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Abstrakt 
 

Titel: Den moderna vinylen: En studie av unga vuxnas relation till vinylskivor som 

lyssningsformat / The Modern Vinyl: the relation between young adults and vinyl as a 

listening format   

 

Denna uppsats diskuterar fyra unga vuxnas, i Växjö, relation till vinylskivor som format 

för musiklyssning. Genom den kvalitativa intervjumetoden görs ett försök att beskriva 

hur informanterna motiverar användandet av vinylskivor, vilka egenskaper som de 

tillskriver skivorna och hur det förhåller sig gentemot digital musiklyssning. Materialet 

har analyserats med hjälp av teorier kring retrologier (skapandet av sätt att se tillbaka), 

affordance (vinylskivans polyvokala egenskaper) och rekontextualiseringsprocesser 

(vilka egenskaper tillskrivs formatet i en modern kontext). Studien visar på vinylskivans 

förmåga att frambringa en särskild känsla hos informanterna och hur detta skapas 

utifrån flertalet olika dimensioner, så som skivans fysikalitet, visuella egenskaper och 

inbjudan till ett aktivt lyssnande.  
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1 Inledning 
Musik och de format som människor lyssnar på musik via är något som idag kan ses i 

relation till varandra. Möjligheterna att lyssna till musik är många. Inte minst internet 

och det digitala har möjliggjort och förändrat sätten som personer lyssnar på musik 

idag. Samtidigt som detta sker verkar det också ske en motreaktion mot de moderna 

lyssningsmedierna och ett försök att gå tillbaka till något annat. Mitt eget intresse för att 

börja lyssna på musik via vinylskivor började för ungefär tre år sedan då jag själv 

skaffade en skivspelare och började köpa vinylskivor. Det är svårt att förklara exakt 

varför. Kanske var det något från mina föräldrar, eller kanske var det något annorlunda 

och något som jag upplevde att ingen annan gjorde. Efter ett tag började jag dock se att 

det fanns andra som också köpte och lyssnade på vinyl. Särskilt upplevde jag att det var 

en yngre generation som fått ett ökat intresse. Genom internet, samtal med vänner, 

skivbutiker och skivmässor tyckte jag mig kunna se fler och fler som också delade mitt 

intresse för vinylskivor. När jag ställdes inför att börja skriva en uppsats kom det 

funderingar kring just relationen mellan musik, medie och människa. Dessa tankar kom 

att leda in på att göra en studie kring människors relation till ett visst lyssningsformat. 

Vad är det som gör att en del personer i en yngre generation verkar, trots det enorma 

musikutbudet via digitala medier, dras till just vinylskivor.  

 

1.1 Bakgrund 
November 1877 uppfinner Thomas Edison fonografen som den första metoden för att 

spela in, lagra och återge ljud. Först 1896 lanseras den första versionen avsedd för 

hemanvändning.1 Ungefär 50 år senare 1948 lanseras den första vinylskivan från 

Columbia Records och redan 1952 var vinyl det föredragna formatet för musik bland 

återförsäljare på den amerikanska marknaden.2 På detta sätt gjordes de första stegen mot 

det som snart kom att bli en modern skivindustri och senare utvecklas till den 

digitaliserade musikvärlden vi lever i idag. Thomas Bossius och Lars Lilliestam 

förklarar i sin forskningsrapport Musiken och jag att medierna, musiken, 

uppspelningsapparater och andra praktiker kopplat till musikanvändning fått en allt 

större betydelse idag än det haft tidigare. Det bidrar vidare, enligt deras studie, till att 

skapa identiteter och sammanhang i människors liv. Det finns alltså en förståelse för att 

de format och musikmedier vi använder oss av är av stor betydelse för musikindustrin, 

lyssningsprocesser, individer och större sociala praktiker.3 Bossius och Lilliestam 

beskriver bland annat förändringen med internet, nya uppspelningsapparater och 

spridning av musik. Bland annat skriver de att: 

Den tekniska utvecklingen har påverkat inte bara våra möjligheter att 

använda musiken, utan också hur vi använder den. Vi kan se förändringar 

vad gäller den musikaliska socialisationen, hur människor skapar, lagrar och 

sprider musik, det musikalsika utbudet liksom smakpreferenser och 

musikvanor.4  

Detta har bland annat lett till att lyssnandet på strömmad musik via internet ökar 

ständigt samtidigt som fysiska lyssningsmedium så som CD får ge vika till förmån för 

internetbaserade musiktjänster så som Spotify. Samtidigt verkar den analoga 

                                                 
1 Shuker, Roy (2010). Wax Trash and Vinyl Treasures: Record Collecting as a Social Practice. Farnham: 

Ashgate Publishing Ltd, s. 14 f.  
2 Ibid., s. 58-59. 
3 Bossius, Tomas & Lilliestam, Lars (2011). Musiken och jag – Rapport från forskningsprojektet Musik i 

Människors Liv. Göteborg: Bo Ejeby Förlag, s. 10-14.  
4 Ibid, s. 11.  
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vinylskivan vara det format som de senaste åren gått rakt emot den annars sjunkande 

skivförsäljningen. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), som 

företräder cirka 95% av den svenska skivmarknaden, visar i sin rapport från 2014 att 

försäljningen av vinylskivor ökat med 46,5%, jämfört med år 2013, trots en annars 

fortsatt minskning av den fysiska försäljningen till förmån för den strömmade musiken. 

