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Abstrakt 
 
 
Uppsatsens titel: ”Man kan höra musiken bara man ser omslaget” – en kvalitativ studie om 
vinylskivans specifika drag i en digital tid. 
 
Engelsk titel: ”You can hear the music just by looking at the album cover” – a qualitative 
study on the record’s specific features in a digital era. 
 
Författare: Lisa Lanå Bolin 
Termin: Vårterminen 2015 
Handledare: Patrik Åker 
 
 
 
Syftet med denna uppsats är att erhålla en fördjupad förståelse för de karaktäristiska drag som 

användare upplever att vinylskivan har i en tid av digitala strömningstjänster. Därför har två 

frågeställningar formulerats som behandlar vilka kvaliteter som användare tillskriver mediet 

och vilka praktiker som de upplever är relaterade till det. Det teoretiska ramverket som 

underbygger denna uppsats är främst Jay David Bolters och Richard Grusins (1999) 

remedieringsteori och tanken om att medier står i en dialektisk relation till varandra och att 

det gör att vi tillskriver dem olika kvaliteter. Tillkommer gör även, bland andra, John Durham 

Peters och Eric W. Rothenbuhlers (1997), Lee Marshalls (2014) och Steve Jones och Martin 

Sorgers (2011) teoretiserande av vinylskivan och tillhörande praktiker. Den metod som ligger 

till grund för studien är den kvalitativa forskningsintervjun. Tre intervjuer har genomförts 

med olika användare. I intervjuerna framkom det att användarna stakar ut vinylskivans 

kvaliteter genom att kontrastera den mot digitala medier. Bland dessa framkom att 

vinylskivan upplevs ha ett mer levande och intimt ljud och som tillsammans med det stora 

fysiska formatet erbjuder en audiovisuell upplevelse. Vinylskivan upplevs som ett 

helhetskoncept med en trippel historicitet som refererar till produktionsögonblicket, dess eget 

åldrande och dess föregående ägare. De praktiker som användarna upplever att vinylskivan 

bjuder in till var dels ett aktivt samlande och dels en njutningsfylld interaktion med 

grammofonen där själva medieringen bejakas. 
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1.0 Inledning 
	  
	  
Att nya och digitala mediers uppkomst har lämnat avtryck både i det offentliga samhällslivet 

och människans individuella mediebruk råder det ingen tvekan om. De senaste åren har 

präglats av snabba teknologiska förändringar som numera tillåter mediekonvergens. Frågor 

om mediespecificitet kan därför anses ha passerat sitt utgångsdatum i en tid där den digitala 

teknologin omformar de traditionella sätten att titta på teve, läsa en tidning eller lyssna på 

musik (Kittler, 1999, se Gitelman 2006, s. 3; Snickars, 1997). En ny tjänst som har 

uppkommit till följd av digitaliseringen och som har varit delaktig i den här reformen är 

strömmandet av medietexter. Strömningstjänsterna inkluderar teve- och filmtittande och 

musiklyssnande och görs via plattformar som har en arkivarisk karaktär – användaren kan på 

laglig väg söka efter önskat historiskt eller livesänt material. Det här fenomenets effekter 

återspeglas bland annat i försäljningen av CD-skivor som rasar (Ifpi). Denna utveckling är 

dock inte speciellt chockerande då det är både billigare, enklare och mer ”tidseffektivt” 

(Skågeby, 2011, s. 2) att lyssna på musik via strömningstjänster som Spotify, Soundcloud och 

iTunes för att nämna några. I fjol stod den digitala försäljningen för 83,8 procent av den totala 

musikförsäljningen (Ifpi). Trenden tycks följa vad Dominik Bartmanski och Ian Woodward 

(2015, s. 5f) benämner som den teknologiska utvecklingens linjära narrativ där 

musikuppspelningen i vissa fall har förbättrats och lyssningspraktikerna har underlättats till 

följd av de digitala tjänsterna.  

 

Mitt i denna digitala guldålder tycks dock vinylskivan ha fått en renässans från att nästan helt 

ha konkurrerats ut när CD-skivan gjorde intrång på marknaden 1983, då den gick från 40 

procent till 1 procent under det följande decenniet i antalet marknadsandelar (Bartmanski, 

Woodward, 2015, s. 5). År 2010 gjorde den dock ett rejält uppsving och var då det enda 

växande musikformatet i en annars nedåtgående trend av fysiska musikmedier. Att ett analogt 

medium ökar i en digital tid motsäger helt enkelt den teknologiska utvecklingens linjära 

narrativ. 

 

Om det inte är en avancering av tekniken som är av central betydelse när människor skall 

lyssna på musik är det intressant att undersöka vilka andra faktorer som är avgörande och vad 

som driver människor att gå tillbaka till gammal teknik när den är dyrare, mer tidskrävande 

och mindre flexibel. Att vinylskivan inte bara har överlevt utan även ökar i försäljning tycks 

vara en indikation på att den har andra kvaliteter än dess digitala motsvarigheter. 
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Med avstamp i Jay David Bolters och Richard Grusins (1999) remedieringsteori menar jag att 

det finns anledning att studera gamla medier i ljuset av nya, då nya mediers uppkomst kan 

resultera i att vi omförhandlar våra relationer till deras förlagor. De menar att medierna 

positioneras mot varandra och för att de äldre medierna inte skall bli obsoleta, omgestaltar vi 

dem (Bolter, Grusin, 1999, s. 5, 15). Därför utgår denna uppsats ifrån att medier inte har ett 

inneboende väsen utan i stället att deras kvaliteter och egenskaper ständigt omförhandlas och 

skapas i användningen med dem och i takt med att nya medier uppstår eller utvecklas. 

Medierna står med andra ord i en dialektisk relation till varandra. Med anledning av detta 

finns det motiv att undersöka hur vinylskivans används och vilka kvaliteter som användare 

tillskriver den och hur detta skapar dess karaktäristiska drag. Därför görs i denna uppsats en 

kvalitativ intervjustudie som via tre intervjuer söker erhålla en fördjupad förståelse för 

vinylskivans1 attraktionskraft. Musiklyssnandet är i förändring. Det är av såväl 

medievetenskaplig relevans att förstå vinylskivans attraktionskraft som av samhälleligt 

intresse att förstå när människors kulturella praktiker förändras. 

2.0 Tidigare forskning 
	  

Musik är en klassisk konstform med en lång och rik historia vilket föreslår att dess betydelse i 

människans liv är tidlös även om dess mening har skiftat kontextuellt. Som ett resultat av dess 

historiska närvaro i människans liv finns det omfattande forskning om musik och denna har 

bedrivits utifrån olika ämnen som medievetenskap, sociologi och musikvetenskap. Det här 

avsnittet inleds därför med en översikt av några av de områden som har präglat forskningen 

vilket kommer åtföljas av en mer konkret genomgång av de områden som min studie ligger 

nära. Avslutningsvis ges en sammanfattning av den tidigare forskningen och hur min studie 

positioneras gentemot den.    

Inledningsvis har kulturindustrin utgjort ett område till vilken bland andra Jim Rogers (2013) 

och David Hesmondhalgh (2007) har bidragit. Denna typ av forskning har karaktäriserats av 

ett fokus på kulturproduktion- och konsumtion, och i Hesmondhalghs fall hur denne har 

förändrats sedan 1980-talet och uppkomsten av digitala medier. Medan Hesmondhalgh med 

utgångspunkt i politisk-ekonomiska teorier har redogjort för bland annat ägandestrukturer och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I denna uppsats kommer fortsättningsvis endast vinylskivan att nämnas för att underlätta läsningen. 
Grammofonen kommer dock inte exkluderas då den och vinylskivan förutsätter varandra, utan den kommer 
behandlas i de fall den nämns i intervjuerna. Det kommer inte heller göras någon skillnad mellan olika 
skivformat och storlekar som EP, LP, 10” eller 7” om det inte nämns i intervjuerna.  
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lagar har Rogers diskuterat hur digitaliseringen har omformat musikindustrin och inte 

nödvändigtvis till det negativa.   

Ett andra område som har behandlats i relation till musikforskningen är studiet av subkulturer. 

Denna typ av forskning är sprungen ur en cultural studies-tradition där forskare generellt har 

intresserat sig för olika subgrupper, identitetsskapande och ”ungdomars kulturella 

uttrycksmedel” (Fornäs m.fl. 1987, s. 36). Här har man utöver själva musiken även studerat 

klädstilar, frisyrer och andra fysiska attribut. En av de forskare som har varit tongivande inom 

detta område är Simon Frith som med verk som Sound effects. Youth, leisure, and the politics 

of rock ’n’ roll (1983)  och Performing Rites: on the value of popular music (1998) har 

studerat det som annars har förkastats som lågkultur - rockgenren, ungdomar och subkulturer, 

samt populärkultur. Även Johan Fornäs, Ulf Lindberg och Ove Sernhede (1988/1989) har 

skrivit in sig i en sådan tradition genom att bland annat ha följt och intervjuat musikband med 

syftet att förstå musikens roll för dem samt att bredda förståelsen och upphöja statusen för 

rockgenren och dess producenter och konsumenter.  

2.1 Musikens betydelse i människans liv 

 
Ett tredje område som har präglat musikforskningen och som likt subkulturforskningen 

ansluter till en cultural studies-tradition är musikens betydelse i vardagen och vad den betyder 

för människor både i form av att vara en organisatorisk och strukturerande kraft men också en 

som styr känslor, humör och konstruerar både individuella och kollektiva identiteter. Tia 

DeNora (2000/2011, s. 7) har bland andra studerat hur musik används och vilken roll den 

spelar i människans vardagliga liv. Via etnografiska undersökningar och intervjuer 

framkommer det att musiken har en aktiv roll i att hjälpa användare att ändra sitt humör. 

Musiken fungerar som en enhet som reducerar stress och trötthet och är ett verktyg som 

erbjuder medel för att strukturera känslor, motivation, lust, handling och graden av energi 

(DeNora, 2000/2011, s. 53). 

Även Hesmondhalgh (2013) har studerat musikens betydelse för användare. Till skillnad från 

DeNora tar han dock inte lika tydligt utgångspunkt i vardagsbegreppet och hur musiken 

strukturerar den, utan fokuserar mer på hur och varför musik blir betydelsefullt för människor 

på ett generellt plan. Rent metodologiskt gör han både fallstudier och intervjuer med 

människor om deras erfarenheter av musik och deras musikpraktiker. Han analyserar även 

olika musikgenrer och för i Bourdieus efterdyningar diskussioner kring hög- och lågkultur.  
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2.2 Teoretiserandet av digitala och analoga musikmedier 

	  
Ett fjärde område är teoretiserandet av de medier som musiken som konstart i regel kräver. 

Här har intresset legat på distributionen av musiken och vad det har för inverkan på 

musikupplevelsen. Denna forskning ligger nära det ovanstående avsnittet om musikens 

betydelse för människan och hennes vardagliga liv. Inom detta område har Steve Jones (2002) 

varit verksam och betonat vikten av att undersöka distributionen av musik för att förstå olika 

publiker och deras musikupplevelser. Medan Jones har behandlat musiklyssnande via Internet 

har Michael Bull (2005, s. 344) inriktat sig på iPoden och hur den ger användare nya 

möjligheter att styra sina upplevelser av tid och rum i urbana miljöer. Han har intervjuat 

användare om deras vardagliga upplevelser och erfarenheter av iPoden och hur det blir 

meningsfullt att lyssna på musik via den. Vad som framgår av hans studie är att informanterna 

betonar fördelen med mp3-spelares flexibilitet och mobilitet, att det lagras massiva mängder 

musik i medier som är lättviktiga och därför enkla att ta med sig på resor till och från 

arbetsplatser och skolor till exempel (Bull, 2005, s. 347). På så vis bidrar iPoden till att luckra 

upp gränserna mellan dikotomierna privat/offentlighet och arbete/fritid (Bull, 2005, s. 353). 

Även om digitaliseringen har medfört att mycket av forskningen har centrerats kring praktiker 

kopplade till digitala och mobila musikmedier finns det ändå studier om analoga medier i en 

digital tid. Jörgen Skågeby (2011) har bland andra gjort en komparativ studie mellan 

kassettband och digitala spellistor för att undersöka vilka egenskaper de har envar och vilka 

de gemensamt delar. Han syftar till att i synnerhet förstå vilka sociala umgängesvärden som 

kan kopplas till dem och han utgår därför från frågor om hur dessa påverkas av den tekniska 

utvecklingen av medierna och vilka värden som består i skiftet mellan gammalt och nytt 

(Skågeby, 2011/2014, s. 2). Via teoretiska reflektioner kommer han fram till att dagens 

kassettbandskultur remedierar praktiker kopplade både till den tidigare kassettbandskulturen 

och till digitala strömningstjänster. Han menar att analoga och digitala medieteknologier- och 

praktiker samspelar och influerar varandra. 

Vinylskivans överlevnad på marknaden har också, om än i begränsad omfattning, teoretiserats 

i brytpunkten mellan analogt och digitalt. Dessa teorier återkommer jag dock till i teoridelen. 

