindustrins försäljningssiffror och en dalande frekvens för 

skivförsäljningen under sexårsperioden 2002 till 2008 är flagrant. År 2002 såldes 

det i Sverige skivor för drygt 1500 miljoner kr och år 2008 för 780 miljoner kr.8 

                                                 

5
 Hong, Seung-Hyun (2004) The Effect of Napster on Recorded Music: Evidence from the Consume 

Expenditure Study 
6 

Blackburn, David (2004) On-line Piracy and Recorded Music Sales 
7  

Graham, Gary & Burnes, Bernard (2004) The transformation of the music industry supply chain 
8  

Grammofonleverantörernas Förening (GLF) statistik 2002 – 2008 
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En studie om hur situationen ser ut i Sverige har gjorts av Adrian Adermon och 

kontentan av undersökningen är att den minskade skivförsäljningen troligen 

beror på den växande konkurrensen från dvd-film. Författaren menar att inga 

tydliga bevis för att den illegala fildelningen haft en signifikant påverkan 

föreligger.9 

Skivbutiker har traditionellt varit den enda distributionskanalen för 

skivbolag för att nå ut till konsumenterna med skivor och dessa har i stor 

utsträckning påverkats av musikindustrins utveckling. Sedan början av 2000-

talet har ungefär hälften av alla fysiska skivbutiker i Sverige lagt ner och i 

Stockholm är det under samma period ungefär en tredjedel som stängt igen.10 

Megastore på Sergels torg i Stockholm som tidigare enligt dem själva var 

”Norra Europas största skivbutik” stängde igen den sista mars i år och en 

annan stor kedja kallad Rocks har också lagt ner ett stort antal butiker. NK:s 

skivavdelning stängdes år 2008 och stockholmsbaserade Skivfönstret med sina 

tre butiker slog igen i början av samma år.11  

Förutom en kraftig nedgång i försäljning av musik är också 

musikförsäljningen på internet ett hot mot de fysiska skivbutikerna. Detta hot 

utgörs av en omfattande internethandel av fysiska skivor och av en stor 

marknad för musik i digitalt format. CDON, som är den ledande aktören inom 

internethandel för musik har t.ex. årligen ökat sin försäljning med 60 procent i 

mellan åren 1999 och 2008.12 Den elektroniska handelns framgång kan förklaras 

med att marknadens funktioner kan utföras på ett effektivare sätt. Bland annat 

sänks transaktionskostnader och köpare och säljare kan lättare matchas.13 

                                                 

9   
Adermon, Adrian (2006) Har illegal fildelning orsakat minskad skivförsäljning i Sverige? 

10
 Svenska Dagbladet 2009-03- 17 Mörk framtid för skivbutiker 

11 
www.realtid.se 2008-01-25 Skivfönstret slår igen 

12 
www.elektronikbranschen.se 2009-02-19 CDON omsätter över miljarden 

13
 Yannis, Bakos (1998) The emerging role of electronic marketplaces on the Internet 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81100469942&coll=GUIDE&dl=GUIDE&trk=0&CFID=28053656&CFTOKEN=37790451
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Daniel Johansson är industridoktorand i datavetenskap vid KTH och forskar 

kring hur musikindustrin förändras på grund av det rådande teknikskiftet.14 

Johansson uttalade sig i en artikel i Svenska Dagbladet den 17 mars 2009 om 

situationen för skivbutikerna. ”Ta butiker som Sound Pollution, Pet Sounds och 

Bengans – det är butiker jag tror kommer att finnas kvar under lång tid [...] De 

har blivit mötesplatser där musikintresserade människor hänger.”15 Vidare tror 

Johansson att framtidens skivbutiker är ”nischade butiker som ger ett 

mervärde. Det kan handla om att vara väldigt kunnig inom ett område eller ge 

kunden mer än bara försäljning av musik”.16  

Johanssons ord är de ledord som ligger till grund för denna uppsats. Vi 

delar Johanssons uppfattning och är övertygade om att den fysiska skivbutiken 

måste, för att skapa uthållig konkurrenskraft, erbjuda konsumenten någonting 

mer utöver själva skivförsäljningen – ett för konsumenten upplevt mervärde.  

Då mycket forskning har bedrivits om musikindustrins utveckling har 

förhållandevis lite forskning gjorts beträffande skivaffärernas situation. På 

grund av detta ser vi det i hög grad väsentligt och utmanande att forska om 

detta fenomen. 

 

1:2 Problemdiskussion  

     Philip Kotler hävdar att företag kan differentiera sig på åtskilliga sätt. 

Förutom en differentiering genom företagets kärnprodukt kan också företaget 

differentiera sig genom personal, distribution och image.17 Genom dessa 

element kan företaget skapa ett högre upplevt mervärde för konsumenten.  

                                                 

14 
Danieljohansson.blogspot.com Daniel Johansson blogg 

15 
Svenska Dagbladet 2009-03-17 Mörk framtid för skivbutiker 

16
 Ibid. 

17
 Kotler, Philip & Keller, Kevin. (2006) Marketing Management 
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      Att skapa detta mervärde är särskilt angeläget när marknaden består av 

homogena varor och för ett företag som är på en marknad som befinner sig i ett 

tillstånd nära perfekt konkurrens. Marknaden för distribution av musik, och 

således också marknaden för skivbutiker, liknar tillståndet perfekt konkurrens. 

Därför är dessa begrepp centrala i denna uppsats och förklaras ingående nedan. 

 

1:2:1 Mervärde  

Det finns många definitioner av mervärde. Många forskare är dock överens 

om att mervärde genereras när ett extra värde tillförs kärnprodukten.18 

Mervärdet kan till exempel bestå av att företaget har välutbildad personal eller 

att det har en image som för med sig goda associationer.19 Forskare inom 

området framhäver att det är av största vikt för ett företag att utveckla 

mervärdet utifrån ett konsumentperspektiv. Företaget bör således inte göra 

egna antaganden om vilka fenomen som utgör ett värde för kunden.20 Att skapa 

mervärde kan vara mödosamt då konsumentens upplevelse av mervärde är 

subjektivt och abstrakt.21  

 

1:2:2 Perfekt konkurrens 

Marknaden för distribution av musik liknar det tillstånd på en marknad 

som kallas perfekt konkurrens. Perfekt konkurrens kan ses som ett teoretiskt 

ideal för en marknad och skall inte ses som en beskrivning av verkliga 

marknader, utan mer som ett verktyg för analys av dessa.22  

                                                 

18
 Naumann, E. (1995); Barnes, J.B (2000); Grönroos, C (1996) 

19
 Kotler, Philip & Keller, Kevin. (2006) Marketing Management 

20 
Barnes, J.B (2000) Secrets of Customer Relationship Management 

21 
Hiller Eva & Muszynska Joanna (2005) Mervärde ur ett konsumentperspektiv 

22
 Brunsson, Nils mfl. (1992) Marknadens Makt 
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Kriterier för en marknad med perfekt konkurrens kan sammanfattas med att 

(1) antalet köpare och säljare är stort nog att ingen ensam kan påverka priset, (2) 

ingen samverkan får äga rum mellan konsumenter eller producenter, (3) det 

skall finnas transparens på marknaden, dvs. köparna och säljarna skall ha 

fullständig information, köparna ska kunna ta reda på var den billigaste 

produkten kan införskaffas och säljarna skall ha en fullständig information så 

att de kan inta marknader med högre priser. (4) Nya aktörer skall utan hinder 

kunna gå in på alla marknader och utan hinder också kunna lämna dessa. (5) 

Varan skall vara tillräckligt homogen att inte konsumenten uppfattar 

skillnader.23  

För marknaden för distribution av musik är det särskilt väsentligt att 

diskutera transparensen på marknaden och att varorna är homogena. 

Transparensen är hög på grund av att konsumenter med hjälp av bland annat 

sökverktyg på internet lätt kan ta reda på var produkten finns och till vilket pris 

den kan inhandlas. Formaten för musik är homogena vilket också för 

marknaden för distribution av musik närmare tillståndet perfekt konkurrens.  

Varför det är relevant att ta upp fenomenet perfekt konkurrens i denna 

uppsats är att skapandet av konkurrenskraft för en aktör på en marknad med 

perfekt konkurrens ofta sker genom differentiering genom mervärdeskapande. 

 

1:2:3 Homogen produkt 

Formaten för musik är homogena. Till exempel är en nyproducerad CD-

skiva av en specifik artist i princip en likadan produkt oavsett var, när och hur 

den anskaffas. När en produkt är homogen tenderar konsumenten att vara 

mindre lojal med sin försäljare eftersom flera försäljare kan möta kundens 

efterfrågan. Aktörerna på en marknad med homogena produkter konkurrerar 

                                                 

23
 Brunsson, Nils mfl. (1992) Marknadens Makt 
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således främst genom pris.24 Detta motiverar till skapande av mervärde som 

inte är av prismässig karaktär för de fysiska skivbutikerna, då till exempel 

internetbutikerna har möjlighet att ta ut ett lägre pris eftersom de ofta har lägre 

omkostnader.25 Det bör dock påpekas att skivbutiker inte enbart säljer 

nyproducerade CD-skivor. Begagnade CD och vinylskivor kan skilja sig 

markant gällande kvalitén, vilket gör att dessa produkter inte är homogena i 

lika stor utsträckning som de nyproducerade. 

 

1:3 Vetenskapligt fenomen och problemformulering 

Fenomenet som studeras i denna uppsats är skapandet av mervärde som 

konkurrensmedel. Utifrån detta fenomen har en frågeställning kunnat 

genereras och denna lyder: Hur skapar fysiska skivbutiker mervärde som 

konkurrensmedel? 

 

1:4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera vilka mervärden fysiska skivbutiker skapar 

för att konkurrera med andra fysiska skivbutiker, skivbutiker på internet, den 

legala nedladdningen och den illegala nedladdningen av musik. 

 

 

 

 

 

                                                 

24
 Besanko, David m fl (2007) Economics of Strategy 

25
 Yannis, Bakos (1998) The emerging role of electronic marketplaces on the Internet 

http://portal.acm.org/author_page.cfm?id=81100469942&coll=GUIDE&dl=GUIDE&trk=0&CFID=28053656&CFTOKEN=37790451
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2. METOD 

Det här kapitlet redogör för vilka vetenskapliga angreppssätt som kommer att användas 

i denna studie. Motiveringar till angreppsätten, samt kritik mot dessa kommer att 

presenteras. Kapitlet omfattar också metoder för insamlandet och bearbetningen av data. 

 

2:1 Vetenskapliga angreppssätt 

 

2:1:1 Kvalitativ ansats 

Då kvalitativa data kommer att insamlas och studeras lämpar sig en 

kvalitativ ansats till denna uppsats26. Eftersom intervjuer kommer att göras är 

det av största vikt som intervjuare att kunna vara flexibel vilket man lättare kan 

vara med en kvalitativ metod än med en kvantitativ ansats.27 I en kvalitativ 

ansats finns det också mer utrymme för tolkning28 vilket är angeläget att 

realisera i denna studie. Generellt ger också kvalitativa tekniker fylligare och 

mer detaljerade beskrivningar av det studerade fenomenet,29 vilket är 

eftersträvansvärt i denna undersökning.  

En annan viktig anledning till valet av en kvalitativ metod är att det vid en 

kvantitativ ansats kan vara lätt är att förbise viktig information. Detta för att 

forskaren inte helt kan vara säker på att han eller hon inkluderar de mest 

relevanta variablerna för respondenten ifråga i sin datainsamling. Att kunna 

vara flexibel under intervjun är väsentligt då informanten kan styra in intervjun 

på viktiga spår intervjuaren inte hade tänkt på innan.30 

Uppsatsen avser inte att frambringa statistiska generaliseringar av fenomen. 

Då hade en kvantitativ ansats varit att föredra. Uppsatsen söker däremot att 

                                                 

26
 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod 

27
 Ibid. 

28
 Ibid. 

29
 Ibid. p. 76 

30
 Ibid. 
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generera överförbar kunskap i form av förklaringar, tolkningar och begrepp 

som skall kunna överföras till andra kontexter.31 Detta motiverar också till valet 

av kvalitativ ansats. 

 

2:1:2 Abduktion 

En abduktiv ansats kommer i denna uppsats användas som vetenskaplig 

utgångspunkt. Abduktion har vissa inslag av både induktion och deduktion 

men det bör nämnas att abduktion inte är ett konglomerat av dessa. Den tillför 

helt nya och enskilda element till forskningen.32 En abduktiv forskningsproces 

börjar ofta med att forskaren applicerar ett fenomen på ett hypotetiskt mönster. 

Fenomenet bekräftas genom nya iakttagelser och under processens gång 

upptäcks och appliceras adekvata teorier.33 En väsentlig fördel med abduktion 

jämfört med induktion och deduktion är att den söker djupare förklaring, då 

den bygger på underliggande faktorer och mönster. I andra termer inbegriper 

metoden också förståelse.34 Abduktion genomsyrar hela processen av 

producerandet av denna uppsats. Konkret tas abduktionen i utryck vid 

intervjuerna, då vi under dessa kommer att vara lyhörda för nya och okända 

element som informanterna kan tillföra undersökningen. Ett annat inslag av 

abduktion tas i uttryck i att frågorna till konsumenterna kommer att utvecklas 

efter vi samlat in data från butiksföreträdarna. 

 

2:1:3 Deskriptiv ansats med explorativa inslag 

Denna uppsats söker, utifrån en deskriptiv ansats, beskriva fenomenet 

mervärdeskapande i fysiska skivbutiker och konsumenters uppfattande av 

                                                 

31
 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003) Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod 

32
 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008) Tolkning och reflektion 

33
 Ibid. 

34
 Ibid. 
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detta.  Uppsatsen är också explorativ med hänseende på att undersökningen 

kommer att utreda ifall konsumenternas uppfattning av mervärde 

överensstämmer med det butiker söker förmedla till konsumenten. 

 

2:2 Metod för datainsamling 

Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer med tre 

butiksföreträdare och konsumenter till dessa butiker. Eftersom två typer av 

urvalsgrupper kommer att intervjuas kommer också två typer av 

urvalsmetoder att användas. 

 

2:2:1 Urval fysiska skivbutiker 

Val av skivbutiker kommer att ske via ett så kallat strategiskt urval35. Detta 

är en lämplig metod när forskaren har en god uppfattning om fenomenet som 

skall studeras36. Butikerna, som är belägna i Stockholms innerstad, är Bengans 

skivbutik, Sound Pollution Records och Repulsive Records. Skivbutikerna har 

olika geografiska upptagningsområden då de befinner sig i olika stadsdelar i 

Stockholm. De har också olika nivåer av nischning. Detta för i undersökningen 

att få en signifikativ representation av skivaffärsmarknaden. En är smalt 

nischad (Repulsive Records), en mindre nischad (Sound Pollution) och en är 

inte nämnvärt nischad mot en specifik målgrupp (Bengans skivbutik).  

Butikernas företrädare som kommer att intervjuas är samtliga butikschefer och 

är utvalda just på grund av detta. Bengans skivbutik är intressant på grund av 

att de har en bred målgrupp till skillnad från de två andra butikerna. 

Huvudbutiken i Göteborg expanderade för tre år sedan med två butiker i 

Stockholm. Den ena på Drottninggatan i centrala Stockholm och den andra i 

                                                 

35
 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod p. 266 

36
 Ibid. 
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Stockholm Quality Outlet i Barkarby. Den butik som kommer att beröras är den 

som ligger på Drottninggatan. Sound Pollution Records är belägen på Stora 

Nygatan i Gamla stan och är främst nischad mot punk och hårdrock, men har 

även andra bredare musikstilar i sitt sortiment. Repulsive Records öppnade 

2005 på St. Eriksgatan 84 vid St. Eriksplan i Stockholm. Butiken är relativt liten 

med välkänd för sin huvudsakliga målgrupp vilken är inriktad på musikstilen 

extrem metal. Butiken är intressant för den här studien eftersom den är smalt 

nischad. 

 

2:2:2 Urval konsumenter 

Konsumenter kommer att intervjuas utanför respektive butik när de 

kommer ut från butiken. Ett visst sannolikhetsurval37 kommer att ske då inga 

speciella preferenser hos konsumenten är av betydelse för undersökningen 

annat än att de är konsumenter till respektive butik. Antalet konsumenter som 

intervjuas kommer inte att bestämmas på förhand. Intervjuerna kommer istället 

avslutas när en teoretisk mättnad uppstår hos intervjuarna.38 

 

2:2:3 Utformning av intervjuer 

En intervjuguide39 kommer att användas vid intervjuerna, (se bilaga 1 för 

intervjuguider) både vid intervjuerna med butiksföreträdarna och med 

konsumenterna. Detta för att upprätthålla en viss struktur på intervjun och för 

att systematiskt koppla till det teoretiska ramverket. Frågorna är strukturerade i 

sektioner varav varje sektion stöds av en teori och är utformade efter 

författarnas förförståelse och det teoretiska ramverket. Halvstrukturerade 

                                                 

37
 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003) Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod p.134 

38
 Jarlbro, G. (2000) Vilken metod är bäst – ingen eller alla? 

39
 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003) Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod p. 71 



12 

 

intervjuer med öppna inslag40 kommer att realiseras, vilket möjliggör mer 

flexibilitet vid intervjuerna eftersom informanten kan leda in intervjun på 

viktiga spår intervjuaren inte hade tänkt på innan.41 Flexibilitet vid 

datainsamlingen är viktig i den här studien eftersom man aldrig kan vara säker 

på vad som skapar mervärde för just en viss konsument. 

 

2:2:4 Genomförande av intervjuer 

       Med butiksföreträdarna kommer tid för intervju bestämmas i förväg. 

Samtliga kommer att utföras på respektive skivbutik. Intervjuerna kommer att 

ta ungefär 15 minuter och genomföras i maj 2009. Frågorna till konsumenterna 

kommer att utformas efter intervjuerna med butiksföreträdarna och intervjuer 

med dessa kommer att utföras ungefär en vecka efteråt. Detta för att kunna 

ställa frågor till konsumenterna om variabler om mervärdeskapande som 

butiksföreträdarna anser vara viktiga. Konsumenterna kommer att intervjuas 

utanför respektive butik. Dessa intervjuas utanför butiken för att reducera den 

eventuella påverkan som butikspersonalen skulle kunna stå för. Informanterna 

kommer att delges information om hur lång tid intervjun ungefär kommer att ta 

samt syftet med intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta 

databearbetningen.42 Om detta underrättas också informanten före intervjun. 

 

 

 

 

 

                                                 

40
 Lantz, A (2007) Intervjumetodik 

41
 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod p 71 

42
 Lantz, A (2007) Intervjumetodik p74 
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2:2:5 Metod för databearbetning 

Tolkning och analys kommer att ske systematiskt utifrån det teoretiska 

ramverket. 

Meningsinnehållet kommer att analyseras med Bruce L. Bergs metod.43 

Johannessen och Tuftes tolkning av denna modell kommer att användas.44 

Följande uppställning är hämtad därifrån.  

 Data samlas in och görs till texter (till exempel fältanteckningar eller 

intervjuutskrifter). 

 Texterna kodas med koder som är teoretiskt härledda (det vill säga 

deduktivt) eller utarbetade från datamaterialet (det vill säga induktivt). 

 Koderna klassificeras i kategorier eller teman. 

 Datamaterialet sorters efter dessa kategorier så att man upptäcker 

likartade uttalanden, mönster, samband och likheter och skillnader. 

 Det sorterade datamaterialet undersöks så att man kan identifiera 

meningsfulla mönster eller processer. 

 Identifierade mönster kan värderas i ljuset av befintlig forskning och 

teorier, och en liten uppsättning överförbar kunskap etableras. 

 

Intervjuerna renskrivs och därefter kodas innehållet efter tema. 

Intervjufrågorna är grundade i olika aspekter av mervärde och detta sorteras 

efter kategorier. Dessa kategorier är teoretiskt härledda. Sedan sammanställs 

data som är relevant för respektive kategori från samtliga intervjuer i separata 

dokument. Att ha all data för respektive kategori på separata dokument gör att 

det är enklare att identifiera mönster och avvikande svar. På dessa data 

kommer sedan teorierna att appliceras för tolkning. 

                                                 

43
 Berg, Bruce L. (2001) Qualitative Research Methods for the Social Sciences 

44
 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod p.109 
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En typ av källtriangulering45 kommer också att användas i denna uppsats då 

två olika urvalsgrupper med olika syn på fenomenet mervärde kommer att 

studeras. Källtriangulering kommer dock endast att användas inom kategorier 

där den tillför något väsentligt i studien. 

 

2:3 Reliabilitet och validitet 

 

2:3:1 Reliabilitet 

Reliabiliteten svarar på hur tillförlitlig den insamlade empirin är.46 Hur hög 

reliabilitet en uppsats har beror framför allt på vilken typ av empiri som 

används, insamlingssättet samt hur empirin bearbetas.47 Reliabiliteten stärks i 

denna studie dels genom att intervjuerna spelas in och skrivs ned för att ge en 

så rättvis återgivning som möjligt som grund för empiribearbetningen. De 

intervjuade konsumenterna kommer att utfrågas utanför, istället för i butikerna, 

för att reducera en eventuell påverkan från butikspersonalen. Eventuella andra 

störande moment under intervjuerna, såsom trafik, kommer däremot inte helt 

kunna elimineras. Detta speciellt under intervjuerna med konsumenterna där 

det kommer vara svårt att genomföra intervjuer på neutrala platser. 

Det finns risk för att kommunikationen mellan forskare och informant inte 

är helt tillfredställande. Det finns också risk för missförstånd och att olika 

tolkningar av frågorna görs av informanterna. På liknande sätt kan även 

informanternas svar tolkas på olika sätt. Därför kommer empirin att presenteras 

i citat för att öka transparensen för läsaren och för att skapa möjligheter för 

läsaren att kunna kritisera tolkningarna. 

                                                 

45
 Malterud K. (1998) Att kombinera metoder. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning 

46
 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod p 28 

47
 Ibid. p 28 
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Informanterna kommer att närmas med respekt och av en medveten 

ansträngning till neutralitet, vilket också kan ses som reliabilitetshöjande 

aktiviteter. 