Från 2002 till 2014 visar också IFPI:s statistik en total ökning, sett till sålda enheter av 

vinylskivor, på över 500 %.5 Liknande rapporter har gjorts även tidigare i dagstidningar, 

bland annat artikeln ”Kraftigt uppsving för vinylskivan”, i Dagens Nyheter från 2010, 

och 2013 rapporterade musiktidsskriften Gaffa om hur artister släppt sina nya album på 

vinyl och därmed ökat sin försäljning.6 En undersökning från musiktjänsten WiMP visar 

dessutom på att det är unga som fått ett ökat intresse för vinylskivor.7 Ett perspektiv 

som också lyfts upp i dagspressen, så som i Dagens Nyheter. I en intervju i artikeln 

berättar bland annat Juhani Ekstrand, som jobbar i en skivbutik i Stockholm, att unga 

inte längre köper CD och ser vinylskivor som något ”generationsmässigt exotiskt”. 

Sara, 24 år, som också intervjuas berättar att hon uteslutande köper vinyl för att det 

bland annat ”gör lyssnandet aktivt”.8  

 

Det är dock viktigt att påpeka att vinylförsäljningen utgör en väldigt liten del (2.1%) av 

den totala marknaden i Sverige, men som tidigare nämnt har försäljningsökningen varit 

markant vilket gör det relevant att försöka se möjliga faktorer till denna ökning.9 Det är 

också viktigt att tänka på att försäljningssiffrorna inte verkar ta hänsyn till 

andrahandsmarknaden, vilket i mina informanters fall verkar vara en betydande 

marknad för att köpa och sälja vinylskivor.  

 
1.1.1 Vinylmarknaden i Sverige – en kort historisk översikt 

Tittar vi historiskt på den svenska marknaden för vinylskivor så har de haft starka 

försäljningssiffror från 60-talet fram till början på 90-talet och utgjort, tillsammans med 

kassett, det dominerande formatet. Enligt statistik från Kulturrådet och Statistiska 

centralbyrån (SCB) såldes det år 1965 cirka 4 miljoner fonogram, då även kassetter 

inräknades men vinylskivor utgjorde närmre 95% av den totala försäljningen. 1977 

såldes det totalt 22 miljoner enheter (varav 15% kassetter), med ett totalt 

försäljningsvärde på cirka 330 milj.kr. Försäljningsökningen relaterade också till en 

ökad konsumtion av vinylskivor i hemmet och ökad försäljning av stereoanläggningar.10 

Det går alltså att se en del olika skiftningar i fonogramförsäljningen, dels med en 

uppgång av kassetten mot slutet av 70-talet, men ändå en dominans av vinylskivor på 

den svenska marknaden. 

 

Senare statistik från Kulturrådets rapport Kulturens pengar visar att de svenska 

hushållen år 1988 totalt sett spenderade 1277 milj.kr på grammofonskivor (vinyl) för att 

sedan minska kraftigt fram till 1996 då svenska hushåll spenderade totalt 11 milj.kr på 

                                                 
5 IFPI, ”Musikförsäljningsstatistik helåret 2014”, se även Bilaga A för en sammanställd tabell. Samt 

Sundeby, A. Maria, ”Uppåt för vinyl och strömmad musik men mörkt för CD-skivor”, Sveriges Radio, 

2015-02-03. 
6 Rörbecker, Mats, ”Kraftigt uppsving för vinylskivan”, Dagens Nyheter, 2010-05-25. Samt Kämaräinen, 

Daniel, ”Ökad vinylförsäljning tack vare stora skivsläpp”, Gaffa, 2013-09-13. 
7 WiMP Sverige, ”Unga överger CD:n till förmån för vinyl och streaming”, 2013-05-31.  
8 Nordström, Andreas, ”Vinylvåg i skivaffärerna. DN har besökt tre butiker där ny och begagnad vinyl 

lockar unga köpare”, Dagens Nyheter, 2013-05-31.  
9 IFPI, ”Musikförsäljningsstatistik helåret 2014”.  
10 Statens kulturråd & Statistiska centralbyrån (1981), Kulturstatistik: Verksamhet, ekonomi, kulturvanor 

1960-1979. Stockholm, Civiltryck AB, s. 71 ff. 
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grammofonskivor.11 Under dessa år visar samma statistik att CD:s istället hade ett 

kraftigt uppsving och 1996 spenderade de svenska hushållen totalt 2188 milj.kr på 

CD:s.12 Här ser vi en ännu tydligare skiftning i hushållens konsumtion med lanseringen 

av CD som det nya formatet och en väldigt markant minskning av vinylskivans 

försäljningsvärde. Vinylskivan har sedan, som redovisats inledningsvis, stärkts både i 

antal sålda enheter och generellt försäljningsvärde från 2003 och framåt.13  

 

1.2 Vinylskivan som fonogram 
En vinylskiva är en typ av analog fonogramskiva av vinylplast med 331/3 varv/min 

uppspelningshastighet och lanserades 1948 av Columbia. Vinylskivor återfinns i olika 

typer, så som LP, EP, singel och maxisingel. LP-formatet (från engelskans long play) 

ersatte den tidigare 78-varvsskivan då den erbjöd bättre ljudkvalité och möjlighet att 

lagra mer information. Vinylskivan kom sedan att bli det dominerande formatet fram 

tills 90-talet då det konkurrerades ut av CD:n.14 Begreppet fonogram används för att 

beskriva olika typer av ”ljudbärare”, alltså någon form av objekt med inspelat ljud som 

sedan kan spelas upp och avlyssnas.15 I min uppsats kommer jag främst använda mig av 

begreppet vinyl eller vinylskiva (inkluderar LP, EP, singel och maxisingel) som alla 

åsyftar det egentligt mer vetenskapliga begreppet fonogram eller ”ljudbärare”.  