2.3 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

	  
De studier som här har redogjorts för täcker olika områden inom forskningen om 

musikmedier och användningen av dem. För det första har vi den forskning som har behandlat 

musikindustrin och för det andra det område som har fokuserat på subkulturer, populärkultur 
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och ungdomar. För det tredje har vi den forskning som har inriktats på hur musiken har 

inbäddats i vardagslivet och hur och varför användare lyssnar på musik. Här gav jag exempel 

från DeNora och Hesmondhalgh. Min studie liknar deras i det avseendet att de hämtar 

kunskap i subjektens uttalade upplevelser och hur de tillskriver musik olika betydelser. De 

utgår dock inte från distributionsteknologins betydelse för musikupplevelsen. Då mitt fokus 

ligger på själva vinylskivorna vars betydelse i en digital tid jag ämnar förstå genom att ta del 

av användarnas erfarenheter av dem finns här en tydlig åtskillnad mellan våra studier. 

 

Att studera själva mediet har dock Bull (2005) gjort vilket leder mig till det fjärde området. 

Min studie liknar hans i det avseendet att den hämtar kunskap i subjektens upplevelser av 

deras mediebruk. Vad som är intressant med hans analys är att informanterna betonar 

egenskaper som flexibilitet och mobilitet i relation till mp3-spelare vilka står i direkt kontrast 

till grammofonen som varken kan påstås vara mobil eller flexibel då den är stationär och 

kräver viss underhållning. Det här förstärker ytterligare ett antagande om att vinylskivan har 

andra kvaliteter som attraherar användare. Däremot fokuserar Bull på digitala musikmedier 

vilket inte är vad som huvudsakligen åsyftas i denna uppsats även om vinylskivan kommer 

relateras till strömningstjänster och digitala medier i den mån de behandlas i intervjuerna. 

I val av fenomen ligger min studie även nära Skågebys (2011) komparativa studie av 

kassettband och digitala spellistor. Han finner olika kvaliteter som tillskrivs respektive 

medier. Dock har han hämtat sin kunskap i filosofiska reflektioner och utifrån begrepp som 

bruks- och bytesvärde. Medan reflektioner och analyser likt Bulls och Skågebys är befogade 

och adderar centrala insikter till vetenskapen är det likväl viktigt att hämta kunskap hos 

användarna och förstå deras upplevelser och erfarenheter av vinylskivor. 

Vad användarna tillskriver analoga medier för kvaliteter i en digital tidsålder och vad det har 

för inverkan på musik- och lyssningspraktiker finns det alltså begränsad forskning om. Här 

finns således en kunskapslucka att fylla vilket leder mig till syftet med denna uppsats till 

vilket jag nu vänder mig. 
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3.0 Syfte och frågeställningar 
	  

Denna uppsats utgår ifrån en tanke om att det mediespecifika inte är något statiskt och bundet 

till en medieessens utan att det i stället är något som skapas i användningen av mediet och att 

det är dynamiskt och omförhandlas i takt med ett skiftande medielandskap. Därför syftar 

denna uppsats till att förstå vinylskivans karaktäristiska drag i en tid av digitala musikmedier 

och strömningstjänster och vad det är som driver människor att gå tillbaka till äldre teknik. Ur 

detta har två frågeställningar utmejslats för att nå en djupare förståelse: 

 

• Vilka kvaliteter tillskriver användare vinylskivan? 

• Vilka praktiker upplever användare är kopplade till vinylskivan? 

 

Med kvaliteter avses de egenskaper som användare tillskriver vinylskivan både som objekt 

men också i termer av ljudkvalitet, uppspelningsfunktioner osv.. Med praktiker avses de 

handlingar som inkluderar vinylskivan eller är relaterade till den. 

4.0 Teori 
	  
I detta avsnitt redogörs för de teorier som skall utvecklas samt vara till hjälp för att erhålla en 

förståelse för vinylskivans mediespecifika drag. Inledningsvis ges en redogörelse för 

remedieringsteorin. Därefter följer två stycken varav det ena behandlar kvaliteter som olika 

teoretiker finner hos vinylskivan och det andra behandlar olika praktiker som är kopplade till 

vinylskivan. Avslutningsvis ges en teorireflektion.   

 

4.1 Mediespecificitet och skiftet mellan gammalt och nytt 

	  
I denna uppsats undersöks det mediespecifika hos gamla medier i form av vinylskivan och hur 

det konstrueras i relationen till nya medier i form av digitala strömningstjänster. Med hänsyn 

till Lisa Gitelmans (2006, s. 1) diskussion om nya och gamla medier bör här kort nämnas att 

alla medier en gång har varit nya och så även vinylskivan. Gitelman (2006, s. 2f) menar att 

anledningen till att just digitala medier så starkt betonas som nya är för att de generellt anses 

vara ultimata. Mediehistorien har nått sitt slut, den linjära vägen som medieteknologierna har 

utvecklats längs har nått sin fulländning i de digitala medierna. Detta historiska och 

teknologiska perspektiv förutsätter att utveckling per automatik är ekvivalent med förbättring 

och framsteg. Den ökade försäljningen av vinylskivor föreslår dock att ett sådant antagande 
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inte kan stå outmanat och att ett ”gammalt medium” kan erbjuda andra kvaliteter än de 

digitala tjänsterna. Detta kan bero på att vi omförhandlar våra relationer till äldre medier till 

följd av de digitala mediernas uppkomst i en remedieringsprocess. 

Remedieringsteorin författad av Jay David Bolter och Richard Grusin (1999) behandlar 

mediernas förhållanden till varandra och hur detta förhållande påverkar utformningen av dem. 

De menar att nya medier aldrig uppstår eller existerar i vakuum utan att de alltid förhåller sig 

till andra medier. Vad som är nytt med nya medier är de sätt som de remedierar äldre medier, 

det vill säga den näring som har hämtats hos dess förlagor och samtida konkurrenter i 

utformningen av det. Detta kan i sin tur leda till att de äldre medierna påverkas och förändras 

tekniskt och/eller uttrycksmässigt. Remedieringsprocessen är således dialektisk och vad som 

uppdagas i den är hur medierna kan representera världen.   

Hur ett medium uppfattas förändras alltså ständigt i förhållande till det samtida 

medielandskapet och på så vis står Bolter och Grusin för en icke-essentialistisk syn på medier. 

Även Noël Carroll (1985, s. 8f) har ett liknande resonemang där han menar att det inte är ett 

mediums fysiska natur som determinerar dess väsen då medier består av olika enheter som i 

sin tur fyller olika funktioner. I stället menar han att det är hur människan använder medierna 

som har en avgörande betydelse för dess specifika karaktär. Här bör väl ändå nämnas att 

medier har olika fördelaktiga funktioner, men detta innebär inte att dessa är huggna i sten och 

inte kan förändras antingen i den tekniska utformningen, i dess uttryckssätt eller i 

uppfattningen av dem. 

Remedieringsprocessen sker enligt vad Bolter och Grusin (1999) benämner som 

remedieringens dubbla logik vilket betecknar hur medierna pendlar mellan att förstås som 

hypermediala och transparenta (Bolter & Grusin, 1999, s. 4-20). Dessa två nyckelbegrepp 

inom remedieringsteorin avser huruvida medieringen av ett innehåll bejakas eller döljs.  

Transparensen som är den ena representationsstilen, betecknar osynliggörandet av själva 

medieringen (Bolter & Grusin, 1999, s. 4-20). Det här ger åskådaren illusionen av att befinna 

sig framför det innehåll som representeras, det framställs som en direktlänk till verkligheten. 

Bolter och Grusin (1999, s. 24f) menar att medier har olika förmågor att lyda under denna 

logik där till exempel filmen och fotografiet har mer fördelaktiga funktioner för att dölja 

själva medieringen. Gitelman är inne på ett liknande spår där hon menar att alla mediers 

framgång i viss mån grundas på teknologins transparens ”in favor of attention to the 
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phenomena, ”the content”, that they represent for users’ edification or enjoyment” (2006, s. 

6).  

I Remediation (1999) menar Bolter och Grusin att transparens är vad som åtrås högst av 

användare, att det utgör ett kulturellt ideal. I senare skrifter har dock Grusin ändrat sin 

ståndpunkt angående transparensidealet och tonat ner dess betydelse som det slutgiltiga målet 

för mediernas utveckling. Han menar dels att medieringen av 9/11 i teve resulterade i ett 

kulturellt motstånd gentemot vissa typer av omedelbarhet då åskådarna måste ha viss 

beredskap för otäcka och autentiska bilder (2004, s. 21f). Dels menar han att uppkomsten av 

mobila medier har omformat remedieringens logik och skapat nya ideal. Dessa menar han är 

obegränsad anslutning, mobilitet och ständig närvaro och att samtidens transparens 

karaktäriseras av ett ändlöst flöde (Grusin, 2009, s. 65).  

Motsatsen till omedelbarhet är hypermedialitet. Hypermedialitet betecknar bejakandet av 

medieringen. I motsats till transparens ges här kanske flera representationer samtidigt och 

eventuellt via flera, olika medieformer. Bolter och Grusin skriver att ”In the logic of 

hypermediacy, the artist […] strives to make the viewer acknowledge the medium as a 

medium and to delight in that acknowledgement” (1999, s. 41f). Även om medieteknologin 

inte är märkbar under medieringen måste användaren ofta trycka på olika knappar för att 

komma vidare. Hypermedialitet kännetecknas nämligen av interaktion och det är användaren 

som avgör hur medieringen skall fortgå. Ett musikexempel på hypermedialitet kan vara att 

lyssna på Spotify där tjänsten kräver att användaren trycker vidare för att spela musik 

samtidigt som denne ständigt hänvisas till nya artister, nya funktioner och nya användare. 

Själva musikmedieringen växelverkar med andra visuella och auditiva representationer och 

blir således fragmenterat vilket är karaktäristiskt för hypermedialitet.  

Transparens och hypermedialitet existerar dock inte självständigt och uteslutande utan beror i 

hög grad av varandra (Bolter & Grusin, 1999, s. 6). De menar att när ett nytt medium uppstår 

med bättre förutsättningar för att ge autentiska representationer kommer denna funktion ändå 

dra uppmärksamhet till själva medieringen och teknologin som sådan. Efter att ett medium 

har standardiserats kommer dock medieringen normaliseras och det hypermediala övergå till 

transparens. Ett medium pendlar således mellan hypermedialitet och transparent och ibland 

existerar dessa samtidigt.  

Remedieringsteorin används i denna uppsats för att belysa min syn på medier och att 

vinylskivan som står i fokus för denna undersökning inte besitter statiska kvaliteter. I stället 
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vill jag motivera min uppsats utifrån denna teori och att uppkomsten av nya medier, i det här 

fallet digitala och framför allt strömningstjänster, gör att användare tillskriver äldre medier 

andra kvaliteter och att dessa är förhandlingsbara. Den används också för att transparens och 

hypermedialitet är två begrepp som utgör verktyg för att förstå vinylskivans attraktion. Då 

vinylskivan kräver andra lyssningspraktiker än strömningstjänster kan dessa två begrepp, 

utefter informanternas utsagor, erbjuda möjligheter för att erhålla en djupare förståelse för hur 

de använder vinylskivan i relation till dess digitala och mobila motsvarigheter. 

Med det sagt innebär inte detta att vad jag kommer komma fram till i denna uppsats är en 

universell och tidlös sanning, då dessa kvaliteter och specifika drag i sin tur kommer att 

omförhandlas i takt med att nya teknologier uppstår. Vad jag förhoppningsvis kan svara på 

med hjälp av remedieringsteorin är vad användare tillskriver analoga medier som vinylskivan 

för kvaliteter och hur det konstruerar dess mediespecifika drag i en tid av digitala 

strömningstjänster. 

4.2 Teoretiserandet av vinylskivan 

4.2.1 Kvaliteter 

	  
Bartmanski och Woodward (2015) har via intervjuer med musikproducenter och dj’s samt 

semiotiska analyser av vinylskivan konkretiserat kvaliteter som de menar återfinns hos 

vinylskivan samt praktiker som omger den. De menar att vinylskivans materiella natur har en 

estetisk dragningskraft som i sin tur kräver vissa specifika kulturella praktiker (Bartmanski & 

Woodward, 2015, s. 7). 

 

På grund av att användaren bokstavligen kan se spåren i skivan uppfattas ljudet som 

autentiskt. Det autentiska ljudet skapar en intimitet mellan artisten och användare. Detta är 

också anledningen till att de menar att vinylskivan sammanfattar den senmoderna tiden och 

människans sökande efter autenticitet och mening i en digitalt dominerad och varufierad värld 

(2015, s. 19) och det skall bli intressant att se om det finns befogenheter för att dra sådana 

slutsatser i intervjuerna med användarna om deras motiv till att lyssna på vinylskivor.  