 

2:3:2 Validitet 

Validitet är ett mått på hur bra, eller relevant, den insamlade empirin 

representerar verkligheten.48 I denna uppsats studeras fenomenet mervärde, 

dels utifrån hur det skapas av butiken, och dels hur detta uppfattas av 

konsumenten. Detta görs för att stärka validiteten i det som studeras i form av 

jämförelser, men också för att det är intressant utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv. Urvalet av butiker som har olika grad av nischning är också ett sätt 

att höja validiteten, då detta görs för att en för att återge ett så brett spektrum 

som möjligt av fenomenet fysisk skivbutik. 

En abduktiv ansats används i uppsatsen bidrar till en högre validitet. 

Abduktion tillåter att man under processen kan gå in på variabler som inte varit 

beaktade från början och detta ger högre validitet i form av att relevanta 

variabler i mindre utsträckning utesluts från studien. 

Eftersom mervärde är ett abstrakt begrepp är det mödosamt att mäta detta 

på ett absolut korrekt sätt. Dock har begreppet tydligt definierats i uppsatsen 

för att reducera problemet och detta kan ses som ett sätt att höja validiteten. Ett 

annat problem är att konsumenterna ofta inte reflekterar över mervärdet de 

möts av utan bara omedvetet tar emot den. På grund av detta kan det finnas 

svårigheter i att återge mervärdet i intervjuer och detta skulle sänka validiteten. 

I denna studie kommer endast tre skivbutiker beaktas, vilket gör att 

resultaten inte är generaliserbara i en bredare kontext. Den bristande yttre 

                                                 

48
 Johannessen, A & Tufte, Per Arne (2003); Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod  



16 

 

validiteten är dock något som är accepterbart eftersom studien främst fokuserar 

på att identifiera viktiga faktorer för att skapa mervärde.  

 

2:4 Avgränsningar 

Begreppet fysisk skivbutik definieras som en fysisk butik som främst är 

sysselsatt i att distribuera musik i butiken. Det finns många skivbutiker som 

även har internetbutiker, t.ex. de tre skivbutiker som vi har valt. De kan ändå 

klassas som fysiska skivbutiker då de främst är sysselsatta i fysisk distribution. 

Aktörer som inte har skivförsäljning som främsta verksamhet har inte heller 

inkluderats i studien. Till exempel utesluts varuhuskedjan Åhléns som är en 

stor aktör på marknaden. 

 

2:5 Metodkritik och författarnas roll 

       Eftersom en kvalitativ ansats tillämpas kan reliabiliteten ifrågasättas då det 

inte finns några standardinstrument eller metoder för datainsamlingen.49 

Insamlandet och bearbetningen av empirin kommer oundvikligt att påverkas 

av vår förförståelse och subjektiva värderingar. Detta skulle kunna vinkla 

undersökningen. Detta är dock oundvikligt och någon strävan efter att återge 

en absolut objektiv verklighet är inte heller eftersträvansvärt, däremot strävas 

det efter att ge en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt.  

       Det bör nämnas att vår förförståelse kan ses som en styrka för studien. Vår 

förförståelse kan hjälpa oss att inte förbise variabler som är relevanta. Under 

forskningsprocessens gång kommer vi ideligen upprätthålla ett kritiskt 

förhållandesätt mot oss själva och försöka vara medvetna om vår reflexivitet50. 

                                                 

49
 Lantz, Annika (2007) Intervjumetodik p 130 

50
 Ehn & Klein (1999) Från erfarenhet till text 

http://www.bokrecensioner.se/Billy-Ehn-%26-Barbro-Klein
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel redogör för vilka teorier som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen, samt hur dessa kommer att användas i studien 

 

3:1 Skapandet av en minnevärd upplevelse 

Enligt Pine och Gilmore finns det en värdeutvecklingsstege och ju längre ner 

man är i stegen, desto mer kan man differentiera sig, utge mer värde och sedan 

kunna sätta högre priser.51 De fyra stegen är från minst värdeskapande: 

1. Att utvinna handelsvaror 

2. Att tillverka färdiga varor 

3. Leverera tjänster 

4. Iscensätta en upplevelse. 

 

Pine och Gilmore tar även upp naturen hos de olika stegen och för 

iscensättandet av en upplevelse är det att den ska vara minnesvärd. Dessa tar 

upp fem principer för hur man ska designa en upplevelse så att den blir 

minnesvärd:  

1. Tematisera upplevelsen. Tematisering består av ett tillägg av någon sorts 

berättelse till en plats.52 Tematisering ger en mening och symbolik till 

objekten som det är applicerat på.53 Tematiseringen bör vara 

väldefinierad, annars kan inte konsumenten organisera sina intryck och 

därmed kommer detta inte vara minnesvärt.54 Ett effektivt tema är 

koncist och fängslande. Temat ska dessutom göra så att alla detaljer och 

upplevelser är riktade till en gemensam berättelse. 

                                                 

51
 Pine II, J.B. & Gilmore, J.H. (1998) Welcome to the experience economy 

52
 Bryman, A (2004): The Disneyization of Society 

53
 Ibid. 

54
 Pine II, J.B. & Gilmore, J.H. (1998) Welcome to the experience economy 
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2. Harmonisera intrycken med positiva signaler. Upplevelsen måste 

framföras med beständiga intryck. Det är intrycken som ska fullborda 

temat och för att framställa rätt intryck måste man introducera signaler 

som visar vilken natur som upplevelsen har. Det är viktigt att alla 

signaler tyder på det rätta temat. Det är signalerna som skapar intrycken. 

3. Eliminera negativa signaler. Man bör ta bort de signaler som förstör, 

motsäger eller distraherar mottagaren från temat. Dålig service är t.ex. en 

negativ signal som skapar en dålig upplevelse men även överdriven 

service kan göra så att personalen kan uppfattas som beskäftiga. 

4. Blanda in saker som konsumenter kan köpa endast i syfte att komma 

ihåg sin upplevelse. Detta benämns merchandise i studien. 

5. Sysselsätt kundens alla fem sinnen. Ju mer sinnen man blandar in i 

upplevelsen, ju mer minnesvärd kommer den att vara. 

 

3:2 Konsumenttillfredställelse-modellen  

Denna teoretiska modell behandlar olika sätt att skapa ett mervärde för 

konsumenten genom att lägga till positiva element eller ta bort negativa 

element.55 Stegen är rangordnade från basprodukten till de emotionella värdena 

som man skapar. Ju längre upp man kommer i stegen är det mer känslomässiga 

värden som spelar roll.56 Modellen är bra som ett komplement till Barnes och 

Gilmores modell om hur man skapar en minnesvärd upplevelse men tar även 

upp faktorer som inte är lika relaterade till upplevelser. Denna modell visar 

också att goda värden som har skapats längre ner i modellen kan förstöras av 

                                                 

55
 Barnes, J.B (2000), Secrets of Customer Relationship Management, p. 95 

56
 Ibid, p. 66 
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sämre värden högre upp. Barnes framhåller även ju längre upp i stegen, desto 

mer påverkar aktiviteterna konsumenternas tillfredställelse 57 

Denna modell förutsätter att man med konsumenttillfredställelse menar 

konsumenters mervärde. Eftersom mervärde är ett adderande till 

kärnprodukten och att kärnprodukten finns som ett första steg i 

konsumenttillfredställelse-modellen kommer resten av stegen i modellen att 

definieras som mervärde. Modellen illustreras nedan. 

 

Fig. 1. En egen modifikation av Barnes konsumenttillfredställelse-modell skapad för studien58 

 

 

 

 

 

                                                 

57
 Ibid, p. 73 

58 Barnes, J.B (2000), Secrets of Customer Relationship Management, p. 95 
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3:3 MR-modellen 

På 1970-talet utvecklade A. Mehrabian och J. A. Russell en modell som 

kallas för MR-modellen. Den behandlar hur personer uppfattar och reagerar på 

olika miljöer. Processen som är utgångspunkten är att ett stimuli når 

organismen (i det här fallet konsumenten) som sedan ger respons. De kom fram 

till att det fanns tre basreaktioner till miljöer som sker i organismen: pleasure 

(välbehag), arousal (exaltering) och dominance (dominans) 59 

Robert J. Donavan och John R. Rossiter utvecklade senare modellen till att 

vara anpassad för marknadsföring och hur butiksmiljön påverkar 

konsumenter.60 De menar att reaktionerna från konsumenterna tas i uttryck av 

närmande eller undvikande. Detta har fyra aspekter: 

 Att fysiskt vilja vara kvar i butiken eller att inte vilja det. 

 En vilja att se sig omkring i butiken och utforska det som finns där eller 

att inte vilja det. 

 En vilja att interagera med andra individer i butiken eller att inte vilja 

det. 

 Om butiken får konsumenten att känna att det är lättare att utföra det 

man vill göra i butiken. 

 

Dessa reaktioner är resultat av det välbehag, exaltering och dominans som 

individen känner. 

 

 

 

                                                 

59
 James A. Russell & Albert Mehrabian (1976) “Environmental Variables Of Consumer Research” p. 

63 
60

 Robert J. Donavan & John R. Rossiter (1982) “Store Atmosphere: an environmental psychology 
approach” 
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3:4 Teoretisk Syntes 

        De två första modellerna som har presenterats (Skapandet av en minnesvärd 

upplevelse och Konsumenttillfredställelse-modellen) kommer att användas 

självständigt från varandra. Teorin Skapandet av en minnesvärd upplevelse kommer 

fullständigt att appliceras bortsett från punkt fem som innefattar kundens 

sinnen. MR-modellen används för att få informanter att reflektera över sina 

känslor och som ett hjälpmedel för att få fram empiri som vi annars inte skulle 

ha tänkt fråga efter. Därmed kommer MR-modellen inte användas som ett 

verktyg för tolkning. 

        Teorierna har varit till grund till intervjufrågorna. Därför kommer en viss 

del av empirin inte vara direkt knutet till mervärde utan till hjälp för att 

förklara annan empiri med hjälp av modeller. Attityder till att köpa 

merchandise kopplat till butikernas varumärke kommer att tas reda på 

eftersom det är en del av Pine och Gilmores teoretiska modell. Denna empiri 

kommer att användas som en del av förklaringen av tematiseringen av en 

upplevelse. Attityderna till att köpa merchandise hos skivbutiken kommer att 

fungera som en indikator för hur väl butiken har lyckats med att förmedla en 

bra upplevelse. 
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4. EMPIRI 

Det här kapitlet redogör för den empiri som har insamlats under studien. Empirin 

presenteras i olika kategorier som har tagits fram både deduktivt och induktivt. Empirin 

för varje kategori presenteras butik för butik. Presentationen består av relevanta 

kommentarer som ger mening för undersökningen. Relevant empiri för varje kategori 

har kunnat genereras från olika frågor och därför inkluderas frågorna bara där empirin 

måste förstås i en kontext. 

 

4:1 Tematisering av butik 

Denna kategori har genererats deduktivt från teorin Skapandet av en 

minnesvärd upplevelse. 

 

4:1:1 Repulsive Records (Tematisering av butik) 

 

4:1:1:1 Empiri från intervjun med Peter Ågren, butikschef på Repulsive Records 

”Det ska ju vara lite grått och lite sådära. Jag vill ju ha lite sådär ruffig touch. 

Det känns som man går in i… det ska inte vara för kliniskt liksom. Det ska vara 

lite… smutsigt blir lite fel ord hehe.” 

 

”Henri: Mycket satanism? 

Peter: Ja, jo det har vi också gjort, precis. Sånt är det också en hel del.” 

 

”Ja det är ju mycket böcker inom, ja det är ju i princip framför allt böckerna, 

ockulta och satanism och sånt. Sen så mycket skräck och… annars är det väl 

tidningar och lite sånt där som går under samma.” 

 

4:1:1:2 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Repulsive 

”Det är ganska självklart när man går in. Alltså det är väl inriktat mest på 

ganska extrem musik och så, och det ser man väl också på folket som går in där, 

vilka som dras dit.” 

 

”Allting går hand i hand kan man säga. Som du prata också, det är ju dels då 

musiken som säljs och inredning och så vidare, alltså musiken som spelas i 
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butiken och…. Han har i och för sig så en del av butiken som de säljer 

skräckfilmer och sånt där. Det är väl inte så mycket sånt jag köper men det går 

ju lite under samma koncept så att säga.” 

 

”När du går till en skivbutik så det ändå för att handla en skiva.  Så att det är… 

ja alltså stämningen i butiken gör inte att man t.ex. skulle köpa flera skivor” 

 

4:1:1:3 Empiri från intervjun med man, 26, konsument hos Repulsive 

”Den är inte så gudfruktig den här butiken. Det är väl mycket satanistisk 

dödsmetall och vanlig black metal och så. Så det är väl det intrycket man får när 

man kommer hit. Det är inredningen också och musiken som spelas och så, för 

det mesta.” 

 

”Man blir in the mood när de spelar plattor just. Det är inte så ofta man får höra 

stenhård hårdrock när man är ute och handlar.” 

 

4:1:1:4 Empiri från intervjun med man, 36, konsument hos Repulsive 

”Jag möts av en miljö jag lätt kan liksom förlika mig med.” 

 

”Det beror på i, just i den här nischade branschen ja, eller i den här nischade 

genren kanske jag ska säga, tycker jag det är. Det beror på, just i skivbutiker är 

det ju. Vad är man ute efter? I det här fallet så behövs nog det för att dra till sig 

den publik som faktiskt skulle kunna, ja dra nytta av det.” 

 

4:1:2 Bengans skivbutik (Tematisering av butik) 

 

4:1:2:1 Empiri från intervjun med Jonas Mattson, butikschef på Bengans 

”Vi försöker ju göra det roligare med alla signerade affischer61 och allting runt 

om så det känns mer… Sen är ju butiken i själv ganska tråkig liksom men vi gör 

vad vi kan för att få lite mer såhär mysstämning.” 

 

                                                 

61  Begreppet affischer syftar till affischer som är relaterade till musikgrupper. 
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”man inte spela hårdrock t.ex. på för hög volym alltså när det, eller om det är 

den klassiska hårdrocken så fungerar det alltid. Är det ny hårdrock t.ex. är det 

många som vänder dörren direkt.” 

 

”Henri: Men ni strävar efter att ha nått, vad ska jag säga, nått som…. en röd 

tråd? 

Jonas: Ja, det är väl affischerna då då.” 

 

”Det är så man vill ha det för där är det verkligen den där mys för man lunkar 

bara omkring och så helt plötsligt så har man bara en massa grejer. Det är det vi 

försöker jobba på men det är svårt. Det är lite mera drottninggatan-vibb.” 

 

4:1:2:2 Empiri från intervjun med man, 17, konsument hos Bengans 

”Det beror på vad det spelas för musik. Idag så var det väl mer avskräckande 

än uppmuntrande sådär. Så då stack jag ut istället.” 

 

”Det kan vara att om det är något man verkligen inte tycker så mycket om så 

kommer man gå därifrån men om det är något man verkligen tycker om så får 

det en positiv inverkan.” 

 

4:1:2:3 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Bengans skivbutik 

”Ja, för att det är samma sak som om du kollar på en uteservering, där det är 

muggiga stolar och äckliga parasol så kanske du inte sätter dig där medans om 

det är fräscht” 

 

4:1:3 Sound Pollution (Tematisering av butik) 

 

4:1:3:1 Empiri från intervjun med Daniel Astgren, butikschef på Sound Pollution 

”det är nån form utav skräcktema ändå på nått sätt.” 

 

”Lite mörkare butik är det väl i alla fall.” 

 

”antingen så spelar jag den musik som är helt ny eller på väg ut eller sånt som 

jag älskar själv. Så att det fungerar som ett tips helt enkelt. Och det brukar 

funka väldigt bra.” 
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4:1:3:2 Empiri från intervjun med man, 33, konsument hos Sound Pollution 

”det är väl tydligt att de inriktar sig på en viss publik som kanske lyssnar på 

tyngre musik.” 

 

”Ja, det är mörkt där inne kanske.” 

 

”Absolut, jag tycker det alltid det är skönt när det är ganska mörkt. För då 

känner man inte sig så uttittad.” 

 

4:1:3:3 Empiri från intervjun med man, 18, konsument hos Sound Pollution 

”Ja, det är betydligt mörkare här än på Bengans t.ex.” 

 

”Johan: Vad tycker du om det här konceptet? 

Konsument: Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det behövs mer såna här 

butiker.” 

 

”Om man t.ex. går förbi butiken ser man att det är annorlunda. Det drar en 

form av connection att ”det här är kanske min skivbutik”.” 

 

4:1:3:4 Empiri från intervjun med man, 21, konsument hos Sound Pollution 

”Funkar, jag brukar inte bry mig så mycket om hur butiken ser ut,” 

 

4:2 Personal 

Denna kategori har tagits fram deduktivt från konsumenttillfredställelse-modellen. 

 

4:2:1 Repulsive Records (Personal) 

Repulsive Records ägs och sköts av Peter Ågren och det är nästan alltid han 

som är ensam personal i butiken. Därför så syftar konsumenterna oftast på 

Ågren när de syftar på personalen i butiken. 

 

4:2:1:1 Empiri från intervjun med Peter Ågren, butikschef på Repulsive 

“Ja, jag hoppas ju det eftersom jag har alltid gått folk till mötes. Som jag själv 

tycker när jag gick in i skivaffärer så innehavaren brukade ofta vara rätt sur. Jag 

står bakom här och försöker alltid hjälpa till och så.” 
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”Henri: Slutligen, vilka tror du är era styrkor gentemot era konkurrenter? 

Peter: Jag hoppas det är servicedelen så att säga. Sen är det ju tyvärr själv ibland 

att man är lite stressad och kanske inte har tid att prata med alla så mycket som 

man skulle vilja göra.” 

 

4:2:1:2 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Repulsive 

”Det är klart det är viktigt. Alltså, just på Repulsive då så har man, eftersom jag 

är typ stammis där eller vad man ska kalla det för, nä men så att man får en 

slags relation och man kan liksom står där och snacka lite skit och kolla och så 

säger han ”Har du hört den här plattan?” och så här. Han lite liksom vad jag 

gillar själv också så att han kan ju också rekommendera grejer om det är så.” 

 

”Och i en sån här liksom mindre butik som är riktad till en viss målgrupp så 

blir det ju så att man får lite närmare relation tror jag än om det är mycket 

bredare. Om du t.ex. går in på skivavdelningen i Åhléns liksom.” 

 

”Framför allt att veta vad det är för musik man pysslar med, vad man har för 

skivor inne och… ja men helt enkelt kunna rekommendera grejer och så.” 

 

4:2:1:3 Empiri från intervjun med man, 26, konsument hos Repulsive 

”Det är ganska lätt om man inte hittar något och ber om att beställa in också så 

det är skithjälpsamma och sådär. De vet vad de snackar om så man får ju 

skitmycket hjälp och sådär.” 

 

”De ska vara kunniga och veta vad de snackar om liksom. Och det är klart att 

när man jobbar i en sån här butik så kan man inte veta allt om alla subgenres 

inom hårdrock men han har väldigt bred kunskap ändå och sen så har han ju 

datorn så han kan alltid kolla upp och sånt.” 

 

4:2:1:4 Empiri från intervjun med man, 36, konsument hos Repulsive 

”servicen tycker jag är positivt. Framför allt kunnandet också hos personalen.” 

 

”Kunnig och intresserad av det de håller på med.” 

 

”Johan: Tycker du att de här svarar för det? 

Konsument: Ja, det tycker jag. Till 100 procent.” 
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”Jag går in så pass många gånger i veckan så det är ett ställe som man går förbi 

på väg till och från jobbet även fast jag inte letar efter nånting. Jag går in och 

snackar lite.” 

 

4:2:2 Bengans skivbutik (Personal) 

 

4.2.2.1 Empiri från intervjun med Jonas Mattsson, butikschef på Bengans Skivbutik 

”Jag köper ganska mycket själv på nätet och då är det ibland vissa sidor lyckas 

med det här att gå vidare och att hitta nya saker men det är en grej som vi ofta 

få beröm för av våra kunder då. När de kommer in för att köpa en grej så hittar 

de ofta, eller blir tipsade på vägen om massa andra saker som det inte skulle ha 

hittat om de inte kom just hit” 

 

4:2:2:2 Empiri från intervjun med man, 17, konsument hos Bengans skibutik 

”Jag gillar inte riktigt när man är alldeles för personlig sådär. Att man går fram 

och frågar mig vad jag tycker och tänker utan just när det gäller skivor vill jag 

gärna ta det lugnt och liksom spana efter nått fynd och så om jag behöver hjälp 

så vill jag såklart att det ska vara tillmötesgående sådär.” 

 

4:2:2:3 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Bengans skivbutik 

”Extremt musikintresserad. De måste älska musik och de måste verkligen ha ett 

intresse för det och brinna för det, annars så kan de ju sitta på ICA istället.” 

 

4:2:2:4 Empiri från intervjun med man, 66, konsument hos Bengans skivbutik 

”Det är också en sån där affär, de är kunniga, de kan fixa fram grejer och jag 

beställer hellre från en affär där jag kan beställa och det tar en vecka än att hålla 

på på Internet,” 

 

”Kunnig, i övrigt spelar det ingen roll,” 

 

”Kunniga, hjälpsamma, fixar… de ordnar det. Jag gillar det.” 
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4:2:3 Sound Pollution (Personal) 

 

4:2:3:1 Empiri från intervjun med Daniel Astgren, butikschef på Sound Pollution 

”Vi försöker ju vara experter här på nått sätt men även vara trevliga mot 

kunden, prata med dem och inte bara pracka på dem saker. Bara tipsa och vi 

har väldigt många stamkunder som man pratar med” 

 

”Johan: Ser du det som nån slags konkurrenskraft mot t.ex. fildelning och andra 

aktörer på internet och sådär att ni kan stå för nånting sånt också? 

Daniel: Till viss mån.” 

 

”Henri: Alltså vad är det som gör er speciella? 

Daniel: Kunskapen, att vi är så pass nischade” 

 

”Så har det väl alltid varit tänkt att butikspersonal här ska vara ett levande 

uppslagsverk i stort sett.” 