 

1.3 Problemformulering 
Den ökade försäljningen och populariteten för vinylskivan bland unga i Sverige, som 

nämnts tidigare, gör det relevant att undersöka unga vuxnas relation till vinylskivan som 

format för musiklyssning. En del tidigare studier har gjorts gällande vinylskivans 

återkomst.16 På samma sätt som dessa studier så intresserar jag mig för återkomsten av 

vinyl som lyssningsformat idag. Att i min studie anlägga ett perspektiv utifrån unga 

vuxna, utöver det att försäljningen tycks öka bland unga, grundar sig i att det är 

personer som växt upp i en digital tidsera med mängder av olika uppspelningsenheter 

och ofta ett enormt utbud av digitaliserad musik. Hur kommer det sig då att de lyssnar 

på vinyl? Vad är det som gör att det analoga formatet tycks överleva och återanvändas 

av en ny generation? Hur ser relationen mellan människor, vinylskivor och musik ut? 

Detta motiverar funderingar kring ungas relation till och personliga reflektioner kring 

vinylskivor som format för musiklyssning.  

 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet för min studie är således att undersöka vad unga vuxna, ålder 18-30, i Växjö idag 

som konsumerar och/eller samlar på vinylskivor har för relation till vinylskivan som 

format för musiklyssning. Frågorna som jag ställer mig är:  

 

 Hur motiverar informanterna valet av vinylskivor som format för 

musiklyssning? 

 Vilka egenskaper tillskriver informanterna vinylskivor som lyssningsmedium?  

                                                 
11 Kulturrådet (1998), ”Kulturens pengar 1998 – Samhällsinsatser och privatkonsumtion”. 
12 Ibid. 
13 Se Bilaga A 
14 Buckley, David, ”LP”, Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press.  
15 Malm, Krister, ”Fonogram”, Nationalencyklopedin.  
16 Bartmanski, Dominik & Woodward, Ian (2015). Vinyl: The Analogue Record in the Digital Age, 

Bloomsbury Academic och Hayes, David (2006), ”’Take Those Old Records off the Shelf’: Youth and 

Music Consumption in the Postmodern Age”. Popular Music and Society 29 no. 1, doi: 

10.1080/03007760500167370, s. 51-58.  
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 Hur förhåller sig informanterna till vinylskivor i jämförelse med digitala 

lyssningsmedier? 

2 Forskningsöversikt 
I mycket av den tidigare forskningen har huvudfokus legat på samlandet av skivor och 

inte i samma utsträckning just varför ett visst format föredras gällande personers 

musiklyssnande. Tidigare forskning har ofta dragit paralleller till det nostalgiska hos 

lyssnaren.17 Roy Shuker lyfter bland annat fram i sin studie att:   

The overarching reason for collectors’ preference for vinyl can be loosely 

categorized as ’nostalgia’, linked to the perceived aura and authenticity of 

the format.18 

Shuker utgår i sin studie från personer som varit en del av och växt upp under den 

period då vinylskivan hade sin ”storhetstid”, vilket innebär att han möjligtvis hittar 

andra förklaringar till varför de föredrar vinyl än exempelvis unga idag som inte varit en 

del av den tiden. Shuker lägger också mycket större vikt vid att profilera olika 

samlartyper och poängtera de sociala aspekterna som grundläggande för 

samlarintresset.19 Då detta arbete inte ämnar att undersöka personer som identifierar sig 

som samlare i samma utsträckning som Shukers intervjupersoner, försöker jag istället 

undersöka bredare aspekter av intresset för vinylskivor och betydelse som format. 

Annan forskning som relaterar till ämnet har genomförts av Bossius och Lillienstam 

som undersöker hur musik fungerar på olika sätt i människors liv och hur personer 

pratar om musik.20 Tyngdpunkten i deras bok ligger dock mer i lyssnandeprocesser och 

andra sociala praktiker än att studera ett specifikt fonogram eller format. De går också 

in på, så som Shuker, vad som värderas i samlandet av fonogram, men gör ingen 

djupare analys av ett enskilt format eller lyssningsmedium.21 De båda 

forskningsstudierna erbjuder dock en ingång till en del av musikvetenskapen som ligger 

ganska nära utgångspunkterna i min studie – alltså hur människor pratar om musik, 

lyssning och praktiker av olika slag, vilket gör det relevant att kunna sätta i relation till 

mitt material.  

 

2.1 Lyssningsformat och vinyl bland unga 

Ungas relation till vinylskivor tycks vara ett ännu outforskat område, med undantag av 

exempelvis David Hayes artikel ”’Take Those Old Records off the Shelf’: Youth and 

Music Consumption in the Postmodern Age” och beskrivs som ett försök att analysera 

återkomsten av vinyl som ett alternativt format för musiklyssning i en digital tidsålder.22  

Hayes artikel baseras på intervjuer insamlade under en fältstudie. Hayes argumenterar 

för att intresset för vinyl bland hans informanter, de flesta födda efter vinylens 

storhetstid, står i stark relation till en snabbt skiftande och vinstdriven musikindustri. 