 

Steve Jones och Martin Sorger (1999) har en teori om att vinylskivan har höga estetiska 

kvaliteter. På grund av dess stora format har LP-konvolutet utgjort den mest synliga 

musikförpackningen av alla musikmedier. De menar också att 60-talets musikgenrer har varit 

en bidragande faktor till att vinylskivans konvolut tillsammans med musiken erbjuder en 

audiovisuell upplevelse (Jones & Sorger, s. 77). Den psykedeliska rocken bidrog nämligen till 
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mer kreativa och kaosartade omslag som upplevdes avspegla musiken. Konvoluten blev 

således att uppfattas som en del av musikupplevelsen.  

 

Konvoluten har också varit en viktig del för banden i att skapa ett övergripande koncept och 

marknadsstrategi. Vidare menar de att köpare är väl bevandrade i visuella stilar och att de i 

vissa fall har bättre kunskap om det än om själva musiken – och på så vis blir konvoluten 

viktiga då de kan locka impulsköpare vilket skall bli intressant att ha i åtanke i min studie och 

se om konvoluten kan vara avgörande för ett inköp av en vinylskiva (Jones & Sorger, s. 84).  

 

John Durham Peters och Eric Rothenbuhler (1997) har teoretiserat skillnaderna mellan 

vinylskivan och CD-skivan. De menar att vinylskivan är ett indexikalt spårsystem medan CD-

skivan är ett symboliskt. En sådan förklaring finner de i mediernas teknologiska struktur där 

vinylskivan bär på fysiska spår av sin referent, det vill säga musikbandet eller artisten. 

Vinylskivan erbjuder således en länk till originalinspelningen vilket de menar är av central 

betydelse för musikupplevelsen. CD-skivan däremot är en symbol som saknar ett logiskt 

samband med originalinspelningen, den är nämligen bärare av digital information vilket gör 

upplevelsen mindre levande. Musiken är kodad i ettor och nollor vilket ger musiken en 

arbiträr och konventionell betydelse. På så vis tillåter vinylskivan lyssnaren att förenas med 

något svunnet, något som en gång har existerat vilket gör den till en reproduktion till skillnad 

från CD-skivan som inte har något gemensamt med originalinspelningen vilket gör den till en 

rekonstruktion. Vinylskivan erbjuder alltså lyssnaren tillgång till ett historiskt ögonblick. Den 

här historiciteten är dock dubbel då författarna även menar att skivorna samlar dammkorn i 

ljudspåren och får skråmor vilka är tecken på användning (1997, s. 258). När en gammal 

skiva spelas med knaster från dammkornen, reproduceras således ljudet av dess fysiska 

historia vilket gör den än mer åtråvärd. Durham Peters och Rothenbuhler (1997) tar således 

ställning för att musikupplevelsen är starkt sammankopplad med det medium som musiken 

kodas i.  

 

Här kan Gitelmans (2006, s. 5) resonemang om att människor inte bara erhåller kunskap om 

det förflutna via medierepresentationer, användningen av dem blir också en konfrontation 

med den historiska kontext som mediet är en del av adderas. 

4.2.2 Praktiker. 

 

Bartmanski och Woodward (2015, s. 16) menar i likhet med Skågeby att vinylskivan är ett 

musikformat som bär på sociala värden då själva bytandet av skivor och införskaffningen av 
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dem skapar kulturella ideal. De skriver att vinylskivans fysiska objekt kräver aktiva, 

ritualiserade praktiker som hyllar själva lyssnandet och där en sådan sak som att användaren 

måste vända på skivan för att höra samtliga spår gör denne medveten om mediets 

övergripande struktur (2015, s. 8). Att lyssna på vinylskivor kräver helt enkelt fysiska 

handlingar vilket synliggör mediets närvaro. 

 

Dessa ritualiserade praktikerna inkluderar även ett noggrant val av vilken skiva som skall 

avlyssnas, att förbereda lyssnandet, att vända på skivan, att byta och köpa dem, ja det är 

praktiker som är specifika för vinylskivan menar dem. De menar också att vinylskivan är 

producerad för att lyssnas i sin helhet från första till sista låten, det är ett koncept och skivan 

är gjord för att läsas som en bok som är uppdelad i kapitel. Vidare menar Bartmanski och 

Woodward (2015, s. 20) att det är av betydelse för vilken musik som skall avnjutas där album 

som producerades före CD-skivans uppkomst 1983 värderas högre av användare att lyssna på 

eftersom de producerades analogt och därför var avsedda att avlyssnas analogt, detta är ett sätt 

att komma närmare artisten. Musik som produceras idag är alltså svårare att veta hur den är 

avsedd att lyssnas då så många musikmedier samexisterar i dagens medielandskap och där 

den mesta musiken produceras digitalt.  

 

Att själva skivsamlandet är starkt förknippat med vinylformatet menar även Lee Marshall 

(2014). Det beror främst på att vinylformatet är större än CDn men också för att dess 

materialitet, till skillnad från immateriella musikformat, tillåter att dess historia ristas in i 

konvolutet. Influerad av Benjamin har han en teori om samlingsprocessen och som han delar 

upp i tre delar. Dessa benämner han som ordnandet, ägandet och begäret. Ordnandet 

betecknar själva akten av att ordna och sortera skivorna och skapar intima band mellan 

samlaren och varje individuellt objekt. Detta ger varje skiva en mening. Skapandet av intima 

band är meningsfullt för samlaren och därför tenderar de att omorganisera sina skivor då varje 

sådan akt skapar nya band mellan samlaren och objektet (Marshall, 2014). Ägandet, vilket 

utgör den andra delen i samlarprocessen, skapar pliktkänslor hos samlaren och detta 

karaktäriserar relationen mellan denne och skivan. Att samla är således ett jobb som kräver 

ansvarstagande och som skänker ägaren mening. Den tredje aspekten är begäret menar 

Marshall. Detta betecknar en stark åtrå hos samlaren at hela tiden införskaffa nya guldkorn till 

samlingen. Marshall (2014) menar att samlaren lider av neofili, det vill säga en stark kärlek 

efter att införskaffa nya objekt och detta grundas på att samlaren inte har fri tillgång till 

önskade skivor. Viktigare än att införskaffa nya skivor är att planera vilka som önskas 

införskaffas, och att åtrå den skivan i dess frånvaro i samlingen (Marshall, 2014). Det här 
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bygger också på det faktumet att ovanliga skivor är svåra att förvärva vilket utgör en del i den 

här åtrån. Om all musik var tillgänglig skulle det här begäret försvinna eftersom det inte 

skulle finnas något motstånd mellan att vilja ha och att kunna få, Marshall (2014) menar 

nämligen att processen av att införskaffa skivor i många fall är viktigare än själva ägandet. 

4.3 Teorireflektion 

	  
Gitelman (2006, s. 9) har kritiserat Bolter och Grusin för att ha tillskrivit medierna egen agens 

i Remediation (1999). Visst finns det tendenser i deras bok som ger ett intryck av att medierna 

är viljestyrda och strävar efter olika stilistiska uttryckssätt. I Gitelmans (2006, s. 9) fotspår 

antar jag att Bolter och Grusin inte menar att medierna har egna intentioner utan i stället att 

det är lättare att skriva på det viset då den ”riktiga” agensen är oöverskådlig och 

svårdefinierbar. I den här uppsatsen studerar jag hur användarna skapar vinylskivans 

mediespecifika drag i hur den används i kontrast till ströminingstjänster, men visst är fler 

människor (ägare, designers, entreprenörer, företag) och tekniska dimensioner inblandade i 

den processen. Vidare finns det ytterligare en komplikation som här bör reflekteras över och 

det är att Bolter och Grusin (1999, s. 14) menar att remedieringsteorin främst är avsedd för 

och applicerbar på visuella medier. Att vinylskivan är ett auditivt sådant är inte nödvändigtvis 

ett problem utan kan i stället utveckla teorin till att inkludera fler medier och andra 

medieformer.  

 

Att använda remedieringsteorin medför som skrivet tidigare, en dynamisk syn på medierna 

där deras mediespecifika drag förhandlas i relation till andra medier. Ett sådant perspektiv är 

inte helt förenligt med Rothenbuhlers och Durham Peters (1997) teorier om vinylskivan där 

de delvis ger uttryck för ett essentiellt synsätt och där vinylskivans specifika drag beskrivs 

som ett resultat av tekniken. I linje med remedieringslogiken tänker jag att anledningen till att 

Durham Peters och Rothenbuhler och övriga teoretiker har kunnat formulera sådana tankar är 

för att de skrevs i en digital tid. De författade sin artikel 1997, det vill säga drygt tio år efter 

CD-skivans uppkomst och i brytpunkten mellan analogt och digitalt. Att jag nu kan 

genomföra en liknande studie torde indikera att vi befinner oss i en ny brytpunkt, det vill säga 

en övergång från fysiska objekt till immateriella sådana.  
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5.0 Metod 
	  
	  
I det här avsnittet kommer denna studies metodologiska tillvägagångssätt redogöras för. 

Inledningsvis beskrivs studiens vetenskapliga perspektiv och hur jag förhåller mig till 

användarnas utsagor. Därefter beskrivs urval, genomförande, etiska överväganden som måste 

beaktas och slutligen ges en metodreflektion och möjliga felkällor som behöver reflekteras 

över. 

5.1 En tolkande ansats 

	  
Detta är en tolkande studie. Det empiriska materialet i denna uppsats utgörs av användarnas 

egna upplevelser av vinylskivan. För att kunna producera kunskap utifrån dessa 

förutsättningar krävs att jag tolkar subjektens utsagor. På det viset ansluter denna studie till en 

hermeneutisk tradition vilket går hand i hand med vissa ontologiska och epistemologiska 

antaganden. 

 

Hermeneutiken grundas nämligen på tolkningar av mänskliga handlingar och resultatet av 

dem (Gilje & Grimen, 1992/2007, s. 174). I mitt fall innebär det att tolka användarnas 

musikpraktiker och hur resultatet av dem, det vill säga skapandet av vinylskivans specifika 

drag kan förstås i en digitalt dominerad tidsålder. Följaktligen bygger denna studie på en sorts 

metatolkning där jag kommer behöva tolka en värld som redan är tolkad av användarna (Gilje 

& Grimen, 1992/2007, s. 175). Att utgå från aktörernas egna beskrivningar har kritiserats av 

forskare som Durkheim till exempel då han var av uppfattningen att människor ofta har 

felaktiga uppfattningar om sin omvärld (Gilje & Grimen, s. 176). I den här studien är det just 

subjektens upplevelser och uppfattningar som är viktiga att komma åt vilket förankras i tron 

på att det är i hur användarna tillskriver vinylskivan egenskaper och hur de använder den som 

skapar dess mediespecificitet.  

	  

5.2 Den kvalitativa forskningsintervjun som metod 

	  

Den kvalitativa forskningsintervjun är en metod som är fruktbar att använda när en vill förstå 

hur fenomen och världen upplevs av informanterna och utifrån det utläsa och utveckla 

meningar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17). I och med att syftet med denna uppsats är att 

erhålla en fördjupad förståelse för musiklyssnares beteenden och attityder till vinylskivan är 

intervjuer en lämplig metod. Här utgår man ifrån att människor handlar efter de premisser de 

håller för sanna, deras uppfattningar om omvärlden kommer få dem att agera på ett visst sätt 
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och det är dessa premisser som eftersöks i forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

42). Likt andra metoder är syftet att producera kunskap och i forskningsintervjun sker 

kunskapsproduktionen i mötet mellan forskaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 18). Med andra ord kommer min prestation i intervjuerna vara delaktig i och avgörande för 

den kunskap som skapas och dess kvalitet. 

 

Till skillnad från kvantitativa undersökningar som finner kunskap i det generella eftersöks 

sanningen i det specifika i forskningsintervjun. Målet är att göra en djupdykning i 

intervjupersonens värld och erhålla en förståelse för hur hen upplever denna. Detta görs 

genom att forskaren uppmuntrar informanten till att ge breda och djupa beskrivningar för att 

kunna göra en tolkning av centrala meningar i informantens liv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

43). Intervjuaren skall försöka erhålla fakta men också latenta meningar hos informanten. 

Dessa meningar kan vara svåra att komma åt enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 45) men 

kan uppmuntras med följdfrågor och en viss naivitet hos intervjuaren.  

 

I denna studie kommer halvstrukturerade intervjuer att genomföras. Det innebär att 

intervjuaren följer en förberedd intervjuguide med teman som skall behandlas med förslag på 

frågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Situationen kan dock kräva att en hoppar mellan 

olika teman eller att andra ämnen uppstår som kan anses vara värda att följa upp. 

Intervjuguiden är således inte fix och fast utan skall fungera som ett hjälpmedel för 

intervjuaren. I denna studie är det främst två teman som skall avhandlas och det är de 

kvaliteter som tillskrivs vinylskivan och de praktiker som omger den. Enligt trattmodellen 

kommer intervjuerna inledas med relativt öppna frågor för att sedan smalna av till mer 

konkreta sådana (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146). I slutet av denna uppsats återfinns en 

bilaga med intervjuguiden som användes. 

