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Det blir nästan som en ritual, att plocka fram en skiva, eller leta 

upp den och starta spelaren.
1
 

1 Person nr. 1 som lyssnar på hip-hop. 



Abstract 

Vinylen har lyckats överleva trots att både CD:n och det digitala formatet gett oss nya 

och lättare sätt att lyssna på musiken. Vinylen tilltalar personer i yngre åldrar som inte 

växte upp med vinylen som det vardagliga formatet. Det tydligaste resultat som kommit 

att visa sig i undersökning för denna uppsats är att vinyler fortfarande upplevs 

tilltalande av intervjupersonerna, även om det digitala formatet fortfarande används 

dagligen. Intervjupersonerna tilltalas av olika aspekter av vinylen som gör det värt att gå 

och köpa en skiva, även om vi lever i en tid där vi näst intill har obegränsad tillgång till 

musik digitalt. Vinylen lockar personer på olika sätt när det kommer till användningen 

av skivorna och på samma sätt när det kommer till det materiella och det estetiska. Detta 

är dock inte tillräckligt för att personerna ska ändra sina lyssningsvanor och byta format 

från det digitala till analogt. För det är fortfarande det digitala formatet som används 

mest av intervjupersonerna. 
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1 

Inledning 

Enligt en artikel i metro har vinylförsäljningen ökat med 2700 % sedan 2006.
2
 IFPI:s statistik

visar även att vinylförsäljningen ökade under första halvåret av 2015 med 0,1 procent jämfört 

med 2014. 2015 stod vinylförsäljningen för 2,2 procent av den totala musikförsäljningen.
3

Detta visar på att försäljningen av vinyl ökar varje år trots att skivans domedag spåddes i 

samband med introduktionen av CD-formatet. Tidigare forskning, om vinylens överlevnad, 

lägger mest fokus på hur det kom sig att vinylen överlevde 80- och 90-talet ur branschens 

synvinkel. Olika karriärgrupper
4
 förklaras som de aktörer och förkämpar som höll vinylen vid

liv, men en förklaring till varför just skivköpare fortsätter att köpa vinyler ges aldrig eller 

kommer i skymundan. 

I denna uppsats försöker jag ta fram just denna syn på vinylens överlevnad då jag tycker att 

den är minst lika viktig. Intresset för vinylen hos skivköpare undersöks med hjälp av 

intervjuer, och butiker kommer för att höra hur de tänker om den ökade populariteten för 

vinylen de senaste åren. 

Största anledningen till att jag skriver denna uppsats är för att det började bli populärt inom 

min umgängesgrupp för några år sedan att köpa vinylskivor. Dessa satte man sedan upp på 

väggen som dekorativa konstobjekt och oftast spelades dem aldrig i en skivspelare. Det fick 

mig att undra om det ökade intresset för vinyl, speciellt bland yngre personer enbart bestod i 

att betrakta skivorna som konst man borde ha på väggen istället för i spelaren, eller om det var 

ett unikt fall från min hemtrakt.  

2 Enligt en artikel i metro har vinylförsäljningen ökat med 2700 % sedan 2006. 

http://www.metro.se/teknik/sa-har-vinylforsaljningen-fatt-nytt-liv/EVHneg!mI9L0dQ1bUk/ 

3
Statistik från IFPI visar att vinylförsäljningen ökade under första halvåret av 2015 med 0,1 procent jämfört 

med 2014. 2015 stod vinylförsäljningen för 2,2 procent av den totala musikförsäljningen. 

- See more at: http://www.ifpi.se/dokument-och-statistik?cat=2014#sthash.DZlFTRu0.dpuf 

4 Dessa karriär grupper presenteras av Bartmanski och Woodward i boken Vinyl: The Analogue Record 

in the Digital Age 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på yngre personers relation till och intresse för LP-skivor. 

Tidigare forskning har haft fokus på LP-skivans överlevnad i branschen och tar upp exempel 

som förklarar detta fenomen. Jag tycker att kunskapen om varför vanliga personer, och då 

speciellt de som är yngre, köper skivorna. Detta nämns inte eller att fokuset faller i från detta i 

litteraturen. Därför har jag valt att göra intervjuer som ska kunna ge mer förståelse för detta 

fenomen och även valt personer som är i 20-årsåldern. Detta är intressant då dessa personer 

vuxit upp med det digitala formatet men ändå köper vinyler idag. Därför kommer uppsatsen 

fylla kunskapsluckor som jag tycker uppstår i relevant litteratur och ge förklaring till detta 

vinylens återkomst. 

 

Frågeställning 

1. Vad är yngre skivköpares tankar om och vad är deras intresse för vinyler?  

2. Vad motiverar unga skivköpare att köpa vinyler? 

3. Hur används vinylformatet i olika musikkulturer? 

Avgränsningar 

De sex personer som har intervjuats till uppsatsen var samtliga mellan 20 och 25 år. Vilket 

innebär att de vuxit upp under CD:ns era.  

Jag köper själv vinyler och är i samma ålder vilket kan göra att min uppfattning kan ha 

påverkat respondenterna under intervjuerna.  

Intervjuerna gick till på det sättet att jag diskuterade fram många svar med intervjupersonerna. 

Jag har berättat om egna upplevelser och mina uppfattningar om vinyl och tillhörande ämne. 

Detta kan även göra att resultatet från intervjuerna kan anses varit påverkade av vad jag sagt, 

men jag antar att intervjupersonerna svarat på frågorna sanningsenligt.  

Den sista avgränsningen som bör tas upp är att av de sex personer som intervjuats för denna 

uppsats, så har det bara ingått tre olika genrer. Med det menar jag att personerna som 

intervjuats har fått svara på vilken genre de identifierar sig med vilka var jazz, rock/hårdrock 

och hip-hop. 
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Tidigare forskning 

Hyltén-Cavallius skriver om vinylens historia i sin bok
5
: 

 

Vinyl blev populärt som material för grammofonskivor under efterkrigstiden, innan dess var shellack, 

ett slags harts, det dominerande materialet. Grammofonskivan var alltså en skiva som trycktes som 

avgjutning av en mall, med ingraverade avtryck från en musikspelning – när en nål så färdades 

genom det graverade spåret återgav det ljud som en gång spelats in. Men vinylen var lättare, billigare 

och slog ut det gamla materialet. Under ungefär fyra decennier dominerade vinylen sedan, både i 

form av det mindre singelformatet (som snurrade 45 varv per minut) och från 1950-talet och framåt 

också long play-formatet (LP, som både var större och snurrade långsammare, 33 1/3 varv per minut, 

vilket gav betydligt längre speltid). I samband  med oljekrisen 1974 slår lättare (runt 120-gram) 

skivor igenom (...). Under andra hälften av 1980-talet kommer så en period när kompaktskivan (CD) 

slår igenom, en skiva som lagrar digital information och istället för nål läses av en laserstråle. Redan 

mot slutet av 1980-talet (när alltså vinyl och kompaktskiva säljs och konsumeras parallellt) börjar ett 

ifrågasättande av det digitala ljudet att märkas – det är ”kallt”, ”hårt” osv – i relation till vinylens 

”varma” ljud. Denna teknostalgi som Paul Théberge (1997) så träffande kallar det i sin bok om 

musikteknologiernas historia, och dess ifrågasättande, blir ett framträdande inslag i insatta personers 

sätt att diskutera musikens medier.  

 

Tidigare forskning har haft mer fokus på vinylens överlevnad i branschen. Det ges bland 

annat förklaringar till vinylens överlevnad och sedan återkomst på marknaden. Den tidigare 

forskningen kan också ge en inblick i de frågeställningar som denna uppsats unersöker, och 

kan på så sätt som hjälpa till att analysera den data som undersökningen genererar. 

Bartmanski och Woodward tar upp det första steget till vinylens återkomst på marknaden i sin 

bok Vinyl
6
. I mitten av 90-talet, när de flesta ansåg att vinylen var utdaterad så var det tack 

vare en ny musikscen och dess engagemang som höll vinylen vid liv. En ny underground 

                                                 

5 Hyltén-Cavallius, S. (2014:72). Retrologier: Musik, Nätverk och Tidrum, Höör: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion 

6 Bartmanski, D. & Woodward, I. (2015:21) Vinyl: The Analogue Record in the Digital Age, London: 

Bloomsbury Academic 
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danskultur började växa fram i form av house, techno och drum ’n’ bass.
7
 ”Just as the 

mainstream producers and consumers ditched vinyl like an antiquated toy, an urban avant-

garde of club music embraced it as its medium of choice.”
8
 

 

Det andra steget de nämner i sin bok är när den digitala eran såg ut att vara komplett med 

elektroniska filer och virtuell streaming. Den blev ikoniskt förkroppsligad av Apple-

produkter, och bidrog till att vinylen fick en socialt bredare renässans. I början såg det ut 

som om LP-skivor var dödsdömda när digitaliseringen tog över musikmarknaden, men 

idag är det istället logiskt att prata om att LP inte är utdaterat eller om LP:ns ’återkomst’. 