 

4:2:3:2 Empiri från intervjun med man, 33, konsument hos Sound Pollution 

”Kunnig om den typen av skivor de säljer. Alltså om det är som här inne så 

förväntar jag mig att de här som jobbar här kan mer om den här musiken än jag 

kan. Jag tycker att det kan vara ganska viktigt för då kan man få veta saker som 

man inte visste liksom. Få mer tips och sådär. Det är absolut viktigt.” 

 

”Sen så tyckte jag att personalen var bra för att… ja, de lät en vara ifred i nån 

mening.” 

 

4:2:3:3 Empiri från intervjun med man, 18, konsument hos Sound Pollution 

”Hjälpsam, kunnig, mycket kunskap om genrerna och så där. Det duger för mig 

bara de kan.” 

 

4:2:3:4 Empiri från intervjun med man, 21, konsument hos Sound Pollution 

”Hjälpsam, frågar kunderna lite i butiken och sådär.” 

 

”Jag tycker inte om när folk är för på. Jag vill kolla själv först, sen kan jag be om 

hjälp.” 
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”Ja, de måste ju kunna lite i alla fall. Det är lite jobbigt om man skulle hitta nått 

och ville få hjälp. Man kan be om tips säkert också av olika musiksmaker. Det är 

lite jobbigt om personalen inte kan nånting men det gör inte så jättemycket om 

de inte kan nånting heller.” 

 

4:3 Aktiviteter i butikerna 

Denna kategori är inte framställd genom någon teori. Det var genom 

författarnas förförståelse som dessa fenomen togs upp i intervjuerna. 

 

4:3:1 Repulsive Records (Aktiviteter i butikerna) 

 

4:3:1:1 Empiri från intervjun med Peter Ågren, butikschef på Repulsive 

”Om man bara lyckas få ut det så är det nog en jävligt bra grej att ha. Det har 

jag märkt på de vi haft liksom. Folk snackar om signeringar som jag hade för 

fyra år sen och sånt där som de tyckte var skitkul.” 

 

4:3:1:2 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Repulsive 

”Det är ofta som jag som ung som konsument som köper skivor så är det väl 

mest lite också den här grejen att samla och en signering på en skiva är ju värd 

mer så att säga än utan kan man väl säga.” 

 

”Henri: Tror du att såna aktiviteter höjer statusen på butiken? 

Konsument: Det borde det göra. Det kanske inte höjer så jättemycket men det 

sänker ju definitivt inte i alla fall.” 

 

4:3:1:3 Empiri från intervjun med man, 26, konsument hos Repulsive 

”Det är inte så ofta det händer. Men det är ju skitbra att de har i alla fall så ofta 

de kan.” 
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4:3:2 Bengans skivbutik (Aktiviteter i butikerna) 

 

4:3:2:1 Empiri från intervjun med Jonas Mattson, butikschef på Bengans 

”Johan: Ja, det har ju varit många skivbutiker som gått i konkurs på senare tid. 

Vad tror du är anledningen till att ni har klarat er? 

Jonas: vi har evenemang, eller såhär spelningar där det kommer artister och 

signeringar. Så att det ständigt händer saker.” 

 

”Det beror på, folk som kanske inte vart här förut så hör de att det är nått av 

deras favoritband kanske nått band som de vill kolla upp som kommer hit och 

spelar så hittar de säkert hit en gång till. Eller att de säger till nån att ”jag var 

där och de hade det och det och”.” 

 

4:3:2:2 Empiri från intervjun med man, 17, konsument hos Bengans 

”Johan: Skulle en aktivitet kunna i butiken som du gillar få dig att uppfatta 

butiken mer positivt? 

Konsumenten: Det blir väl så. Som den med Bengans i Göteborg så blev det ju 

så att jag, dels att man sammankopplar det jag kände när jag var där den 

gången med kanske alla andra gånger, men också är det väl att man är där ett 

tag man går omkring och kollar runt lite, man får en bättre bild av alltihopa.” 

 

4:2:2:3 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Bengans skivbutik 

”Men det är skitkul, alltså om det kommer ett band som jag lyssnar på som 

signerar plattor och sånt det är ju skitkul.” 

 

”Det ligger i det undermedvetna. Helt plötsligt kan jag förknippa affären med 

en fet upplevelse.” 

 

4:2:2:4 Empiri från intervjun med man, 66, konsument hos Bengans skivbutik 

”jag kom inte hit därför men jag såg att det var skivans dag så jag kom hit och 

då var det ett band som lirade, det var jättekul.” 
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4:3:3 Sound Pollution (Aktiviteter i butikerna) 

 

4:3:3:1 Empiri från intervjun med Daniel Astling, butikschef på Sound Pollution 

”Värdet, det ligger väl i kanske att få träffa sina idoler. Då är det väl oftast 

snarast de yngre som tycker att det är roligare men det kommer mycket äldre 

också när det är äldre band. Så det är nog beroende på vad det är för typ av 

band. Vissa vill se sina idoler och vissa vill bara se sina idoler och säga ”tja”.” 

 

4:3:3:2 Empiri från intervjun med man, 33, konsument hos Sound Pollution 

”Henri: Tror du att någon aktivitet skulle kunna få dig att se skivaffären mer 

positivt? 

Konsument: Absolut, det tror jag.” 

 

 

4:4 Försäljning av egen merchandise 

Denna kategori har genererats deduktivt från teorin Skapandet av en 

minnesvärd upplevelse. 

 

4:4:1 Repulsive Records (Försäljning av egen merchandise) 

 

4:4:1:1 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Repulsive 

”Nja, det är väl jag inte så jätteintresserad av kanske men jag ska inte säga att 

det är omöjligt heller. Det är det inte. Det beror ju på pris också. Det är väl klart 

att man skulle kunna… Jag skulle kunna göra det men det är inte det jag längtar 

efter.” 

 

4:4:1:2 Empiri från intervjun med man, 26, konsument hos Repulsive 

”Jag köper ganska ofta för att stödja. Då skulle jag kunna köpa en tischa också 

utan problem.” 

 

4:4:1:3 Empiri från intervjun med man, 36, konsument hos Repulsive 

”Johan: Skulle du kunna tänka dig att köpa saker med skivbutikens namn på? 

Merchandise… 
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Konsument: Ja, det skulle jag.” 

 

”tycker jag att det butiken gör för min hobby och den subkulturen är viktig så 

att till och börja med är det ett stöd om butiken själva skulle göra det, stöd rent 

finansiellt. Sen så också reklammässigt. För att sprida, ja ordet, loggan, hela 

konceptet så.” 

 

4:4:2 Bengans skivbutik (Försäljning av egen merchandise) 

 

4:4:2:1 Empiri från intervjun med Jonas Mattson, butikschef på Bengans 

”Johan: Har ni också sånt där merchandise för Bengans just? 

Jonas: Mm.. det är just tygpåsarna som vi har i två olika varianter. Men det är 

väl det enda just nu. 

Henri: Säljer ni bra av den? 

Jonas: Ja, ganska bra. Eller, vi har ingenting att jämföra med men jo, bättre än 

vad jag trodde.” 

 

4:4:2:2 Empiri från intervjun med man, 17, konsument hos Bengans 

”just den här butiken känner inte jag har nån sån där… nånting som de står för 

speciellt eller nånting som jag vill gå omkring och gör reklam för.” 

 

”det är ju ett företag som finns för att tjäna pengar och då känner jag väl att 

göra reklam för de är inte riktigt min grej sådär.” 

 

4:4:3 Sound Pollution (Försäljning av egen merchandise) 

 

4:4:3:1 Empiri från intervjun med Daniel Astling, butikschef på Sound Pollution 

” Daniel: Då är det bara att vi har Sound Pollution t-shirtar och merch-saker. 

Henri: Har den försäljningen gått bra? 

Daniel: Den går alltid bra men mycket har ju att göra med att vi säljer väldigt 

billigt för att i grund och botten blir det som en vandrande reklampelare.” 
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4:4:3:2 Empiri från intervjun med man, 33, konsument hos Sound Pollution 

”Jag skulle kunna tänka mig att det skulle kunna vara så att en skivaffär står för 

en slags identitet som man vill… som man kan visa upp eller nånting.” 

 

4:4:3:3 Empiri från intervjun med man, 18, konsument hos Sound Pollution 

”Ja, om jag hittar något riktigt snyggt så. Nånting som…” 

 

”Johan: Skulle du kunna förklara av vilka anledningar du skulle kunna köpa 

merchandise? 

Konsument: Anledningen är väl att uppmuntra andra att gå och köpa här. 

Ungefär så. Reklam om man säger så. Det är väl den enda anledningen till att 

jag skulle kunna tänka mig köpa en tröja då med Sound Pollutions logga på. 

Just för att andra ska komma och köpa LP och stödja.” 

 

”Johan: Kan det vara nån form av identifiering om man går runt med deras 

märke? Nånting man identifierar sig med eller nått? 

Konsument: Ja, det skickar väl signaler att man lyssnar lite mer på hårdare 

musik. Metal och sånt där, det är väl därför tror jag.” 

 

4:5 Övriga känslomässiga värden 

Denna kategori är främst framtagen induktivt då mycket av den här empirin 

är framkommen genom att konsumenter själv får resonera kring mervärde i 

butik. 

 

4:5:1 Repulsive Records (Övriga känslomässiga värden) 

 

4:5:1:1 Empiri från intervjun med Peter Ågren, butikschef på Repulsive 

“Framför allt tror jag att, vissa av de som liksom så att säga lever hårdrock 

dygnet runt tycker att, ofta runt 30 och så där, är uppvuxna med att gå på 

skivaffärer och tycker att det är roligare och så.” 

 

4:5:1:2 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Repulsive 

”Men det är klart att man stöttar ju gärna ett sånt koncept så att säga.” 
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”Hela grejen det är, du kollar på plattor och så spelar han skön musik i 

bakgrunden och sådär och glider omkring och kollar lite och sen som sagt just 

på det här stället så har de ju en bra kille som äger den så kan man stå och 

snacka lite med honom och sådär och sen kolla lite vidare och sådär så det är 

lite… ja det är ganska skön stämning. Jag kan va där inne liksom rätt länge och 

sen bara komma ut med nån platta sådär. Det är lätt att fördriva tid där på nått 

sätt tycker jag.” 

 

”Jag köper grejer på internet också men jag föredrar ju att köpa i butik för det är 

lite annan känsla. Du går in i en butik och köper, du kollar omkring och sen 

äntligen hittar man det man vill ha.” 

 

”Just när man går i butiken och bläddrar i hyllan liksom och sen äntligen så 

hittar man nånting som man verkligen vill ha. På internet då sitter du bara och 

skriver lite på ett tangentbord och sen hittar du väl oftast det du vill ha men 

kanske för ett dyrt pris liksom och sådär” 

 

4:5:1:3 Empiri från intervjun med man, 26, konsument hos Repulsive 

”Det här är den bästa skivbutiken som finns i Stockholm. Det är bara för att de 

är så smala just.” 

 

4:5:1:4 Empiri från intervjun med man, 36, konsument hos Repulsive 

”Kalasbra, för att det är nånting som behövs i den här stan tycker jag.” 

 

”Just för butiken så tycker jag att det är positivt att man de facto kan sätta sig 

ner och ta en kopp kaffe och snacka lite skit med personalen och lyssna på 

plattor istället för det rent strikta konsumerandet, inhandla det du ska ut” 

 

”Jag trivs där. Jag går in så pass många gånger i veckan så det är ett ställe som 

man går förbi på väg till och från jobbet även fast jag inte letar efter nånting. Jag 

går in och snackar lite.” 

 

”Annars prioriterar jag faktiskt att gå till butiken och se om de kan få tag på det 

åt mig även fast det blir dyrare. Jag tycker det är en oslagbar känsla att till slut 

på tag på ett fysiskt exemplar efter nånting man jagat efter och gå hem med det 

i en påse.” 
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”Jag tycker de är precis som en pub eller som ett vattenhål i vardagen där man 

kan gå.” 

 

4:5:2 Bengans skivbutik (Övriga känslomässiga värden) 

 

4:5:2:1 Empiri från intervjun med Jonas Mattson, butikschef på Bengans 

“Och just den här kärleken till att hålla i saker och bära det till kassan än bara 

den här klicka till sig.” 

 

”Det är ju ett namn, alltså Bengans. De som fortfarande köper skivor vet vad 

det är. Det kan man ju också trycka på.” 

4:5:2:2 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Bengans skivbutik 

”Ja, där kan du gå in och leta och det blir en annan grej. Medan där får man ett 

brev att man har nånting på posten liksom. Det är inte samma grej riktigt.” 

 

4:5:2:3 Empiri från intervjun med man, 66, konsument hos Bengans skivbutik 

 

”Jag tycker inte om internet av den enkla anledningen att jag inte kan ta på 

grejerna och jag kan inte köpa med ögonen. Det låter larvigt men det är så. Kan 

man inte ta på grejerna så känner jag inte för det.” 

 

”och sen så gillar jag inte internet heller. Det är inge kul.” 

 

”Och att det här med att ”hands on” som också är ett amerikanskt uttryck som 

jag gillar och det är det att jag kan känna på grejerna. Det känns riktigt, det är 

liksom… Det är ingenting som flippar över på nån sån här… på en data eller 

nånting. Det här blir mera helt annan upplevelse.” 

 

4:5:3 Sound Pollution (Övriga känslomässiga värden) 

 

4:5:3:1 Empiri från intervjun med Daniel Astgren, butikschef på Sound Pollution 

”men kanske störst i och för sig för de vill titta på en skiva, bläddra bland 

skivor och sen så är vi inte så jävla dyra heller, nästan tvärtom” 
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”Det känns inte som att vi säljer den typen av musik som bara laddas ned som 

en köp- och slängprodukt liksom utan här… det är nån slags mer 

substansbaserad musik.” 

 

”t.ex. så säljer vi inte CD-singlar över huvud taget.” 

 

4:6 Utbud 

Denna kategori har framtagits induktivt. 

 

4:6:1 Repulsive Records (Utbud) 

 

4:6:1:1 Empiri från intervjun med Peter Ågren, butikschef på Repulsive 

”sen så just det att man har mycket udda importgrejer som inte alla tar in och 

små skivbolag som bara släpper två, tre titlar och sådär. Det är lite krångligare 

att få hem liksom men det är mycket sånt jag säljer av och det är jag ganska 

ensam om.” 

 

4:6:1:2 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Repulsive 

” För det första tycker jag att han har en ganska bra balans mellan att han både 

får in nya skivor liksom, så fort de är aktuella så finns det alltid de senaste 

plattorna att köpa. Ja också att han köper in mycket begagnat så att man kan 

hitta lite av de där plattorna som man saknar till ett lite bättre pris kan man väl 

säga” 

 

4:6:1:3 Empiri från intervjun med man, 26, konsument hos Repulsive 

”Dels spelar det ganska mycket roll för annars skulle man lika gärna kunna 

tjacka på nätet.” 

4:6:1:4 Empiri från intervjun med man, 36, konsument hos Repulsive 

”Johan: Kan du försöka förklara vad i butiken som du upplever positivt? 

Konsument: Utbudet” 
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4:6:2 Bengans skivbutik (Utbud) 

 

4:6:2:1 Empiri från intervjun med Jonas Mattson, butikschef på Bengans 

”Johan: Ja, det har ju varit många skivbutiker som gått i konkurs på senare tid. 

Vad tror du är anledningen till att ni har klarat er? 

Jonas: Vi jobbar med lägre priser och bredare sortiment.” 

 

”jag tror att de butikerna som är kvar nu som är… som vi delar kunder med om 

man säger så är väldigt nischade och jag tror att vi har lite mera så att vi får in 

kunder ifrån alla deras.” 

 

4:6:2:2 Empiri från intervjun med man, 17, konsument hos Bengans skivbutik 

”Den är väl ganska välsorterad sådär, den har ganska brett utbud och så vidare. 

Vad som skiljer den här från många andra butiker är väl kanske att den håller 

mer jämnt klass över genrerna sådär.” 

 

”Ibland är jag väl lite smal och sådär kan man väl kalla mig och om jag letar 

efter en speciell artist så… jag är inte helt säker på om CDON har just allt det 

jag vill ha hela tiden och sen så är det naturligtvis en trygghet att gå och ta på 

skivan och känna ”Ja, det här kan jag köpa”. Gå till kassan och betala istället för 

osäkerheten att skicka en vara på internet eller beställa en vara på internet.” 

 

4:6:2:3 Empiri från intervjun med man, 66, konsument hos Bengans skivbutik 

”Utbudet, de har framför allt jazz och klassisk musik men även, nu köpte jag 

t.ex. klassisk film, och det går inte att hitta längre” 

 

 

4:6:3 Sound Pollution (Utbud) 

 

4:6:3:1 Empiri från intervjun med man, 18, konsument hos Sound Pollution 

”Nä men det är att de har ett så stort utbud av LP:s och lite mer musik som är 

svårare att hitta som t.ex. större skivbutiker som Åhléns.” 
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”Ja, ibland så har de inte allt man vill ha och då kan man alltid gå och titta i 

butiken för de har ju nästan det. Sen känns det just säkrare att ha CD:n i handen 

än att…” 

 

4:6:3:2 Empiri från intervjun med man, 21, konsument hos Sound Pollution 

”Jag hittar väl det mesta jag lyssnar på.” 

 

4:7 Funktionella värden 

Denna kategori har framtagits induktivt. 

 

4:7:1 Repulsive Records (Funktionella värden) 

 

4:7:1:1 Empiri från intervjun med man, 20, konsument hos Repulsive 

”Johan: Som du inte visste fanns kanske också? 

Simon: Ja, så kan det också va. Absolut. För som sagt när man sitter på internet 

så söker du på nånting specifikt. Här kan du hitta ja allting du kan se men 

ögonen liksom.” 

 

4:7:1:2 Empiri från intervjun med man, 26, konsument hos Repulsive 

”Ja, det är väl mest hemsidan då att man ser… den uppdateras ju dagligen så 

man ser mycket som händer, när de kommer nya skivor och sånt. Så att man 

inte behöver hålla koll så mycket själv.” 

 

”Det är ganska lätt att få en överblick och så kan man gå och kolla lite närmre 

på det som man vill ha, det som verkar intressant. Det tycker jag funkar helt 

okej.” 

 

”Men de gångerna det händer liksom, frågar honom om han kan köpa in en 

skiva som de inte har. Brukar det alltid vara skitlätt.” 

 

”Men det är inte bara utbudet utan det är leveranstid.” 
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4:7:2 Bengans skivbutik (Funktionella värden) 

 

4:7:2:1 Empiri från intervjun med Jonas Mattson, butikschef på Bengans 

”alltså impulsshoppingen är nog enklare här än på nätet” 

 

”Jag köper ganska mycket själv på nätet och då är det ibland vissa sidor lyckas 

med det här att gå vidare och att hitta nya saker men det är en grej som vi ofta 

få beröm för av våra kunder då. När de kommer in för att köpa en grej så hittar 

de ofta, eller blir tipsade på vägen om massa andra saker som det inte skulle ha 

hittat om de inte kom just hit.” 

 

4:7:2:2 Empiri från intervjun med man, 66, konsument hos Bengans skivbutik 

”Nä men det är ett bra… display heter det väl på engelska… man hittar 

grejerna, det är bra avdelat och det ordning.” 

 

”tillgängligheten.” 

 

4:7:3 Sound Pollution (Funktionella värden) 

 

4:7:3:1 Empiri från intervjun med man, 21, konsument hos Sound Pollution 

”För att ibland orkar jag inte vänta på att skivan ska komma hem om man 

beställer en skiva” 
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5. ANALYS OCH TOLKNING 

Det här kapitlet kommer att söka identifiera meningsfulla mönster i empirin. Dessa 

mönster kommer sedan att tolkas i ljuset av teorierna som valts för studien. I kapitlen 

där mervärde skapats inom olika kategorier presenteras sådant som konsumenterna 

uppfattar positivt. 

 

5.1. Tematisering av butik 

 

5.1.1. Repulsive Records (Tematisering av butik) 

 

5.1.1.1. Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsument 

        Butiksföreträdarens strävan är att Repulsive Records ska vara en grå och 

mörk butik, med inslag av ockultism och satanism. Han vill att butiken ska ha, 

som han kallar det, ”en ruffig touch”. 

        Detta tema uppfattas på liknande sätt av konsumenterna som tycker att 

man tydligt ser vilken musikstil skivbutiken är inriktad på, genom bland annat 

inredning och musik. De nämner bl.a. närvaron av skräckfilmer, som de tycker 

passar butikens koncept. Man har även uppfattat signalerna med satanism och 

ockultism. En konsument nämner att butiken inte är så gudfruktig. 

 

5.1.1.2. Uppfattat mervärde av tematiseringen 

        En konsument menar att stämningen inte gör så att denne köper fler skivor 

i butiken. En annan konsument menar att blir ”in the mood” av musiken i 

butiken. En annan konsument menar att denne möts av en miljö som han kan 

förlika sig med. 

        Man kan identifiera mönster som tyder på att konsumenterna påverkas 

positivt av en tematisering av butiken. 
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5.1.2. Bengans skivbutik (Tematisering av butik) 

 

5.1.2.1 Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsumenter 

Bengans skivbutiks företrädare försöker göra det roligare i butiken med hjälp 

av signerade bandaffischer. Han vill försöka skapa en sorts mysstämning. Dock 

tycker han att det är svårt då det blir lite mer ”drottninggatan-vibb” än i 

butiken i Göteborg. Han menar att affischerna är den röda tråden i butiken om 

man nu kan säga att det finns någon. 

        Konsumenterna uppfattade inget speciellt tema i butiken. 

 

5.1.2.2. Uppfattat mervärde av tematiseringen 

        Allmänt menade konsumenterna att om det är smutsigt går man absolut 

inte dit. De menade även att man påverkas av musiken som spelas i en 

skivbutik. T.ex. så tyckte en konsument att musiken på Bengans var dålig och 

detta gjorde att han gick därifrån. Något mervärde direkt kopplat till Bengans 

skivbutiks tematisering föreligger således inte. 

 

5.1.3. Sound Pollution (Tematisering av butik) 

 

5.1.3.1. Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsumenter 

       Butiksföreträdaren menar att man har en form av skräcktema och att det är 

en lite mörkare butik. Man spelar musik som man gillar själv och musiken ska 

fungera som ett tips för konsumenterna. 