5.3 Urval 

 

I denna studie kommer tre individuella intervjuer att genomföras. I och med att jag inte önskar 

uttala mig om en specifik grupps förhållande till vinylskivan utan användare generellt finns 

det anledning att intervjua en så rik samling människor som möjligt med hänsyn till olika 

erfarenheter och bakgrundsvariablar som kön, ålder och yrkesgrupp till exempel för att erhålla 

ett rikt analysmaterial. För att hitta möjliga informanter valde jag att gå till Mickes skivor2 på 

Långholmsgatan 20 i Hornstull. Den är en av två butiker som ägs av Micke sedan 1996. Jag 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Se http://mickes-cdvinyl.se/  



	   18	  

ställde några frågor till honom angående den ökade vinylförsäljningen och om det var nya 

köpare som hade åstadkommit ökningen eller om det var gamla köpare som hade kommit 

tillbaka. Han svarade att i viss liten mån var det gamla köpare som hade kommit tillbaka men 

att det främst var unga människor som kom för att köpa vinylskivor, det vill säga nya köpare. 

Detta innebär att de nya köparna inte bara köper nyproducerade skivor utan att de inhandlar 

vinylskivor i second hand butiker också. Jag ansåg därför att två unga informanter skulle 

kunna representera denna skara nya köpare men jag var också intresserad av att få med en 

person som har lyssnat på vinyl väldigt länge. Jag frågade därför Micke om han hade tips på 

sådana flitiga vinylköpare som skulle vara villiga att ställa upp på en intervju och av honom 

fick jag två tips. Den tredje informanten var bekant med en av de andra två. 

  

Det kriterium jag hade satt upp för möjliga informanter var att de skulle lyssna på vinylskivor 

förhållandevis kontinuerligt men jag hade inte satt upp något kriterium för användning av 

digitala musikmedier då jag tänkte att även om informanterna inte använder sådana har de 

säkerligen föreställningar om dem. Det visade sig senare att alla informanter hade 

erfarenheter av digitala musikmedier som de lyssnade på ibland eller ofta. Nedan följer hur 

informanterna kommer betecknas samt lite information. 

 

Klas, man, 29 år. Uppvuxen och bosatt i storstad. Lyssnar på vinylskivor och via Spotify. Har 

lyssnat på vinylskivor i cirka 8 år.  

 

Tomas, man, 59 år. Uppvuxen och bosatt i storstad. Har lyssnat på vinylskivor hela sitt liv. 

Lyssnar på CD-skivor ibland.  

 

Helena, kvinna, 24 år. Uppvuxen på landsbygd, bosatt i storstad. Lyssnar på vinylskivor och 

via Spotify. Har lyssnat på vinylskivor i cirka 6 år.  

 

Informationen som här har getts inkluderar ålder, kön och uppväxtort. Musiklyssnandet 

kommer inte att analyseras i förhållande till den här bakgrundsinformationen då jag inte söker 

uttala mig om olika gruppers musiklyssnande. Även om det inte går att tala om mångfald med 

ett sådant här litet urval, anges bakgrundsinformationen här för att visa att det i alla fall finns 

en liten variation bland informanterna.  
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5.4 Genomförande 

	  
Hansen (1998b, s. 271) beskriver att det finns vissa fördelar med att genomföra intervjuerna i 

informanternas hem då många uppfattar det som en trygg plats vilket bidrar till en lugn miljö 

utan yttre störande faktorer. Det finns också en fördel med att informanterna kan visa sina 

eventuella samlingar och betydande album om intervjun genomförs hemma hos dem. Därför 

genomfördes samtliga intervjuer i informanternas hem. Kvale och Brinkmann (2009, s. 144) 

betonar vikten av att inleda och avsluta intervjun på ett tydligt sätt. Intervjuerna inleddes 

således med att jag kort berättade om mig själv och studies syfte. Jag berättade att 

intervjuerna skulle bandas men att deras namn skulle anonymiseras samt att studien är ett 

kandidatarbete som genomförs utan kommersiella intressen. Intervjuerna följde mer eller 

mindre intervjuguiden där frågorna varierade mellan att vara öppna, specifika och 

sonderande. Uppföljningsfrågor ställdes också. Intervjutiden varierade mellan 35-50 minuter. 

Jag avslutade med att fråga om de hade några funderingar. Efter intervjuerna transkriberades 

de i sin helhet och förbereddes för analys. Det finns tillgång till intervjuljudfiler och 

transkriberingar efter önskan.  

	  

5.5 Etiska överväganden 

	  
Det finns vissa etiska frågor som behöver uppmärksammas i en intervjustudie. Dessa har 

sammanfattningsvis mycket att göra med att det finns ett informerat samtycke mellan 

intervjuare och informant, vem som kommer ha tillgång till materialet samt informanternas 

tillgång till utskrifterna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87ff). I denna studie informerades 

informanterna om att de skulle intervjuas om sina musikvanor och vinylskivor. Vidare 

informerades de om att studien genomförs via en högskola och därmed kommer den slutliga 

uppsatsen vara öppen för läsning. Deras namn har dock anonymiserats. Den svåraste etiska 

utmaningen låg i att det är jag själv som är ansvarig för de tolkningar som har gjorts i 

analysen. Hur informanterna har framställts och hur deras utsagor har tolkats låg således 

utanför deras påverkan. Här försökte jag vara ödmjuk inför materialet och på ett så korrekt 

och representativt sätt som möjligt återge det i analysen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88).  

	  

5.6 Metodreflektion 

	  
I och med att syftet med denna uppsats är att erhålla en fördjupad förståelse för ett fenomen är 

en intervjustudie en lämplig metod. Det hade också varit möjligt att göra en 

surveyundersökning som ansluter till en mer kvantitativ metodologisk tradition vilket hade 
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möjliggjort generaliseringar på större populationer och där resultatet hade haft högre validitet 

och därmed hade varit mer reliabelt. Men då en surveyundersökning är fördelaktig vid 

kartläggning av beteenden, attityder och kunskap vilket också möjliggör förklaringar av dessa 

fenomen hade den fördjupade förståelsen eventuellt gått förlorad. Det hade till exempel inte 

varit möjligt att följa upp frågor som jag nu gjorde i intervjuerna och det hade inte heller varit 

möjligt för informanterna att visa skivor för mig, vilket de faktiskt gjorde. Detta är också 

anledningen till att jag inte gjorde fokusgruppintervjuer. Jag värdesatte att intervjuerna 

genomfördes i informanternas hem och att de hade möjlighet till att visa skivor vilket inte 

hade varit möjligt vid en fokusgruppintervju. Dessutom kom informanterna med värdefull 

information som jag inte hade förväntat mig innan intervjuerna vilket också hade gått förlorat 

i en enkätstudie.  

 

Det finns dock vissa omständigheter i denna studie som kan ha påverkat resultatets 

utformning. För det första är detta den andra gången jag genomför intervjuer. En mer säker 

och erfaren intervjuare hade troligtvis ännu skickligare kunnat följa upp sådana saker under 

intervjuerna som jag missade men hörde under transkriberingarna att jag borde ha frågat mer 

om. För det andra är analysen i denna uppsats ett resultat av informanternas utsagor. Dessa 

informanter har alla kopplingar till Mickes skivor i Hornstull. Även om de tillhör olika 

åldersgrupper, är av olika kön och med olika uppväxtorter, har i alla fall två av dem en 

gemensam nämnare i att de handlar skivor på samma ställe vilket medför vissa indikationer på 

att de har liknande vanor. Vidare var jag på den ena av Mickes butiker, den som är inriktad på 

genrer som rock, punk, jazz, blues medan den andra butiken har genrer som r’n’b, house, 

pop3. Detta torde göra att informanterna har liknande musikreferenser och att resultatet 

eventuellt hade blivit annorlunda om jag hade gått till andra nischade butiker. För det tredje 

talade informanterna om olika saker och olika ingående i intervjuerna. I analysdelen har jag 

sökt ta hänsyn till alla informanters upplevelser men i vissa frågor var helt enkelt vissa 

informanter mer hängivna och i andra frågor var någon av de andra det. Jag har sökt låta varje 

informant ta lika stor plats för att analysen skall ta hänsyn till hela materialet men det 

förekommer dock viss snedfördelning. Dessutom har jag i analysen valt ut sådana teman som 

jag ansåg var relevanta för denna studie, därför skall inte analysen betraktas som en 

återgivelse av intervjuerna i sin helhet.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://mickes-cdvinyl.se/vanliga_fragor.htm (2015-05-05) 
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Jag har valt att putsa till de citat som lyfts fram i analysen för att underlätta läsningen. Jag har 

dock lämnat kvar sådana ord som ”eh”, ”hmm” och ”ehm” vilket jag tycker visar att 

informanterna har reflekterat över frågorna och funderat över dem. 

6.0 Analys 
	  
	  
I detta avsnitt har jag sökt dela upp analysen utefter de kvaliteter som informanterna upplevde 

att vinylskivan har samt de musikpraktiker som de lät komma till uttryck i intervjuerna. I 

vissa fall har dessa varit svåra att särskilja från varandra då de har nämnts i samma 

sammanhang. Den här uppdelningen skall således inte betraktas som definitiv utan i vissa fall 

kommer kvaliteter nämnas under avsnittet för praktiker och vice versa. 

 

6.1 Kvaliteter  

	  

6.1.1 Ljudkvalitet och musikval 
 

I intervjuerna framkom, inte helt överraskande, att informanterna har olika musikpraktiker 

och även att de tillskriver vinylskivan olika kvaliteter. Detta bekräftar mångfalden bland 

informanterna samt att medier används och uppskattas på olika sätt. Jag uppmärksammade 

dock många gemensamma upplevelser av vinylskivan också varav ljudkvaliteten var en sådan 

egenskap som samtliga informanter betonade under intervjuerna.  

 
”Alltså jag föredrar absolut ljudet på en LP-skiva. Jag har alltid gjort det också, det är eh kanske ingenting jag 

direkt kan klä i ord men jag tycker att det är ett betydligt fylligare, intressantare ljud. Alltså när CD-skivan kom 

så spreds det ju massa snack i media och folk började prata om det och bara ”ja vad fan jag köpte CD, asså det är 

ju fan otroligt vilket överlägset ljud” och det där tycker jag ju var liksom kejsarens nya kläder” (Tomas). 

 

”Ehm.. Spotify är väl mer, det känns mer rent på något vis. Och sen är det väl ganska platt också. Ehm jo men 

som det här jag sa med dammkornen, ehm eller att det sprakar liksom gör väl att det [vinylskivan] känns mer 

levande på något vis” (Helena). 

 

Vad som kan skönjas ur dessa citat är att vinylskivan har ett roligare och intressantare ljud, 

vilket dessutom var sådana beskrivande ord som återkom flera gånger i samtliga intervjuer. 

Informanterna benämnde det dock inte som ett ”bra ljud” i termer av klarhet och renhet, utan 

de menade i stället att den allmänna uppfattningen var att vinylskivans ljud var sämre. 
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”Ehm jag föredrar ju när det är kanske, eh jag ska inte säga ett dåligt ljud men i mångas öron kanske det räknas 

som dåligt ljud om det inte är lika mycket bas” (Klas). 

 

När jag därför försökte nå en djupare förklaring till charmen med vinylskivans ljudkvalitet sa 

samme informant såhär: 

 
Klas: ”Det är faktiskt så att musiken är liksom inpräntad i små spår som nålen går i, hoppar”  

I: ”Och då känns det äkta eller..?” 

Klas: ”Ja. Eller alltså det är lite som, i och med att, om man köper en gammal skiva, då är det ju så nära 

originalinspelningen man kan komma för att det är liksom överfört från originalinspelningen i princip till 

skivan”. 

 

Vad som kommer till uttryck här är att informanten uppskattar vinylskivans ljudkvalitet för att 

den skapar en intimitet med musiken, han känner att han kommer nära inspelningen vilket är 

vad Bartmanski och Woodward (2015, s. 9) nämner som ett av dess specifika drag. Att 

komma nära musikrepresentationen är ett exempel på hur den här musikupplevelsen grundas i 

vinylskivans transparenta representationsstil, ett där användaren får känslan av att befinna sig 

framför det representerade (Bolter och Grusin, 1999). Det här förstod jag som att själva 

medieringen hamnar i skymundan till förmån för innehållet, det vill säga ett ljud som kan 

spåras till den faktiska originalinspelningen. Att musiken är inpräntad i skivan som 

informanten säger är vad Durham Peters och Rothenbuhler (1997) benämner som 

vinylskivans indexikala tecken och som anledningen till audiofilernas uppskattning av den. I 

vinylskivans teknologiska struktur finns alltså något som förbinder användaren med 

musikbandet eller artisten och det här kan tolkas som anledningen till att användaren upplever 

att han kommer nära inspelningen och att det skapas en känsla av intimitet.  