De menar på att det inte enbart är på grund av digitaliseringen utan delvis tack vare den 

som LP kommit tillbaka på marknaden och fortsätter att öka i försäljning
9
 och att folk 

återigen börjat uppskatta olika ljud, hävda djupet och den tidlösa lyssningen och 

spelningen av vinyler.
10

 

 

Bartmanski och Woodward kommer också med en teori om att digitaliseringen gav oss en ny 

syn på den analoga teknologin. De menar att det blev lättare att se LP som det ’heliga’ 

formatet när de virtuella filerna blev alldagliga och ’tråkiga’.
11

 Ett annat intressant synsätt på 

vinylen som tas upp i boken är att skivorna inte enbart är temporära produkter av teknologin 

och ekonomin utan att de förser den kulturella och estetiska världen också.
12

  

 

Enligt Bartmanski och Woodward har vinylen fortsatt att vara mottaglig för icke-kapitalister 

och icke-rationalistisk logik. Men även mottaglig för det mänskliga känselcentrat och den 

sociala meningen. Denna ’kulturella logik’ är enligt boken inte nödvändigtvis linjär, eller 

nödvändigtvis logisk. Den bibehåller dock en viss anatomi, som är stark nog att stå emot t.ex. 

                                                 

7 Ibid s. 21 

8 Ibid s. 21 

9 Bartmanski, D. & Woodward, I. (2015:4) Vinyl: The Analogue Record in the Digital Age, London: 

Bloomsbury Academic 

10 Ibid s. 166 

11 Ibid s.4 

12 Ibid s.8 
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ekonomiskt tryck, för att kunna förklara kontraintuitiva fenomen och för att ifrågasätta och 

kritisera förhållandevis ’naturliga’ eller ’ofrånkomliga’ trender i vinylens sociala liv.
13

 

”Sometimes displacement does not mean being replaced but relocated to a new, perhaps 

more advantageous position.”
14

  

Alltså menar Bartmanski och Woodward att vinylen fortsatt tilltala personer på ett icke-

kommersiellt sätt eller att man gått emot det rationalistiska valet och inte använder 

modernare sätt att lyssna på musik. Bartmanski och Woodward ger förklaringen att 

vinylen har vissa styrkor och dessa styrkor har gjort det möjligt för vinylen att stå emot 

denna logiska utveckling. Den logiska utvecklingen kan ses som att man bör ersätta 

gammal teknik med nyare.  

 

En artikel från hemsidan SPIN kommer med en annan syn på vinylens överlevnad under 

mitten av 90-talet. Enligt en skivbolagsdirektör var det tack vare singeln som gjorde att 

vinylen överlevde på 90-talet på grund utav att de flesta radiostationer, födelsedags DJ:s, 

rullskridskohak, diskotek och skivbutiker fortfarande generellt använde 12” singlar.
15

 

“Det var en tid för vinyl singlar, inte albums”
16

 

En tredje förklaring ges i Richards Osbornes bok
17

.  

 

Popular music has lost its obsession with the present: many of its parameters have been set by a 

superseded technology; correspondingly, many of its sounds are of the past. And this provides one of 

the reasons why the vinyl record is still with us: not only is it the source for much of the music that 

surrounds us today, it is also the format on which this music can best be understood.
18

 

 

Osborne kommer med ett par intressanta förslag till varför LP:n fortsatte tilltala skivköpare. 

Han nämner som Bartmanski och Woodward att LP:n tilltalar våra sinnen mer än de digitala 

formaten.
19

 Osborne nämner först synen. ”The analogue record is the only format that allows 

                                                 

13 Ibid s. 8 

14 Ibid s.4 

15 http://www.spin.com/2014/05/did-vinyl-really-die-in-the-90s-death-resurgence-sales/ hämtad 

2015-10-07 

16 Ibid 

17 Osbourne, R. (2014:184) Vinyl: A History of the Analogue Record, Farnham: Ashgate Publishing 

18 Ibid s.184 

19 Ibid s. 185 

http://www.spin.com/2014/05/did-vinyl-really-die-in-the-90s-death-resurgence-sales/
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you to register a recording and a description of this recording in a single glance.”
20

 Han menar 

att skårorna i skivan ger oss ett synligt spår av ljuden som skapats. Osborne nämner även LP 

skivornas omslag. ”The analogue record has provided the largest canvases for sleeve art, 

which has responded by producing its most memorable designs.”
21

 Andra sinnet är känseln 

där han menar att vi kan manövrera den analoga skivan i olika aspekter som inte går med de 

digitala formaten, skivan kan hanteras och bli kontrollerad medan den spelas.
22

  

Teori 

En förklaring till varför LP aldrig riktigt försvunnit beskrivs i boken av de personer som 

Bartmanski och Woodward har intervjuat. De nämner tre uttryck ‘the aura of objects’, ‘the 

magic of things’ och ‘the power of appearances’.
23

 Dessa personer beskrivs i boken som 

vinylens ’förkämpar’. De få dedikerade karriärgrupper  som agerade på vinylens styrka när få 

trodde att den fortfarande var relevant. Bartmanski och Woodward menar att det krävs dessa 

karriärgruppers engagemang för att styra vinylens respekt och kunna skapa en kulturell 

mening, även om detta kanske inte är tillräckliga villkor för framgångsrik kulturell 

prestation.
24

  

 

I boken Representation och materialitet nämner Ekström att:  

 

Tingen får sin kulturella betydelse både i relation till det individuella och det allmänna. I det 

allmänna blir föremålet en kopia, något som flera människor tillskriver en liknande innebörd. I det 

individuella får tingen istället sin mening i mötet med våra personliga minnen och associationer.
25

  

 

Dessa förklaringar kan analyseras med hjälp av fenomenologi där avsikten är att ”förstå 

fenomen från aktörers egna perspektiv, för att beskriva världen som den upplevs av de 

personerna, och anta att den viktiga verkligheten är vad folk upplever den att vara.”
26

 

                                                 

20 Ibid s. 185 

21 Ibid s. 185 

22 Osbourne, R. (2014:185) Vinyl: A History of the Analogue Record, Farnham: Ashgate Publishing 

23 Bartmanski, D. & Woodward, I. (2015:4) Vinyl: The Analogue Record in the Digital Age, London: 

Bloomsbury Academic 

24 Ibid s. 4 

25 Ekström, A. (2009:99) Representation och materialitet, Nora: Bokförlaget Nya Doxa 
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Fenomenologin som den beskrivs ovan förmedlades av Schuetz, och sedan av Berger och 

Luckmann.
27

 Den är baserad på Husserls fenomenologi och grundades som en filosofi 

vid sekelskiftet och utvecklades senare till existentiell filosofi av Sartre och av Merleau-

Ponty. Motivet för fenomenologi började med medvetandet och upplevelsen, och 

expanderades senare att inkludera människornas levnadsvärld av Heidegger, och 

inkludera mänskliga handlingar av Sartre. Med fokus på intervjuer av upplevda meningar 

från personens levnadsvärld, så framstår fenomenologi vara relevant för att ge klarhet i 

förståendet i en kvalitativ forskningsintervju.
28

 Fenomenologin kommer dock inte 

användas som ett analytiskt verktyg utan kommer att fungera som en teoretisk 

utgångspunkt. För att kunna förklara och resonera kring materialitet, nostalgi och det 

kulturella värde som intervjupersonerna pratar om.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att tolkas på två sätt, dels vad som sägs men även 

vad de menar med det de säger. Fenomenologin kan då användas som teoretisk 

utgångspunkt i denna uppsats, för att kunna ta reda på vad intervjupersonerna säger och 

sedan försöka se det från deras perspektiv och vad de egentligen menar. 

 

Bartmanski och Woodward skriver i sin bok
29

. 

 

There is a medium-space nexus where particular objects have semiotic weight and iconic power 

within certain settings. Objects help to animate and define such settings, and the settings provide 

symbolic context and aesthetic reference points for the framing of such objects.
30

 

 

Vinylen är ett sådant objekt enlig Bartmanski och Woodward.
31

 Man kan förklara detta citat med 

det som nämnts i tidigare forskning, att vinylen har en speciell plats och ikonisk makt i olika 

kulturer såsom hip-hop kulturen eller inom tidig house och techno.  

                                                                                                                                                         

26 Kvale, S. (1996:52) Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Thousand 

Oaks: SAGE Publications 

27 Ibid s.52 

28 Kvale, S. (1996:53) Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Thousand 

Oaks: SAGE Publications 

29 Bartmanski, D. & Woodward, I. (2015:162) Vinyl: The Analogue Record in the Digital Age, London: 

Bloomsbury Academic 

30 Ibid s. 162 
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As a thing, vinyl signifies heritage, cuttinge-edge club scenes, high-fidelity format, and is tied up 

with narratives that position it as ’other’ to digital mediums and the corporate technologies and 

networks through which they are managed and enabled.
32

 

 

 

I boken Retrologier beskriver Hyltén-Cavallius ett försvar av vinylskivan från Love 

Forsberg.  