Han påpekar att köpa och lyssna till vinyl blir en slags protest mot den rådande 

marknaden och populärmusiken.23 Samtidigt identifierar han ett antal faktorer som 

motiverar ungas konsumtion av vinyl: 

                                                 
17 Shuker (2010) och Bossius & Lilliestam (2011).  
18 Shuker (2010), s. 65.  
19 Ibid.  
20 Bossius & Lilliestam (2011). 
21 Ibid., s. 185-197. 
22 Hayes (2006), s. 51.  
23 Ibid. 
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[…] the appeal of LP jackets, custodianship of records, engagement in the 

listening experience (including participatory aspects of the turntable), and 

the quest for elusive vinyl recordings.24  

Med detta menar alltså Hayes att faktorer så som omslagen, ägandeskapet, interaktionen 

med lyssningsmediet och sökandet efter vinylskivor sammantaget motiverar unga att 

lyssna på vinylskivor.  

 

2.2 Forskning kring vinyl i den digitala tidseran 
Ett försök att beskriva vinylen och dess roll bland de moderna digitala medierna görs i 

boken Vinyl: The Analogue Record in the Digital Age, skriven av Dominik Bartmanski 

och Ian Woodward, som utgår ifrån en rad olika intervjuer med Dj:s, samlare och 

vinylentusiaster huvudsakligen baserade i Berlin men även New York, Tokyo, London 

och Melbourne.25 De anlägger ett bredare sociologiskt perspektiv i sin bok där de 

genom fältstudier ute bland olika musikscener försöker hitta förklaringen till den 

analoga (vinyl)skivans överlevnad, återkomst och betydelse idag.26 

 

Bartmanski och Woodward diskuterar här vinylskivor som lyssningsmedium, fysiskt 

objekt, (handels)vara och ”totem”. Som medium beskriver de ingående hur vinylskivor 

är mycket mer än bara ett lyssningsformat. Genom sin undersökning har de förstått att 

vinyl som medium bär på mycket mer än bara musiken. Det handlar om vikten, känslan, 

estetiken, vilka praktiker som ansluts till användandet m.m. och blir således ett 

kulturellt medium utöver det fysiska.27 De menar också att vinylskivor bidrar till en 

materialisering av musik i en digital era vilket också bidragit till dess återkomst. 

Sålänge musik utövas och produceras fysiskt så kommer det också finnas ett behov av 

ett fysiskt medium som människor kan återvända till och uppleva upprepade gånger.28 

Bartmanski och Woodward hävdar vidare att den nya digitala tekniken bidrar till att 

rikta ljuset mer mot det analoga. Så fort det digitala blivit ett vardagsformat, så 

framställs vinyl som det ”heliga” formatet.29 Det finns alltså något här i deras synsätt 

som relaterar till min problemformulering och frågeställning kring vinylskivans relation 

till andra digitala lyssningsformat och människors relation till vinylskivor som 

lyssningsformat.  

 

3 Metod, urval och avgränsning 

I min studie har jag genomfört fyra kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har genomförts 

under hösten 2015. Intervjuerna har spelats in med mobiltelefon och därefter 

transkriberats.30 Med anledningen av mitt syfte att försöka förstå vad unga vuxna har för 

relation till vinylskivan som format för musiklyssning så kommer urvalet av 

informanter utgå från detta. Kriterierna för informanterna var att de skulle vara unga 

vuxna (mellan åldern 18-30) i Växjö idag som lyssnar på, konsumerar och/eller samlar 

på vinylskivor. Med konsumtion menar jag inte nödvändigtvis köpandet och säljandet 

utav vinylskivor, utan snarare att informanterna är personer som använder vinylskivor 

som en del av de olika sätt de tillskansar sig musik. Att mina informanter uppges lyssna 

på vinyl är en central del i studien för att återge relevanta svar. Utifrån studiens syfte är 

                                                 
24 Hayes (2006), s. 52. 
25 Bartmanski & Woodward (2015), s. x-xiii.  
26 Ibid. 
27 Ibid., s. 35-37. 
28 Ibid., s. 30 f. 
29 Ibid., s. 4. 
30 Intervjumaterial finns i sin helhet hos författaren. 
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det dock inte av relevans att lägga huvudfokus vid själva lyssnandeprocessen så som 

exempelvis Thomas Bossius och Lars Lilliestam gör i sin bok Musiken och jag, där de 

beskriver människors relation till musik i ett bredare perspektiv.31 Detsamma gäller 

även aspekten av samlandet på vinylskivor som praktik, istället ligger arbetets 

huvudsakliga fokus på att utifrån min kvalitativa intervjustudie lyfta fram exempel på 

egenskaper hos vinylskivan som gör att unga vuxna väljer det som lyssningsformat.32  

 

Jag har valt att jobba med tematiska och öppna intervjuer där jag utgår från bestämda 

teman men också tillåter mig själv att ställa följdfrågor. Frågorna är uppdelade och 

utformade i relation till mitt syfte och frågeställning och den intervjuguide jag utgått 

från finns bifogad i Bilaga B. Då mitt syfte, som tidigare nämnts, är att undersöka vad 

unga vuxna som konsumerar och/eller samlar på vinylskivor har för relation till 

vinylskivan som format för musiklyssning, är kvalitativa intervjuer en metod att föredra. 