 

Samtidigt nämner Helena i analysens andra citat, att sprakandet som uppstår till följd av 

dammkornen ger vinylskivan ett mer levande ljud. Ett sådant sprakande ljud uppmärksammar 

dock tekniken som musiken spelas via och gör lyssnaren medveten om mediets närvaro vilket 

närmare karaktäriserar grammofonen som ett hypermedium. Antingen skulle dessa två 

olikartade representationsstilar förstås som direkt motsägande. Här tror jag dock att det finns 

anledning att inte förstå det här fenomenet som motstridigt utan i stället att hypermedialiteten 

ger användaren tillgång till det historiska produktionsögonblicket. Mediet vägleder lyssnaren 

och genom det hypermediala ges användaren tillgång till det omedelbara och känslan av att 

befinna sig nära musiken. Här framkommer alltså mediernas pendlande mellan 
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hypermedialitet och transparens som Bolter och Grusin (1999) menar utgör remedieringens 

dubbla logik. 

 

Att Helena beskriver ljudet som mer levande på grund av sprakandet från dammkornen och 

att Klas får känslan av att befinna sig nära originalinspelningen är också vad Durham Peters 

och Rothenbuhler (1997) beskriver som vinylskivans dubbla historicitet. Informanterna tycks 

uppskatta vinylskivans direktlänk till den historiska tidpunkten då musiken producerades och 

det faktum att själva skivan har åldrats vilket gör den föränderlig och på det viset också mer 

levande.  Genom att mediet synliggörs kommer användarna nära det historiska, både i 

produktionsavseende och åldrande.   

 

Vinylskivans indexikalitet, bandet mellan användare och artist, kan också tänkas ligga till 

grund för att informanterna hellre lyssnar på pre-1983-producerad musik än nyproducerad.  

 
”För det har jag ju upptäckt själv, att det finns eh, musik som jag har gillat, som jag lyssnar ganska mycket på eh 

alltså via typ Spotify eller något annat, och sen när jag väl har fått tag på vinylskivan, säg att den är från 70-talet, 

eller 80 eller någonting, och så har jag satt på den och så bara fått nästan en chock över hur ljudbilden har, alltså 

hur mycket de har förändrat den gentemot den digitalade, nej remastrade versionen. Och då bara ”jaha okej, det 

är såhär det ska låta egentligen” och det låter oftast väldigt, väldigt mycket bättre” (Klas). 

 

”Många av de banden som jag lyssnar på kom ju ut på vinyl, mm.. så då har det liksom känts mer ehm, bättre att 

ha vinylskivan än en CD-skiva liksom” (Helena). 

 

I ovanstående citat framkommer en önskan om att få lyssna på musiken som den var avsedd 

att lyssnas, vilket går i linje med Bartmanski och Woodwards (2015, s. 20) resonemang om att 

vinylskivan är bättre på att spela analogt producerad musik. Det här kan tolkas som ett sätt att 

erhålla en mer autentisk ljudupplevelse, en sådan som inte kan ha förändrats med digitala 

medel (vilket hör till vanligheterna vid nyutgåvor fick jag veta). Med hänsyn till Durham 

Peters och Rothenbuhlers (1997, s. 243) resonemang om att det är svårt att tala om originalitet 

och aura i en postmodern tid är det svårt att påstå att dessa citat skulle avspegla användarnas 

dröm om originalitet. Däremot går det att tolka det som att de vill finna en säkerhet i att få 

höra musiken så som den lät när den producerades vilket närmast ger vinylskivan en 

autenticitetsegenskap. Det är ett sätt att få bekräftat att ingenting annat har kommit mellan 

originalinspelningen och användarnas musikupplevelse förutom de år som har passerat sedan 

den producerades och att de knaster som har uppkommit till följd av det bara genererar en mer 

levande ljudupplevelse. Vinylskivans ljudkvalitet är alltså inte bättre än de digitala 
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musikmedierna enligt informanterna, däremot tycks det som att de upplever att den är mer 

autentisk eftersom den ansluter till sin referent, vilket skapar en närhet och intimitet till 

musikbanden. 

 

6.1.2 Vinylskivans fysiska format  
 

Att vinylskivan bär på indexikala tecken var något som uppkom i ett annat sammanhang i 

intervjuerna men som inte behandlas av Durham Peters och Rothenbuhler (1997). I samtliga 

intervjuer diskuterades vinylskivans konvolut och vilken betydelse de har för användarna. Här 

gav informanterna förhållandevis disparata åsikter vilket befäster vinylskivans komplexa 

karaktär. Helena var av åsikten att motiven på omslagen inte betyder så mycket, eller i alla 

fall inte var avgörande för ett inköp av en skiva. Hon köper aldrig nya, oanvända skivor utan 

de införskaffas enbart från second hand-butiker för då bär skivan på spår av sina förra ägare. 

Vid frågan om varför hon inte köper nya skivor fick jag detta svar: 

 
”Alltså då saknas ju hela den där grejen med historien bakom den, ja men att den skivan är äldre än vad jag är, 

eh tänk vad den har varit med om och ibland så står det ju till och med ett namn, såhär ”Bertil Boström” och då 

vet man såhär att den här har varit med på fest4 [skratt]. Jag tycker att det är väldigt charmigt. Ibland så blir det 

så att jag gör historier såhär om den här Bertil eller vem det nu är ehm, hur den ser ut, hur den bor, hur den 

liksom är som person, beroende på vad det är för skiva. Ja men dansband, eller alltså jag lyssnar inte på 

dansband men om jag hittar en sådan skiva med ett sådant namn så kan man ju liksom lite fördomsfullt eh 

föreställa sig hur personen kanske är eller vad den har för kläder och så” (Helena). 

 

Vinylskivan kan här tolkas som ett objekt som inte bara refererar till originalinspelningen 

utan också, till följd av dess fysiska format, till dess föregående ägare. Detta är förstås inte 

unikt för vinylskivan utan utmärkande för second hand-marknaden men i vilken vinylskivan 

idag har en naturlig plats och tycks vara delaktig i och viktig för upplevelsen av vinylskivans 

format. Inte bara är vinylskivan numera ett historiskt medium som refererar till 

produktionsögonblicket, den redogör också för dess egen historia i form av skavanker på 

konvolutet eller namn som fungerar som indexikala tecken som vittnar om att den har haft 

betydelse för andra människor (Gitelman, 2006, s. 5). Vinylskivans omslag blir en del i ett 

narrativ som användaren skapar och på så vis inbjuder den till aktiva praktiker, något jag skall 

återkomma till under avsnittet för musikpraktiker. Det här gör också att vinylskivan snarare 

får en trippel, och inte en dubbel, historicitet. Som beskrivet tidigare refererar den till 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Innan CD-skivans och Spotifys tid var det vanligt att folk tog med sina vinylskivor när de skulle på fest för att 
de skulle kunna spelas där. Eftersom det ibland kunde vara många människor som gjorde det märktes både 
konvoluten och skivan med namn för att rätt ägare skulle återfå rätt skiva efter festens slut.   
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produktionsmomentet och sitt eget åldrande på grund av knastret. Här kan dock även 

konvolutets åldrande adderas vilket bäddar för att förstå hur vinylskivan betecknar en trippel 

historicitet.    

 

De andra informanterna hade andra upplevelser av omslagen där de betonade vikten av 

konvoluten för vinylskivans attraktion. Båda två jämförde med CD-skivans omslag men gav 

uttryck för olikartade åsikter. För den ena var inte skillnaden så stor förutom att vinylskivans 

större format var snyggare. För den andra var det dock ingen tvekan om vilket konvolut som 

är snyggast: 

 
”Det är liksom ingen mening med att lägga krut på ett snyggt omslag för det kommer inte fram, det kommer inte 

fram med CD-skivan” (Tomas). 

 

När han skulle förklara vad det var med vinylformatet som var bättre fanns det i huvudsak tre 

anledningar. Den ena var tillverkningsmaterialet och att CD-skivans plastkonvolut gick 

sönder om den tappades i golvet. Den andra var att han upplevde att CD-skivorna inte hade 

några estetiska kvaliteter då han fick känslan av att de hade producerats i all hast utan 

eftertanke och att detaljerna inte kom fram i dess lilla format. Den tredje och främsta 

förklaringen var att han var av åsikten att vinylskivans omslag var tätt sammanbunden med 

musiken, att det avspeglade albumet i sin helhet: 

 
”På LP-skivans tid så hade ju liksom, omslaget var ju förknippat med musiken, alltså det var en del av 

upplevelsen och det håller jag faktiskt med om att, att eh, det här kanske inte riktigt var det bästa exemplet men 

[visar en LP-skiva] men hur som helst, du förstår vad jag menar. Bara man ser på omslaget får man ju en, det är 

som att det trycker på olika knappar liksom. Man får ju nästan som, det är nästan som att man kan höra musiken 

bara man ser omslaget” (Tomas).  

 

Vad informanten tycks beskriva här går i linje med Jones och Sorgers (1999, s. 77) teori om 

att ett albums innehåll och konvolut är beroende av varandra och att de tillsammans erbjuder 

en audiovisuell upplevelse. Samme informant beskrev nämligen att en av vinylskivans 

kvaliteter är att den erbjuder ett helhetskoncept vilket kan tolkas som att konvolutet och 

skivan avspeglas i varandra och att de erbjuder en större betydelse tillsammans än vad de gör 

var och en för sig. På grund av CD-skivans bräckliga format och strömningstjänsternas 

immaterialitet tillskrivs vinylskivans konvolut högre kvaliteter. Dessa grundas alltså dels i 

vinylskivans produktionsmaterial och stora format som tillåter fler detaljer men också i att 

den upplevs avspegla musiken, det finns en tanke bakom skapandet av den. 
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”Den här plattan är ju Santana då, ”Caravanserai”5. Och den här plattan är ju väldigt drömsk, väldigt såhär, det 

här illustrerar väldigt mycket hur skivan låter [håller fram LP-skivan], det är väldigt såhär drömskt och väldigt 

såhär mycket klanger. Men såhär, om det här var en film så skulle väldigt mycket av musiken kunna vara ett 

soundtrack till den filmen liksom” (Tomas). 

 

Här ger informanten uttryck för att Santana lyckades med att skapa ett övergripande koncept, 

vilket Jones och Sorger (1999) menar har varit viktig en viktig del i bandens marknadsstrategi 

och särskilt tydligt i den psykedeliska rockgenren som Santana delvis har hämtat influenser 

från. Men att användarna i vissa fall skulle vara mer välbevandrade i de visuella stilarna än i 

musiken som de menar (Jones & Sorger, 1999), torde innebära att konvoluten har en 

avgörande roll i inköp av vinylskivor. Ett sådant påstående fann jag dock inte belägg för i 

intervjuerna utan som skrivet ovan framkom det att konvolutet inte har ett egenvärde utan att 

det är något som skapas i relation till musiken. Att införskaffa en skiva med en för 

informanterna okänd artist eller grupp var något de menade var en sällsynt företeelse.   

 

Under intervjuerna framkom det även att användarna uppskattar och tycker att det är skönt att 

”hålla i det stora formatet” (Klas, Helena) vilket indikerar att skivans materialitet är en 

egenskap som de värderar högt. I en annars immateriellt dominerad internetkultur tycks det 

finnas en längtan efter fysiska objekt att röra vid. En av informanterna (Tomas) sade 

dessutom att upplevelsen av en ny skiva som införskaffas börjar på pendeltåget på väg hem 

från butiken då han kan läsa inläggen med låttexter, kolla på bilder i informationsblad samt 

känna lukten av skivan. Helhetskonceptet inkluderar alltså inte bara konvolutets motiv och 

musiken utan tycks bygga på en rad egenskaper som tilltalar olika sinnen. Dessa ger 

användaren möjligheten att förnimma skivan kroppsligt genom hörseln, känseln, synen och 

luktsinnet vilka tillsammans bidrar till formandet av ett helhetskoncept.   

 

Att det är mer än själva konvoluten som är av betydelse betonade ytterligare en informant 

som beskriver upplevelsen av hennes första skiva: 

 
”Min första skiva fick jag av min pappa. Det var en vinylskiva som han hade i sin ungdom, ehm det var en Black 

Sabbath-skiva faktiskt för jag gillade Ozzy Osbourne [skratt]. Jag hade sådana affischer i mitt rum och sen så 

fick jag den av honom. Jag hade typ den, det fanns en liten sådan här poster med, med skivan som jag gillade 

och som jag hade uppsatt på mitt rum” (Helena). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Santana ”Caravanserai”. 1972, Columbia Records. www.discogs.com/Santana-Caravanserai/release/1498787. 
Kontrollerad 2015-05.13. 
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Att ha en affisch på väggen i sitt rum med den artist användaren har på skiva kan förstås 

genom Bolter och Grusins (1999) transparens- och hypermedialitetsbegrepp. Att sitta och titta 

i konvolutet, läsa sångtexter och titta på bilder blir vid första anblick kanske ett uttryck för 

hypermedialitet då användarens uppmärksamhet slits mellan olika medieformer. Samtidigt 

hänvisar samtliga medieformer till en enhetlig representation av bandet eller artisten i fråga. 

Medieformerna samverkar alltså och därför skapas snarare ett linjärt narrativ än ett 

fragmenterat sådant vilket aktualiserar ett transparent representationssätt. Affischen blir så till 

vida en del i vinylskivans helhetskoncept och tycks förstärka dess betydelse för användaren. 