        Konsumenterna uppfattar butiken som en lite mörkare butik. Det nämns 

också att man märker att butiken är annorlunda och att de inriktar sig till en 



42 

 

viss målgrupp som lyssnar på tyngre musik. Man uppfattar dock inte 

skräcktemat som butiksföreträdaren menar att de har. 

 

5.1.3.2. Uppfattat mervärde av tematiseringen. 

      Konsumenterna tycker i allmänhet att konceptet är bra för butiken. En av 

konsumenterna känner att det är skönt att det är mörkt i butiken för då känner 

man sig inte uttittad. En annan konsument menar att han inte brukar bry sig 

om hur butiken ser ut. 

 

5.1.4. Generella mönster och applicering av teorier 

        Butikerna har ett mer eller mindre utarbetat koncept som generellt 

uppfattas positivt. Butikerna lyckas dock olika bra att förmedla sitt tema till 

konsumenterna. De som lyckas bättre med att förmedla sin tematisering skapar 

också mer mervärde genom detta. Det finns också konsumenter som inte tycker 

det är så viktigt hur butiken ser ut. Dessa konsumenter påträffas oftare i butiker 

som inte lyckas lika bra med att förmedla sin tematisering. 

       Varför butiker med en tydligare tematisering lyckas skapa mervärde kan 

förklaras genom Pine och Gilmores teoretiska modell. Vår studie kommer fram 

till samma resultat. 

        Butiksföreträdaren från Bengans skivbutik och en av deras konsumenter 

tog även upp betydelsen av musiken som spelas. Konsumenten som tog upp 

det hos Bengans skivbutik avlägsnade sig till och med från butiken eftersom 

han tyckte att det var ”avskräckande musik”. Detta kan kopplas till Barnes teori 

om konsumenttillfredställelse. Enligt teorin skulle förklaringen på detta 

fenomen kunna vara att Bengans skivbutik inte lyckades reducera negativa 

element som påverkade konsumenten emotionellt. 
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5.2 Försäljning av egen merchandise 

 

5.2.1. Repulsive Records (Försäljning av egen merchandise) 

       Samtliga konsumenter hos Repulsive Records kan tänka sig att köpa 

merchandise kopplat till butikens varumärke. Dock handlar det inte om att man 

gör det för att identifiera sig med vad butiken står för utan det handlar mer om 

att stödja butiken. En konsument påpekar att han skulle kunna göra det för att 

”sprida ordet” om butiken. 

 

5.2.2. Bengans Skivbutik (Försäljning av egen merchandise) 

        En konsument kände att han inte hade lust att gå runt med Bengans 

skivbutiks merchandise eftersom han ansåg att butiken inte stod för något 

speciellt. Han såg butiken som ett företag som finns för att tjäna pengar och 

ansåg därmed inte att det vara värt att göra reklam för företaget. 

 

5.2.3 Sound Pollution (Försäljning av egen merchandise) 

        En del av Sound Pollutions konsumenter kunde tänka sig att köpa 

merchandise om det var ”något snyggt” eller för att göra reklam och på så sätt 

få andra att köpa där och stödja butiken. 

 

5.2.4. Generella mönster och applicering av teorier 

        Ett tydligt samband kan urskiljas mellan skivbutikernas nivå av nischning 

och viljan att köpa merchandise i butiker. Dessutom finns ett tydligt samband 

mellan tematisering av upplevelse och viljan att köpa merchandise. 

        Att sälja merchandise är en del av stegen i Pine och Gilmores teoretiska 

modell av hur man skapar en minnesvärd upplevelse. I den här studien 
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fungerar viljan att köpa merchandise som en indikator på att tematiseringen har 

lyckats eller inte lyckats hos butikerna. Eftersom det är en tydlig korrelation 

mellan tematisering av butiker och viljan att köpa merchandise indikerar detta 

att Pine och Gilmores modell stöder resultatet. 

 

5.3. Personal 

 

5.3.1 Repulsive Records (Personal) 

 

5.3.1.1 Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsumenter 

        Butiksföreträdaren säger att han alltid försöker vara folk tillmötes och 

försöker alltid hjälpa till. Ibland kan han känna sig stressad och kanske inte ha 

tid med att prata med alla kunder så mycket. Han hoppas även att det är 

servicedelen som är företagets styrka gentemot deras konkurrenter. 

        Samtliga konsumenter uppfattar butikspersonalen som den 

butiksföreträdaren försöker att vara. Personalen anses vara kunnig och 

hjälpsam. Det sägs inget negativt alls om personalen. 

 

5.3.1.2 Uppfattat mervärde som skapas av personalen 

       Två av konsumenterna menar att de har en så god relation till 

butiksföreträdaren att de då och kommer in och samtalar med honom. Samtliga 

anser även att han är väldigt hjälpsam och att han har mycket bred kunskap 

inom hårdrock. 

       Den egenskapen som konsumenterna tycker är viktigast hos personalen är 

att de har kunskap om det som säljs. En annan viktig egenskap är att 

personalen är intresserade av det de håller på med. 
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5.3.2. Bengans skivbutik (Personal) 

 

5.3.2.1 Källtriangulering 

        Butiksföreträdaren poängterade att personalen brukar få beröm för att de 

tipsar konsumenterna om skivor. 

        Det var bara en konsument som hade någon åsikt om personalen och han 

tyckte att de var kunniga och kunde ”fixa fram” skivor. Det är svårt att finna 

någon konsensus mellan det som butiksföreträdaren för fram och hur 

konsumenter ser på personalen. Dels för att bara en informant hade en åsikt om 

personalen och dels för att konsumenten uppskattade en annan egenskap mer 

än den som personalen trodde konsumenter tyckte om. De båda påståendena är 

trots allt inte motsägande. 

 

5.3.2.2 Uppfattat mervärde som skapas av personalen 

        Övrig empiri som berör personalen i en skivbutik är mer allmänt inriktad 

på hur personalen bör vara. Informanternas svar var olika men dock inte 

motsägande. För att summera dessa bör personalen vara kunnig, 

musikintresserad och låta konsumenten utforska butiken ifred. 

 

5.3.3. Sound Pollution (Personal) 

 

5.3.3.1 Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsumenter 

        Butiksföreträdaren på Sound Pollution hävdar att det alltid varit tänkt att 

butikspersonalen ska vara ett levande uppslagsverk. Vidare menar 

butiksföreträdaren att de försöker vara trevliga och inte tvinga på folk skivor. 

        Konsumenternas uppfattning av personalen stämmer väl överens med 

butiksföreträdarens berättelse om hur Sound Pollutions personal ska vara. Den 
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enda egenskapen ingen nämnde var att de var trevliga men det kan mycket väl 

betraktas som en självklarhet eller som integrerat i egenskaper såsom hjälpsam, 

som nämns angående Sound Pollutions personal. 

 

5.3.3.2. Uppfattat mervärde som skapas av personalen 

        Det är intressant att notera att alla tre konsumenter har nämnt att kunskap 

är en viktig egenskap som butikspersonal bör ha. 

 

5.3.4. Identifierade mönster och applicering av teorier 

        Om man sammanställer all empiri relaterat till personal så är kunskap det 

viktigaste. Ofta är kunskap det enda kravet som en konsument kräver. Även att 

personalen är hjälpsam, trevlig och intresserad av musiken är viktiga. 

        I Barnes teori om konsumenters tillfredställelse heter steget näst högst upp 

interaktion med butikspersonalen. Där finns personalrelaterade mervärden. I 

Barnes originalmodell påträffas vänlighet och hjälpsamhet som två sätt att addera 

konsumenters tillfredställelse. Utöver detta kan man se kunskap som ett 

liknande sätt att öka konsumenters tillfredställelse på samma steg. Denna teori 

styrker resultatet att dessa egenskaper hos personalen ger ett ökat mervärde för 

konsumenten. 

 

5.4. Aktiviteter i butikerna 

 

5.4.1 Repulsive Records (Aktiviteter i butikerna) 

        Butiksföreträdaren för Repulsive Records har märkt att folk fortfarande 

pratar om signeringar som de till och med hade för fyra år sedan. Detta betyder 
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troligen att dessa evenemang skapade värden för de konsumenter som 

fortfarande pratar om det. 

        Man märker på konsumenterna att Repulsive Records inte anordnar 

aktiviteter frekvent. En konsument framhäver dock att han har gått på 

signeringar och gillar det och menar att en skiva blir mer värd när den är 

signerad. Statusen på butiken höjs också till en viss del. En annan konsument 

menar att det är bra att de har det så ofta de kan. 

 

5.4.2. Bengans skivbutik (Aktiviteter i butikerna) 

Bengans skivbutiks företrädare menar att det faktumet att de har 

evenemang ofta är en anledning till att de har överlevt. Dock framhäver inte 

butiksföreträdaren att syftet är i att skapa mervärde för kunden utan det 

handlar snarare om en kommunikationsåtgärd för att visa att man existerar och 

för att skapa word-of-mouth-effekt. 

Konsumenterna däremot för fram mervärdesaspekter vad gäller aktiviteter 

som skivbutiker anordnar. Deras svar handlade om att man kan förknippa en 

händelse med något positivt. 

 

5.4.3. Sound Pollution (Aktiviteter i butikerna) 

Sound Pollution menar värdet med aktiviteter ligger i att träffa sina idoler. 

Sound Pollutions kunder var inte nämnvärt intresserade av aktiviteter men 

en konsument tyckte att aktiviteter i en skivbutik skulle kunna få konsumenten 

att uppfatta butiken mer positivt. 

 

5.4.4. Identifierade mönster och applicering av teorier 

Generellt kan en positiv inställning till aktiviteter urskiljas. Detta beror dock 

på konsumenten. Vissa är inte alls speciellt intresserade och det kan vara så 
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som Sound Pollutions företrädare menar att det kan ha med ålder att göra. Att 

konsumenten kan förknippa butiken med något positivt efter en aktivitet kan 

man belysa med konsumenttillfredställelse-modellen. I det högsta steget på 

modellen finner man bland annat en känsla av värde och uppskattning som kan 

kopplas till känslorna som skapas efter en aktivitet hos vissa personer. Enligt 

modellen är steget högst upp det viktigaste för att skapa tillfredställelse för 

kunden och modellen stärker att aktiviteter kan vara väldigt viktiga för de som 

berörs av det. I förlängningen skapar detta mervärde. 

 

5.5 Övriga känslomässiga värden 

 

5.5.1 Repulsive Records (Övriga känslomässiga värden) 

 

5.5.1.1. Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsumenter 

        Repulsive Records företrädare menar att de som är uppvuxna med att gå i 

skivaffärer tycker att det är roligare än att handla via internet. Han nämner 

speciellt de som ”lever hårdrock” dygnet runt. 

         I detta fall är det svårt att jämföra butiksföreträdarens svar med 

konsumenterna då det är svårt att utreda vad han menar med ”leva hårdrock” 

och vad dessa individer egentligen uppskattar konkret. 

 

5.5.1.2. Uppfattandet av mervärde av känslomässig karaktär. 

        Konsumenterna talar ofta med stor hängivenhet om de känslomässiga 

värden som uppstår när de letar efter skivor på Repulsive Records medan det 

spelas musik i bakgrunden. De beskriver hur tillfredställande det är att hitta en 

specifik skiva man länge har letat efter, hur de trivs av att bara vara där och att 
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det är lätt att fördriva tiden där. En konsument beskriver att det är tråkigt att 

handla på nätet och att det är mycket roligare att bläddra bland skivor i en 

fysisk skivbutik. En annan konsument tar upp en mer social aspekt och jämför 

Repulsive Records med en pub och kallar det för ett ”vattenhål i vardagen”. 

Samma konsument är till och med beredd att betala mer för samma skiva på 

Repulsive Records och försöker ofta aktivt att få de att importera skivor han vill 

ha innan han letar på annat håll. 

 

 

5.5.2. Bengans skivbutik (Övriga känslomässiga värden) 

 

5.5.2.1. Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsumenter 

Butiksföreträdaren menar att det finns en typ av förkärlek till att ”hålla i 

saker, bära ut den till kassan än att bara klicka på en dator”. Han beskriver det i 

en liknande stil som konsumenterna hos Repulsive Records gör. Samtidigt 

menar han att Bengans skivbutik har ett starkt varumärke och syftar på den 

mer namnkunniga moderbutiken i Göteborg. 

En av konsumenterna hos Bengans pratar om ”hands on” och syftar på just 

affektionen till att kunna hålla i det man köper. Han menar också att internet 

inte är något kul medan en annan konsument inte tycker det blir samma grej på 

internet. Dock sa konsumenterna ingenting om Bengans just som varumärke 

och att det skulle ge de något slags mervärde. 

Konsumenterna hos Bengans Skivbutik hade inget mer intressant inom 

mervärde att säga så därför har vi inte inkluderat kapitlet ”Uppfattandet av 

mervärde…” i den här sektionen. 
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5.5.3. Sound Pollution (Övriga känslomässiga värden) 

 

5.5.3.1. Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsumenter 

En källtriangulering har varit omöjlig att göra i detta fall eftersom 

konsumenterna hos Sound Pollution inte verkar tycka att det finns några 

känslomässiga fördelar i att handla i en fysisk skivbutik istället för på internet. 

Däremot menar dock butiksföreträdaren för Sound Pollution som många andra 

att det handlar om att man vill titta på skivor och bläddra bland dem. 

 

5.5.4. Identifierade mönster och applicering av teorier 

Det tydligaste mönstret när det gäller känslomässiga mervärden som 

uttryckts av informanterna har det handlat om känslan att vara i butiken, 

bläddra, kunna hålla i skivorna och liknande känslor. Det verkar vara viktigt 

för många att det ska vara kul att handla skivor och att det inte bara är 

produkten som är viktig. 

Att konsumenter tycker att det är roligt att handla i fysiska skivbutiker kan 

tolkas utifrån högsta steget i konsumenttillfredställelse-modellen som 

behandlar känslomässiga element. En av Repulsives konsumenter summerar 

detta väldigt bra genom att beskriva att det är en oslagbar känsla att till slut få 

tag på ett fysiskt exemplar efter någonting som man jagar efter och gå hem med 

det i en påse. Dessa känslor är svåra att beskriva riktigt men många 

konsumenter beskriver dessa på liknande sätt. Enligt teorin skapar fysiska 

skivbutiker ett mervärde genom detta och eftersom det är mervärde som skapas 

i steget högst upp menar teorin att det är värden som är viktiga. 

I vissa fall går det så långt att man få en stark lojalitet till sin skivbutik och 

köper där för att stötta den. Speciellt ju mer nischade butikerna är desto mer 

lojala blir kunderna. De är mer måna om att butiken ska fortsätta att existera. 
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Detta visas även genom att konsumenter i mer nischade butiker är mer villiga 

att köpa merchandise med butikens namn på. Huvudsyftet i detta är åter igen 

att stödja butiken. Om man utgår från konsumenttillfredställelse-modellen kan 

man se att nischade skivbutiker lyckas skapa mer emotionella mervärden än 

mindre nischade skivbutiker. 

 

5.6 Utbud 

 

5.6.1 Repulsive Records (Utbud) 

 

5.6.1.1. Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsumenter 

Butiksföreträdaren menar att deras fördel när det gäller utbud är att de tar 

in mycket udda importvaror som inte alla tar in. Han menar att mycket av 

dessa är han ensam om. 

Ingen av konsumenterna tar upp något om dessa udda importvaror. 

 

5.6.1.2. Uppfattat mervärde genom butikens utbud 

En av konsumenterna tycker att det är en bra balans mellan nysläppta och 

begagnade skivor. Samtliga konsumenter tycker att utbudet spelar en stor roll 

och det är en av mest positiva sakerna med butiken. 
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5.6.2. Bengans skivbutik (Utbud) 

 

5.6.2.1. Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsumenter 

Butiksföreträdaren menar att faktumet att de jobbar med ett bredare 

sortiment är en anledning till att de har överlevt. Han tror att de får in kunder 

från alla andra skivbutiker som finns kvar eftersom han anser att han har mer. 

Konsumenterna uppfattar att butiken har ett brett utbud och täcker de stora 

genrerna ganska bra. Dock framhäver inte kunderna att bredden skulle vara 

något mervärde i sig. 

 

5.6.2.2. Uppfattat mervärde genom utbud 

En konsument upplevde att utbudet var en väldigt viktig faktor för att 

skulle vara en konsument för Bengans. Han tyckte att de har bra utbud av hans 

musiksmak och sånt som inte går att hitta längre. 

 

5.6.3. Sound Pollution (Utbud) 

 

5.6.3.1. Källtriangulering mellan butiksföreträdare och konsumenter 

Sound Pollutions butiksföreträdare nämner ingenting väsentligt om utbudet 

kopplat till mervärde. Därför är en källtriangulering omöjlig. 

 

5.6.3.2. Uppfattat mervärde genom utbud 

En konsument framhäver att utbudet av LP:s är något som han tycker är 

väldigt positivt. En annan konsument menar att han hittar det mesta han 

lyssnar på. 
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5.6.4 Identifierade mönster och applicering av teorier 

      Ett mönster är att utbudet ses ofta som en styrka för butikerna. Ofta tycker 

konsumenterna att utbudet är bättre i skivbutikerna än alternativen som finns 

på internet. 

        Att detta skulle skapa mervärde stöds av steg tre i konsumenttillfredställe-

modellen, teknisk prestation, där tillgänglighet av produkter hör hemma. Enligt 

modellen är inte utbudet inte lika väsentligt för mervärdeskapande som t.ex. 

emotionella värden. 

 

5.7. Funktionella värden 

 

5.7.1. Repulsive Records (Funktionella värden) 

Det finns funktionella värden som konsumenterna tar upp med att handla i 

en skivbutik. En fördel som två konsumenter tar upp är att man får en bra 

överblick över vad det finns för musik att köpa. Man kan tolka detta som att 

handla i en skivbutik kan fungera som ett sätt att upptäcka ny musik. En 

konsument tar även upp att en fördel är att man slipper en leveranstid vid köp i 

en fysisk skivbutik. 

 

5.7.2 Bengans skivbutik (Funktionella värden) 

Bengans menar att konsumenter utnyttjar butikens utbud som tips om ny 

musik. En konsument hos Bengans tar upp tillgängligheten som en positiv 

aspekt. 
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5.7.3. Sound Pollution (Funktionella värden) 

Liksom konsumenterna på Repulsive Records tar även en konsument hos 

Sound Pollution upp utebliven leveranstid som en positiv aspekt i att handla i 

en fysisk skivbutik. 

 

5.7.4. Identifierade mönster och applicering av teorier 

Ett tydligt mönster är att många konsumenter framhäver vikten av kunna få 

skivan direkt i handen. Att en konsument även syftar på tillgänglighet kan ses 

som relaterad till samma fenomen, att man får varan direkt när man köper den. 

Det andra tydliga mönstret som finns är att kunder ofta utnyttjar butikens 

utbud som ett sätt att upptäcka ny musik. 

Tillgängligheten, att kunna få varan på en gång när man köper den kan 

sättas in i ett tredje steget i konsumenttillfredställelse-modellen, teknisk 

prestation. Utnyttjandet av butikens utbud för att hitta ny musik är mer 

svårplacerad i modellen. Man skulle dock kunna placera det i steget, 

interaktion med butikspersonalen. Dock blir det ju lite annorlunda eftersom det 

egentligen inte är någon interaktion med personalen som det handlar om. Men 

det är en sorts interaktion med butiken som utvecklar konsumenten framåt i 

letandet av ny musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

6. SLUTSATS 

För att knyta till samman till uppsatsens hypotes, att den fysiska 

skivbutiken måste, för att skapa uthållig konkurrenskraft, erbjuda konsumenten 

ett mervärde, har vi upptäckt i vår studie att skivbutikerna verkligen skapar 

detta. Skivbutikerna skapar många mervärden som inte är överförbara till en 

elektronisk marknad och dessa är framför allt av känslomässig karaktär. Dessa 

mervärden fungerar som konkurrenskraft gentemot skivbutiker på internet, 

den legala nedladdningen och den illegala nedladdningen av musik. 

Pine och Gilmores teoretiska modell visar att en tydlig tematisering i 

butiken är viktig för att skapa ett mervärde för kunden. Modellen förklarar 

även varför kunderna på Repulsive Records är mer benägna att handla 

merchandise än konsumenterna på Bengans skivbutik. Modellens förklaring är 

att Repulsive Records har lyckats bättre med att förmedla en tematisering och 

att detta gör så att konsumenterna får en bättre upplevelse och är mer villiga att 

handla merchandise. Därför kan slutsatsen dras, att en tematisering är ett sätt 

för skivbutiker att skapa mervärde och i förlängningen ett sätt att generera 

konkurrenskraft. 

Konsumenttillfredställelse-modellen kan förklara åtskilliga fenomen i 

studien. Alla förklaringar grundar sig i om butikerna lyckas med att addera 

positiva element i de olika stegen eller om de misslyckades med att reducera 

negativa element. Fenomenen sammanfattas nedan. 

 Mervärde kan skapas genom musik som spelas i skivbutiken.  

 Personalens egenskaper såsom kunskap, hjälpsamhet och vänlighet 

spelar roll för skapandet av mervärde. Det bör nämnas att kunskap anses 

som den viktigaste egenskapen hos skivbutikspersonal. 
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 För vissa konsumenter är aktiviteter såsom signeringar och spelningar 

viktigt då de sedan förknippar butiken med en god upplevelse. Genom 

detta skapas ett mervärde. 

 Fysiska skivbutiker skapar mervärde genom att förmedla en trivsam 

känsla i själva köpprocessen som internet inte kan förmedla på samma 

sätt. 

 Fysiska skivbutiker skapar ett mervärde genom sitt utbud vilket 

konsumenterna ofta uppfattar är bättre än på internet. 

 Det finns funktionella fördelar som ger mervärde för konsumenterna att 

handla i fysiska skivbutiker, såsom att man slipper leveranstid och att 

butiken utnyttjas som en plats där man kan upptäcka ny musik. 