Göran Ahrne och Ulla Eriksson-Zetterquist tar i sin bok Handbok i kvalitativa metoder 

upp hur kvalitativa intervjuer möjliggör för informanten att fritt berätta om hur de ser på 

något ur en personlig synvinkel som en av styrkorna hos kvalitativa intervjuer.33 En 

kritik som riktas mot kvalitativa intervjuer handlar om att informanten exempelvis kan 

ha problem att uttrycka eller motivera sina personliga infallsvinklar eller uppfattningar. 

Det är också viktigt att tänka på att en intervju är ett samtal på en specifik plats, vid en 

specifik tid och där det som sägs kan misstolkas eller missförstås av intervjuaren.34 För 

att i största mån undvika detta har jag varit öppen och aktiv, genom att ställa relevanta 

följdfrågor, gentemot informanten för att försäkra mig om att jag förstått svaren. 

Samtliga intervjuer har genomförts hemma hos informanterna för att i största mån få en 

bekväm intervjusituation.  

 

En annan vanlig kritik som riktas mot kvalitativa intervjustudier är frågan om dess 

validitet och antalet intervjupersoner, vilket också tas upp i Steinar Kvale och Svend 

Brinkmanns bok Den kvalitativa forskningsintervjun. 35 En kvantitativ enkätstudie 

skulle möjligtvis kunna erbjuda ett material med större validitet men då min studie 

behandlar informanternas personliga uppfattning kring vinylskivor går det istället att se 

den kvalitativa intervjuns styrka i att möjliggöra personliga beskrivningar och 

perspektiv.36 Det finns också en risk att den kvantitativa metoden hade gett ett alldeles 

för brett resultat som skulle bli svårt att ta ett samlat grepp om inom tidsramen för min 

uppsats. Mitt eget intresse för och förkunskap om vinylskivor ger mig också en 

möjlighet att förstå och få tillgång till informanternas värld lättare. Givetvis ställer detta 

också krav på, trots ett eget personligt intresse för att lyssna och samla på vinyl, att ha 

ett objektivt förhållningssätt till det som undersöks. Informanterna har fått möjligheten 

att läsa igenom sina svar efter transkriberingen för att garantera största möjliga exakthet.  

 

3.1 Informanterna 
Intervjupersonerna är personer som jag kommit i kontakt med via mitt eget intresse för 

vinylskivor och som själva uppgett sig ha ett intresse för att lyssna på musik via 

vinylskivor. I övrigt har jag tagit hjälp av sociala medier för att hitta mina ytterligare 

                                                 
31 Bossius & Lilliestam (2011).  
32 Jfr. Shuker (2010). 
33 Ahrne, Göran & Zetterquist-Eriksson, Ulla (2015), Handbok i kvaliativa metoder. Ahrne, Göran & 

Svensson, Peter (red.). Upplaga 2:1. Stockholm: Liber AB, s. 54.  
34 Ahrne & Zetterquist-Eriksson (2015), s. 54 f.  
35 Brinkmann, Svend & Kvale, Steinar (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun. Upplaga 3. Lund: 

Studentlitteratur AB, s. 213. 
36 Ibid.  
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informanter. Därefter har jag följt upp med kontakt med personerna för att informera om 

min studie och även få veta lite mer om deras intresse för vinylskivor. Informanterna 

har informerats om studiens syfte, användning, informanternas rätt att vara anonyma 

och deras rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan. Samtliga har också fått ge ett 

muntligt godkännande att delta i studien. De etiska övervägandena för studien tar 

utgångspunkt i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och forskningsetikens två huvudkrav: 

individskyddskravet och forskningskravet.37 Individskyddskravet är av störst betydelse i 

min studie då jag genomför intervjuer, det finns dock inga särskilda aspekter av studien 

som är att se som etiskt tvivelaktiga eller skulle kunna utgöra problem gällande 

individskyddskravet.  

  

Jag har valt att i studien referera till personerna som Informant 1, 2, 3 och 4. Valet att 

referera till informanterna på detta sätt minskar risken med subjektiva värderingar 

knutna till exempelvis fingerade namn. Den första av mina 4 informanter fick jag 

kontakt med genom ett delat intresse för vinylskivor och efter att ha stött på personen på 

en skivmässa i Växjö. I samband med att min studie började ta form och jag visste 

vilket område det var jag skulle undersöka tog jag kontakt med personen för att 

informera om min studie och fråga om personen skulle vilja delta i en intervju. 

Informant 1 är 24 år gammal och studerar. Informant 2 tog jag kontakt med via tips från 

att ha frågat bekanta om de kände till unga vuxna med intresse för vinyl. Informant 2 är 

26 år gammal och studerar. De resterande två informanterna fick jag kontakt med 

genom förfrågan i en grupp på sociala medier. Informant 3 är 29 år gammal och arbetar. 

Informant 4 är 24 år gammal och arbetar. Samtliga informanter är bosatta i Växjö.  