Återigen framkommer hur vinylskivan pendlar mellan hypermedialitet och omedelbarhet 

(Bolter & Grusin, 1999). 

 

Ovanstående citat med affischen var dock det enda exemplet på hur vinylskivan eller dess 

innehåll främst användes som en estetisk trofé, det vill säga ett uppvisningsobjekt. Ingen av 

informanterna satte upp sina skivor på väggarna eller lät de fungera som skyltningsexemplar 

på möbler utan de förvarade dem i backar på golvet eller i bokhyllor. Däremot fann jag 

exempel på hur själva grammofonspelaren fick fungera som ett designobjekt, hur den blev 

tilldelad estetiska kvaliteter. På frågan om hur det kom sig att en av informanterna skiftade sitt 

mediebruk från CD-skivor till vinylskivor fick jag detta svar: 

 
”Det hade ett samband med att min kompis köpte vinylspelare för han, eh man påverkas ju lite kanske av sina 

vänner. Eh han köpte vinylspelare och jag tyckte att den var så jävla snygg också så jag ville ha en likadan, och 

så gick jag och köpte en likadan typ såhär dagen efter han hade köpt den och på den vägen var det” (Klas). 

  

Denne informant lyssnade på CD-skivor fram till att han nådde 20-årsåldern och vad som kan 

utläsas i ovanstående citat är att anledningen till medieskiftet var grammofonens estetiska 

utformning. Mediet tillskrivs här estetiska kvaliteter som framställs som avgörande för skiftet 

från ett medium till ett annat.  

	  

6.2 Praktiker 
 
De praktiker som användarna upplevde var relaterade till lyssnandet var mycket mer 

homogena än deras upplevelser av vinylskivan som objekt även om vissa skillnader 

naturligtvis framkom. Sammanfattningsvis hade dessa praktiker huvudsakligen med akten av 

att lyssna och akten av att samla, vilket ligger till grund för styckesindelningen i kommande 

avsnitt. 
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6.2.1 Akten av att lyssna 
 
När jag bad informanterna berätta hur akten av att lyssna på vinylskivor inleds fann jag två 

exempel på att det börjar med bläddrandet. Bläddrandet innebär att användarna går till sin 

skivsamling och bläddrar efter den skiva som skall avlyssnas. Själva bläddrandet tycks 

således beteckna en gemensam och kulturell praktik. En av informanterna beskriver hur det 

här går till:   

 
Klas: Man öppnar en öl [skratt], går fram och bläddrar lite och då är det ju lite sådär för att, i och med att man 

inte liksom lyssnar på alla skivor varje dag, som jag sa tidigare i och med att man bor med någon och det kanske 

är så att man inte spelar, så blir det ju så att man kanske glömmer bort någon skiva och då står man och bläddrar 

lite och så tittar man och så bara ”ÅH den här var riktigt länge sedan, det här, det här måste jag lyssna på”. 

I: Men så att du menar mer att det liksom, det finns inte en tanke om ett album som du vill lyssna på innan? Utan 

det är mer att du går fram och ”bläddrar” och sen bestämmer dig? 

Klas: Ehm ja det är nog lite så. Det är inte så ofta som jag är, som jag tänker att ”när jag kommer hem ska jag 

lyssna på…” 
 

Vad det här kan tänkas vara ett uttryck för är att informanten i första hand trånar efter 

medieringen och upplevelsen av att lyssna på musik via sin grammofon vilket utgör ett 

ypperligt exempel på hypermedialitet där medieringen är slutmålet (Bolter, Grusin, 1999). 

Musikvalet kanske inte är obetydligt men i ovanstående citat får medieringen en central 

betydelse vilket i sådana fall talar emot Bartmanski och Woodwards (2015) teori om att akten 

av att lyssna inkluderar att användarna gör noggranna val av album. I linje med Durham 

Peters och Rothenbuhlers (1997) resonemang går det att tolka musikrepresentationen som 

beroende av det medium i vilken den kodas, vilket grundar för en njutning i mediet.  

 

Att akten av att lyssna på vinylskivor är en aktiv praktik gick att utläsa som en röd linje i 

informanternas utsagor.  

 
”Jag gillar den här grejen med att de är stora, det här stora formatet ehm och att man liksom aktivt själv får vara 

med och sätta på den och byta spår och så här, det tycker jag är ganska roligt” (Helena). 

 

Denna handling bekräftar Bartmanski och Woodwards (2015) analys av att vinylskivan bjuder 

in till praktiker som gör användaren medveten om dess övergripande struktur. Och inte bara 

är det en handling som gör användaren medveten om mediets övergripande struktur utan 

faktum är att användaren dessutom finner njutning i den. Användaren visar en nyfikenhet 
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inför tekniken och bejakar interaktionen med mediet vilket är ett exempel på hypermedialitet 

(Bolter & Grusin, 1999, s. 41). 

 

Jag uppmärksammade dock att lyssnandet av vinylskivor till mångt och mycket tycks vara en 

helg- eller kvällsaktivitet då i alla fall två av informanterna gav uttryck för att de ritualiserade 

praktiker som vinylskivan bjuder in till är avgörande för när de skall avlyssnas:  

 
”Alltså det är ju inte omständigt att sätta på en skiva men det känns som att det är lite mer ehm när man kommer 

hem från jobbet så går man och duschar eh lagar mat och allting och att springa och vända på skivor då är ju 

ganska liksom inte jobbigt men.. Ja men om jag sätter på en skiva så är det fem minuter kvar på den, ska jag 

stänga av den eller ska jag gå och duscha?” (Klas). 

 

Här får en väl hävda att grammofonens teknologiska struktur som gör att användaren måste 

vända skivan för att denne inte skall repeteras gör den bättre lämpad för att avlyssnas under 

helgen eller kvällstid. Detta visar att vissa medier helt enkelt är mer fördelaktiga för vissa 

akter än andra. Ett mediums specifika drag skapas alltså inte enbart i användningen med det 

utan beror också delvis på dess teknologiska struktur. Att det är en helg- eller kvällsaktivitet 

kan också tänkas ligga till grund för kommande citat: 

 
”Jag märkte ganska tidigt med CDn, jag satte på en CD hemma så kände jag själv att jag slutade ofta lyssna efter 

typ fjärde låten ungefär. Alltså, det gick bara på. Det bara, jag tänkte inte på att det var någonting på, det var mer 

”ja just det, jag har en skiva på liksom” [skratt]. En LP-skiva är ju oftast 18-19-20 minuter. Och det tänkte jag 

också på med CDn direkt när jag köpte den att, att om man spelar en LP-skiva med en grupp eller artist – det 

känns väldigt bra att lyssna på i 18 minuter” (Tomas). 

 
”Hur jag helst lyssnar på musik? Eh det är nog hemma i soffan, eh en vinylskiva i sådana fall… och verkligen 

lyssna. Den bästa lyssningen är ju typ om man sätter på någonting och så sätter man sig typ framför liksom, eller 

liksom, bara sitter och lyssnar, att man koncentrerar sig, precis som man sätter sig ner och kollar på en film så 

sätter man sig ju faktiskt ned och kollar på filmen och så händer det ibland att man sätter sig ned och lyssnar på 

en skiva. Spotify är mer lite såhär bakgrundsmusik eller att man bara sätter på musik för att man står och lagar 

mat, dammsuger eller liksom någonting” (Klas). 

 

Vad som kan utläsas i dessa citat är bekräftandet av att lyssnandet av vinylskivor är en aktiv 

praktik och en handling som hyllar själva lyssnandet (Bartmanski, Woodward, 2015) och som 

användaren koncentrerar sig på och ger sin fulla uppmärksamhet. Eftersom användaren 

upplever att vinylskivan är tätt sammantvinnad med ett aktivt lyssnande i kombination med 

att den kräver att användaren är närvarande för att kunna byta sida efter att den ena är 
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färdigspelad tycks göra den bättre lämpad för att avlyssnas under mer lediga tidpunkter. Att 

lyssna på vinylskivor görs helt enkelt till den huvudsakliga sysslan. Att lyssna via digitala 

och/eller strömningstjänster tycks informanterna snarare uppleva som ett verktyg för att 

kunna utföra en annan huvudsaklig syssla, det fungerar som bakgrundsmusik för att kunna 

dammsuga eller laga mat.  

 

Bartmanski och Woodward (2015) tar upp i sin artikel att vinylskivan är producerad för att 

avlyssnas i sin helhet från första till sista låten. Jag fann delvis belägg för att dra sådana 

slutsatser. Informanterna menade att de sällan går fram och byter låt vilket talar för en linjär 

musikupplevelse där de lyssnar på den första låten till den sista låten på den sidan. Däremot 

framkom det att de inte slaviskt lyssnar på båda sidorna utan att det var något som kunde 

variera.  

 

”Per automatik så sätter jag nästan alltid på skivan från början och inte väljer en specifik låt så att det finns vissa 

skivor som jag känner att, att jag lyssnar jättemycket på de liksom, säg de fyra-fem första låtarna som finns på 

A-sidan men jag har kanske missat lite av andra hälften” (Klas).  

 

”Jag tror att jag lyssnar på, i alla fall ena sidan, jag tror inte att jag går fram och byter så himla mycket, det kan 

vara om det är någon låt som jag har som favorit på skivan så kan det ju vara att jag liksom byter tillbaks till den 

ehm men, men eh jag tror nog att jag byter mer på Spotify för att det liksom, för att det är enklare, ehm men ja, 

oftast så lyssnar jag nog på hela skivan” (Helena). 

 

Vad som kan skönjas ur informanternas utsagor är att de oftast börjar lyssna på skivan från 

början och i alla fall fortsätter att lyssna på hela sidan och ibland den andra också. Detta kan 

ses som en linjär lyssningspraktik som i alla fall delvis korresponderar med Bartmanski och 

Woodwards (2015) teorier vilket också går i linje med det helhetskoncept som informanterna 

beskrev var kopplat till vinylskivan i ovanstående avsnitt om dess kvalitativa egenskaper. Den 

här linjära lyssningen är något som i det andra citatet tycks stå i direkt kontrast till hur 

informanten lyssnar via strömningstjänster där det tycks bytas mer frekvent mellan olika låtar 

och artister. Ett liknande synsätt framkom i en av de andra intervjuerna: 

 

”Ja men det är väl lite, om man jämför med digitalt så, där är det så lätt att efter en minut bara ”ja men nää, 

nästa, klick-klick-klick-klick” (Klas). 

 

Det tycks som att användarna uppskattar att lyssna på vinylskivan så som den är producerad, 

från början till slut eller i alla fall den ena av de två sidorna medan de med digitala tjänster 



	   31	  

som Spotify skiftar mer frekvent mellan artister och låtar. Här öppnas alltså ytterligare en 

öppning för att förstå vinylskivan som ett enhetligt koncept, ett som följer en röd tråd vis á vis 

Spotify som ständigt hänvisar till nya låtar och på vis blir mer fragmenterat.  

 

När jag frågade informanterna om musiklyssnandet sker i sällskap eller om det är något som 

görs i ensamhet fick jag svaret att det kunde vara både och. Två av de yngre informanterna 

(Klas, Helena) beskrev att det inte var ovanligt att kompisar kom över och tittade igenom 

deras samlingar vilket kunde följas av långa kvällar av musiklyssnandet. Den tredje 

informanten, Tomas beskrev att det inte hörde till vanligheterna att lyssna på musik i sällskap 

av andra men att han däremot träffade sina vänner ibland under spelkvällar. Till hans 

besvikelse brukade de dock spela musik via en laptop och ”högtalare som kostar 29 spänn på 

teknikmagasinet, ja men det låter ju häxa”. Lyssnandet tycks alltså i det avseendet ha en viss 

social karaktär där själva musikupplevelsen delas. Men när jag med utgångspunkt i 

Bartmanski och Woodward (2015) frågade om informanterna brukade byta, sälja eller låna ut 

sina skivor möttes jag av skratt. Anledningen till detta var för att skivorna inte anses vara 

värda pengar och om en ville låna en skiva kunde hen lika gärna lyssna på den på Spotify. 

Bytandet och utlånandet som Bartmanski och Woodward (2015) menar ger vinylskivan 

sociala kvaliteter finns det alltså inte belägg för i min studie, vilket naturligtvis inte innebär att 

det inte skulle kunna aktualiseras i en annan studie. En av informanterna beskrev dock att han 

hade vad han benämnde som en ”skräpback”. När jag frågade om han kunde beskriva vad en 

skräpback är för något fick jag detta svar: 

 

”Jag har en back som är en så kallad skräpback som är typ såhär [skratt], lite skivor som min tjej har köpt eh typ 

kanske någon skiva som jag typ har köpt på Myrorna för 10 kronor, alltså som inte är så, alltså kanske inte 

betyder så mycket för mig men som ändå kan vara lite kul att ha liksom om någon annan kommer och bara ”ah 

kan vi inte lyssna på den här. Det är ingenting som jag brukar lyssna på men det här kan ändå vara ganska kul 

och ha någon gång om man är ett sällskap eller någonting någon gång och bara ”jaha har du Bob Marley?” ”Ja, 

vi kör den”” (Klas).  