 

En annan viktig slutsats i undersökningen är att ju mer nischade butikerna 

är desto mer emotionella mervärden lyckades dessa skapa. Det kan urskiljas en 

allmänt mer positiv syn på nischade butiker som Repulsive Records och Sound 

Pollution än den inte nämnvärt nischade Bengans Skivbutik. Repulsive Records 

konsumenter är generellt sätt hängivna, lojala och är till och med villiga att 

stödja butiken.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

I problemdiskussionen diskuterades mervärdeskapande som ett viktigt sätt 

att differentiera sig på en marknad med perfekt konkurrens och med homogena 

varor. Detta påstående kan styrkas i den här undersökningen då det kan 

konstateras att detta i hög grad implementeras av de fysiska skivbutikerna. 

Mervärdeskapandet har visat sig vara en väsentlig källa till differentiering och 

således också till skapande av konkurrenskraft. Konkurrensen från aktörerna 

framför allt från internet är påtaglig och detta bemästras i stor utsträckning av 

de fysiska skivbutikerna genom mervärdeskapande.  

Det största bidraget från denna undersökning är att fysiska skivbutiker har 

styrkor som andra distributionssätt inte har. Detta skulle i förlängningen kunna 

tolkas som att framtiden för dessa butiker inte ser så dyster som den senaste 

tidens utveckling har visat. Att många fysiska skivbutiker har försvunnit pga. 

faktorer som nedgång av försäljning av musik och uppkomsten av andra 

distributionssätt av musik behöver inte betyda att dessa inte kommer att finnas 

kvar i framtiden. Det är tydligt att det är många konsumenter som uppfattar 

fördelarna med de nya distributionssätten av musik men det finns även 

konsumenter som föredrar de fysiska skivbutikernas sätt att distribuera. Att det 

gått sämre för de fysiska skivbutikerna skulle egentligen bara i detta 

sammanhang bero på att de förlorat kunderna som föredrar andra 

distributionssätt. 

Något som förvånade var att flera konsumenter tyckte att det var utbudet 

som gjorde att man handlar i en fysisk skivbutik. Detta kan förefalla underligt, 

eftersom man egentligen har större chans att hitta produkter på internet än i en 

skivbutik. Man kan tänka sig att de inte känner till detta och att de stora 

internetsidorna för försäljning av musik, såsom Ebay, Amazon och CDON inte 

riktigt hunnit slå igenom helt. Om det skulle vara så kan man tänka sig att 
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framtiden ser ännu dystrare ut för de fysiska skivbutikerna då kunskapen om 

vad som finns på internet blir ännu större. 

Vi har funnit två intressanta områden relaterade till detta fenomen som 

skulle vara intressanta att forska vidare om. En aspekt gällande mervärden som 

de fysiska skivbutikerna skapar som är svår att få grepp om är de emotionella 

värdena som skapas genom detta. Det skulle vara intressant om man studerade 

vidare om detta och försökte med psykologiska teorier söka förklara hur dessa 

känslor fungerar och hur de uppstår. Dessutom skulle man kunna använda 

andra metoder än intervjuer, t.ex. observationer, eftersom konsumenten inte 

alltid är medveten om mervärden de möts av.  

Ett annat intressant fenomen som kom fram under intervjuerna var att vissa 

konsumenter menade att de tänkte börja köpa skivor efter att lagar som IPRED 

och FRA har lanserats. Enligt en artikel i Dagens Nyheter, den 12 juni 2009, har 

skivförsäljningen börjat gå upp igen.62 Detta skulle kunna bero på dessa lagar 

som försöker förhindra den illegala nedladdningen. I artikeln framgår det dock 

att Thomas Jägerman på Universal Music Group menar att uppgången beror på 

att konsumenterna inte tycker att musik är dyrt längre. Vi är dock inte lika 

säkra på detta och därför skulle en vetenskaplig studie som behandlade detta 

fenomen vara mycket intressant. 

 

 

 

 

 

                                                 

62
 Söderling, Fredrik 2006-06-12 Skivförsäljningen ökar igen 
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BILAGA 1  

 

INTERVJUGUIDE BUTIKSFÖRETRÄDARNA 

 

Inledande frågor, ej teoriförankrade 

Vad heter du? 

Vad har du för position inom företaget? 

Många skivbutiker har gått i konkurs på senare tid, hur har ni klarat er? 

Viken är er målgrupp? 

Vilka är era konkurrenter?  

 

Teori: Pine & Gilmore 

Har ni medvetet skapat en butiksmiljö? 

Vad har ni för tanke bakom butiksmiljön? 

Hur förstärker ni butiksmiljön genom signaler som musik och inredning? 

Hur skapar butiksmiljön värde för kunden? 

 

Teori: Barnes 

Anordnar ni aktiviteter i butiken?  Skapar detta värde för kund? 

Vilka egenskaper hos personalen tror ni skapar värde för era konsumenter? 

Säljer ni andra produkter förutom skivor? Värde för konsumenter? 

Säljer ni produkter med koppling till ert varumärke? Egen merchandise? 

Varför handlar kunder hos er när man kan köpa billigare på nätet? 

Vilka är styrkor har ni gentemot era konkurrenter när det gäller skapande av 

mervärde? 
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INTERVJUGUIDE KONSUMENTER 

 

Teori: Pine & Gilmore 

1. Upplever du att butiken har ett speciellt koncept i form av inredning, 

musik eller andra saker? 

2. Vad tyckte du om konceptet? Musik, inredning? 

3. Tycker du de här faktorerna är viktiga för en skivbutik?  

4. Skulle du tom betala extra för de här upplevelserna? 

5. Kan du försöka förklara vad i butiken som du uppfattar positivt? 

6. Kände du att butikens utbud passar till konceptet? Varför? 

 

Teori: Barnes 

7. Finns det några aktiviteter förutom skivförsäljning som du uppfattar 

positivt? Signering, spelningar osv.  

8. Skulle en aktivitet i butiken som du gillade, få dig att uppfatta butiken 

mer positivt? 

9. På vilket sätt? 

10. Hur tycker du personalen i en skivbutik ska vara? Är det här viktigt? 

11. Vilka egenskaper tycker du personalen i den här butiken? 

12. Skulle du kunna tänka dig att köpa saker med skivaffärens namn på?  

13. Av vilka anledningar? 

 

Teori: MR-modellen 

14. Kände du att det var bekvämt att vistas i butiken? Varför / Varför inte? 

15. Kände du dig fri att se dig omkring i butiken och utforska det som fanns 

där? Varför/varför inte? 
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16. Kände du att det var bekvämt att ta kontakt med personalen om du 

behövde hjälp? Varför / Varför inte? 

17. Kände du att stämningen i butiken gjorde att du kunde uträtta det du 

ville i butiken? Varför / Varför inte? 

18. Varför köper du i en fysisk skivbutik istället för t.ex. en internetbutik? 

19. Finns det några känslomässiga värden av att handla i en skivbutik 

jämfört med att handla på nätet eller ladda ner musik? Är det här 

avgörande för dig när du handlar musik? 
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BILAGA 2, INTERVJUER BUTIKSFÖRETRÄDARE 

 

 

Intervju med Peter Ågren, butikschef Repulsive Records 

Henri: Okej då börjar vi 

Peter: Arå kör på. 

Henri: Då inleder vi med, vad heter du? 

Peter: Peter 

Henri: I efternamn? 

Peter: Ågren. 

Henri: Okej. Vad har du för position inom företaget? 

Peter: Jag är ägare, direktör. 

Henri: Det är ju så att många skivbutiker har lagt ner genom de senaste åren 

och då undrar vi varför ni just klarat er? 

Peter: Ja du, dels tror jag för att det är rätt hårt nischade inom det vi håller 

på med. Och så måste jag säga rent sådär allmänt tror jag att hårdrockare är 

mer benägna, alltså de vill ha original på riktigt. I alla fall de som kanske är lite 

över 20, 25 plus. 

Henri: Er målgrupp, det var? 

Peter: Metal hehe. 

Henri: Det är ingen inriktning inom metal eller? 

Peter: Näe, det har väl varit lite mer och mer att det blir liksom döds och 

black metal men det var inte så vi öppnade. För vi öppnade för hela spektrat. 

De som lyssnar på power metal och sånt där verkar inte hitta hit. Vi tar ju inte 

heller in alla releaser eftersom man bara får rea bort de ett år senare.  Det 

betyder mer och mer att de som kommer hit gör så att man tar in mer och mer 

extrem metal. 

Henri: Vilka ser ni som era främsta konkurrenter? Både när det gäller 

fysiska skivbutiker allmänt och sen det gäller t.ex. internet? 

Peter: Det är nog svårt tror jag. Här är det självklart Sound Pollution då då. 

Vissa delar liksom… Internet är det nog mer Ginza och CDON och såna grejer. 

Samtidigt så gäller det ju mer storbolagsartister om man säger så. Men när det 

är mer udda och mindre småbolag och USA importer och sånt där är det svårt 

att hitta en massa konkurrenter.  
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Henri: Har ni medvetet skapat en butiksmiljö, själva inredning, musik? 

Peter: Ja, precis allt sånt som jag. Jag har ju bara helt gått efter det jag själv, 

alltså det jag alltid själv har sprungit efter i skivaffärer, sånt som jag själv ville 

ha. Det är gjort efter min egen smak så att säga. 

Henri: Vad skulle ni klassa inredningen som? Hur skulle ni beskriva den? 

Peter: Ja du, Det vete fan. Det ska ju vara lite grått och lite sådära. Jag vill ju 

ha lite sådär ruffig touch. Det känns som man går in i… det ska inte vara för 

kliniskt liksom. Det ska vara lite… smutsigt blir lite fel ord hehe. Det är inte 

riktigt det man brukar marknadsföra butiken med heheh. 

Henri: Mycket satanism? 

Peter: Ja, jo det har vi också gjort, precis. Sånt är det också en hel del.  

Henri: På vilket sätt tror du att den här butiksmiljön fungerar för er 

målgrupp? 

Peter: Jag tror nog just de som jag har är just att de tycker att alternativen, 

Sound Pollution, det är att det är för polerat liksom. Vi tar in mer underground 

band och letar många småskivbolag runt om i världen som vi, vad jag vet, är 

ensam butik att ha. Det är kanske mer undergroundbolag än typ stora 

skivbolag. 

Henri: Vad anordnar ni för aktiviteter i butiken? 

Peter: Det är ju aktiviteter… signeringar har jag, inte sådär jätteofta faktiskt 

eftersom vi har ju ingen distribution, alltså att vi distribuerar t.ex. Nuclear Blast 

i Europa så som Sound Pollution har och då får de lättare deras artister också. 

Nu har jag ungefär en signering om året. Det blir lite svårt få erbjudanden 

ibland från de egentligen är lite större inom hårdrocksvärlden. Det är bara det 

att jag säljer inte så mycket skivor utav dem artisterna. Om man tar hit de på 

signering så kanske det bara står två personer här utanför och då det mer 

jobbigt än att det skulle vara kul. Samtidigt t.ex. Hammerfall, de har sålt 

ungefär 20 000 ex i Sverige eller nått sånt där och varit etta på topplistan men 

jag har bara sålt tre av deras nya skiva. Den sortens publik har inte jag.  

Henri: Har ni några andra aktiviteter? Spelningar kanske? 

Peter:  Näe, ingenting alls sånt liksom. Det är väl att man har rea mellan 

varven, om det nu går under aktiviteter. Varje januari t.ex. har jag sån där 

årsrea. Det som är kvar sen året innan.  Men inga spelningar och sånt där. Det 

är sånt jag tänkt men eftersom jag sköter allt själv skulle jag behöva börja med 

anfetamin eller nått för att hinna med. Slippa sova hehe. 
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Henri: Vad tror du t.ex. signeringar kan ge för värde för kunden? Eller 

andra aktiviteter i skivbutiken? 

Peter: Om man bara lyckas få ut det så är det nog en jävligt bra grej att ha. 

Det har jag märkt på de vi haft liksom. Folk snackar om signeringar som jag 

hade för fyra år sen och sånt där som de tyckte var skitkul.  

Henri: Och det är ju bra för Repulsives anseende? 

Peter: Ja precis, det blir ju bra grej. Därför skulle jag kunna tänka mig lite 

mer signeringar. Men ofta de band som jag har publik på, som jag säljer mycket 

såsom Watain och Nifelheim vill inte så gärna ha det. Det blir lite sådär 

imageförstörande för vissa band att sitta och signera skivor liksom. Det är då 

ofta de banden jag säljer mest skivor med. 

Henri: Säljer ni andra produkter förutom skivor? 

Peter: Ja det är ju mycket böcker inom, ja det är ju i princip framför allt 

böckerna, ockulta och satanism och sånt. Sen så mycket skräck och… annars är 

det väl tidningar och lite sånt där som går under samma. I början hade jag lite 

mer kafé-liknande här också men det funkade inte riktigt. Eller där var det åter 

igen det där med att jag skulle sköta det här själv och jag trodde nog innan att 

folk kommer hit med sin polare och tar en fika men det var ju oftast bara en 

som kom och fika och så skulle jag stå för underhållningen. Jag hade många 

grejer annars som jag skulle hinna med.  

Henri: Hur har du tänkt när du utformade de här andra grejerna du säljer? 

Peter: De grejerna jag säljer är mer liksom bara det som jag… lite erotik och 

mer grejer som jag tycker hör lite ihop med hårdrocken och dels grejer som 

kanske kan reta upp folk eller nått heheh. Nä men så att det är mycket. .. jag vill 

bara gå på det som jag själv är intresserad av sådär. Jag hoppas andra ska tycka 

att det är kul också. 

Henri: Säljer ni produkter med koppling till ert varumärke, typ Repulsive-

prylar? 

Peter: Nä, jag gör inte det. Jag tänkte nog att jag skulle trycka enklare t-

shirtar och sånt där men det är ändå svårt att hitta. Såna t-shirt tryckerier så 

måste man trycka minst hundra, hundrafemtio ex. Och sånt som man provat att 

in stora band på tar ett tag att sälja av liksom. Med min butiksstorlek tar det 

lång tid att sälja av och det är för mycket pengar man ska ligga ut med för att 

kanske sälja de tröjorna 2-3 års tid. 

Henri: Varför tror du att kunder handlar hos er istället för att köpa billigare 

på nätet? 
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Peter: Framför allt tror jag att, vissa av de som liksom så att säga lever 

hårdrock dygnet runt tycker att, ofta runt 30 och så där, är uppvuxna med att 

gå på skivaffärer och tycker att det är roligare och så. 

Johan: Känner du att du tillför de någonting? Att du står här och… 

Peter: Ja, jag hoppas ju det eftersom jag har alltid gått folk till mötes. Som jag 

själv tycker när jag gick in i skivaffärer så innehavaren brukade ofta vara rätt 

sur. Jag står bakom här och försöker alltid hjälpa till och så. Ja, om folk har tid 

så sitter de och lyssnar på tio skivor. Sen så händer inte det så ofta som jag 

trodde att det skulle göra. Sen så rent prismässigt så försöker jag lite olika där, 

det beror på skivbolag och sådär. Man kollar ju ofta vad t.ex. CDON har för 

priser liksom. Man försöker matcha dem. Sen kanske man nästan går back på 

vissa och måste ta igen det på nån annan. 

Henri: Slutligen, vilka tror du är era styrkor gentemot era konkurrenter? 

Peter: Jag hoppas det är servicedelen så att säga. Sen är det ju tyvärr själv 

ibland att man är lite stressad och kanske inte har tid att prata med alla så 

mycket som man skulle vilja göra. Jag tror det, sen så just det att man har 

mycket udda importgrejer som inte alla tar in och små skivbolag som bara 

släpper två, tre titlar och sådär. Det är lite krångligare att få hem liksom men 

det är mycket sånt jag säljer av och det är jag ganska ensam om. 

Henri: Då var det nog klart. Tack så mycket! 

 

 

Intervju med Jonas Matsson, butikschef för Bengans skivbutik 

Johan: Vad heter du? 

Jonas: Jonas Mattson 

Johan: Och vad heter din affär? 

Jonas: Bengans. 

Johan: Och vad har du för position på företaget? 

Jonas: Butikschef, Drottninggatan. 

Johan: Ja, det har ju varit många skivbutiker som gått i konkurs på senare 

tid. Vad tror du är anledningen till att ni har klarat er? 

Jonas: Vi jobbar med lägre priser och bredare sortiment. 

Johan: Ja… 
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Jonas: Och att vi har evenemang, eller såhär spelningar där det kommer 

artister och signeringar. Så att det ständigt händer saker. 

Johan:  Ja… 

Jonas:  Det tror jag är viktigt. 

Johan:  Har ni någon specifik målgrupp eller? 

Jonas: Nae… Eller jag tror inte det. Det varierar väldigt mycket. Det är oftast 

folk som köper bra musik, tycker vi. 

Johan: Skulle du kunna kortfattat kunna beskriva om ni har några specifika 

konkurrenter? 

Jonas: Alltså idag är det inte konkurrenter utan då är det mer att vi vill inte 

att andra butiker ska lägga ner för då blir det att konsumenterna ser aldrig 

produkterna och då tror de att det inte finns några ställen kvar alls. Så om man 

med konkurrenter menar andra affärer som säljer skivor så är det väl… Mega 

slog ju upp nu igen här uppe vilket vi tycker är bra i Akademibokhandeln och 

Åhléns. Så på Söder finns ju Pet Sounds och Record Hunter, St. Eriksplan. Bra 

affärer. 

Henri: Vilka är det, alltså, men de största konkurrenterna annars… Vilka är 

de största hotet mot ert företag egentligen? 

Jonas: Jag vet faktiskt inte. 

Henri: Är det internethandeln? 

Jonas: Ja, internethandeln blir ju starkare hela tiden men jag tror att de 

butikerna som är kvar nu som är… som vi delar kunder med om man säger så 

är väldigt nischade och jag tror att vi har lite mera så att vi får in kunder ifrån 

alla deras. Sound Pollution t.ex. de säljer mycket hårdrock och punk men det 

gör vi också och sen så Pet Sounds och Record Hunter säljer mycket pop och 

rock på den där indienivån. Där säljer vi också mycket. Så vi tar liksom lite från 

alla och att vi ligger vid Drottninggatan så då får vi turisterna som vill köpa 

ABBA och allt det där.  Då får vi in de också.  

Johan: Har ni medvetet skapat en miljö i butiken för att konsumenter ska 

uppleva nån form av mervärde i det? 

Jonas: Vi försöker ju göra det roligare med alla signerade affischer och 

allting runt om så det känns mer… Sen är ju butiken i själv ganska tråkig liksom 

men vi gör vad vi kan för att få lite mer såhär mysstämning. 

Johan:  T.ex. med musik antar jag? Är det något särskilt? 

Jonas: Aha, ni menar sånt vi spelar och sådär eller? 

Johan: Ja allt som har med vad kunden möts av liksom, för alla sinnen. 
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Jonas:  Säkert mer än vad jag vet. Det vi tänker på är att spela grejer som vi 

själva tycker är bra och alltså sprida till folk. Så att det är ofta om man kollar på 

våra topplistor så är grejer som vi själva gillar för att vi pushar hårt genom att 

spela det. Så det är väl lite av den… 

Johan: Det här butiksmiljön då. Har den värde för kunden tror du? 

Jonas: Självklart! Alltså på det här lägen kan man inte spela hårdrock t.ex. på 

för hög volym alltså när det, eller om det är den klassiska hårdrocken så 

fungerar det alltid. Är det ny hårdrock t.ex. är det många som vänder dörren 

direkt. Det är väl lite det vi styr själva över och kanske inte spelar för hög volym 

när det är hip-hop t. e. x. för då kommer folk in och vänder för att de tycker 

bara att de svär liksom. 

Henri: Vad tror du är viktigt när det gäller t.ex. inredning och färger i 

butiken? Finns det någon aspekt i det som du tycker är viktig? 

Jonas: Ja…  Det är ju viktigt. När Bengans tog över här så det ut som en 

karamellaffär så att det var olika färger på varenda pelare och var bara neon 

innan varje färg om man säger så. 

Henri: Men ni strävar efter att ha nått, vad ska jag säga, nått som…. en röd 

tråd? 

Jonas: Ja, det är väl affischerna då då. 

Johan: Lite sociala aspekter, har ni aktiviteter som, du var inne på det 

förut… Skapar det här värde också då? 

Jonas:  Det beror på, folk som kanske inte vart här förut så hör de att det är 

nått av deras favoritband kanske nått band som de vill kolla upp som kommer 

hit och spelar så hittar de säkert hit en gång till. Eller att de säger till nån att 

”jag var där och de hade det och det och”. Så vi kör ofta väldigt mycket… Nu 

när sommarn blir det oftast lite mindre men då är det så mycket folk i alla fall. 

Johan: Och det är de eventen som ni har? 

Jonas: Ja, det är väl det vi gör mest, satsar hårdast på. 

Johan: Och då kanske skivsigneringarna också eller? 

Jonas:  Ja det var det jag menade med artistbesök. När de spelar är det alltid 

signeringar och så. 

Johan: Just det. Säljer ni några andra produkter förutom skivor? 

Jonas:  Film, biljetter, tygpåsar…. Nä det är inte så mycket mer. Vi ska börja 

sälja plastfickor och askar och såna saker. 

Johan: Har ni också sånt där merchandise för Bengans just? 
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Jonas: Mm.. det är just tygpåsarna som vi har i två olika varianter. Men det 

är väl det enda just nu. 

Henri: Säljer ni bra av den? 

Jonas: Ja, ganska bra. Eller, vi har ingenting att jämföra med men jo, bättre 

än vad jag trodde. När vi fick in den så trodde jag aldrig att vi skulle sälja fem 

ex. men hade vi tydligen. 

Johan: Sen har vi bara några avslutande frågor. Varför handlar kunder hos 

er när man kan köpa billigare på nätet? 

Jonas: Då är det just den här grejen att få komma in och… alltså 

impulsshoppingen är nog enklare här än på nätet, tycker jag själv. Jag köper 

ganska mycket själv på nätet och då är det ibland vissa sidor lyckas med det här 

att gå vidare och att hitta nya saker men det är en grej som vi ofta få beröm för 

av våra kunder då. När de kommer in för att köpa en grej så hittar de ofta, eller 

blir tipsade på vägen om massa andra saker som det inte skulle ha hittat om de 

inte kom just hit. Så att om det är nån som är osäker på vad de vill ha och bara 

vill gå in och kolla på nånting så är det större chans att man går ifrån här med 

nånting än nätsida liksom… tror jag. Och just den här kärleken till att hålla i 

saker och bära det till kassan än bara den här klicka till sig. 