 

4 Teori 

4.1 Retrologier och rekontextualisering 

Som en ingång till att förstå och analysera ungas ökade intresse för vinylskivor har jag 

valt att titta på forskning och studier som behandlar postmoderna och kontextuella 

perspektiv. Exempelvis Sverker Hyltén-Cavallius, docent i etnologi, bok Retrologier: 

Musik, nätverk och tidrum från 2014. Han beskriver hur människor lever på rester av det 

som varit. Dessa rester väljer han att kalla fragment som kan vara exempelvis 

materiella, språkliga, kroppsliga eller bestå av ett visst sound. När vi försöker ordna det 

förflutna och sätta samman alla dessa fragment skapas, vad han kallar, retrologier (sätt 

att tänka tillbaka). På så sätt fogas fragment från förr ihop i nuet på ett nytt sätt och i en 

ny kontext.38 Genom användningen av retrologibegreppet försöker Hyltén-Cavallius 

således förklara hur vissa objekt, trender eller ideal återkommer som retrologier i 

dagens mer moderna kontext. Exempelvis undersöker han hur musiker, samlare och 

olika nätverk agerar för att, vad Hyltén-Cavallius beskriver som, ”inreda” olika tidrum. 

Det är alltså olika aktörer så som historiker, musiker, samlare och liknande som 

tillsammans inreder och definierar dessa rum. Det betyder, enligt Hylten-Cavallius att 

det förflutna är ett pågående arbete som ofta förändras och upptäcks på nytt. 

Inredningen i dessa tidrum består således av dessa tidigare nämnda fragment av ett 

förflutet som ”sammanfogas till berättelser, ljud, teknisk utrustning, kläder och visuella 

uttryck […]” och tillsammans utgör retrologier.39  

 

                                                 
37 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
38 Hyltén-Cavallius, Sverker (2014), Retrologier: musik, nätverk och tidrum. Höör: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposium, s. 9 ff. 
39 Ibid., s. 9. 
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Tanken om retrologier och fragment kan vidare liknas vid rekontextualisering som 

beskrivs av Erling Bjurström i boken Ungdomskultur: stil och smak. 

Rekontextualisering är när objekt (exempelvis vinylskivan) behåller samma fysiska 

form men tillskrivs ny mening i sin nya kontext.40 Vinylskivan kan alltså idag ha andra 

tillskrivna meningar än den haft vid sin uppkomst även om det är samma fysiska form. 

Ett exempel kan vara att vinylskivan idag beskrivs som ”retro”, en tillskriven mening 

som uppkommit först då vinylskivan beskrivs i dagens kontext. Bjurström tillämpar 

begreppet rekontextualisering som ett sätt att förklara hur olika element av 

ungdomsstilar skapas och konsekreras. Det är svårt att avgöra om vinylskivor utgör ett 

element i en ungdomsstil, men jag ser det som att det är ett element eller objekt i samma 

mening som Bjurström avser som oavsett kan rekontextualiseras, förflyttas och 

omvärderas från ett tidrum till ett annat. Denna process kopplar Bjurström också vidare 

till Fredric Jamesons idéer om nostalgibruk och uppkomsten av retrostilar genom 

modernisering och mediering i en postmodern tidsålder.41 Jameson ser detta 

nostalgibruk som ett försök att i en postmodern värld uppväcka ett estetiskt förflutet 

bortkopplat från det förflutnas övriga historia. Detta historiebruk, menar Jameson, 

bidrar till en estetisk försköning av det förflutna och eliminerar den verkliga historiska 

kontexten.42  

 

Retrologier och rekontextualisering erbjuder således ett sätt att se på hur informanterna i 

min studie motiverar användningen av ett fragment från förr (vinylskivan) i en ny tid 

och ny kontext och vilka egenskaper som därmed tillskrivs vinylskivan.  

 

4.2 Mediering och affordance  
För att försöka förklara hur vinylskivor som materiella objekt och fysiskt medium 

kommunicerar med människor har jag valt att titta på Terence McDonnells teori kring 

materialitet inom kulturanalys.43 McDonnell menar att genom att titta på olika kulturella 

objekt utifrån ett materiellt perspektiv så kan vi förstå hur de fungerar som ett 

biografiskt material med en föränderlig mening. När de kulturella objekten åldras, 

förflyttas och omformas i olika miljöer förändras objektets mening och därmed också 

tolkningen. Han menar att tidigare forskning endast fokuserat på objektets symboliska 

egenskaper men menar att det är viktigt att se ett samspel mellan både det materiella och 

det symboliska. Vidare menar McDonnell att materialisering är bärande för vår kultur, 

då vi ständigt skapar objekt med en kulturell mening, exempelvis i skrift, konst och 

ceremonier. Materialisering är alltså att befästa mening i en form eller objekt. Reception 

i sin tur är när människor aktivt genom interaktion med objektet skapar mening.44  

 

Olika kulturella objekt besitter då, enligt McDonnell, en mängd olika materiella 

kvalitéer och blir på så sätt polyvokala (eng. Polyvocal). McDonnell förklarar det på 

följande vis att: 

                                                 
40 Bjurström, Erling (2005), Ungdomskultur: stil & smak. Umeå: Boréa Förlag, s. 236 f. 
41 Ibid., s. 231. 
42 Jameson, Fredric (2007),  ”Postmodernismen eller Senkapitalismens kulturella logik” i Postmoderna 

tider? Löfgren, Mikael & Molander, Anders (red.), Stockholm: Norstedts Förlag, s. 282 f.  
43 McDonnell, Terence E (2010), ”Cultural Objects as Objects: Materiality, Urban Space, and the 

Interpretation of AIDS Campaigns in Accra, Ghana”, American Journal of Sociology, vol. 115. The 

University of Chicago Press 
44 Ibid., s. 1802-1806. 
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Different bundles of qualities, in different contexts, and through inter-action 

with different audiences afford different uses and meanings.45  

För att ytterliggare se hur dessa kvalitéer skapar mening använder McDonnell begreppet 

affordance. Det verkar inte finnas en vedertagen svensk översättning för begreppet och 

jag väljer därför att använda det engelska begreppet. Förenklat kan man säga att 

affordance är den egenskap ett objekt har som inbjuder till en viss användning. 