 

Skivorna i denna back har alltså andra kvaliteter än till exempel ett fint omslag eller att det är 

ett bra album. Vad som kan utläsas här är att skräpbacken tillskrivs sociala kvaliteter. Det är 

skivor där inte helhetskonceptet är av stor betydelse, dessa tillges i stället just sociala 

kvaliteter som skapas när deras musik avlyssnas med vänner. Själva delandet av 

musikupplevelsen tycks alltså vara en tydligare social kvalitet som kan kopplas till 

vinylskivan än vad säljandet och bytandet är men som inte Bartmanski eller Woodward 

(2015) tog upp i sin beskrivning av vinylskivans sociala och kulturella ideal. Det går 
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visserligen att tala om en viss typ av social kvalitet i bytandet av skivor men inte i den mening 

som Bartmanski och Woodward (2015) menar. I min studie har det ju visat sig att de 

indexikala tecken som finns på skivans konvolut är viktiga för användarna, detta kan förstås 

som ett socialt tecken. Men den sociala kvaliteten skapas inte via ansikte mot ansikte utan i 

vetskapen om att den har ägts av någon annan tidigare. Det är alltså en annan typ av social 

kvalitet. 

6.2.2 Akten av att samla 
	  

Informanterna talade inte om sig själva i termer av att vara samlare. Antalet skivor de ägde 

varierade också kraftigt. Samtidigt framkom relativt specifika attityder gentemot vilka skivor 

som fick ingå i informanternas samlingar, hur de skulle införskaffas och hur de skulle 

förvaras vilket tycks indikera att samlandet är något som görs utan att ha själva skivsamlingen 

som slutgiltigt mål (Marshall, 2014), det är i stället akten av att samla som blir en 

meningsskapande process.  

 

Marshall (2014) delar upp samlandet i tre delar och den första utgörs av ordnandet. Han 

karaktäriserar akten av att ordna sina skivor som att sortera dem vilket skapar intima band 

mellan användare och objekt vilket gör att de tenderar att omorganisera skivorna då varje 

sådan akt skapar nya band mellan denne och skivan. Ingen av informanterna i denna 

undersökning sade att de brukar omorganisera eller ändra ordningen i sina skivsamlingar utan 

sorteringen av skivorna ägde endast rum då det hade blivit oordning i samlingen. Däremot 

tycktes det som att det i bläddrandet fanns faktorer som skapade intima band mellan 

användarna och objekt: 

 

”Ibland när man står och bläddrar lite och så ser man omslaget lite och bara ”oj nu upptäckte jag en ny sak som 

jag inte har sett förut” (Klas). 

 

I det här fallet skapas inte det intima bandet i själva ordnandet eller organiseringen av 

skivorna som Marshall (2014) menar utan i bläddrandet. Kanske kan bläddrandet förstås som 

en beundran för sin skivsamling där nya detaljer uppkommer varje gång vilket kan indikera 

att relationen mellan användaren och objektet är oförutsägbar och således spännande.  

 

Dessa intima band kan också tänkas ligga till grund för att informanterna sällan slängde 

skivor. I de flesta fall behölls dem och vid ett fåtal tillfällen gavs några enstaka till Myrorna.   
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I: Man slänger inte en skiva eller? 

Klas: Nej, nej då skulle jag i sådana fall ge den till typ Myrorna. 

 

”Alltså när jag flyttade från min studentlägenhet eh hit så då slängde jag faktiskt några skivor, eller nej, jag 

skänkte dem till Myrorna” (Helena). 

 

Att informanterna ger uttryck för ett visst motstånd gentemot att slänga skivor kan Marshalls 

(2014) teori om ägande kasta ljus över. Att slänga skivor kan tolkas som ett misslyckande för 

användaren då ägandet av dem tycks medföra ett visst ansvar. Att slänga de skulle kunna ses 

som ett brott mot det ansvar användaren är belagd med. Marshall (2014) menar nämligen att 

ägandet är ett ansvarsbelagt jobb och att det är vad som skänker samlaren mening. Att ge 

skivorna till Myrorna kan därför ses som ett sätt för användaren att få vetskap om att den 

kommer skänka mening till någon annan framtida användare och på så vis försäkra sig om att 

hen har tagit ansvar för dess fortsatta existens.  

 

Att informanterna gav bort skivorna till Myrorna var dock en sällsynt handling. Förklaringen 

till det tyckte jag mig finna i att informanterna gav uttryck för vissa kriterier för vilka skivor 

som fick ingå i deras samlingar.  

 
”Alltså det som är tillräckligt bra för att ha, som man vill lyssna mycket på, kan man köpa. Men om man bara 

liksom, det finns någon skiva som kanske har en bra låt eller någonting, det kanske inte, alltså man kanske köper 

den men så ställer man den i skivsamlingen så lyssnar man aldrig på den. Och då känns det som en sådan här 

onödig grej alltså, varför ska jag ha den där när jag aldrig lyssnar på den? Den var inte värd pengarna [skratt] att 

köpa” (Klas). 

 

Här skämtar visserligen informanten om att album som inte är tillräckligt bra inte är värda 

pengarna. Här tycker jag, och tyckte redan under intervjun ändå kunna utläsa en slags yttring 

om vilka skivor som fick ingå i samlingen. 

 
I: Men så att det finns ändå någonting som är viktigt i att när man köper en skiva så ska det vara en som man 

lyssnar på? Det är inte bara en som kanske är snygg eller?   
Klas: Nej precis. 

I: Den ska ha en funktion…? 

Klas: Ja. 

 

Denna funktion tycks bestå av att skivan skall avlyssnas med jämna mellanrum vilket går i 

linje med Marshalls (2014) teori om pliktkänslor och ansvarsfullhet. Att ha en skiva i 

samlingen som användaren inte lyssnar på eller som faller i glömska, kanske inte gör skivan 
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rättvisa, det kanske inte är att ta det ansvaret som ägandet av skivorna medför. En till av 

informanterna (Helena) gav ett liknande intryck vilket stödjer en tanke om att det existerar en 

pliktkänsla mellan ägaren och objekten. Att lyssna på skivorna blir ett sätt att uppskatta och ta 

ansvar för dem.   

 

När jag frågade var införskaffandet av nya skivor tar plats fick jag till svar att det främst sker i 

second hand-butiker eller skivmässor. Då ingen av informanterna köper nyproducerade skivor 

blir det alltså naturligt att gå till dessa. När jag frågade om inköpen ofta gjordes på impuls 

eller om det sker någon slags planering beskrev två av informanterna att inköpen sker efter 

noggrann planering inför nästa skiva att placera i samlingen vilket Marshall (2014) menar är 

en del av begäret efter att införskaffa nya skivor till den. Begäret tycks också vara något som 

användaren finner njutningsfullt: 

 
”Alltså med vinyl, det är så roligt också och själva det här letandet efter, efter någon skiva som man vill ha och 

sen så hittar man den” (Helena). 

 

Här tolkade jag det först som att letandet går från att präglas av en ”ska-ha-känsla” till att ge 

samlaren en känsla av tillfredsställelse när den eftersökta skivan införskaffas. Men det visade 

sig senare vara en helt felaktig uppfattning: 

 
I: Det här letandet, hur länge kan det pågå? 

Helena: Hmm det kan pågå jättelänge. Alltså jag har någon skiva som jag har letat efter jättelänge som jag har 

hittat men som jag inte har köpt för att [skratt], jag kan vara sådär, typ såhär om jag hittar någonting som jag har 

letat efter jättelänge och sen så hittar jag det eh och sen så blir jag osäker och bara ”nja men ska jag verkligen 

köpa det här” och sen så måste jag gå hem och fundera lite. 

 
”Och sen har man ju köpt på sig alla, alla de skivorna som man ville ha och då bara ”hmm vad ska jag leta efter 

nu då” och sen så har det blivit lite så eh vissa skivor finns det ju inte så många av så att de har man typ alltid 

tittat efter, alltså bara lite, inte såhär tokletat men att man ändå skummar igenom lite för att se. Så det finns några 

sådana skivor som jag typ per automatik alltid, om jag typ går in i en sådan här alltså second hand-skivbutik eller 

skivmässa, att jag kollar efter dem men typ aldrig hittar, alltså det är ju inte så att jag letar... Om jag verkligen 

vill ha den kan jag ju köpa den på Internet oftast men att man ändå alltid tittar lite, typ ”finns den här, nej det gör 

den inte” (Klas). 

 

Vad som kan utläsas ur dessa citat är ett ständigt sökande efter nya skivor. Som Klas säger i 

det andra citatet tycks planeringen inför nästa inköp påbörjas så fort den eftersökta skivan är 

införskaffad. Införskaffandet skänker alltså inte användaren tillfredsställelse utan tycks 

snarare ge näring till mer-begäret vilket aktualiserar Marshalls teori om att samlaren lider av 
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neofili. Marshall (2014) beskriver dock att neofilin grundas på att användarna inte har fri 

tillgång till skivorna, att det finns ett hinder mellan att vilja ha och att få. I ovanstående citat 

finns det dock snarare belägg för att tolka det som att användarna har fri tillgång till skivorna 

men förkastar den. I båda citaten beskriver informanterna nämligen hur de har kommit eller 

kan komma i kontakt med sina efterlängtade skivor men i det första fallet väljer informanten 

att inte köpa den, och i det andra vet informanten om att han kan köpa den på Internet men 

gör det ändå inte. Här går det alltså att förstå letande-processen som en njutning i lidandet, 

begäret blir en meningsskapande process där det i vissa fall är viktigare att åtrå skivan i dess 

frånvaro än i dess närvaro (Marshall, 2014). Det här erbjuder alltså, återigen, en förståelse för 

själva akten av att samla som i många fall mer meningsfull än själva samlingen i sig 

(Marshall, 2014).  

7.0 Avslutande diskussion 
	  
	  
I denna analys har både vinylskivans kvaliteter och tillhörande praktiker redogjorts för utifrån 

informanternas utsagor. Vad som diskuteras här nedan är hur dessa kan förstås. 

 

Vad som framkom i intervjuerna var hur vinylskivan tillskrivs egenskaper genom att 

informanterna kontrasterade den mot antingen strömningstjänster eller CD-skivan. När 

informanterna beskrev vinylskivans ljudkvalitet användes ord som intimitet och sprakande 

och knastrande som ger ljudet en mer rolig och levande karaktär. Dessa egenskaper ställdes 

mot Spotify och CD-skivans ljud som beskrevs som tråkigt, platt och rent. De här 

egenskaperna, roligt mot tråkigt, platt mot levande utgör dikotomier och kan förstås utifrån att 

användarna placerar medierna i en dialektisk relation genom att kontrastera de mot varandra. 

Det här går i linje med remedieringslogiken (Bolter & Grusin, 1999) där medierna 

positioneras mot varandra. Det är alltså tänkbart att informanterna lyssnar på vinylskivan för 

att de upplever att den har vissa kvaliteter som Spotify och CD-skivan inte har och vice versa. 

Det var nämligen inte så att användarna helt förkastade digitala musikmedier, det var bara att i 

de fallen de omtalades i positiva ordalag lyftes egenskaper som mobilitet och flexibilitet fram, 

vilka mer liknar de ideal som Grusin (2009) uppdaterade transparensidealet med. 

 

Vinylskivans intimitet som jag förstod grundades i teorin om dess indexikalitet och dess 

sprakande ljud utgör den dubbla historiciteten som Durham Peters och Rothenbuhler (1997) 

menar att den har, där den refererar till en specifik historisk tidpunkt samtidigt som den 

redovisar sin egen historiska användning. Intimiteten och sprakandet visar också hur 
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vinylskivan pendlar mellan hypermedialitet och transparens och hur mediet ger oss tillgång 

till autentiska ljudupplevelser och närhet till musiken. 

 

Det fysiska formatet var också en egenskap som användarna värderar högt vilket delvis beror 

på produktionsmaterialet och storleken som tillåter fler detaljer. Att konvolutet dessutom bär 

på indexikala och sociala tecken i form av namn ger vinylskivan en trippel historicitet vilket 

kan adderas till Durham Peters och Rothenbuhlers (1997) teori om vinylskivan. Skivans 

åldrande och dess direktlänk till originalinspelningen tycks vara centrala egenskaper som 

användarna uppskattar. Det blir också ytterligare ett exempel på hur den blir levande då den är 

föränderlig och åldras i takt med att den används.  