Johan: Vad har ni för styrkor gentemot era konkurrenter när det gäller 

skapande av mervärde? 

Jonas: Jag vet faktiskt inte.  

Henri: Det är kanske det där med billiga priser? 

Jonas: Ja.. 

Johan: Då var vi klara. 

Jonas: Shit det var snabbt….  

Efter att vi förklarat vårt arbete mer efter intervjun förklarar Jonas: Det är ju 

ett namn, alltså Bengans. De som fortfarande köper skivor vet vad det är. Det 

kan man ju också trycka på. Så det är många som kommer och ”huhu.. jag 

köpte min första skiva 73 i Göteborg och” och såhär skrockar lite. 

Johan: Men där har ni nån socialt, nån slags mervärde att folk känner till det 

och har goda associationer kan man säga. 

Jonas: Ja, exakt. Just om man varit i Göteborgs-butiken så… de flesta blir 

ju… Vad vet inte om ni vart där själva? 

Johan & Henri: Ja. 

Jonas: Jag blir typ knäckt varje gång jag går in där. Det är så man vill ha det 

för där är det verkligen den där mys för man lunkar bara omkring och så helt 
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plötsligt så har man bara en massa grejer. Det är det vi försöker jobba på men 

det är svårt. Det är lite mera drottninggatan-vibb. Det blir ju så. 

Johan:  Hur länge har ni funnits här?  

Jonas: Ganska exakt tre år… Så det var 2006. Ja det var tre år sen. Göteborg 

har funnits lite längre… hehe 

Johan: Jo, det tog ett tag innan ni expanderade hit. 

Jonas: Ja, vi får se om det blir mer också. Vi får se, men det är ingenting vi 

vet. 

 

 

Intervju med Daniel Astgren, butikschef Sound Pollution. 

 

Johan:  Vad heter du? 

Daniel: Daniel Astgren. 

Johan: Och vilket företag representerar du och vilken position har du på 

företaget? 

Daniel: Sound Pollution, skivbutik, och jag är butikschef. 

Johan: Det är många skivbutiker som gått i konkurs på senare tid och kan 

du säga konkret nånting vad som har gjort att ni har överlevt? 

Daniel: Jag tror att en ganska stor del av att vi överlevt är att när 

detaljhandeln blir lite mer specifik så som, eller specialiserad, så som vi på lite 

mer underground ändå även om vi försöker ha ganska mycket och brett så har 

vi ändå nån slags typ av profil. Inom de genrerna så verkar människorna 

definitivt mer intresserade av den fysiska produkten och väldigt mycket vinyl 

fortfarande. Och vinylen kommer ju starkare igen nu också. 

Johan: Vad har ni för målgrupp? 

Daniel: Allting. Alla sorters människor från 14 till… vi har en stamkund som 

är 65 ungefär, nått sånt där, som dyker in varje lördag och köper vara 

Grindcore. Så att det kan vara vad som helst egentligen. 

Henri: Vilka huvudgenres är det? 

Daniel: Huvudgenrerna är väl… Vi säljer väldigt mycket black metal, 

mycket power metal och mycket punk. Det är väl de tre största genrerna lite 

hårddraget. 

Johan: Vad har ni för konkurrensbild? Är det andra aktörer eller är det 

internet? 
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Daniel: Lite kanske andra skivbutiker, men även internet. Folk de beställer 

direkt från USA t.ex. för det blir billigare så. Och sen så är det självklart 

nerladdning är en väldigt stor del. 

Henri: Är det några speciella, vilka aktörer är det, skivbutiker som är 

konkurrenter skulle ni anse? Dvs. de största konkurrenterna? 

Daniel: Fysiska konkurrenterna är väl kanske Repulsive Records och sen 

även kanske nätbutiker som CDON och… Hotstuff kanske som också har lite 

samma profil. Däremot så säljer vi väldigt mycket till CDON så det blir en slags 

sluten cirkel ändå så att. 

Johan: Har ni medvetet skapat en butiksmiljö? 

Henri: Ungefär som något tema som genomsyrar butiken? 

Daniel: Ja, det gjordes väl i och för sig långt innan jag började det här men 

det är nån form utav skräcktema ändå på nått sätt. Inget som… Ja, jag tänker 

inte så mycket på det längre. Lite mörkare butik är det väl i alla fall. Det är inte 

så ljust längre. 

Johan: Om man tänker alla signaler som en kund möts av när han kommer 

in, eller hon, t.ex. musik… Har ni musik på? 

Daniel: Vi har alltid musik på.  

Johan: Vad är det man söker skapa då med musiken? 

Daniel: Det fungerar väl som ett stort tips. Jag spelar i stort sett… antingen 

så spelar jag den musik som är helt ny eller på väg ut eller sånt som jag älskar 

själv. Så att det fungerar som ett tips helt enkelt. Och det brukar funka väldigt 

bra. 

Johan: Hur skapar den här butiksmiljön värde för kunden? 

Daniel: Om jag förstår vad du menar så är det väl kanske att… ja vad ska jag 

säga. Vi försöker ju vara experter här på nått sätt men även vara trevliga mot 

kunden, prata med dem och inte bara pracka på dem saker. Bara tipsa och vi 

har väldigt många stamkunder som man pratar med och… Jag tycker att det är 

ganska viktigt när man jobbar i en butik, särskilt en skivbutik att man inte ska 

vara så snorkig, liksom dryg, utan jag är själv ganska öppen för all typ av musik 

så att jag tycker att det är ganska lätt att bemöta en kund med respekt. 

Johan: Då har personalen en stor del av  den här… 

Daniel: Ja, det tycker jag. Så har det väl alltid varit tänkt att butikspersonal 

här ska vara ett levande uppslagsverk i stort sett.  

Johan: Ser du det som nån slags konkurrenskraft mot t.ex. fildelning och 

andra aktörer på internet och sådär att ni kan stå för nånting sånt också? 
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Daniel: Till viss mån. Ibland självklart. Grejen med fildelning är väl att bara 

kan bara testa vad som helst utan att behöva betala för det. I så fall få sin 

uppfattning om massa olika plattor och musikstilar. Men det kan man ju få här 

också fast då måste man ju betala för det. Eller ge det lite tid och lyssna, ställa 

sig här och lyssna på det. 

Johan: Har ni några aktiviteter i butiken? Tar ni hit nått band eller? 

Daniel: Vi har lite signeringar då och då. Och vi har haft små små live-

spelningar och vi har haft lite smyglyssningar på skivor. Ja, lite olika saker. Sen 

så har vi ju förgreningar utanför butiken. Vi har klubbar och lite olika saker. 

Just nu har vi bara en klubb  som är på Debaser. 

Johan: Vad heter den? 

Daniel: Fanclub. 

Johan: Det här aktiviteterna som ni har i butikerna, vad kan det tänkas ha 

för värde för kunden? 

Daniel: Värdet, det ligger väl i kanske att få träffa sina idoler. Då är det väl 

oftast snarast de yngre som tycker att det är roligare men det kommer mycket 

äldre också när det är äldre band. Så det är nog beroende på vad det är för typ 

av band. Vissa vill se sina idoler och vissa vill bara se sina idoler och säga ”tja”. 

Det är lite olika men jag tycker i alla fall att det är kul när det händer nånting 

mer än bara… 

Johan: Säljer ni andra produkter förutom skivor? 

Daniel: DVD:er och merchandise, t-shirtar. Ingenting som egentligen går 

ifrån musiken.  

Johan: Har ni produkter med ert eget varumärke, Sound Pollution? 

Daniel: Från och till.  

Henri: Vilka sorters produkter kan det vara? 

Daniel: Då är det bara att vi har Sound Pollution t-shirtar och merch-saker. 

Henri: Har den försäljningen gått bra? 

Daniel: Den går alltid bra men mycket har ju att göra med att vi säljer 

väldigt billigt för att i grund och botten blir det som en vandrande 

reklampelare.  

Johan: Varför tror du kunder handlar hos er när man kan ofta handla 

billigare genom internet? 

Daniel: Jag tror och hoppas att det är för att de vill komma hit och… men 

kanske störst i och för sig för de vill titta på en skiva, bläddra bland skivor och 

sen så är vi inte så jävla dyra heller, nästan tvärtom. Vi försöker att hålla ganska 
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låga priser. Och vi säljer inte så mycket majobolags-musik och det är oftast de 

som är väldigt dyra. Särskilt nu när majorbolagen höjer sina priser. Så vi 

hoppas att de vill komma hit för att vi har ett bra utbud och försöker ha så bra 

utbud som det bara går. 

Henri: Vad har ni för styrkor tror ni, gentemot andra fysiska skivbutiker? 

Alltså vad är det som gör er speciella? 

Daniel: Kunskapen, att vi är så pass nischade. Det känns inte som att vi 

säljer den typen av musik som bara laddas ned som en köp- och slängprodukt 

liksom utan här… det är nån slags mer substansbaserad musik. Låter det 

konstigt? Det bara kom nu… 

Henri: Jag förstår vad du menar. Så det är inte de här radio-hittarna som 

försvinner  och blir bortglömda om några år. 

Daniel: Nej, t.ex. så säljer vi inte CD-singlar över huvud taget. Det känns 

ovärt. Vi säljer hellre album med artister och grupper.  

Johan: Det var nog det. Tack! 
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BILAGA 3, INTERVJUER KONSUMENTER 

 

Repulsive Records 

Konsument Repulsive Records, Man, 20 år 

 

Johan: Hur gammal är du? 

Simon: 20 

Johan: Upplever du att den här butiken har ett speciellt koncept i form av 

inredning, musik eller andra saker? 

Simon: Det är ganska självklart när man går in. Alltså det är väl inriktat mest 

på ganska extrem musik och så, och det ser man väl också på folket som går in 

där, vilka som dras dit. 

Johan: Vad tycker du själv om det här konceptet med all inredning och 

musik? 

Simon: Ja, det passar ju mig. Så för min del tycker jag att det är bra. Det är… 

men visst det kan väl va, alltså på gott och ont, det kan va… ibland kan man 

tycka att det är lite väl smalt så att säga för det skulle kunna breddas till mer 

konsumenter men jag tycker att det verkar som den butiken går rätt bra ändå. 

Johan: Tycker det här koncepttänket är bra i allmänhet för skivbutiker? 

Simon: Alltså jag tror att det är liksom vissa kulturer och så som uppskattar 

skivor mer än andra. T.ex. då hårdrock är väl… överlag så säljs det mycket 

skivor, alltså i förhållande till hur många som lyssnar på det. Så det är väl en 

bra grej att satsa på ett sånt koncept. Det är ingen dum grej. 

Johan: Skulle du som konsument till och med betala extra för de här 

upplevelserna som man får då i det här konceptet? 

Henri: Alltså om det är en butik som är på nått sätt inriktad på just din 

musiksmak, är du beredd att… 

Simon: Offra extra pengar för att stödja en sån verksamhet? 

Henri: Precis… ja ungefär, eller för att bara själv kunna gå in där och känna 

att det är kul att handla just där. 

Simon: Ja, alltså. Det beror lite på. Just nu har jag lite småknapert med 

pengar så nu går man väl ofta på det billigaste alternativet. Men det är klart att 

man stöttar ju gärna ett sånt koncept så att säga.  
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Johan: Skulle du kunna förklara vad i just Repulsive som du uppfattar 

positivt? 

Simon: Det är… För det första tycker jag att han har en ganska bra balans 

mellan att han både får in nya skivor liksom, så fort de är aktuella så finns det 

alltid de senaste plattorna att köpa. Ja också att han köper in mycket begagnat 

så att man kan hitta lite av de där plattorna som man saknar till ett lite bättre 

pris kan man väl säga. Det är väl en bra grundtanke men sen som sagt så är det 

så att det är mycket av den musiken som han satsar på som passar min smak. 

Självklart så… nä men jag tycker det är bra så. 

Johan: Känner du att butikens utbud passade det här konceptet? 

Simon: Ja, absolut. Det är ju… Allting går hand i hand kan man säga. Som 

du prata också, det är ju dels då musiken som säljs och inredning och så vidare, 

alltså musiken som spelas i butiken och…. Han har i och för sig så en del av 

butiken som de säljer skräckfilmer och sånt där. Det är väl inte så mycket sånt 

jag köper men det går ju lite under samma koncept så att säga. Det är ju juste. 

Johan: Finns det några aktiviteter utöver skivförsäljning som du uppfattar 

positivt? Signeringar, skivspelningar och såna saker? 

Simon: Det har varit ett par signeringar som jag varit på faktiskt. 

Johan: Är det någonting som du tycker är bra? 

Simon: Jo det är det ju. Absolut. Det är ofta som jag som ung som 

konsument som köper skivor så är det väl mest lite också den här grejen att 

samla och en signering på en skiva är ju värd mer så att säga än utan kan man 

väl säga. Han har ju också haft, på Repulsive, såna här skivspelningar, såna här 

förhandslyssningar för vissa skivor. Men det är inget som jag varit på men det 

kan va kul om det är nånting som man gillar. Jag har inte vart där i alla fall. Jag 

har ingen aning om hur det riktigt ser ut. 

Henri: Tror du att såna aktiviteter höjer statusen på butiken? 

Simon: Det borde det göra. Det kanske inte höjer så jättemycket men det 

sänker ju definitivt inte i alla fall. 

Johan: Hur tycker du personalen i en skivbutik ska vara? Är det viktigt? 

Simon: Det är klart det är viktigt. Alltså, just på Repulsive då så har man, 

eftersom jag är typ stammis där eller vad man ska kalla det för, nä men så att 

man får en slags relation och man kan liksom står där och snacka lite skit och 

kolla och så säger han ”Har du hört den här plattan?” och så här. Han lite 

liksom vad jag gillar själv också så att han kan ju också rekommendera grejer 

om det är så. ”Har du hört den här plattan? Den här borde du kolla in.” och 
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sådär. Så tar man och provlyssnar på den, så det är klart det är viktigt med 

personal. Och i en sån här liksom mindre butik som är riktad till en viss 

målgrupp så blir det ju så att man får lite närmare relation tror jag än om det är 

mycket bredare. Om du t.ex. går in på skivavdelningen i Åhléns liksom. Det blir 

inte riktigt samma grej. Där står folk i kassan och sen väntar på att klockan ska 

ringa för att gå hem liksom. 

Johan: Vilka egenskaper tycker du allmänt personal ska ha i skivbutiker? 

Simon: Ja men… Ja vad ska man säga. Framför allt att veta vad det är för 

musik man pysslar med, vad man har för skivor inne och… ja men helt enkelt 

kunna rekommendera grejer och så. Som sagt för att dra parallellen igen till 

Åhléns så tror jag det är… alltså som de som står där i kassan har ingen aning 

om vad de säljer tror jag. Det är mer att de bara är satta på en position och sitter 

där och säljer. Det är ju inte… Man går in dit och frågar ”Är den här skivan 

bra?” men i en sån här liten butik så kan man gör det på ett helt annat sätt. Så 

det är väl den viktigaste egenskapen som man borde ha då tycker jag om man 

jobbar i en skivbutik. 

Johan: Skulle du kunna tänka dig att köpa saker med skivaffärens namn på? 

Typ egen merchandise som skivbutiken har? 

Simon: Nja, det är väl jag inte så jätteintresserad av kanske men jag ska inte 

säga att det är omöjligt heller. Det är det inte. Det beror ju på pris också. Det är 

väl klart att man skulle kunna… Jag skulle kunna göra det men det är inte det 

jag längtar efter.  

Johan: Kände du att det var bekvämt att vistas i butiken? 

Simon: Ja. 

Johan: Varför då? 

Simon: Ja men för det är lite som det vi pratade om det här konceptet. Hela 

grejen det är, du kollar på plattor och så spelar han skön musik i bakgrunden 

och sådär och glider omkring och kollar lite och sen som sagt just på det här 

stället så har de ju en bra kille som äger den så kan man stå och snacka lite med 

honom och sådär och sen kolla lite vidare och sådär så det är lite… ja det är 

ganska skön stämning. Jag kan va där inne liksom rätt länge och sen bara 

komma ut med nån platta sådär. Det är lätt att fördriva tid där på nått sätt 

tycker jag. 

Johan: Kände du dig också fri att se dig omkring i butiken och utforska det 

som fanns där? 
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Simon: Ja, det är ju en rätt liten butik så att du skulle egentligen kunna stå 

still och titta dig omkring så har du sett hela butiken. Men det är klart, det är… 

jo men det kändes… det är klart det är ju ja. 

Johan: Kände du att det var bekvämt att ta kontakt med personalen om du 

behövde hjälp eller så? 

Simon: Ja nu är det ju som sagt så att jag är väl mer eller mindre stammis 

där så att… så det är absolut inga problem. De har också en annan kille som 

jobbar där ibland och så.  Ja, han träffar jag också en hel del. De är bara två pers 

där. 

Johan: Kände du att stämningen i butiken gjorde att du kunde uträtta det du 

ville? 

Simon: När du går till en skivbutik så det ändå för att handla en skiva.  Så 

att det är… ja alltså stämningen i butiken gör inte att man t.ex. skulle köpa flera 

skivor utan det är väl. Jag går ditt för att köpa det jag vill ha. Ibland går jag t.ex. 

kan jag gå och vara rätt instängd och lyssna på mp3 liksom och då är det ju min 

stämning i musik så att… 

Henri: Vi säger t.ex. att du vill bara gå in i butiken och bara kolla upp 

nånting. Känner du dig bekväm i att gå runt i butiken och sen lämna butiken 

utan att du köper nånting? 

Simon:  Ja det har ju faktiskt hänt så att. Jaja, det är ju inga problem. 

Johan: Varför köper du i en skivbutik istället för t.ex. en internetbutik? 

Simon: Alltså jag köper väl lite både och. Det finns för och nackdelar. Jag 

tror att som jag sa tidigare, de flesta som köper skivor idag gör det för att samla 

och då är det inte lika lätt att man bara går och hittar… ”aa, men det här plattan 

vill jag ha” fast i en mer limiterad press liksom. Då är det inte alltid 

skivbutikerna räcker till. Jag köper grejer på internet också men jag föredrar ju 

att köpa i butik för det är lite annan känsla. Du går in i en butik och köper, du 

kollar omkring och sen äntligen hittar man det man vill ha. På internet hittar 

man ju faktiskt väldigt mycket man vill ha men ofta väldigt dyrt. För då är det 

oftast ebay och tradera och sådär med budgivning. Det är väl liksom ett sätt att 

ändå på nått sätt kunna få tag i svårare grejer men jag föredrar självklart att 

köpa i en skivbutik. 

Johan: Finns det några känslomässiga värden att handla i en skivbutik 

jämfört med att handla på nätet eller ladda ner musik? 

Simon: Det är väl stämningen. Just när man går i butiken och bläddrar i 

hyllan liksom och sen äntligen så hittar man nånting som man verkligen vill ha. 
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På internet då sitter du bara och skriver lite på ett tangentbord och sen hittar du 

väl oftast det du vill ha men kanske för ett dyrt pris liksom och sådär. Nä men 

det är en helt annan grej att gå i en butik. Det är klart roligast. Sen kan det va så 

att när man går i en butik också om man hittar en platta man vill ha så kollar 

man ännu mer, sen kan du hitta saker som inte är så jätteviktigt men ”det kan 

vara kul att köpa”. Och så blir det lite mer. Internet är oftast så att du köper just 

bara det som du vill ha. Här blir det lite mer så att du kollar omkring lite och 

rotar i hyllorna och sen hittar man lite smått och gott. 

Johan: Som du inte visste fanns kanske också? 

Simon: Ja, så kan det också va. Absolut. För som sagt när man sitter på 

internet så söker du på nånting specifikt. Här kan du hitta ja allting du kan se 

men ögonen liksom. 

Johan: Jättebra. Tack ska du ha. 

 

Konsument Repulsive Records, Man, 26 år 

 

Johan: Hur gammal är du? 

Konsument: 26. 

Johan: Upplever du att den här butiken har ett speciellt koncept i form av 

inredning, musik eller andra saker? 

Konsument: Aa, det kan man väl säga. Det tycker jag definitivt att de har. 

Johan: Vad är det för nått koncept? Vad är det för nått som du möts av? 

Konsument: Den är inte så gudfruktig den här butiken. Det är väl mycket 

satanistisk dödsmetall och vanlig black metal och så. Så det är väl det intrycket 

man får när man kommer hit. Det är inredningen också och musiken som spelas 

och så, för det mesta. 

Johan: Vad tycker du om det här konceptet? 

Konsument: Jag gillar det eller jag älskar det liksom. Jag vet inte riktigt vad 

jag ska säga mer. 

Johan: Tycker du att ett sånt här koncepttänk är bra i allmänhet för en 

skivbutik. 

Konsument: Ja, absolut. Det här är den bästa skivbutiken som finns i 

Stockholm. Det är bara för att de är så smala just. Men den är perfekt för mig. 

Jag köper typ bara skivor här om jag inte köper på nätet liksom. Då är det hit 

jag går. Så det tycker jag är skitbra. 
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Johan: Kände du att butikens utbud passar deras koncept? 

Konsument: Aa, definitivt. Det är ganska lätt om man inte hittar något och 

ber om att beställa in också så det är skithjälpsamma och sådär. De vet vad de 

snackar om så man får ju skitmycket hjälp och sådär. Det är skitbra. 

Johan: Finns det några aktiviteter utöver skivförsäljningen som du uppfattar 

positivt? Signering, spelning eller vad som helst som du kan komma på? 

Konsument: Ja, det är väl mest hemsidan då att man ser… den uppdateras 

ju dagligen så man ser mycket som händer, när de kommer nya skivor och sånt. 

Så att man inte behöver hålla koll så mycket själv. Aa, på spelningar också. I alla 

fall de som de säljer biljetter till. Men det gör de ju inte till alla. Så det är bra 

men sen i butiken kan man ju typ stanna och lyssna på plattor och sånt också 

men det brukar jag inte göra så mycket. Nån signering har jag inte vart på. Det 

är inte så ofta det händer. Men det är ju skitbra att de har i alla fall så ofta de 

kan. 

Johan: Hur tycker du personalen i allmänhet ska vara i en skivbutik? 