 

Försvaret handlade om att det inte finns något givet ’före’ eller ’efter’ – det finns ingen teknologi som 

’måste’ användas för att den är modernare, utan bara väldigt många teknologier att välja bland.
33

 

 

Man kan dra paralleller mellan dessa två citat och kan beskriva dem som att vinylen är 

det sista steget i den analoga teknologin. Det kom aldrig något nyare som ersatte vinylen 

och kan därför än idag räknas som ett högteknologiskt ting. Han nämner även att de 

analoga mediernas kvalité kunde utgöra ett argument mot de digitala. ”Är något en gång 

inspelat och distribuerat analogt så är det så det ska avlyssnas.”
34

  

 

Hyltén-Cavallius nämner Bourdieus teori om olika kapital (ekonomiskt, symboliskt och 

socialt kapital), där han preciserar att vinyl räknas till symboliskt kapital. Det ingår några 

slags värderande resurser i de olika kapitalen som nämns t.ex. kunskaper, sociala 

relationer eller sätt att se på världen.35 ”Både mediet, kunskaperna och ljuden kunde 

utgöra kapital inom ett – om än begränsat – fält.”36 

 

Hyltén-Cavallius skriver i boken att en viktig poäng med Bourdieus synsätt är att ”utan 

erkännande från ett fält så finns det inget kapital.” Det symboliska kapitalet utgörs av 

                                                                                                                                                         

31 Ibid s. 162 

32 Ibid s. 162 

33 Hyltén-Cavallius, S. (2014:70). Retrologier: Musik, Nätverk och Tidrum, Höör: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion 

34 Ibid s.70 

35 Ibid s. 70 

36 Ibid s. 70 
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olika symboliska tillgångar, såsom kunskaper eller värdefulla materiella symboler.37 Han 

fortsätter att förklara att de analoga medierna utgjorde genom deras relativa småskalighet 

en social distinktion och särskiljande. Men att de även fungerade som specifika 

medielandskap.38 Detta så kallade medielandskap syftar både på de elektroniska resurser 

för att skapa och sprida information, och till själva bilderna av världen som formas i de 

medierna. Appadurai resonerar: 

 

Det som är viktigast med de här medielandskapen är att de tillhandahåller [...] stora och komplexa 

repertoarer av bilder, berättelser och ethnoscapes för tittare över hela världen.
39

 

 

Det vill säga att publiken med hjälp av dessa medielandskap kan forma manuskript för 

föreställda liv, både det egna och andras. Hyltén-Cavallius menar att styrkan i 

Appadurais resonemang ligger i att det gifter samman själva mediet med de föreställda 

världar som det möjliggör. Hyltén-Cavallius nämner även att han tolkar dessa 

smalkommunicerade medierna som just sådana medielandskap.  

 

Betraktade på det viset blir det som ryms i kassetskåpen och de vinylskivor som spelades och spreds 

bland nätverkens medlemmar beståndsdelar i avgränsande landskap. De landskapen bjöd in sina 

deltagare till vissa gemensamma sätt att se på världen och uppfatta det förflutna.
40

 

 

Därför menar Hyltén-Cavallius att de utgjorde byggstenar i gemensamma världar.  

Han fortsätter med att prata om materialitet och kommer in på vinylskivans vikt.  

 

Redan i medvetenheten om de olika vikterna och betonandet av 180-gramsskivorna kan man ana en 

signal om att skivan fysiska närvaro, dess vikt i handen och påtaglighet, spelar roll.
41

 

 

Han menar på att vinylen är ett hantverk i sig, vilket det kommit att bli efter att det 

upphörde att vara standardformatet för att lyssna på musik. Han beskriver även 

                                                 

37 Ibid s. 70 

38 Ibid s. 71 

39 Appadurai, Arjun. (1996:35) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis: 

University of Minnesota Press 

40 Hyltén-Cavallius, S. (2014:71). Retrologier: Musik, Nätverk och Tidrum, Höör: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion 

41 Ibid s. 72 
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vinylproducenter som hantverkare i jämförelse med de tunga industrier som tryckte 

vinylen förr i tiden. Hyltén-Cavallius skriver även om vinylens omslag, och hur de tar 

plats, jämfört med de små kompaktskivorna och de digitala filerna. Han nämner även att 

vinylomslagen genomgått en intressant fas som ”musealiserade”, i form av 

väggprydnader.42    

Metod  

Då syftet med uppsatsen är att ta reda på varför intresset för vinyler ökat för yngre skivköpare, 

användes semistrukturerade intervjuer för att kunna få en mer ingående blick i personens 

tankar om just vinylskivan, och samtidigt lämna rum för följdfrågor som kan komma att 

uppstå. Syftet med intervjuerna är dock att få personerna att öppna upp sig och berätta om sin 

tankar och erfarenheter om just vinylskivan. Frågorna kommer därför att ställas till och från 

för att inte störa personerna när de berättar om sin relation till vinylen. Intervjupersonerna var 

både personer som köper vinyler för eget bruk men även personer som jobbar i butiker som 

säljer vinyler. Anledning till detta var för att få  ett bredare perspektiv och även ta reda på 

butikernas tankar om varför intresset för vinyler ökat.  

I analysen ligger vikten på intervjuerna med skivköpare då syftet med uppsatsen är att ta reda 

på deras intresse och relation till vinyl. Intervjuerna med butikerna har endast använts då 

deras svar genererat relevant material.   

 

Valet av butiker baserades på utbudet först och främst. Den första butiken som intervjuades 

sålde mest eller enbart begagnade skivor, och den andra sålde mest eller enbart nypressade 

skivor. Först gjordes intervjuerna med butikerna. Intervjuguiden bestod av sjutton frågor som 

var konstruerade specifikt för just dessa intervjuer. Utformandet av frågorna gjordes i relation 

till litteratur om tidigare forskning och teori, där kunskapsluckor uppstår i synnerhet med 

gemene mans intresse för just vinyler. Frågornas syfte blev därför tydligt att ta fram just 

denna kunskap. Själva intervjuerna gick till genom att ställa frågorna och låta 

intervjupersonerna tala i god tid och få svara ostört. I första intervjun kom även 

intervjupersonen med en egen fråga som han tyckte var relevant och var ivrig att svara på. 

Detta var möjligt då intervjuerna var semistrukturerade.  

 

                                                 

42 Ibid s. 72 
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Skivköparna som intervjuades var inte så mycket ett val utan mer folk som visade ett intresse 

att ställa upp. Ett inlägg lades ut på Facebook där personer själva fick anmäla sitt intresse. 

Intervjuperson identifierar sig i olika musikkulturer där vinylen fortfarande är relevant. Fyra 

av de fem personer som intervjuades går på ljud- och musikproduktionsprogrammet på 

Högskolan Dalarna. Detta kan leda till att intresset för olika ljudformat- och kvalité är större 

än hos den generella musiklyssnaren. Intervjupersonerna ålder kan även spela roll. Alla var 

mellan 22 och 26 år vilket gav ett avgränsat perspektiv på musiklyssnares intressen och vanor.  

 

Dessa intervjuer gjordes där personen kände sig avslappnad, vilket blev respektives hem 

förutom en intervju, som gjordes på skolan. Personerna som intervjuades i sina egna hem fick 

även möjligheten att visa upp och prata om några av sina favoritskivor. Dessa intervjuer var 

mer avslappnade då jag kände personerna och vi diskuterade tillsammans om de olika 

frågorna i kontrast till hur en ”klassisk” intervju går till, där intervjuaren styr intervjun med 

frågorna. 

 

Jag använde mig av en teknik som tas upp i boken Intervjuteknik av Björn Häger43. Jag 

berättade om mitt intresse för vinyler, eller musiken jag lyssnade på och jag började även 

intervjuerna med att berätta något jag läst i relaterande litteratur om vinyler. Det sistnämnda 

gav direkt en öppning till ett samtal där de flesta av de intervjuade oftast inte höll med om det 

jag läst och kom med sina egna tankar om saken. 

 

Intervjuerna spelades in via telefonens diktafonfunktion för att kunna transkriberas vid ett 

senare tillfälle. Anledningen till varför det är viktigt att transkribera intervjuerna är dels för att 

det blir enklare att analysera materialet, men även att läsaren kan ta del av materialet och läsa 

allt som sades under intervjuerna. Transkriberingens fokus ligger på att ta fram det som sades 

under intervjuerna då intresset för uppsatsen är att ta reda på olika personers tankar om 

vinylskivor. I Kvale och Brinkmanns bok Den kvalitativa forskningsintervjun nämner 

författarna att det inte finns några tydliga regler för transkribering utan att man måste göra 

olika val grundade på vad man vill få ut av intervjun och det transkriberade materialet.44 

Därför gjorde jag ingen större analys på det språkliga eller just hur samtalet utspelades sig 

under intervjun.  