Affordance beskriver alltså de egenskaper som ett kulturellt objekt besitter och som 

möjliggörs först då människan interagerar med objektet i en särskild kontext.46 I relation 

till min undersökning skulle man kunna säga att en vinylskiva kan inte höras utan en 

lyssnare, eller spelas upp utan någon som spelar upp den. Detta kan alltså användas för 

att förklara hur vinylskivans egenskaperna interagerar med de kognitiva och fysiska 

förmågorna hos människan för att skapa en viss mening.  

 

5 Resultat 
Genom intervjuerna har jag identifierat en rad olika faktorer och egenskaper som 

tillskrivs vinylskivorna och som kan anses motiverande för varför informanterna 

använder vinylskivor som lyssningsformat. Redovisningen av resultatet är uppdelat 

efter olika områden som jag identifierat i materialet. Informanternas svar har 

transkriberats så ordagrant som möjligt för att återge en närhet till intervjusituationen. 

För att underlätta läsningen och förståesen har mindre ändringar gjorts exempelvis 

gällande upprepningar eller annat i intervjucitaten.  

 

5.1 Ingången till att lyssna på vinyl 
Detta första avsnitt undersöker de faktorer som informanterna uppgett ha lett dem in på 

att börja lyssna på vinylskivor. Informant 1 uppger att hen alltid haft ett musikintresse 

och att hen under högstadiet började köpa mycket CD:s. Hur övergången till att köpa 

vinylskivor skedde minns informanten inte exakt, men ser ändå att musikintresset i 

kombination med att ha tidigare köpt CD ledde fram till vinyl. Informant 1 berättar 

vidare om sin första skiva och när hen började samla på riktigt: 

I1: Min första vinyl köpte jag när jag va’… va’ kan jag ha varit, 16 tror jag, 

på en festival. Då köpte jag en Opeth-skiva [Svenskt metalband, min anm.]. 

Det var min allra första, sen köpte jag inte fler på väldigt länge. Å jag börja’ 

väll samla, eller vad man ska säga, asså, att det blev standard å köpa vinyl, 

det börja väll när jag va’ 22 kanske å nu är jag 24. 

Informant 1 berättar vidare om hur hen lyssnade och fortfarande lyssnar på mycket 

”gammal” musik, 60- och 70-talsmusik som informanten beskriver det. På detta sätt 

menar Informant 1 att det blev bekvämt och lätt att få tag på gamla vinylskivor från den 

eran:  

I1: […] det är ibland lättare att få tag på gamla vinylskivor… än vad det e att 

få tag på CD-skivor liksom. Så det har väll varit en lite såhär bekvämlighets-

grej. 

På så sätt motiverar hen delvis sin ingång till vinyllyssnande med att det var bekvämt 

när det gällde 60- och 70-talsmusiken att söka sig till vinylskivor för att få tag på 

musiken. Informant 2 berättar på ett liknande sätt om hur vinylformatet relaterar till att 

                                                 
45 McDonnell (2010), s. 1806. 
46 Ibid., s. 1807. 
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lyssna på ”gammal” musik. För Informant 2 gällde det mestadels 70-talsrock. När hen 

fick frågan om det fanns något som påverkade att det blev vinyl berättar Informant 2:  

I2: Det va’ väll mycke’ att jag lyssnar på en hel del gammal musik, det e 

främst 70-tal jag lyssnar på… 70-talsrock.  

Jag: Å då kopplar du det lite till vinylskivorna?  

I2: Aa precis, det va’ ju vinyl som gällde då ju i princip.  

Informant 3 relaterar i större utsträckning sin ingång till vinyllyssnandet till sina 

föräldrars musikintresse och att det spelades vinylskivor hemma. Hen förklara dock 

också att det stora intresset för 60-talsmusik gjorde att vinyl blev det givna formatet. På 

frågan om det fanns något särskilt som ledde till vinylskivor berättar Informant 3 att:  

I3: Det var nog eftersom att jag lyssnar ganska mycket på 60-tals pop/rock, 

Beatles å… i filmer när man har sett folk plocka upp vinylskivor så har det 

alltid varit spännande format att utforska. Så det har nog varit ganska 

mycket sånt.  

Jag: Så det är också kopplat lite till den musiken du lyssnar på? 

I3: Ja, det får jag nog lov att säga. Just eftersom det bara släpptes på vinyl på 

den tiden… Vid den tidsperioden då. Det har alltid varit intressant.  