Konsument: De ska vara kunniga och veta vad de snackar om liksom. Och 

det är klart att när man jobbar i en sån här butik så kan man inte veta allt om 

alla subgenres inom hårdrock men han har väldigt bred kunskap ändå och sen 

så har han ju datorn så han kan alltid kolla upp och sånt. Det finns skitbra 

ställen på näten där man kan kolla upp såna grejer. Men det är det viktigaste 

liksom att de antingen vet vad det är, vilket band man pratar om eller så kan 

han kolla upp det väldigt snabbt och kolla vilka skivor de har släppt och så och 

om han kan beställa in det. 

Johan: Skulle du kunna tänka dig att köpa saker med skivbutikens namn på? 

Som merchandise för skivbutiken? 

Konsument: Aa… det är klart en tischa eller en sticker… t-shirt skulle man 

ju kunna tjacka. Det beror på hur loggan ser ut. 

Johan: Av vilka anledningar skulle du? 

Konsument: Mest för att stödja liksom. Eftersom man vet hur det är idag… 

hur det går för skivbutiker i allmänhet så tycker jag att det är ganska skönt 

och… jag gillar att den är här och det är därför jag köper skivor här. Jag köper 

ganska ofta för att stödja. Då skulle jag kunna köpa en tischa också utan 

problem. 

Johan: Kände du att det var bekvämt att vistas i butiken? 
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Konsument: Ja fan det är juste. Det är lite varmt men vafan. Det är juste för 

man kan bara stå och kolla på skivor så man bryr sig inte så mycket hehe. Det 

är ganska nice. 

Johan: Kände du dig fri att se dig omkring och utforska det som fanns där? 

Konsument: Ja fan, det är lite trångt men vad fan ska man göra. Det är inte 

så jävla billigt med lokal här inne. Man förstår det men det är helt okej. Han har 

inte för mycket grejer så det är helt belamrat. Det är ganska lätt att få en 

överblick och så kan man gå och kolla lite närmre på det som man vill ha, det 

som verkar intressant. Det tycker jag funkar helt okej. 

Johan: Kändes det okej att ta kontakt med personalen om du behövde hjälp 

och så? 

Konsument: Aja, absolut.  De är skithjälpsamma. Men jag brukar alltid kolla 

upp innan så jag inte frågar så ofta utan kollar upp mycket själv. Men de 

gångerna det händer liksom, frågar honom om han kan köpa in en skiva som de 

inte har. Brukar det alltid vara skitlätt. 

Johan: Kände du att stämningen i butiken gjorde så att du kunde uträtta det 

du ville? 

Konsument: Aja för fan. Man blir in the mood när de spelar plattor just. Det 

är inte så ofta man får höra stenhård hårdrock när man är ute och handlar. Så 

det är ganska nice. Man kommer in i en ganska bra stämning. 

Johan: Finns det några känslomässiga värden i att i en skivbutik jämfört 

med att handla på nätet eller ladda ner musik tycker du? 

Konsument: Ja, alltså jag handlar mycket skivor bara för det är som en 

hobby liksom att samla på också. Man älskar ju musiken såklart men det är ju 

just det att ha ett konvolut att bläddra i och så köper jag CD för jag tycker det är 

så jävla jobbigt att jaga efter LPs hela tiden. Det är därför jag samlar på CD 

skivor. 

Johan: Men kan inte du köpa det på CDON? 

Konsument: Jo, men det har inte lika bra utbud. 

Henri: Är det bara utbudet som spelar roll? 

Konsument: Det är lite olika. Dels spelar det ganska mycket roll för annars 

skulle man lika gärna kunna tjacka på nätet. Men det är inte bara utbudet utan 

det är leveranstid. Här får jag skivorna direkt, där måste jag vänta några dar. 

Just CDON tycker jag är ganska kass eftersom om man köper skivor på 

hemsidan har de aldrig i lager nästan utan de beställer från någon annan och 

det tar skitlång tid innan man får dem. Det är ganska kasst. 
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Johan: Sista frågan. Varför köper du skivor över huvud taget? 

Konsument: Jag samlar på dem. 

Johan: Tack så hemskt mycket. 

 

 

 

 

Konsument Repulsive Records, Man, 36år  

 

Johan: Upplever du att den här butiken har ett speciellt koncept i form av 

inredning, musik eller andra saker? 

Konsument: Ja det gör jag. Det tycker jag definitivt. 

Johan: Vad är det för nånting man möts av i den här butiken? 

Konsument: Det beror vem det är som går in tycker jag. Jag möts av en miljö 

jag lätt kan liksom förlika mig med. Andra kanske tycker att det är rörigt, 

mycket saker som de inte känner till och sådär. Det är ju en ganska nischad 

skivbutik. 

Johan: Vad tyckte du om det här konceptet som de har? 

Konsument: Kalasbra, för att det är nånting som behövs i den här stan 

tycker jag. 

Johan: Tycker du allmänt att de här faktorerna är viktiga för en skivbutik? 

Konsument: Det beror på i, just i den här nischade branschen ja, eller i den 

här nischade genren kanske jag ska säga, tycker jag det är. Det beror på, just i 

skivbutiker är det ju. Vad är man ute efter? I det här fallet så behövs nog det för 

att dra till sig den publik som faktiskt skulle kunna, ja dra nytta av det. 

Johan: Kan du försöka förklara vad i butiken som du upplever positivt? 

Konsument: Utbudet, servicen tycker jag är positivt. Framför allt kunnandet 

också hos personalen. 

Johan: Det här konceptet, passar butikens utbud i linje med konceptet? Är 

det i linje? 

Konsument: Ja, till 100 procent. 

Johan: Finns det några aktiviteter utöver skivförsäljning som du upplever 

positivt t.ex. signering eller spelningar och sånt där? 

Konsument: Just för butiken så tycker jag att det är positivt att man de facto 

kan sätta sig ner och ta en kopp kaffe och snacka lite skit med personalen och 
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lyssna på plattor istället för det rent strikta konsumerandet, inhandla det du ska 

ut. Utan kunna hänga runt lite. 

Johan: Hur tycker du personalen i en skivbutik i allmänhet ska vara? 

Konsument: Kunnig och intresserad av det de håller på med. Lite på samma 

sätt som en klädbutik där personalen, t.ex. jeans, de ska vara kunniga om jeans 

och veta och man ska kunna fråga ”Passar det här mig?”, ”Hur sitter det här?”. 

Det ska inte bara vara kränga en produkt och sen så bara få in pengar utan vara 

kunniga helt enkelt. 

Johan: Tycker du att de här svarar för det? 

Konsument: Ja, det tycker jag. Till 100 procent. 

Johan: Skulle du kunna tänka dig att köpa saker med skivbutikens namn på? 

Merchandise… 

Konsument: Ja, det skulle jag. 

Johan: Varför då? 

Konsument: Därför att för det första så är… tycker jag att det butiken gör för 

min hobby och den subkulturen är viktig så att till och börja med är det ett stöd 

om butiken själva skulle göra det, stöd rent finansiellt. Sen så också 

reklammässigt. För att sprida, ja ordet, loggan, hela konceptet så. 

Johan: Är det någonting som du vill visa att du identifierar dig med till och 

med? 

Konsument: Inte så mycket identifierar mig. Det ger jag faktiskt blanka i. 

Utan det är mer som en reklamgrej faktiskt och att jag tycker att det ska stödjas. 

Speciellt också i dessa tider när just skivbutiker har det faktiskt svårt. 

Johan: Kände du att det var bekvämt att vistas i butiken? 

Konsument: O ja. 

Johan: Varför då? 

Konsument: Jag trivs där. Jag går in så pass många gånger i veckan så det är 

ett ställe som man går förbi på väg till och från jobbet även fast jag inte letar 

efter nånting. Jag går in och snackar lite. 

Johan: Kände du dig fri att se dig omkring i butiken och utforska det som 

fanns? 

Konsument: O ja. 

Johan: Kändes det också bekvämt att ta kontakt med personalen om du 

skulle behöva hjälp? 

Konsument: O ja. 
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Johan: Kände du att den här stämningen i butiken gjorde att du kunde 

uträtta det du ville med hela konceptet och? 

Konsument: Ja, det tycker jag. 

Johan: Finns det några känslomässiga värden att handla i en skivbutik 

jämfört med att handla på nätet eller ladda ner musik? 

Konsument: O ja, jag laddar inte ner musik över huvud taget. Handla på 

nätet gör jag i enstaka fall när saker och ting är utgångna och inte går att få tag 

på på ett annat sätt. Annars prioriterar jag faktiskt att gå till butiken och se om 

de kan få tag på det åt mig även fast det blir dyrare. Jag tycker det är en 

oslagbar känsla att till slut på tag på ett fysiskt exemplar efter nånting man jagat 

efter och gå hem med det i en påse. Det är en viktig grej men så är jag ju 

samlare också så det blir ju lätt så då. 

Johan: Sista frågan. Varför köper du skivor över huvud taget? 

Konsument: Oj.. Musiken och sen också det är att jag samlar men det börjar 

och slutar med musiken. Och framför allt så tycker jag att man ska köpa skivor 

just för att kunna hålla såna här trevliga ställen igång och stödja subkulturen 

och artisterna som producerar tycker jag. Även om det går att göra genom 

betalning… alltså att betala för nerladdningar och sådär också. Jag tycker de är 

precis som en pub eller som ett vattenhål i vardagen där man kan gå. 

Johan: Hur gammal är du? 

Konsument: 36. 

Johan: Tack så mycket! 

 

 

Bengans skivbutik 

Konsument Bengans skivbutik, Man, 17år  

 

Johan: Upplever du att butiken har ett speciellt koncept i form av inredning, 

musik eller? 

Konsumenten: Just den här? 

Johan: Ja. 

Konsumenten: Ja, naturligtvis så gör väl de som de flesta andra butiker att 

de lägger upp det efter så att vi som kommer dit ska känna spontant att vi vill 
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köpa de billiga grejerna som ligger långt fram och så vidare. 

Originalprisskivorna är längt längorna och sådär. Det är väl tydligt. 

Johan: Vad tyckte du om det här konceptet? 

Konsumenten: Det passar mig ganska bra. Förra gången jag var här kom jag 

över kanske 6 – 7 skivor som jag liksom såg bara. 

Johan: Det här med musik och så, påverkar det dig också att de spelar en…. 

Konsumenten: Det beror på vad det spelas för musik. Idag så var det väl 

mer avskräckande än uppmuntrande sådär. Så då stack jag ut istället. Men 

annars kan det vara liksom… 

Johan: Betyder det att det är mycket viktigt? 

Konsumenten: Näe, jag tror inte att det är så allmänt så att folk bryr sig så 

mycket om det. Det kan vara att om det är något man verkligen inte tycker så 

mycket om så kommer man gå därifrån men om det är något man verkligen 

tycker om så får det en positiv inverkan. 

Johan: Men det här koncepttänket som butikerna har, tycker du att det är 

viktigt för en butik? 

Konsumenten: Ja, det måste jag väl säga. Det är väl ett sätt att profilera sig. 

Jag tror att det är ganska effektivt, framför allt men det är inte det som är 

viktigast, men det spelar nog roll. 

Johan: Kan du försöka förklara vad i butiken, om det är nånting som du 

uppfattar positivt i butiken? 

Konsumenten: Ja, just i den här butiken är det väl… Den är väl ganska 

välsorterad sådär, den har ganska brett utbud och så vidare. Vad som skiljer 

den här från många andra butiker är väl kanske att den håller mer jämnt klass 

över genrerna sådär. Det finns ett stort utbud av både jazz, world-music och 

liksom vanlig pop musik och en del hip-hop också. Det tycker jag är bra. Sånt 

uppskattar jag faktiskt. 

Johan: Tycker du att butikens utbud är i linje med det här konceptet som de 

försöker förmedla? 

Konsumenten: Jo visst, det är det. Ja helt enkelt. 

Johan: Finns det några aktiviteter utöver skivförsäljningen som du har 

uppfattat positivt? Det kan vara signeringar, spelningar och sånt där. 

Konsumenten: Jag har aldrig varit just här på nått sånt men på Bengans 

Göteborg har jag varit på nån spelning med signering, Detektivbyrån, ja det var 

väl lönsamt för de tror jag. Det var mycket folk som kom dit och liksom, det var 

trevlig stämning. 
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Johan: Skulle en aktivitet kunna i butiken som du gillar få dig att uppfatta 

butiken mer positivt? 

Konsumenten: Jo, det tror jag. 

Henri: Varför då? 

Konsumenten: Det blir väl så. Som den med Bengans i Göteborg så blev det 

ju så att jag, dels att man sammankopplar det jag kände när jag var där den 

gången med kanske alla andra gånger, men också är det väl att man är där ett 

tag man går omkring och kollar runt lite, man får en bättre bild av alltihopa. 

Johan: Hur tycker du personalen ska vara i en butik? 

Konsumenten: Jag gillar inte riktigt när man är alldeles för personlig sådär. 

Att man går fram och frågar mig vad jag tycker och tänker utan just när det 

gäller skivor vill jag gärna ta det lugnt och liksom spana efter nått fynd och så 

om jag behöver hjälp så vill jag såklart att det ska vara tillmötesgående sådär. 

Johan: Skulle du kunna tänka dig att köpa saker med skivaffärens namn på? 

Egen merchandise… 

Konsumenten: Nej. 

Henri: Och varför inte? 

Konsumenten: För att… just den här butiken känner inte jag har nån sån 

där… nånting som de står för speciellt eller nånting som jag vill gå omkring och 

gör reklam för. Det är väl inte riktigt nått.. ja på koncept är det det väl inte nån 

välgörenhetsbutik utan det är ju ett företag som finns för att tjäna pengar och då 

känner jag väl att göra reklam för de är inte riktigt min grej sådär. 

Johan: Kände du att det var bekvämt att vistas i butiken? 

Konsumenten: Ja, det är inte för trångt som det kan vara i många 

skivbutiker och det är, de känns lite personligt och inte sterilt på nått sätt. 

Johan: Kände du dig fri att se dig omkring i butiken och utforska det som 

fanns där? 

Konsumenten: Ja, jo det gjorde jag. 

Johan: Varför då? 

Konsumenten: Nämen det är som sagt, det är liksom ganska öppet och man 

kan lätt se från sida till sida. Men samtidigt är det väl inte så att man får nån 

torgskräck heller. Det är mer… jag vet inte… man vill nästan gå. Just jag letar 

väl efter… idag letade jag just efter speciella skivor och sådär så då blev det väl 

inte jättemycket så men hur jag känner mig allmänt när jag går in i en skivbutik 

som den här så är det så jag känner. 
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Johan: Kände du att det var bekvämt att kontakta personalen om du skulle 

behöva hjälp? 

Konsumenten: Ja, javisst. 

Johan: Kände du att stämningen gjorde att du kunde uträtta det du ville? 

Konsumenten: Ja, jo men jag letar efter skivor och hittade de inte och 

frågade. Det kändes naturligt och lugnt. 

Johan: Varför köper du i en fysisk skivbutik istället för en internetbutik? 

Konsumenten: Ja men det väl lite med att göra med speciella artister och 

sådär. Om man ska vara helt ärlig så innan FRA-lagen kom så var det inte från 

en skivbutik som musiken kom ifrån men fortfarande när det fanns mer 

tillgänglighet att ladda ner på internet och sådär så köpte jag i en skivbutik, 

skivor av de artister som jag tycker mest om just för att det är för att stödja dem 

och det är nånting för mig att bläddra i häftet och läsa texter och kanske några 

ord från artisten i sig och sådär. 

Henri: Varför är det just fysiska skivbutiker istället för t.ex. CDON och 

Ginza? 

Konsumenten: Nämen det handlar väl också om utbud. Ibland är jag väl lite 

smal och sådär kan man väl kalla mig och om jag letar efter en speciell artist 

så… jag är inte helt säker på om CDON har just allt det jag vill ha hela tiden och 

sen så är det naturligtvis en trygghet att gå och ta på skivan och känna ”Ja, det 

här kan jag köpa”. Gå till kassan och betala istället för osäkerheten att skicka en 

vara på internet eller beställa en vara på internet. 

Johan: Varför köper du skivor över huvudtaget? 

Konsumenten: Ja, nämen det är ju som jag sa… Det handlar väl om att det. 

Det är nått visst… om man jämför med att sitta vid datorn och lyssna på musik 

eller i mitt rum är det en ganska stor stereo och sådär och sätta på nån skiva 

riktigt högt och bara luta sig tillbaka, kanske öppna skivan och bläddra i den, 

det ger en mer närhet till artisten och som jag sa också som… jag köper skivor 

från de artisterna som betyder mest för mig, inte nödvändigtvis de som jag 

tycker gör absolut bäst musik men som verkligen betytt nånting och betyder 

nånting för mig och på så sätt så kan jag med en skiva ta det lugnt och slappna 

av och bara vara mig själv. 

Johan: Det var allt, tack så hemskt mycket! 

Henri: Sen så ålder? 

Konsumenten: 17. 

Bra tack så mycket 
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Konsument Bengans skivbutik, Man, 20 år 

 

Johan: Upplever du att butiken har ett speciellt koncept i form av inredning, 

musik eller andra saker? 

Konsument: Nej, inte speciellt så. 

Johan: Okej, tänkte du på musiken som de spelade där inne om det var 

nått… 

Konsument: Nä, inredningen, hur de byggt upp det och så mer än musiken. 

De har ju en bredd liksom det är självklart. Sen tycker jag de har lite alltså… 

Om man kollar på den mer moderna musiken, t.ex. Dub Step och lite så, då 

finns det inte alls mycket. Medans på internet så finns det hur mycket som 

helst.  

Johan: Allmänt då, tycker du de här faktorerna, det här koncepttänket är 

viktigt för en skivbutik i största allmänhet? 

Henri: Typ hur det ser ut, musiken de spelar… Liksom hela helheten. 

Konsument: Ja, det är klart. 

Johan: Skulle du till och med kunna betala extra pengar för att få de här 

upplevelserna jämfört med Internet… 

Konsument: Nej. 

Henri: Varför tycker du just att ett koncept är viktigt? 

Konsument: Ja, för att det är samma sak som om du kollar på en 

uteservering, där det är muggiga stolar och äckliga parasol så kanske du inte 

sätter dig där medans om det är fräscht… Det är likadant med en skivbutik, om 

de bara spelar fet musik och det ser fräscht ut därinne, det är klart man kanske 

tar en titt. 

Johan: Kände du att butikens utbud passade deras koncept? 

Konsument: Här inne? Nä, ingenting alls… 

Henri: Vi menar mer inredningen, om det passar till deras utbud? 

Konsument: Jaha okej, det tänkte jag faktiskt inte på. Alltså, jag tycker det 

inte är speciellt viktigt. Alltså så länge det är bra musik. Det kan vara hur 

muggigt som helst om det är fet musik liksom. 

Johan: Finns det några aktiviteter utöver skivförsäljning som du upplever 

positivt? Signering och spelning i butik? 
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Konsument: Jag har inte vart på mycket sånt. Men det är skitkul, alltså om 

det kommer ett band som jag lyssnar på som signerar plattor och sånt det är ju 

skitkul. Absolut. 

Johan: Hur tycker du personalen i en skivbutik ska vara? 

Konsument: Extremt musikintresserad. De måste älska musik och de måste 

verkligen ha ett intresse för det och brinna för det, annars så kan de ju sitta på 

ICA istället. 

Johan: Tycker du att de ska vara lite aktiva i bemötandet med dig eller letar 

du upp… 

Konsument: Det är klart, de är ju fortfarande säljare. Jag ska ju fortfarande 

gå därifrån med en platta minst. Så det är klart att de ska vara positiva, öppna 

och du vet. 

Johan: Skulle du kunna tänka dig att köpa grejer med skivaffärens namn på? 

Typ merchandise.. 

Konsument: Nej, fortfarande är det ju så, det är så jävla mycket bättre med 

internet, och det är lättare, det är billigare och det är ett större utbud. 

Henri: Sen en fråga angående aktiviteter. Om det är någon bra signering 

eller någon annan aktivitet som du går på i en skivbutik, uppfattar du den där 

skivbutiken mer positivt och kan tänka dig att gå dit och handla oftare? 

Konsument: Ja, det är klart. Det ligger i det undermedvetna. Helt plötsligt 

kan jag förknippa affären med en fet upplevelse. 

Johan: Kände du dig fri att se dig omkring i butiken och utforska det som 

fanns där? 

Konsument: Det var lite… jag lyssnar mycket på reggae och det var fyra 

hyllor med pop och rock, resten var liksom en DVD från 99 och lite så. Det var 

inte så jävla bra faktiskt. 

Johan: Kände du att det skulle vara bekvämt att ta kontakt med personalen 

ifall du behövde hjälp? 

Konsument: Det tänkte jag inte på heller. 

Johan: Kände du att stämningen i butiken gjorde att du kunde uträtta det du 

ville? 

Konsument: Det var inget som jag ville… där fanns inte det som jag ville ha 

så det fanns inget att uträtta riktigt. 

Johan: Finns det några känslomässiga värden av att handla i en skivbutik 

jämfört med att handla på nätet eller ladda ner musik? 
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Konsument: Det är självklart, om du liksom kan ha originalplattor, det är 

klart att det känns mer om du verkligen tycker musiken, du lyssnar på bandet. 

Det känns ju mer än att ha liksom en bränd CD, självklart. Men fortfarande så 

bränner jag ändå det. 

Henri: Men om du jämför med t.ex. CDON, du får samma vara om du köper 

på CDON eller Ginza? 

Konsument: Ja, men det är inte samma sak som att gå in och plocka ut det 

själv. 

Henri: Vad är det för skillnad? 

Konsument: Ja, där kan du gå in och leta och det blir en annan grej. Medan 

där får man ett brev att man har nånting på posten liksom. Det är inte samma 

grej riktigt.  

Johan: Hur gammal är du? 

Konsument: 20. 

Johan: Tack så hemskt mycket! 

 

 

Konsument Bengans skivbutik, Man, 66 år 

 

Johan: Upplever du att den här butiken har ett speciellt koncept i form av 

inredning, musik eller andra saker? 

Konsument: Nä, det är en utav de få riktiga skivaffärerna som, ursäkta 

uttrycket, som finns kvar i Stockholm. Och jag går hit speciellt för den här 

butiken. Jag bor i stan, men ändå, jazz framför allt. 