                                                 

43 Häger, B. (2007:49) Intervjuteknik, Solna: Liber 

44 Brinkmann, S. & Kvale, S. (2009:220) Den Kvalitativa Forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 
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Etiska överväganden 

Varje intervju börjades med att förklara att inga namn kommer nämnas och att inspelningen 

av intervjun var till för att materialet skulle kunna transkriberas vid ett senare tillfälle. Det 

nämndes även att denna inspelning var för privat bruk, men att transkriberingarna kunde 

komma att lämnas ut om det så behövs. Det nämndes dock inte alla gånger att intervjun var 

frivillig och att personerna kunde avsluta intervjun när de så ville. Men med detta sagt skulle 

jag ha låtit personen i fråga fått avbryta när den ville. 

Resultat och analys 

Resultatet och analysen kommer här delas upp i segment med olika teman som anknyter till 

vad intervjupersonerna svarat på under intervjuerna.  

 

Nostalgi 

Vissa av intervjupersonerna har använt nostalgi när de beskrivit vinylen. Ordet nostalgi blir 

dock här problematiskt på grund av att intervjupersonerna är för unga för att ha vuxit upp 

under vinylens stordagar. Dock kan man ponera att ordet vinyl i sig är bundet med ett antal 

adjektiv som nostalgi, retro och till och med vintage. Även om dessa ord inte nödvändigtvis 

beskriver just intervjupersonernas känslor och tankar kring vinylen, så kan det vara relevant 

att tänka sig att dessa ord ändå har en viss betydelse för yngre personer som lyssnar på vinyl.  

 

Man kan även tänka sig att man får en viss sinnesstämning när man pratar om äldre saker som 

ens föräldrar använt och berättat om. Man kan även ponera att man ärver deras minnen och 

intressen på ett sätt som kan göra att intresset för vinylen finns hos yngre musikentusiaster 

men att formatet kanske inte är lika relevant som för 35-40 år sedan. 
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Därför ställdes frågan ”kommer du ihåg ditt första minne av vinylskivan?” under intervjuerna.  

 

Person som lyssnar på jazz: 

 

Jag hittade en skiva som jag tyckte om, som var en The Who skiva som jag aldrig fick spela då 

konvolutet var lite trasigt. Så jag fick aldrig ta ut skivan för min far var rädd att konvolutet skulle gå 

sönder. För honom var ju det också fina grejer. Det är egentligen mitt första minne när jag hittade den 

där The Who skivan och tänkte, shit den här var bra.
45

  

 

Intervjupersonen beskriver sedan att han letade upp skivan på CD för att lyssnad på den. När 

han sedan började samla vinyler så köpte han även samma skiva igen. 

 

Det var mitt första minne och det kommer hänga kvar, inte för att det är mitt favoritband, men för att 

det var en skön skiva.  

 

Person nr. 1 som producerade hip-hop: 

 

Mina föräldrar hade vinylskivor när jag var liten, men de brukade inte lyssna på dem så mycket. De hade en 

spelare som jag och min bror tog över sen, en sån här telefunk som hade kassett också. En sån här riktigt 

gammal och dålig. (...) Men jag tror väl att (...) skivor och sånt kommer jag ihåg från att jag hört när jag var 

liten. Men när mitt intresse för sånt... När jag fatta grejen att det var... att det var musik på skivorna (...) jag 

gick väl kanske i sexan eller nått sånt där. Och då var det egentligen en annan skiva som jag hade fått som 

en bonusskiva på en annan beställning, en CD-skiva som såg ut som en LP-skiva. Och jag tror jag och min 

bror försökte spela den på en vinylspelare, bara för att kolla.
46

  

 

Person nr. 2 som producerade hip-hop: 

 

Farsan körde nån typ Status Quo skiva eller nånting. Jag kommer ihåg... det var nått sånt där mer rock n 

rollaktigt i alla fall, när jag och brorsan var små, fem år kanske. CD:n hade ju redan gått om vinylen när 

jag var i den åldern, så att det var mycket mer CD.
47

  

 

 

 

                                                 

45 Intervjuperson 1 2015-11-03 

46 Intervjuperson 2 2015-11-03 

47 Intervjuperson 3 2015-11-03 
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Person nr. 1 som lyssnade på rock:  

 

Mitt första minne... det är nog svårt... jag kan komma ihåg väldigt, väldigt länge sen. Gånger när man 

var sjuk och hemma liggande, den tiden när föräldrarna faktiskt stannade hemma med en. Då har jag för 

mig att min mor brukade spela en vinylskiva med nån barnberättelse på. Kommer inte ihåg riktigt... det 

kan ha varit Teskedsgumman eller nånting på vinyl. Jag är inte riktigt säker men jag tror det skulle varit 

tidigast antar jag, som jag faktiskt minns.
48

 

    

Person nr. 2 som lyssnade på rock: 

 

Mitt första minne... det är nog... alltså farsan har ju massa vinylskivor, visserligen... jag är född -90, så 

det var ju typ precis i brytpunkten när det gick över till CD-skivor, så han spelade väl inte så mycket 

vinyler tror jag. Kanske när jag var yttepytte liten... men det jag mest kommer ihåg var att han spelade 

musik i alla fall. Sen kommer jag inte ihåg om det var vinyl eller inte. Men han har alltid haft en stor 

samling. Morsan hade också vinylskivor, men farsan hade flest. Så det var väl det, att jag tyckte de var 

häftiga att titta på. De är ju betydligt större än CD-skivor liksom. Men jag spelade aldrig några för vi 

hade ingen spelare när jag började bli intresserad.
49

  

 

Även om intervjupersonernas beskrivning av sina första minnen av vinylskivan skiljer sig åt 

så finns en gemensam nämnare, det vill säga deras föräldrar. Antingen beskriver 

intervjupersonerna att deras föräldrar spelade en skiva för de, eller att intervjupersonerna 

kommit i kontakt med föräldrarnas skivsamling på egen hand. Det är bara person nr. 2, som 

lyssnade på rock, som inte kommer ihåg vilket format musiken spelades på.   

 

Intervjupersonerna har alltså blivit introducerade till vinylformatet vid en tidig ålder av sina 

föräldrar. De flesta nämner dock att CD:n var det vardagliga formatet vilket ledde till att de 

förmodligen använde det formatet fram tills de digitala filerna tog över. Men ändå har de gått 

tillbaka till vinylen som introducerades för dem i unga år. Detta kan bero på att vinylen var 

det första formatet man känner igen från när man var liten. Den stora skivan kan ha haft en 

sådan kontrast och omslagen kan ha gett ett sånt intryck som fått intervjupersonerna att 

minnas dem. Även om de digitala filerna tagit över marknaden och streamingen är det 

överlägsna sättet att lyssna på musik idag, så kan dessa minnen ligga till grund för att 

intervjupersonerna funnit ett intresse för vinylen vid senare ålder.   

                                                 

48 Intervjuperson 4 2015-11-05 

49 Intervjuperson 5 2015-11-13 
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Jag har även intervjuat tre olika skivbutiker varav två ligger i Stockholm och där den största 

utav dem sålde lika mycket begagnade vinyler som nya. Personen sa under intervjun: 

 

För om man tänker hip-hopplattor som kom mitten/slutet av 90-talet de fanns ju inte att få tag på, på 

vinyl i stort sett. Och i Sverige helt omöjligt att köpa typ Wu-tang Clan, Fugees alltså Nas-grejer, 

stora klassiker. Det fanns  ju bara i direktbutiker nästan. Och de sålde ju hur mycket som helst. Men 

bara CD. Så om man vill ha originalet så är (...) originalet egentligen en CD. Det ser man också på 

när de gör vinyl ’reissues’ på dem att det är dålig upplösning på fotona, för de hade aldrig tänkt att 

det skulle bli en LP av det. Men det är också därför tror ja att det går så bra att sälja, för alla de här 

människorna som plockat fram vinylspelaren igen som kanske är lite äldre, men som minns sitt 90-

tal. De vill ju mycket hellre köpa de här plattorna... de har ju inte dem på LP för att de fanns ju inte 

då. Det är lite lustigt på nått vis. Men man skapar en nostalgi nästan över nått som inte har funnits på 

riktigt, för det var inte en jävel som spelade de här grejerna på vinyl på nån hemmafest 1997, utan då 

var det på en CD. Men ändå så är man såhär: ”åh den här är på vinyl, klassisk.”
50

 

 

Första personen som producerade hip-hop pratade om tre skivor han hade satt upp på sin vägg 

som dekoration: 

 

Vissa skivor kan jag... just av de här vet jag inte om jag har nån på eller har haft nån på CD. 

Men det blir ju en grej i sig att man vill ha dem på vinyl också, för att man typ respekterar skivan och 

för att det är snygga bilder. 
51

 

 

Han är alltså inne på samma spår som vad personen i den största butiken pratar om. Personen 

som lyssnar på jazz nämnde även att han köpt en skiva, först på CD och sen vinyl, som han 

hittade i sin fars samling. Här bevisar intervjupersonerna att även om man redan har skivan 

eller tillgång till den digitalt så finns det ändå ett intresse att införskaffa samma skiva på 

vinylformatet. Detta är en direkt effekt av att intresset för vinyl blivit större på senare år. Man 

går och köper en kopia av en skiva man redan har eller har tillgång till på nätet. Det kan bero 

på nyfikenhet över hur det andra formatet låter men framförallt kan det vara att skivan i 

original var släppt på vinyl eller att man tror att originalet var släppt på vinyl. Man kan alltså 

då vilja gå tillbaka till originalkällan för att man kanske respekterar det andra formatet mer.  