 

Framför allt tycks det som att användarna uppskattar vinylskivans materialitet. Detta är inte 

endast utmärkande för vinylskivan då flera andra musikmedier är materiella. Men i en tid där 

strömningstjänster breder ut sig på musikmarknaden är det naturligtvis intressant att beakta att 

materialitet betonas som en uppskattad egenskap hos vinylskivan. I en immateriell och digital 

musikkultur tycks det som att det finns ett sug efter något att hålla i, känna på, lukta på, 

bläddra bland, äga och tråna efter. Till Bartmanskis och Woodwards (2015) teori om att 

vinylskivan sammanfattar den senmoderna tiden och människans sökande efter autenticitet 

och mening i en digitalt dominerad värld kan materialitet och vinylskivans helhetskoncept 

adderas med utgångspunkt i mina intervjuer. Själva musiken och ljudkvaliteten tycks 

nämligen bara utgöra en del av den övergripande upplevelsen av vinylskivan. Den är ett 

helhetskoncept som tilltalar många sinnen och där delarna utgör en större mening tillsammans 

än var och en för sig. Vinylskivan är således inte bara auditiv utan kan i likhet med Jones och 

Sorgers (1999) teori upplevas som audiovisuell.  

 

De kvaliteter som här har nämnts är vad användarna håller för sanna om vinylskivan. Dessa 

ligger till grund för de praktiker som är relaterade till den vilket grundas i tron på att vår 

uppfattning om världen kommer ligga till grund för hur vi navigerar i den. Det aktiva 

lyssnandet som ställdes mot bakgrundslyssnandet vid användning av digitala medier tolkar 

jag som ett sätt för användaren att uppskatta den autentiska ljudåtergivningen. Det är möjligt 

att användaren känner att vinylskivan förtjänar ett aktivt lyssnade när den uppfattas vara ett 

medium som är bättre på att ge en mer intim ljudupplevelse. Många av praktikerna grundades 

dock på vinylskivans fysiska format. Bläddrandet blir till exempel ett sätt att bejaka dess 

materialitet. Här framkom även, i likhet med Marshalls (2014) teorier om samlande, att 

ägandet av skivorna är ett ansvarsbelagt jobb som skänker ägaren mening. Samtidigt framkom 
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exempel på hur informanterna i vissa fall gav sken av att det är viktigare att åtrå skivor i dess 

frånvaro än närvaro. Det här kan också kontrasteras mot Spotify där användaren ständigt är ett 

klick ifrån att höra i princip vilken låt hen vill. I en digitalt dominerad värld som har medfört 

ständig tillgänglighet tycks själva trånandet efter skivor bli en meningsskapande process. 

 

Att användarna fann njutning i att sätta på skivan och visade en nyfikenhet inför tekniken är 

ett sätt att bejaka medieringen och således ett exempel på hypermedialitet. Många av de 

praktiker och kvaliteter som har nämnts här är sådana som synliggör mediet, avnormaliserar 

det och som låter artefakten träda fram. Att transparens skulle utgöra det högsta kulturella 

idealet är således ingenting som användarna tycks tråna efter just nu (Bolter & Grusin, 1999). 

Här har de snarare påvisat ett intresse inför mediet. Kanske är det så att när 

mediespecificitetsfrågor nu börjar förlora sin betydelse söker sig användare till medier som de 

upplever kodar musiken och upplevelsen. För vad denna undersökning tycks ha visat är att 

användarna upplever att mediet och musikupplevelsen inte går att särskilja, de förutsätter 

varandra. 

 

De kvaliteter som användarna tillskriver vinylskivan är dock inte nya. Vinylskivans ljud och 

fysiska format är inte något som egentligen har förändrats på senare år och kan därför inte 

bringa klarhet i den ökade försäljningen av vinylskivor. Den ökade vinylförsäljningen kan 

därför inte bero på en teknisk avancering och talar därför, återigen, emot den teknologiska 

utvecklingens linjära narrativ där nya medier är mer fulländade (Gitelman, 2006). Förståelsen 

måste därför sökas någon annanstans. Utifrån intervjuerna har jag tolkat det som att en möjlig 

förklaring finns i remedieringsprocessen och att vad som är nytt med vinylskivan är hur vi 

upplever den. Detta kan bero på att vi befinner oss i en brytpunkt där strömningstjänster har 

uppkommit och standardiserats, för då har användarna något att kontrastera mot vilket skapar 

nya upplevelser av vinylskivan. Det tycks nämligen som att Spotify och CD-skivan som 

vinylskivan främst har relaterats till i denna studie har fått musiklyssnare att söka efter 

upplevelsen av materiella medier som erbjuder mångsidig historicitet. 
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8.0 Återknytning och förslag på vidare forskning 
	  

 

Mot bakgrund av den tidigare forskning som har bedrivits på området om distributionsmedier 

har jag kunnat se vissa likheter med Bulls (2005) teorier om iPoden. När informanterna i 

denna studie talade om strömningstjänster gjordes det utifrån mobilitet och flexibilitet vilket 

liknar de resultat som Bull fick i sin studie. Men jag har också funnit skillnader mellan min 

analys och Skågebys teori om att analoga och digitala musikmedier delar liknande egenskaper 

i form av ett bytande och säljande som skapar sociala umgängesvärden. Jag har i stället funnit 

exempel på hur second hand-marknaden skapar sociala kvaliteter i form av sociala tecken på 

konvoluten och hur det främsta sociala umgängesvärdet återfinns i det gemensamma 

lyssnandet på vinylskivor. Förutom detta har jag kunnat addera vissa kunskaper till de teorier 

som har legat till grund för denna undersökning. Till Durham Peters och Rothenbuhlers 

(1997) teoretiska experiment har jag tilläggningsvis funnit exempel på hur skivkonvolutet bär 

på sociala och indexikala tecken som också refererar till något historiskt.  Och till Marshalls 

(2014) teori om att neofili grundas på att samlarna inte har fri tillgång till skivorna har det i 

min studie framkommit att användarna har tillgång till sina efterlängtade skivor men aktivt 

väljer bort den. 

 

Den här studiens analys har grundats på tre användares upplevelser. Jag är tacksam för att de 

lät mig ta del av deras upplevelser av vinylskivor och nöjd med det rika material som det 

resulterade i. Tre användares utsagor utgör dock ett knapert material för den som vill kunna 

uttala sig om faktiska beteenden och uppfattningar. Med utgångspunkt i den kvalitativa studie 

som jag har gjort skulle det därför vara intressant att göra en kvantitativ undersökning med 

fler respondenter och som skulle tillåta ett resultat som är generaliserbart. Det skulle också 

vara intressant att genomföra fler intervjuer men med ett annat urval. De informanter som har 

medverkat i denna undersökning handlade främst begagnade skivor. Med tanke på att vissa av 

de kvaliteter och praktiker som har nämnts i denna studie grundades på att skivorna har ägts 

av någon annan, finns det anledning att misstänka att de som endast handlar nyproducerade 

och oanvända vinylskivor har andra upplevelser av den. Därför skulle intervjuer med ett annat 

urval kunna frambringa ytterligare kunskaper om vinylskivans attraktionskraft i en tid med 

digitala musikmedier. 

	  
	  
	  
	  
	  



	   39	  

Källförteckning 
	  
	  

Bartmanski, Dominik & Ian Woodward (2015): ”The vinyl: the analogue medium in the age 
 of digital reproduction”. I Journal of Consumer Culture. Vol. 15(1). 3-27. 

Bolter, Jay David, Richard Grusin (1999): Remediation. Understanding new media. 
 Cambridge, London: The MIT Press. 

Bull, Michael (2005): ”No dead air! The iPod and the culture of mobile listening”. I Leisure
  Studies. Vol. 24(4). 343-355. 

Carroll, Noël (1985): ”The specificity of media in the arts”. I Journal of aesthetic education.
  Vol. 19(4) (Vinter). 5-20. 

DeNora, Tia (2000/2011): Music and everyday life. Cambridge: Cambridge University Press. 

Fornäs, Johan, Ulf Lindberg, Ove Sernhede (red) (1987): Ungdomskultur: Identitet och
  motstånd. Stockholm, Lund: Symposion Bokförlag & Tryckeri AB. 

Fornäs, Johan, Ulf Lindberg, Ove Sernhede (1988/1989): Under rocken. Musikens roll i 3
  unga band. Stockholm, Lund: Symposion Bokförlag. 

Frith, Simon (1983): Sound effects. Youth, leisure, and the politics of rock ’n’ roll. London:
  Constable.  

Frith, Simon (1998): Performing Rites: on the value of popular music. Cambridge, London:
  Harvard University Press. 

Gilje, Nils, Harald Grimen (1992/2007): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg:
  Daidalos. 

Gitelman, Lisa (2006): Always already new: media, history and the data of culture.
  Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Citerar Kittler, Friedrich A. (1999): 
 Gramophone, film, typewriter. Översatt av Geoffrey Winthrop-Young och
  Michael Wutz. Stanford: Stanford University Press.  

Grusin, Richard (2004): ”Premediation”. I Criticism, Vol. 46(1) (Vinter). 17-39. 

Grusin, Richard (2009): ”Youtube at the end of new media”. I The youtube reader. Redigerad
  av Pelle Snickars och Patrick Vonderau. London: Wallflower Press. 60-67. 

Hansen, Anders et al. (1998b): ”Focus group interviewing”. I Mass communication research 
 methods. London: SAGE Publications. 264-278. 

Hesmondhalgh, David (2013): Why music matters. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. 

Hesmondhalgh, David (2007): Cultural industries (2:a uppl.). Los Angeles, London, New 
 Dehli, Singapore: SAGE Publications. 



	   40	  

IFPI. Musikförsäljningsstatistik, 2014. IFPI, Stockholm. Tillgänglig:  
 < http://www.ifpi.se/dokument-och-statistik?cat=2014 > (2015-03-26). 

Jones, Steve, Martin Sorger (1999): ”Covering music: a brief history and analysis of album
  cover design”. I Journal of popular music studies. Vol. 11-12(1). 68-102. 

Jones, Steve (2002): ”Music that moves: popular music, distribution and network 
 technologies”. I Cultural Studies. Vol. 16(2). 213-232. 

Kvale, Steinar, Svend Brinkmann (2009): Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a uppl). 
 Lund: Studentlitteratur. 

Marshall, Lee (2014): ”W(h)ither now? Music collecting in the age of the cloud”. I Popular
  music matters: essays in honour of Simon Frith. Redigerad av Dave Laing, Lee
  Marshall. Farnham, Burlington, London: Ashgate. 61-75. 

Mickes serier, CD, vinyl. Tillgänglig: < http://mickes-cdvinyl.se/vanliga_fragor.htm > 
 (2015-05-05). 

Rogers, Jim (2013): The death and life of the music industry in the digital age. London, New
  Dehli, New York, Sydney: Bloomsbury. 

Rothenbuhler, Eric W., John Durham Peters (1997): ”Defining phonography: an experiment
  in theory”. I The Music Quarterly. Vol. 81, No. 2 (Summer, 1997). 242-264. 

Santana (1972): Caravanserai. Columbia Records. 

Skågeby, Jörgen (2011): ”Slow and fast music media: comparing values of cassettes and 
 playlists”. I Transformations. Journal of Media & Culture. Issue No. 20. 1-16. 

Snickars, Pelle (1997): ”Mediehistorien är på väg mot sitt slut”. (Elektronisk). I Svenska
  Dagbladet. 24 juni. Tillgänglig:    
 < http://www.svd.se/mediehistorien-ar-pa-vag-mot-sitt-slut_240119 > 
 (2015-05-24) 

 

 

Intervjuer 

Intervju 1. Klas. Genomförd 1/5-2015 i informantens hem i Björkhagen. 39 min. 

Intervju 2. Tomas. Genomförd 6/5-2015 i informantens hem på Södermalm. 51 min. 

Intervju 3. Helena. Genomförd 11/5-2015 i informantens hem i centrala Stockholm. 34 min. 

	  
	  
	  
	  
	  



	   41	  

	  

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 
Inledning 
 
Hur lyssnar du på musik idag, via vilka medier? 
 
När började du lyssna på respektive medier? Hur kommer det sig? 
 
Hur föredrar du att lyssna på musik? Kan du berätta mer om det? 
 
Kvaliteter 
 
Kan du nämna vad det är som gör att du lyssnar på vinylskivor? Varför då? 
 
Finns det någon skillnad i genererad musikupplevelse mellan streamingtjänster och 
vinylskivor? 
 
Vilken typ av musik lyssnar du på? Lyssnar du på olika musikgenrer, artister via olika 
medier? Kan du utveckla det…  
 
Har du någon favoritskiva? Vill du visa mig den? Kan du berätta varför den här är din favorit? 
 
Har omslagen betydelse för inköp av skivor? Har konvoluten stor betydelse för inköp av 
skivor? 
 
 
Praktiker 
 
Kan du beskriva hur du gör när du ska lyssna på en skiva? 
 
När lyssnar du på vinylskivor? Helg, vardag, alltid när du är hemma eller bara ibland? Hur 
kommer det sig, kan du berätta mer om det? 
 
Lyssnar du på hela album eller skiftar du mellan olika artister och olika låtar?  
 
Lyssnar du själv eller med sällskap? Hur kommer det sig? Kan du berätta mer om det? 
 
Hur förvarar du dina vinylskivor? 
 
Hur införskaffar du dina vinylskivor?  
 
Vad är det som avgör när du ska köpa en skiva? 
 
Brukar du sälja dem eller spara dem, byta dem? 