Johan: Pga. utbudet då framför allt? 

Konsument: Utbudet, de har framför allt jazz och klassisk musik men även, 

nu köpte jag t.ex. klassisk film, och det går inte att hitta längre… Ja, det är klart 

om man håller på med internet och allt sånt där så… Så jag har väl liksom då, 

om du tar då, de två sista så, nu hämtade jag upp en av Agatha Christies totala 

skivor, för det hade jag inte. 

Johan: Men så det är själva utbudet som du attraheras av? 

Konsument: Ja 

Johan: Inte själva miljön? 

Konsument: Jag attraheras ju av att köpa. Jag tycker inte om internet av den 

enkla anledningen att jag inte kan ta på grejerna och jag kan inte köpa med 
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ögonen. Det låter larvigt men det är så. Kan man inte ta på grejerna så känner 

jag inte för det. Och så har man alltid nån att fråga och så går jag alltid till den 

typ av affär som har… du har även en på Söder, jag kommer inte ihåg vad den 

heter. 

Johan: Pet Sounds kanske? 

Konsument: Ja, det är de som ligger där, du vet Katarina Bangata, 

Skånegatan, Bondegatan ja, där i hörnet. Det är också en sån där affär, de är 

kunniga, de kan fixa fram grejer och jag beställer hellre från en affär där jag kan 

beställa och det tar en vecka än att hålla på på Internet, för att till slut så 

småningom hitta det och sen så gillar jag inte internet heller. Det är inge kul. 

Johan: Finns det några andra aktiviteter utöver skivförsäljning som du 

uppfattar positivt? Som signering och spelningar och sådär. 

Konsument: Nämen det som hände här en gång var väl när det var skiv… 

jag kom inte hit därför men jag såg att det var skivans dag så jag kom hit och då 

var det ett band som lirade, det var jättekul. Jag stannade kvar en timme, det 

är… så det var ju kul. 

Johan: Hur tycker du personalen i en ska vara? 

Konsument: Kunnig, i övrigt spelar det ingen roll, jag menar det är ett freak 

som i alla andra specialaffärer och det gör ju att om det är… vad ska vi säga 

piercade tjejer från huvud till fötterna…  det spelar ingen roll va. De kan sin 

grej och det är det… de kanske inte skulle platsa att sälja franskt dammode på 

NK men det är inte därför jag går hit va. 

Johan: Vilka egenskaper tycker du att personalen i den här butiken… 

Konsument: Kunniga, hjälpsamma, fixar… de ordnar det. Jag gillar det. 

Johan: Skulle du kunna tänka dig att köpa saker med skivaffärens namn på? 

Konsument: Det vet jag inte. 

Henri: Vilka faktorer skulle kunna göra så att du köpte nånting, t.ex. med 

Bengans. 

Konsument: Jo men alltså det ska ju vara något som har med det att göra. 

Kanske typ som man gjorde när man var yngre, man köpte speciella skivfodral 

och sånt där. Det gör man ju inte längre, men nått som har med skivor och CD 

kanske. Om det står Sony eller Bengan på utsidan, det spelar väl inte så stor roll 

men kanske om jag är på det humöret, kanske en t-shirt. Kanske, det är inget 

sånt där jag skulle leta barnleksaker. 

Johan: Kände du att det var bekvämt att vistas i den här butiken? 

Konsument: Ja, nämen det är bra. Det är därför jag är här. 
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Johan: Varför det? 

Konsument: Nä men det är ett bra… display heter det väl på engelska… 

man hittar grejerna, det är bra avdelat och det ordning. Jag leta, förra gången 

jag var här, vilket var en vecka sen, då leta jag efter en utav Garners skivor. De 

hade visserligen bara två. Jag köpte bägge men de hittade jag direkt och det är 

det som jag menar. Det är inte omflyttat huller om buller. 

Johan: Kände du dig fri att se dig omkring i butiken och utforska allt som 

fanns och så? 

Konsument: Ja hehe. 

Johan: Kände du att det var bekvämt att ta kontakt med personalen om du 

behövde hjälp? 

Konsument: Ja. 

Johan: Kände du att stämningen i butiken gjorde att du kunde uträtta det du 

ville? 

Konsument: Jo men det är… det är den typ av butik där man tar… man 

kommer dit för att man är intresserad och då tar man ju det intryck man vill. 

Jag menar, jag går ju inte där för att det glittrar och att det drar in mig för att 

någon ger mig specialrabatt och rabatter för tillfällighet utan jag är här för ett 

syfte och det funkar. 

Johan: Finns det några känslomässiga värden av att handla i en skivbutik 

jämfört med att handla nätet eller? 

Konsument: Ja, det är kunskapen. Kunskapen, tillgängligheten. Och att det 

här med att ”hands on” som också är ett amerikanskt uttryck som jag gillar och 

det är det att jag kan känna på grejerna. Det känns riktigt, det är liksom… Det 

är ingenting som flippar över på nån sån här… på en data eller nånting. Det här 

blir mera helt annan upplevelse. Ja, det är det man söker lite vilket kanske man 

saknar i mångt och mycket idag. Likadant när man handlar kläder. Jag betalar 

hellre några kronor extra för att jag har någon som tar intresse av att ta mått 

eller fixa med mina grejer än att jag bara ska gå själv och rota och snacka med 

en fjortonåring som bara… hon vet ingenting. Då behöver jag inte gå dit. 

Johan: En sista fråga. Varför köper du skivor över huvud taget? 

Konsument: Därför att jag gillar skivor. Jag gillar… jag är uppvuxen med 

det och jag tycker det är också att ta på, det känns… jag kan inte heller ha det 

uppstoppat i ett band där det finns tio miljoner låtar att hålla på och leta reda 

på utan det är som att jag, jag har skivorna. Det är en del utav spelandet, 

samlandet. Det ingår i allt det här. Det är inte så mycket att äga. Jag kan 
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jättegärna låna men på nått sätt så är det här med att jag upplever kanske 

musiken mer genom en skivspelare än genom en dator då. Det är mera 

metalliskt, det är inge kul. Det är väl det. 

Henri: Sen måste vi ta din ålder också. 

Konsument: 66 

Johan: Tack så hemskt mycket. 

 

 

Sound Pollution Records 

 

Konsument Sound Pollution, Man, 33 år 

 

Henri: Okej, då börjar vi. Hur gammal är du? 

Konsument: 33. 

Henri: Tycker du att butiken har ett speciellt koncept i form av inredning, 

musik eller andra saker? 

Konsument: Alltså just den här butiken? 

Henri: Ja, just den här butiken. 

Konsument: Ja, jag upplever att de har ett visst koncept. 

Henri: Hur skulle du beskriva det? 

Konsument: Men det är väl… vad ska man säga… det är väl tydligt att de 

inriktar sig på en viss publik som kanske lyssnar på tyngre musik. 

Henri: På vilket sätt ser du det? 

Konsument: På själva inredningen, jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket 

på det egentligen. Ja, det är mörkt där inne kanske. 

Johan: Och musiken man hör också då? Det som de spelar. 

Konsument: Jag är inte där så himla ofta men jag skulle anta att det är så. 

Henri: Vad tyckte du om det här konceptet? Passar det dig? 

Konsument: Ja till viss del. 

Henri: Tycker du att det speglar det se säljer på ett bra sätt också? 

Konsument: Ja, det tycker jag. 

Henri: Tycker du att de här koncepten, alltså det här tänket bakom det, är 

viktigt när man utformar en skivbutik? 
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Konsument: Alltså jag tror det, speciellt nu när folk inte köper så mycket 

skivor så att det är nog den här typen av specialinriktade skivaffärer som 

kanske, ja, fyller någon funktion och sådär. För de är det nog viktigt att 

profilera sig sådär. 

Henri: Skulle du kunna tänka dig att betala extra för just för de här extra 

upplevelserna? Om det är en skivbutik som t.ex. ser väldigt bra men är lite 

dyrare, skulle du välja den istället ändå? 

Konsument: Nej, det skulle jag nog inte göra. Alltså du menar att jag skulle 

betala mer per skiva? 

Henri: Ja, eller skulle du kunna tänka dig att du skulle betala mer för en 

skiva, alltså att det skulle kunna bli så ändå? 

Konsument: Nej, jag tror inte det faktiskt. 

Henri: Kan du försöka förklara vad i butiken som du uppfattar som 

positivt? Vad har de lyckats med tycker du? 

Konsument: Det känns skitsvårt att svara på. Jag vet inte riktigt vad jag ska 

svara på det. 

Henri: Finns det några aktiviteter förutom skivförsäljning som du tycker är 

positivt med skivbutiker, t.ex. signeringar eller spelningar? Brukar du gå på 

sådana grejer? 

Konsument: Jag brukar aldrig gå på det men det är möjligt att… jag är ändå 

lite äldre så jag kanske inte är så intresserad av att signera skivor… eller få 

skivor signerade och sådär. Jag kan tänka mig att om man är yngre och är 

mer… då är det nog. 

Henri: Tror du att någon aktivitet skulle kunna få dig att se skivaffären mer 

positivt? T.ex. om det var ett bra band som… 

Konsument: Som spelade i affären eller nånting? 

Henri: Ja, eller hade en signering. 

Konsument: Absolut, det tror jag. 

Henri: Hur tycker du att personalen i en skivbutik ska vara? 

Konsument: Kunnig om den typen av skivor de säljer. Alltså om det är som 

här inne så förväntar jag mig att de här som jobbar här kan mer om den här 

musiken än jag kan. 

Henri: Är det viktigt? 

Konsument: Jag tycker att det kan vara ganska viktigt för då kan man få 

veta saker som man inte visste liksom. Få mer tips och sådär. Det är absolut 

viktigt. 
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Henri: Vilka egenskaper tycker du att den här butiken har? Eller hur 

uppfattar du att de hade för egenskaper när du vara inne i butiken? 

Johan: Personalen alltså. 

Henri: Ja, personalen, precis. 

Konsument: Jag vet inte, jag sa bara hej liksom. 

Henri: Skulle du kunna tänka dig att köpa saker med nån skivaffärs namn 

på? 

Konsument: Ja, det tror jag eller… ja, det skulle jag väl. Teoretiskt sätt skulle 

jag nog kunna tänka mig att göra det men jag skulle nog inte göra det. 

Henri: Av vilka anledningar skulle det kunna vara? 

Konsument: Kanske ett skivbolag i så fall. Jag skulle kunna tänka mig att det 

skulle kunna vara så att en skivaffär står för en slags identitet som man vill… 

som man kan visa upp eller nånting. Jag skulle nog kanske inte, vad ska man 

säga, göra det. 

Henri: Kände du att det var bekvämt att vistas i butiken? 

Konsument: Absolut, jag tycker det alltid det är skönt när det är ganska 

mörkt. För då känner man inte sig så uttittad. Sen så tyckte jag att personalen 

var bra för att… ja, de lät en vara ifred i nån mening. Om man behöver hjälp 

kan man komma och… Ja, det kändes bekvämt och så. 

Henri: Och du kände dig fri att se dig omkring i butiken och utforska grejer? 

Konsument:  Ja. 

Henri: Kände du att det vara bekvämt att ta kontakt med personalen om du 

skulle behöva hjälp? 

Konsument: Mmm, ja visst. 

Henri: Kände du att stämningen i butiken hjälpte dig att uträtta de saker du 

ville göra i butiken? 

Konsument: Det är svårt. Jag var inne en så kort stund. Jag vet inte… Jag 

hittade inte det jag letade efter. 

Henri: Varför köper du i en fysisk skivbutik istället för t.ex. på internet? 

Konsument: Nu letade jag efter en tröja i och för sig. Men jag kan säga så att 

jag köper inte speciellt mycket skivor längre som jag gjorde förut men nu så har 

jag väl funderat på att börja köpa skivor igen av den enkla anledningen att 

IPRED-lagen har gjort så att jag inte har laddat ner musik på ett tag. Jag tror att 

jag kommer att börja köpa lite mer skivor. 

Henri: Och varför just i en fysisk skivbutik istället för t.ex. en internetbutik? 
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Konsument: Jag skulle kunna köpa det på nätet också egentligen. Absolut. 

Det är enklare egentligen. 

Henri: Av vilka anledningar skulle du kunna köpa… ser du några 

känslomässiga värden i att köpa i en fysisk skivbutik? 

Konsument: Inte så mycket. Jag tror att man måste, de som har skivaffärer 

över huvud taget, måste nog tänka lite längre. Nätmarknaden, det är helt klart 

mycket enklare, billigare och det finns inte så mycket anledningar att kanske 

personalen kan saker, så att man kan prata med dem. 

Henri: Det var allt. Tack så mycket! 

 

 

Konsument Sound Pollution, Man, 18 år  

 

Johan: Hur gammal är du? 

Konsument: 18 

Johan: Upplever du att den här butiken har visst koncept i form av 

inredning, musik eller andra saker? 

Konsument: O ja. Det skiljer sig mycket från t.ex. Bengans häruppe. De här 

är mer inriktade på hardcore och punk. 

Johan: Och hur ser man det i det du möts av i butiken? Är det nån speciell 

musik? Är det schlagermusik? 

Konsument: Det är nån form av hårdare musik än vanligtvis. Det är det som 

kännetecknar… 

Henri: Märker man av det på inredningen? 

Konsument: Ja, det är betydligt mörkare här än på Bengans t.ex. 

Johan: Vad tycker du om det här konceptet? 

Konsument: Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det behövs mer såna här 

butiker. 

Johan: Tycker du allmänt att de här faktorerna är viktiga för en skivbutik? 

Konsument: Ja, det tycker jag. 

Henri: Varför är de viktiga? 

Konsument: Just de här faktorerna? 

Henri: Inredning, musik o… 

Konsument: Om man t.ex. går förbi butiken ser man att det är annorlunda. 

Det drar en form av connection att ”det här är kanske min skivbutik”. 
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Johan: Kan du försöka förklara vad i just den här butiken som du upplever 

positivt? Om du får säga vad du vill… 

Konsument: Nä men det är att de har ett så stort utbud av LP:s och lite mer 

musik som är svårare att hitta som t.ex. större skivbutiker som Åhléns. 

Johan: Det här konceptet för att återgå till det, stämmer butikens utbud med 

det här konceptet? 

Konsument: Ja. 

Johan: Finns det några aktiviteter utöver skivförsäljningen som du uppfattar 

positivt? Det kan vara t.ex. signeringar eller spelningar i butik. 

Konsument: Ja det är väl att de … om man utgår från butiken då eller? 

Johan: mmm 

Konsument: Nä men det är ofta mycket planscher och sånt där om 

kommande spelningar och sånt där. 

Johan: Brukar du gå på de här spelningarna? 

Konsument: Ja det gör jag, så länge ekonomin tillåter så. 

Johan: Och det gillar du? 

Konsument: Ja. 

Johan: Hur tycker du att personalen i en skivbutik ska vara? 

Konsument: Hjälpsam, kunnig, mycket kunskap om genrerna och så där. 

Det duger för mig bara de kan. 

Johan: Svarar butikspersonalen här på de kriterierna? 

Konsument: Ja, det tycker jag faktiskt. Det är hjälpsamma och så där. 

Johan: Skulle du kunna tänka dig att köpa saker med skivaffärens namn på? 

Alltså merchandise för Sound Pollution. 

Konsument: Ja, om jag hittar något riktigt snyggt så. Nånting som… 

Johan: Skulle du kunna förklara av vilka anledningar du skulle kunna köpa 

merchandise? 

Konsument: Ja om det är… är det de med själva loggan på eller? 

Johan: Ja, det är det. 

Konsument: Anledningen är väl att uppmuntra andra att gå och köpa här. 

Ungefär så. Reklam om man säger så. Det är väl den enda anledningen till att 

jag skulle kunna tänka mig köpa en tröja då med Sound Pollutions logga på. 

Just för att andra ska komma och köpa LP och stödja. Det är ingen stor kedja. 

Det är väl bara Stockholm som har Sound Pollution tror jag. 

Johan: Kan det vara nån form av identifiering om man går runt med deras 

märke? Nånting man identifierar sig med eller nått? 
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Konsument: Ja, det skickar väl signaler att man lyssnar lite mer på hårdare 

musik. Metal och sånt där, det är väl därför tror jag. 

Johan: Kände du att det var bekvämt att vistas i butiken? 

Konsument: Ja, det tycker jag alltid när jag går hit. 

Johan: Varför då? 

Konsument:  Nej, men man känner sig hemma på något sätt. Det är 

likasinnade och allt sånt där. Det känns bra. 

Johan: Kände du dig fri att se dig omkring i butiken och utforska det du 

ville? 

Konsument: Ja, o ja. Jag går runt flera timmar här så det är… 

Johan: Var det också bekvämt att ta kontakt med personalen om du ville 

det? 

Konsument: Ja, absolut inge problem. 

Johan: Kände du att stämningen i butiken gjorde att du kunde uträtta det du 

ville, alltså när man tänker på det där med koncepttänket och hela alltet. 

Stämningen och… 

Konsument:  Ja. 

Johan: Finns det några känslomässiga värden av att handla i en skivbutik 

jämfört med att handla på nätet eller att ladda ner musik? 

Konsument: Den stora känslan är väl det känns… nä men hur ska man 

förklara… dels att man sponsrar själva artisten mer än om man laddar ner och 

det är väl en viss känsla i att äga själva CD:n, att man alltid kan ha den där, för 

det har man inte t.ex. om man laddar ner så om hårddisken kraschar eller nått, 

då har man nån form utav säkerhet man kan luta sig tillbaks på. 

Johan: Men det finns ju butiker på nätet som ofta kan erbjuda ett lägre pris 

till och med, med samma vara, alltså fysisk CD, t.ex. CDON… 

Konsument: Ja, ibland så har de inte allt man vill ha och då kan man alltid 

gå och titta i butiken för de har ju nästan det. Sen känns det just säkrare att ha 

CD:n i handen än att… 

Johan: Sista frågan. Varför köper du skivor över huvud taget? 

Konsument: Nä men det är tillbaks till att det är en säkerhet. Det är väl 

ingen status men det är väl en form utav… 

Johan: Tack så hemskt mycket. 
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Konsument Sound Pollution, Man, 21 år 

 

Johan: Hur gammal är du? 

Konsument: 21. 

Johan: Upplever du att den här butiken har ett speciellt koncept i form av 

inredning, eller musik eller något annat? 

Konsument: Det är väl mest hårdrock och sen är det förberett och allt 

möjligt. 

Johan: Märker du av nån form av inredning som stämmer överens med den 

här musikstilen? 

Konsument: Jag vet inte om det ska vara några industriella grejer, det har 

jag ingen aning om. Jag tänker inte på det så mycket.  

Johan: Det kanske är svårt att uttala sig om, men vad tyckte du om det här 

koncepttänket? 

Henri: Allmänt hur det ser ut i butiken, vad tycker du om det? 

Konsument: Funkar, jag brukar inte bry mig så mycket om hur butiken ser 

ut, så länge jag kan köpa det jag vill ha. 

Johan: Men med andra ord, du tycker inte de här faktorerna är viktiga? 

Konsument: Nä. 

Johan: Kan du förklara nånting som du uppfattar positivt med just den här 

butiken? 

Konsument: Jag hittar väl det mesta jag lyssnar på. Och det är väl mest 

dödsmetall och lite blandat, power metal och en del hardcore, punk och sånt 

där. 

Johan: Finns det några aktiviteter utöver själva skivförsäljningen som du 

uppfattar positivt t.ex. signering eller spelningar eller så? 

Konsument: De har ju sånt men det är ingenting jag brukar aktivt delta i. 

Johan: Hur tycker du personalen ska vara i en skivbutik allmänt? 

Konsument: Hjälpsam, frågar kunderna lite i butiken och sådär. 

Johan: Tycker du om att det är bra att de är lite aktiva liksom, frågar dig när 

du kommer in eller? 

Konsument: Jag tycker inte om när folk är för på. Jag vill kolla själv först, sen 

kan jag be om hjälp. 

Henri: Är det viktigt att personalen har de egenskaperna? 

Konsument: Ja, de måste ju kunna lite i alla fall. Det är lite jobbigt om man 

skulle hitta nått och ville få hjälp. Man kan be om tips säkert också av olika 
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musiksmaker. Det är lite jobbigt om personalen inte kan nånting men det gör 

inte så jättemycket om de inte kan nånting heller. 

Henri: Bara de har bra grejer? 

Konsument: Ja. 

Johan: Tycker du att de här inne svara för det, alltså att de är det du tycker 

är bra personal? 

Konsument: Ja, de brukar vara bra. 

Johan: Kände du att det var bekvämt att vistas i butiken? 

Konsument: Ja, det är lugnt stämning. Det är inte så högljutt, lite 

bakgrundsmusik, det funkar. 

Johan: Kände du dig fri att se dig omkring, utforska det som fanns? 

Konsument: Ja, ja det är bara ränna runt. 

Johan: Kände du också att det var bekvämt att ta kontakt med personalen? 

Konsument: Ja, det funkar skitbra. Det är ju bara att fråga. De är trevliga, 

lugna. 

Johan: Varför köper du i en fysisk skivbutik istället för en internetbutik? 

Konsument: Du menar att om jag beställer eller köper elektroniskt eller 

beställer hem? 

Henri: Ja, varför du köper i en fysisk skivbutik istället för de andra 

alternativen? 

Konsument: För att ibland orkar jag inte vänta på att skivan ska komma hem 

om man beställer en skiva och att köpa elektroniskt är bara att man har filen på 

datorn… jag vet inte… jag gillar att ha det fysiskt hemma… en kopia 

fortfarande och jag vill inte bränna ut det. 

Johan: Sista frågan. Varför köper du skivor över huvud taget? 

Konsument: Dels så tycker jag om musik. Jag vill på nått sätt stödja 

artisterna. De mesta pengarna brukar gå till skivbolagen just nu. Jag skulle 

hellre att mer pengar går till själva artisten. 

Johan: Du laddar inte ner musik? 

Konsument: Jag laddar ner först och sen lyssnar jag på det. Sen går jag och 

köper det om det är bra. Annars så slänger jag det. Så är det. Ofta lyssnar jag på 

MySpace. Där brukar de ha jävligt bra skivor. 

Johan: Tack ska du ha. 