 

                                                 

50 Intervju med anställd på skivbutik 2015-10-15 

51 Intervjupersonen 2 2015-11-03 
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Materialitet och vinylens dragningskraft 

En av de frågor som gav mest intressanta svar var ”Varför köper du vinyler?”  

 

Person som lyssnar på jazz: 

- Framförallt för att hitta... Jag letar ju alltid upp de mest obskyra jazzskivorna jag kan 

hitta.
52

 

Person nr. 1 som producerar hip-hop: 

- Jag vet inte... jag tycker det... ja det är roligt helt enkelt.
53

 

Person nr. 2 som producerar hip-hop: 

- Det är fortfarande till störst del... är det för att hitta samplingar.
54

 

Person nr. 1som lyssnar på rock:  

- Det är väl mesta dels för känslan av att ha vinylen och kunna hålla i den, titta på den, 

fiffla med den medan man lyssnar på musiken och sånt där.
55

 

Person nr. 2 som lyssnar på rock: 

- Det har ett lite mer speciellt sound, speciellt de som var gjorda på 80-talet och 

tidigare.
56

 

 

Med dessa svar definierar sig intervjupersonerna med de olika musikkulturer som nämnts 

tidigare. Hip-hopproducenterna använder vinylen som ett verktyg för att skapa musik medan 

personerna som lyssnar på rock och jazz använder skivan i underhållningssyfte. 

 

Ett annat resultat som kommit att visa sig under nästan alla av intervjuerna är att de personer 

som intervjuats har försökt att beskriva vinylen men inte lyckats sätta ord på frågan om deras 

tankar för vinylskivorna. Hade jag presenterat de tre uttryck jag nämnt i början av 

teoriavsnittet, ‘the aura of objects’, ‘the magic of things’ och ‘the power of appearances’ hade 

de kanske använt dessa ord. När jag istället frågade varför de köpte vinyler, så gav de lite 

tydligare svar. En av de som lyssnade mest på rock svarade: 

                                                 

52 Intervjuperson 1 2015-11-03 

53 Intervjuperson 2 2015-11-03 

54 Intervjuperson 3 2015-11-03 

55 Intervjuperson 4 2015-11-05 

56 Intervjuperson 5 2015-11-13 
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Det är väl mesta dels för känslan av att ha vinylen och kunna hålla i den, titta på den, fiffla med den 

medan man lyssnar på musiken och sånt där. Kunna visa upp för folk är trevligt också, bara kolla här 

vad man har på vinyl. 

 

Här lägger intervjupersonen vikt på det materiella och bevisar att det inte räcker att ha tillgång 

till musik digitalt utan att han även har ett behov att ha musiken i ett fysiskt format. Han visar 

ytterligare tendens på att det fysiska materialet är viktigare än det digitala, då han även köper 

väldigt mycket CD och rippar över musiken till sin dator och telefon istället för att använda en 

streamingtjänst. Detta stämmer även överens med hur den andra intervjupersonen, som 

lyssnade på rock svarade. Han köpte också CD-skivor som han sedan rippade över till datorn 

och telefonen. Han använde dock Spotify, men till största del bara som mediaspelare för att 

spela upp musik från sina egna filer. Anledningen till varför de köper CD men inte lyssnar på 

det formatet förklarar ena intervjupersonen så här: 

 

Det är ju främst för att det är sånt jag vill ha och kunna lägga in på datorn så jag kan lyssna på det när 

jag åker tåg eller när jag är ute nånstans. Det är sånt som är... jag köper det ju främst för att jag vill ha 

det digitalt, men jag vill samtidigt inte bara köpa nerladdat. För då känns det som om hårddisken 

skulle krascha, då är det borta. Så CD är väl lite av sånt som jag vill ha som jag vill lyssna på ofta. Så 

då köper jag ofta nya skivor, sånt jag tycker är bra idag. 

 

Jag tycker Hyltén-Cavallius förklarar detta på ett bra sätt sin bok som jag nämnt tidigare. 

 

Vinylen ger musiken en kropp, en punkt för materiellt motstånd eller i alla fall tröghet i en tid när 

mycket musik ligger ett ögonblick bort.
57  

 

Hyltén-Cavallius pratar specifikt om vinyl och i den meningen att vinylen motsätter det 

digitala formatets överflödighet. Vinylen ger dig en begränsad tillgång låtar på varje skiva och 

gör att du koncentrerar din lyssning till ett visst band eller genre. Han försöker förklara vad 

han tror är det som tilltalar personer att köpa vinyler.  

 

Vinylens materialitet erbjuder både en materiell närvaro som den nedladdade eller streamade musiken 

saknar, och möjligheterna till distinktion mot den till synes obegränsade tillgänglighet som dominerar 

den digitala musiken. Här kan fortfarande det materiella överordnas det virtuella.
58

 

                                                 

57 Hyltén-Cavallius, S. (2014:72) Retrologier: Musik, Nätverk och Tidrum, Höör: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion 
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Det intervjupersonen menar med sitt svar är mer att vara säker på att ha tillgång till musiken 

om något skulle gå fel med lagringen av filerna. Men även om detta är fallet så värderar 

intervjupersonen det materiella över det digitala, även om han pratar om CD-formatet. 

När det kom till de två intervjupersoner som lyssnade på hip-hop så svarade den första att den 

största anledningen till att han köpte vinyler var för att hitta samplingar.  

 

Det är dels för den grejen att leta samplingar. Det är så jag har kommit in på det i alla fall. Och sen så 

har det väl blivit att jag... det är fortfarande... om vi säger att hitta samplingar är typ kanske 75% av 

anledningen till att jag letar skivor och köper skivor och sen så är resterande procent för att jag har 

fått upp det intresset. Intresset för det formatet.
59

 

 

Den andra intervjupersonen som lyssnade på hip-hop svarade 

 

Ja det är roligt helt enkelt. Jag köper... vissa grejer köper jag som jag vet är riktigt bra och då är jag 

beredd att betala mer för dem. Mycket av charmen för mig ligger i det här att jag inte vet vad det är 

och att det bara kostar en liten summa så att det inte spelar någon roll om det är dåligt.
60

 

 

Detta stämmer även överens med vad första hip-hopproducenten sa under intervjun. Vilket 

båda förklarade hade att göra med att de sysslade med samplingar. Även om skivan inte 

tilltalade dem musikaliskt så kunde de fortfarande hitta ett värde i instrumenten eller andra 

delar av låten som de sedan kunde använda till sin egen musik.   

 

Kulturellt värde och ljudkvalité 

Vad som tilltalar intervjupersonerna till att köpa vinyler skiljer sig åt ganska stort. Detta anser 

jag vara på grund av det Bartmanski och Woodward nämner i sin bok
61

 om vinylens kulturella 

värde och olika karriärgrupper. Intervjupersonerna ingår i olika kulturer där vinylen har olika 

betydelse. Hip-hopproducenterna använder vinylen mer för sampling medan de som lyssnade 

                                                                                                                                                         

58 Hyltén-Cavallius, S. (2014:72) Retrologier: Musik, Nätverk och Tidrum, Höör: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion 

59 Intervjuperson 2 2015-11-03 

60 Intervjuperson 3 2015-11-03 

61 Bartmanski, D. & Woodward, I. (2015:4) Vinyl: The Analogue Record in the Digital Age, London: 

Bloomsbury Academic 



 

 19 

på rock och jazz använder skivan för att lyssna. Men de som lyssnade på rock och jazz skiljer 

sig åt i när det kom till frågan om ljudskillnaden på formaten. Deras åsikter om ljudet på vinyl 

var mer positiv än de som lyssnade på hip-hop som sa att digitalt oftast låter bättre. En av 

intervjupersonerna som lyssnade på rock gav denna förklaring till varför han tyckte ljudet på 

vinylformatet lät bättre: 

 

Jag är inte en sån som köper såna här svindyra vinyler och jag köper inte så mycket nytt på vinyl 

heller. Det anser jag vara... det är ändå inspelat digitalt och sen har man gått från digitalt till analogt, 

det blir liksom såhär... Och i vissa fall så har de inte tänkt på det vid masteringen heller. Som typ den 

här ”True Survivor” som David Hasselhoff släppte. Vi spelade den hos en klasskamrat som hade den 

och den lät så jävla, såhär... vad ska man säga... klen och kall. För den var verkligen inte masterad för 

vinyl, det var ingen bas eller nånting.
62

 

 

På hemsidan  Ljud & bild
63

 berättar Norby om ett test mellan skillnaden av analogt och digital 

ljud. Testet använde två olika stereoanläggningar som var väl optimerade för båda teknikerna. 

Dessa var uppställda i två separata rum som åhörarna fick gå mellan för att få en uppfattning 

av vad som lät bäst.  

 

Hela evenemanget är en kul idé. Vilket av rummen som hade det bästa ljudet vet vi inte, men frågan 

om vilket som låter bäst av analogt eller digitalt dyker upp med jämna mellanrum, och då kan man 

tycka att detta vore ett bra tillfälle att få svaret på den eviga frågan.
64

 

 

Norby menar på att det uppstår ett problem i ett test som det här. Han säger att problemet är 

att man inte vet vad man lyssnar på. “Även om rummen skulle vara helt identiska, med exakt 

samma akustik, så är det ju två olika anläggningar man lyssnar på, med både olika förstärkare 

och olika högtalare.” Han nämner även att en mindre uppenbar men kanske viktigare faktor är 

att inspelningarna förmodligen återger olika master-inspelningar. 

 

Det händer nästan aldrig (åtminstone inte nu för tiden) att man tar en master och överför den i samma 

version till vinyl och till digitala format. Detta har dock gjorts med den senaste remastringen av 

David Bowies legendariska album ”The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, 

                                                 

62 Intervjuperson 5 2015-11-13 

63 Norby, G.G, Vilket är bäst, analogt eller digitalt? En beskrivning av ett test som gjorde i butiken 

Unilet Sound & Design december 2013, hämtad 2015-12-10 

64 Ibid 
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som är en av skivorna som spelades i Unilet Sound & Vision-butiken. Den här skivan remastrades 

nämligen analogt för nyutgåvan som firade 40-årsjubileet.
65

 

 

Detta citat visar på att det är mer sällsynt med en analog mastering på nypressade vinyler av 

gamla skivor. Men att det kan förekomma vid ett jubilee eller annan speciell händelse. 

Norby avslutar artikeln med att säga att man oftast lyssnar på två olika master-inspelningar 

vilket oftast gör att vinyler låter bättre. Men om mastern är samma på båda formaten föredrar 

man däremot digital.  

När jag ställde frågan, ‘skulle du hålla med om att det går att skilja på analog och digital 

musik’, till en av hip-hopproducenterna svarade han: 

 

Jo men absolut. Det låter ju olika. Väldigt tydligt liksom hör man ju. Jag skulle ju inte säga att vinyl 

låter bättre på nått sätt, för det tycker jag inte. En digital låter ju bättre absolut. Men sen så är det ett 

annat sound... man kanske gillar det bättre typ på vinyl. Det är ju lite mysigare... med skavankerna.
66

  

   

Dessa meningsskiljaktigheter kan analyseras med de olika kulturer intervjupersonerna 

identifierar sig med. Intervjupersonerna som lyssnar på rock lyssnar på äldre musik som var 

menad att spelas på vinyl, som var mixad och masterad för detta format. När sedan denna 

musik överförs till digitalt format kan ljudet förändras som de påpekat i intervjuerna vilket 

gör att samma skiva kan låta annorlunda. Intervjupersonerna som lyssnar på hiphop var mer 

vana att höra denna typ av musik digital. När sedan denna musik släpps på vinyl, från digitala 

inspelningar och mastering, kan även ljudet på dessa skivor förändras. Vilket gör att samma 

problem uppstår åt andra hållet.  

 

Dessa meningsskiljaktigheter som uppstår skulle kunna förklaras med vad Frith skriver i sin 

bok, Performing Rites.
67

 Frith beskriver ett event han hade organiserat i Birmingham där ett 

band fick spela. Publiken bestod av olika musiker som satt med under ‘soundcheck’ medan 

ljudteknikerna förklarade vad de gjorde vid mixningen. När allt var klart spelade bandet en 

låt, för att sedan bli tillfrågade av en person i publiken att spela om låten. Men att 

ljudteknikerna skulle öka volymen på sången denna gång, då den var svår att urskilja. 
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Teknikerna justerade ljudmixen och bandet spelade låten igen. Denna gång höll publiken med 

om att de lät bättre. Frågan ställdes: “Why didn’t you mix it like that the first time?” Var på 

teknikerna svarade, “ because she [the band’s lead singer] can’t sing.” Detta ledde till ett hett 

argument mellan teknikerna och musikerna om vad som egentligen utgör “bra ljud”. Detta 

exempel skulle jag vilja förklara med att musikerna och teknikerna var där för olika 

anledningar. Musikerna var där för att lyssna på musiken som en publik medan teknikerna var 

där för att göra ett jobb. Vilket leder till att de har olika tillvägagångssätt för syftet. Detta 

exempel kan liknas med de två olika tillvägagångssätt som intervjupersonerna beskrivit i 

intervjuerna. Personerna som lyssnade på rock och jazz köper vinyler för att lyssna på 

musiken i underhållningssyfte medan hip-hopproducenterna använder vinyl för att hitta 

samplingar. Detta kan vara en andra anledning till att det uppstår meningsskiljaktigheter om 

ljudkvalitén. Man kan ponera att personerna lyssnar efter olika saker vilket leder till att de 

uppfattar ljudet på skivorna olika.  

 

Samtliga personer som intervjuats lyssnar dagligen på streamad musik och har svarat att detta 

beror på att det är enklare att sätta igång en låt på datorn och låta musiken gå automatiskt än 

att hålla på och behöva byta sida på vinylen hela tiden. Här handlar det inte om ljudkvalité 

och vilket format som låter bäst, utan vilket format som är enklast att hantera. 

På frågan om vad som skiljde vinyl och de digitala formaten åt så svarade de olika från person 

till person. Vissa svarade att det var stor skillnad på ljudet, att det kanske inte är bättre på 

vinyl, men att det fick en annan karaktär. Någon sa att vinylen lät ‘varmare’ medan andra 

hade svårt att beskriva vad som gjorde ljudet annorlunda på vinyl. Intervjupersonen som 

lyssnade på jazz beskriver en skiva från bandet Pink Floyd, ‘Atom Heart Mother. Han 

beskriver första gången han hörde den på vinyl:  

 

Det var som en helt ny skiva, det är inte samma grej alls. Jag har ju lyssnat på den på Spotify genom 

att bara lyssna igenom den men det blir så mycket bättre ljud i en vinylskiva, beror ju dock på vilket 

ljudsystem du har.
68

 

  

Han beskriver även att han har mer respekt för en vinylskiva än en CD-skiva såhär: 

 

Men som sagt jag har mycket mer respekt för en vinylskiva än en CD-skiva. Det gör inte mig något 

om en CD-skiva går sönder för att jag kan hitta den digitalt på nätet. Men om jag hittar någon 
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liveinspelning av Davis och Coltrane på Pittsburghteatern, men går den sönder så lycka till att hitta 

den någonstans, det går inte. Så jag har mycket mer respekt för vinylskivor än CD-skivor.
69

 

 

Det kan liknas med det Hyltén-Cavallius säger om ”distinktion mot den till synes obegränsade 

tillgänglighet som dominerar den digitala musiken”. För att analysera intervjupersonens 

resonemang om respekten för vinyler, kan man diskutera olika vinylers raritet och hur det 

spelar roll. Även om det handlar om originaltrycken av gamla klassiker eller skivor som har 

tryckts i begränsad upplaga. Intervjupersonen som lyssnade på jazz fick frågan, ”Om du hittar 

en gammal skiva från 60-talet begagnad, men även som nypressad, vilken köper du helst?” 

 

Och svarade: 

 

Då avgör nog priset väldigt mycket. Och sen kollar jag hur sliten skivan är och hur slitet själva 

konvolutet är. Oftast så köper jag den begagnade skivan. För att jag vet att det inte spelar så stor roll 

när det är jazz, för då vill man ha lite knaster och det kan va lite slitet. Men om det är för slitet då 

köper jag... Men det beror också på, kostar nypressen 200 och den begagnade 15 kr, då är det så pass 

stor skillnad att det är avgörande för vilken skiva man väljer. Däremot hade jag hittat en Foo 

Fighters-skiva för 80 spänn begagnad och en ny för 200 då hade jag nog köpt den nya. För att då är 

det mer... den musiken på nått sätt ska ju inte vara sliten, om du förstår vad jag menar.  

 

Här gör intervjupersonen en distinktion mellan gamla skivor och nya. Att det förväntas att de 

gamla skivorna ska vara slitna eller att det ska vara lite defekter i ljudet. När det kommer till 

de nya skivorna så säger han att han hellre köper den ny då den skivan bör vara ’ospelad’. 

Även om intervjupersonen inte nämner det, kan man se det som att den äldre musiken bör 

lyssnas på äldre vinyler som är trognare originalet. Detta med tanke på att nyare utgåvor kan 

komma från en digital master.  

 

Här spelar materialiteten in med tanke på att intervjupersonen nämner att han kan hitta 

musiken digitalt men att det är viktigare att ha den i fysiskt format och då på vinyl. Detta kan 

bero på att CD:n inte skiljer sig så mycket från helt digitala filer. Andra tyckte att det var 

roligare att köpa vinyler än CD-skivor. När det kom till intervjupersonerna som lyssnade på 

hip-hop så använde de främst vinylen för att leta efter samples till låtar vilket även styr vilka 

skivor de köper och för vilket pris. De sa att de kunde köpa skivor de aldrig hört förut och att 

det var en del av charmen, att inte veta vad det är man köper och att de ofta köper billiga 
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skivor vilket gör att det inte spelar någon roll om det är dåligt. Den ena hip-hopproducenten sa 

att han köpte vinyl lika mycket för att sampla musik från skivorna som för att lyssna på 

skivorna medan den andra sa att han köpte vinyl till mesta del för att sampla från dem.  

 

Musealisering 

Samtliga av de personer jag intervjuade sa att en sak som tilltalade dem var omslagens storlek 

och ‘konsten’ på vinylomslag. De nämnde att de gillar skivomslag och att dessa är för små på 

t.ex. Spotify jämfört med vinyl där du kan se alla små detaljer. Detta stämmer överens med 

vad Richard Osbourne skriver i sin bok
70

. Att LP:n tilltalar våra sinnen bättre än CD och en av 

de sakerna är just omslagen och deras storlek. Intervjupersonen som lyssnade på jazz sa 

följande om vinylomslagen: 

 

Men jag förstår varför folk sätter upp dem på väggen eller varför de sätter dem på hyllorna. Det är ju 

en billig tavla, ett riktigt snyggt omslag är ju en billig tavla. För går du in i en begagnad... eller en 

affär som säljer begagnade skivor så kan de ju kosta typ 10 spänn, jag menar vart hittar man en tavla 

för 10 spänn.
71

 

 

Första personen som lyssnade på rock höll med om att vinylen omslagens funktion som tavla. 

 

Också som det du säger, att sätta upp på väggen nästan som tavelaktigt. Stor fördel nu när många 

lägger ner mycket pengar på att designa omslagen och att det endast ska visas på små cdomslag.
72

 

 

Första personen som producerade hip-hop pratade om tre skivor han hade ställt upp på en 

hylla på sin vägg: 

 

Alla som jag har uppradade där det är ju lite såna här...  det är ju skivor som jag verkligen tycker om, 

men jag lyssnar ju inte jätteofta på dem, alltså just dem. För det är ju såna man har hört väldigt 

mycket annars liksom. Det är ju såna man köper och vet vad det är liksom. Och då kanske man inte 

behöver lyssna lika mycket på dem, och då blir det ju mer som dekorativgrej.
73
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Detta fenomen beskriver Kirschenblatt-Gimblett i sin bok
74

. Hon menar att detta var ett 

tecken på att fenomenet vinylskiva hade dött och påbörjat ett andra liv som ”museiobjekt. Det 

är dock under samma period som vinylskivan påbörjar sin återkomst i skivbutiken.
75

  

Intervjupersonerna beskriver att vinylens omslag gör det intressant att sätta upp dem på 

väggen, dels för att de tilltalar dem estetiskt men även för att visa upp vilka skivor man själv 

äger. 

 

Vinylens värde 

Ett annat resultat som visat sig under min undersökning är att personerna som köper vinyler 

lockas till att göra det på grund av att det går att hitta många skivor för ett billigt pris på olika 

musikmarknader i Sverige. Nästan alla av de personer jag intervjuat har sagt att de bara köper 

billiga skivor och att de inte är allt för angelägna om att köpa dyrare skivor. Det kan hända att 

de köper dyrare skivor, men då ska det vara en av deras favoritskivor i bra kvalité.  

 

När intervjupersonerna fick frågan om de kommer fortsätta handla vinyler, svarade samtliga 

ja. Men nästan alla sa att det alltid kommer bero på priset. Största anledningen kan vara att de 

inte vill lägga ut för mycket pengar på en begagnad skiva, med undantag om det är ’något 

sällsynt’ som en av de som lyssnade på hip-hop nämnde. Han hade betalat mer för ”Sgt. 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, och resonerade: 

 

För det är såna skivor man inte hittar varje dag. Om man råkar hitta den, eller hittar den på nätet att 

det är nån som säljer den på tradera eller bara att man kan beställa den (...) för att det är såna man 

känner att man verkligen vill ha. Och det är man ju villig att lägga lite pengar på, bara för att känna 

att man har dem.
76

  

 

Många av de jag intervjuade var inte heller beredda på att betala mycket för en nypress. En 

anledning till det, som en av rocklyssnarna nämnde, var att han ansåg att många av de 

nypressade vinylerna är remastrade från digitala filer och låter i hans öron sämre en samma 

skiva från 70- eller 80-talet. 
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Passiv och aktiv lyssning 

För att ta reda på hur lyssningsvanorna såg ut för intervjupersonerna så berättade jag hur jag 

själv lyssnar på musik via de olika formaten. Ett exempel som nämnts är när man tränar och 

har musik igång men att musikens största funktion blir som en ljudkuliss för att avskärma sig, 

antingen medvetet eller undermedvetet. Man glömmer ibland bort att musiken spelas då man 

fokuserar på andra saker. 

 

Person nr. 1 som producerade hip-hop nämnde att han brukar låna skivor av sina vänner och 

att de även lyssnar på skivor tillsammans. Han beskrev även sin syn på hur det digitala 

formatet leder till mer passiv lyssning: 

 

Jag har pratat lite med en klasskamrat om det här med tillgänglighet, och jag kom att tänka på det när 

du snackade om skivans helighet. Att det blir ju en annan grej, i och med att det är så lättillgängligt 

med musik och att bakgrundslyssna. Då blir det nästan lite högtidligt om man bestämmer sig för att ta 

på en fysiskskiva och spela den, och då vill man kanske respektera det och faktiskt sätta sig ner och 

lyssna. Istället för att börja göra annat.
77

 

 

Han nämner dock att han brukar lyssna på musik mer passivt än aktivt: 

 

Jag brukar dock i och för sig diska och sånt medan jag lyssnar på vinyl och sånt. Men då är det 

kanske lite att jag gör det på autopilot att jag tar på skivan utan att tänka mig för. Men ifall jag gör det 

på nån kväll, när jag inte har så mycket att göra och så får jag för mig att lyssna på en skiva... Det är 

oftare att det händer med vinyl än att jag letar upp nån skiva på Spotify och sen sätter mig och 

lyssnar.
78

  

 

Person nr. 1 som lyssnar på rock: 

 

Känns lite mysigare att slå på en vinyl, man har ju musik på datorn också och då kan det bli att man 

bara sätter på något i bakgrunden, men slår man igång en vinyl så sätter man sig ner och faktiskt 

lyssnar på den och tar in det man hör. 
79
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Person nr. 2 som lyssnar på rock: 

 

Man lyssnar lite mer aktivt då. (...) Det kan jag hålla med om faktiskt. Det blir ju lite back to basic. 

Man tröttnar på den digitala världen för stunden.
80

 

 

Den första personen som lyssnar på hip-hop samt den första personen som lyssnar på 

rock nämner att det är annorlunda att lyssna på vinyl. De pratar båda om att man får lust 

att sätta sig ner och verkligen lyssna på skivan och personen som lyssnar på hip-hop 

nämner även respekten för denna ”ritual”. Den andra personen som lyssnar på rock går 

direkt på saken. Att man kan tröttna på den digitala världen. Med detta kan han mena den 

oändliga ström av musik som kommer från olika streamingtjänster. Vinylen däremot har 

dels en bestämd mängd musik och ett slut. Personen nämner även frasen ”back to basic” 

vilket kan innebära att inom hans musikkultur, är vinylen det originella formatet för att 

lyssna på musik.  

 

Lilliestam beskriver aktivt lyssnande i sin bok.
81

  

 

Aktivt lyssnande innebär att man bara lyssnar på musik, medan passivt lyssnande antyder att man gör 

något annat samtidigt som man lyssnar på musik.
82

 

 

Lilliestam ställer sig frågan om hur många som verkligen lyssnar aktivt på musik i denna 

mening. Tre av intervjupersonerna är överens om att med vinyl så fungerar det bättre att 

lyssna aktivt. Antingen om det är för att man måste passa upp på skivan och byta sida eller för 

att man respekterar formatet mer. De gör en distinktion mot det digitala och säger att musiken 

på datorn gör det lättare att bakgrundslyssna då musiken kan rulla på i oändlighet. Lilliestam 

nämner dock att ”de flesta personer inte klarar av att vara helt koncentrerade längre än 8-10 
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minuter.”
83

 Detta är inget som intervjupersonerna nämnt under intervjuerna men man kan anta 

att detta stämmer in även på dem.  

 

Argumentet om passiv lyssning med det digitala format som intervjupersonen nämner kan 

liknas med ett argument som Frith beskriver i sin bok
84

. Frith berättar om när Compton 

Mackenzie argumenterade för det mer överlägsna sättet att lyssna på musik via de tidiga 

skivorna som snurrade 78 varv per minut.
 85

  

 

The collector of 78 recordings had to be an "active" listener, had to use her imagination to hear the 

sound that was buried in the 78's bumps and crackles, had to keep jumping up to change the record, 

which could never be, then, background music.
86

  

 

I kontrast nämner Frith att Mackenzie misstänkte att LP-lyssnaren väsentligen skulle vara mer 

passiv i lyssning, att de skulle kunna luta sig tillbaka, låta tankarna sväva och inte behöva 

jobba för att lyssna. Denna kritik fick även CD:n i början. Frith skriver: 

 

The same sorts of anxieties, I think, underlay rock critics' initial suspicions of CDs (and pop videos); 

we also believed that an "active" relationship between listener and record was being threatened by a 

new technology.
87

 

 

Det har alltså funnits kritik så fort ett nytt format presenterats. Dock nämner 

intervjupersonerna det digitala formatets funktion att kunna spela upp musiken i oändlighet, 

leder till att lyssningen övergår till att bli mer passiv. Även det digtala formatets tillgänglighet 

och hur man kan ha med musiken var man än är kan leda till mer passiv lyssning.  
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Diskussion 

Sammanfattning 

Det tydligaste resultat som kommit att visa sig i intervjuerna för denna uppsats är att vinyler 

fortfarande upplevs tilltalande av intervjupersonerna, även om det digitala formatet 

fortfarande används dagligen. Resultatet har även givit en större inblick i personernas tankar 

kring vinylen och vad det är som just tilltalar de att köpa skivor. För vissa av 

intervjupersonerna är vinylen det rätta formatet att lyssna på tidsenlig musik från vinylens era. 

För andra var vinylen det rätta formatet att använda för den musik de producerar. Detta kan 

liknas med de karriärgrupper och förkämpar som Bartmanski och Woodward nämner i sin 

bok
88

. Intervjupersonerna tilltalas av olika aspekter av vinylen som gör det värt att gå och 

köpa en skiva, även om vi lever i en tid där vi näst intill har obegränsad tillgång till musik 

digitalt. Vinylen lockar personer på olika sätt när det kommer till användningen av skivorna 

och på samma sätt när det kommer till det materiella och det estetiska. Detta är dock inte 

tillräckligt för att personerna ska ändra sina lyssningsvanor och byta format från det digitala 

till analogt. För det är fortfarande det digitala formatet som används mest av 

intervjupersonerna. Här handlar det mer om det snabbaste och enklaste sättet att lyssna på 

musik kontra vad man tycker låter bäst.  

 

Men när personerna är redo att bryta av det vardagliga sättet att lyssna på musik och sakta ner 

det höga tempot, som verkar vara en standard för folk i denna ålder, så finns vinylen tillhands. 

Dels som ett sätt att verkligen lyssna på musik men även det ’rätta’ sättet att lyssna på en del 

skivor för vissa. För även om det digitala är tillgängligt dygnet runt och nästan vart du än är så 

inger vinylformatet fortfarande en viss respekt och motstånd mot det digitala. Om det 

antingen är att vissa tycker det låter bättre eller att man faktiskt har en fysisk produkt i 

handen. 

 

Vinylen är även ett verktyg inom olika musikkulturer, till exempel inom hip-hopen. Även om 

det går att sampla musik digitalt och lägga in artificiellt knaster och brus, så anser 
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intervjupersonerna att vinylen är det rätta formatet för att sampla. De lägger vikt på att om 

man ska göra det på rätt sätt så bör man gå tillbaks till hur det började.  

 

Även om man pratar om att intervjupersonerna kan ärva sina föräldrars minnen och intressen, 

så tror jag att det ändå har en betydelse. Varje intervjuperson nämnde att deras första minne 

av skivan var i samband med när deras föräldrar spelade musik för dem.  

   

Reflektioner och slutdiskussion 

Uppsatsens semistrukturerade metod som användes fungerade väldigt bra för att rikta in varje 

intervju på vad som var intressant hos varje informant. En tydlig bild målades upp kring varje  

Intervjupersonens tankar och intresse kring vinylen. Varje intervju var ungefär en timme lång 

vilket gjorde att personerna kom med många intressanta detaljer som blev en viktig del i att 

förstå ämnet fullt ut. Dock har intervjuerna utgått ifrån att jag berättat mina egna tankar och 

upplevelser om vinylen vilket i många fall fick intervjupersonerna att öppna upp sig och i 

andra fall att de till mesta del höll med. När allt material sedan skulle analyseras så behövdes 

mycket utelämnas då intervjupersonerna inte berättat samma sak i egna ord.  

 

Intervjupersonerna var som tidigare nämnts alla i 20-årsåldern och fyra av fem studerar ljud- 

och musikprogrammet på Högskolan Dalarna. Alla personer var även män vilket leder till att 

perspektiv saknas vilket generellt kan anses som att resultatet inte är representativt för alla 

skivköpare. Om en större, mer genomgående studie ska genomföras rekommenderas därför att 

en bredare folkmängd med båda könen och fler åldrar inkluderas med liknande metodupplägg 

som här.  

 

Uppsatsen har tagit upp vad som intresserar intervjupersonerna och hur deras tankar kring 

vinylen ser ut. Många av intervjupersonernas svar stämmer överens med vad litteraturen tar 

upp. Intervjupersonerna har nämnt det som kallas kallas för musealisering. De har lagt vikt på 

vinylomslagens storlek och konsten på dessa omslag. Som Kirschenblatt-Gimblett skriver i 

sin bok
89

 så har vinylens förpackning fått ett nytt användningsområde. Samtliga 
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intervjupersoner har nämnt att vinylen även fungerar som en tavla och dekoration. Men i 

kontrast till det som termen musealisering syftar på så använder intervjupersonerna 

fortfarande vinylen till att spela musik  på. Materialitet har även varit något som 

intervjupersonerna lagt vikt vid. De har nämnt att en fysisk skiva känns mer som att man äger 

musiken jämfört med digital musik man har på datorn. Det som skiljer resultatet i denna 

uppsats jämfört med vad den relaterande litteraturen tar upp, är att litteraturen har haft en 

koncentrerad blick på branschen och försökt förklara vinylens överlevnad där. Denna uppsats 

ger en inblick i yngre skivköpares musikintresse vilket är lika relevant för att förklara hur 

vinylen än idag lever och frodas.  

 

För vidare forskning inom detta område skulle en större undersökning behöva göras. I denna 

undersökning skulle jag föreslå att en bredare grupp intervjuades. Intresset för denna 

undersökning skulle ligga i att ta reda på hur vanliga musiklyssnares relation till vinylskivan 

ser ut. Denna grupp kan anses vara större än folk som är insatta i musikbranschen, där de 

personer som intervjuats för denna uppsats ingår. Och just på grund av att de inte är insatta i 

musikbranschen eller så kallade ”audiofiler” gör det mer intressant att ta reda på varför de 

köper vinyler. 
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Bilagor 

Intervjufrågor till skivköpare 

Vilket är ditt första minne av vinylskivan? 

 

Vad är dina tankar om vinyler?  

 

Hur ser du på skivans framtid? 

 

Hur länge har du köpt vinyler?  

 

Varför köper du vinyler? 

 

Köper du Cd-skivor? 

 

Vad köper du mest utav? (CD eller vinyl) 

 

Hur ser din musikkonsumtion ut? (vilket format lyssnar du mest på? vinyl, CD, 

nerladdad/streaming) 

 

Har din musikkonsumtion ändrats när musiken blivit mer tillgänglig på olika plattformar? 

 

Har du fortsatt att köpa LP-skivor hela tiden eller är det mer på senare år som du börjat köpa? 

 

Hur ser framtiden ut för dig? Kommer du fortsätta handla vinyler? Kommer du ändra hur du 

lyssnar på musik? 

 

Vad köper du mest utav nya eller klassiker, nypressade/begagnade? 

 

Vad är dina tankar om utbudet för LP i Sverige? Tycker du att det finns tillräckligt med 

skivbutiker? Är det nått som fattas? 

 

Vilken genre lyssnar du mest på? 
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Intervjufrågor till skivbutiker 

 

Vad är dina tankar om LP-skivan?  

 

Hur ser du på skivans framtid? 

 

När öppnades butiken?  

 

Hur såg ert utbud ut då? (Vad sålde ni mest utav/köpte in mest utav?) 

 

Hur länge har ni sålt LP:s? 

 

Fanns det en period då ni inte köpte in LP:s i erat inventarie? 

 

Har ni märkt någon skillnad när musiken blivit mer digital? (Spotify/iTunes i telefoner) 

 

När började ni se en ökning i försäljningen av LP:s? 

 

(Följdfråga:) Hur ser framtiden ut för er? Var kommer ni lägga fokus? 

 

Är det lönsamt för er att sälja LP:s? 

 

Vad säljer ni mest av nya eller klassiker, nypressade/begagnade? 

 

Hur ser kundkretsen ut?  

 

Hur fungerar kundkontakten 

Hur ser genrerutbudet ut? 

 

Köper du själv LP:s? 

 

(Följdfråga:) Av vilken anledning? 
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Vilka LP:s köper du, nya eller gamla? 

 

  

 

 

  