Informant 1, 2 och 3 tycks alltså vara överens om att deras intresse för äldre musikstilar 

och genrer lett dem in på att börja lyssna på vinyl. Informant 2 berättar om ytterligare en 

aspekt som hen menar bidrog i början. Informanten förklarar att det handlade mycket 

om omslagen i det tidiga samlandet och att det inte lades någon större vikt vid 

lyssnandet: 

I2: […] det va’ ett intresse som kom ganska sent egentligen. Jag började 

först intressera mig bara för att samla på skivorna å inte specifikt ha dom å 

lyssna på då. Det va’ mest för jag tyckte konvoluten va’ fina, å jag tyckte det 

va’ en skön grej liksom med vinylskivor å så. Så det var först… Aa det var 

ett bra tag efter som jag faktiskt började lyssna på dom. 

Trots att början till deras intresse för vinyl sett lite olika ut förklarar de tre 

informanterna att den gamla musiken från 60/70-talet erbjudit en ingång till att köpa och 

lyssna på vinylskivor. Detta skulle kunna kopplas till Hyltén-Cavallius retrologibegrepp 

där vinylskivan agerar som en brygga mellan 60/70-talsmusiken och det moderna 

tidrummet för informanterna. Eller ”analoga retrologier” som han väljer att kalla det. 

Detta kopplar Hyltén-Cavallius vidare till en diskussion om ljudets äkthet, då han menar 

att exempelvis analoga vinylskivor skapar en upplevd närhet till musikens uppförande 

jämfört med digitala återgivningar.47 Det går tydligt att se tecken på detta synsätt även 

hos informanterna när det gäller vinylskivor. Informant 1 berättar: 

I1: […] det känns som att det e mer äkta och riktiga sättet att lyssna på 

musik. Det e så jag vill lyssna på musik egentligen. Att jag ägnar all 

uppmärksamhet åt skivan. 

På liknande sätt, när jag talar med Informant 2 om hur hen ser på att köpa nya eller 

gamla vinylskivor, förklarar hen att:  

                                                 
47 Hyltén-Cavallius (2014), s. 56 f. 
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I2: Helst om det e ett gammalt band, om det e en skiva som är släppt för 

längesen så vill jag helst ha begagnat. Jag vet inte riktigt vad de beror på. 

Men det känns lite mer äkta då, tycker jag.  

Jag: Tycker du vinylen känns mer äkta än CD och strömmad musik?  

I2: Ja definitivt, det tycker jag.  

Informant 4 skiljer sig något i sin syn från övriga informanter, hen uppger att det precis 

som några av de andra informanterna att det funnits skivor från föräldrarna. Dock 

uppger inte Informant 4 att det är lika tydligt kopplat till ett intresse för 60- eller 70-

talsmusiken, eftersom hen i större utsträckning är intresserad av ny musik. Informant 4 

berättar istället att det handlade mycket om att det var ”häftigt” att bläddra bland 

skivorna och sedan köpa vinyl som passade den egna smaken. Informant 4 uppger också 

att det kan ha funnits en viss koppling mellan äldre musik och vinyl i början av 

samlandet: 

I4: […] det kanske va’ det från början, för mycke’ av det jag lyssnade på var 

ju musik som kom antingen precis när CD:n började komma eller som var 

när det inte fanns CD, utan det var vinyl som gällde. Typ The Doors, The 

Clash, Sex Pistols å Beatles för den delen också. Jag lyssnar inte jättemycket 

på Beatles, Kinks mer i så fall, Kinks lyssnar jag på mer. Så ja, både och, det 

e väll inte därför jag lyssnar på det idag, men det kanske va’ en del till att 

börja lyssna.  

Det går inte att ge en självklar förklaring utifrån informanternas svar vad som exakt lett 

dem in på vinylskivor. Den största gemensamma nämnaren, utöver intresset för 60- och 

70-tals musiken, tycks vara ett stort generellt intresse för musik. Detta intresse har 

sedan, via föräldrar eller på andra sätt, fått informanterna att börja lyssna på och köpa 

vinylskivor.  

 

5.2 Att lyssna på vinyl – ”den där känslan” 
De fyra informanterna påpekade flera gånger under intervjuerna att det fanns en särskild 

känsla med att lyssna på vinyl. Detta framgick särskilt då vi pratade om vad som gjorde 

att de valde att lyssna på vinylskivor. Informant 1 berättar exempelvis att hen bara 

lyssnar på vinyl hemma men fortsätter lyssna via andra enheter utanför hemmet. 

Musikintresset är således inte kopplat till ett enskilt format eller till vinylskivorna i sig: 

I1: Ja, asså jag lyssnar ju bara på vinyl när jag e hemma. Såklart. Då e det 

bara vinyl som gäller i princip, men jag lyssnar ju på streamad musik om 

jag… ja… alla andra tillfällen i princip. När jag sitter och pluggar till 

exempel. Då e det streamad musik, typ Spotify. 

Informant 1 berättar att det tillhör vardagen att lyssna på mycket musik och att hen gör 

det nästan jämt, men att det ibland också bara fungerar som ett diffust bakgrundsljud för 

att skapa en trygghet. Samtidigt berättar Informant 1 att det finns en markant skillnad i 

att lyssna på vinyl jämfört med strömmad musik eller CD. Informant 1 förklarar att 

vinyl är något ”organiskt” och att lyssnandet blir långt mer koncentrerat när hen lyssnar 

till vinyl i jämförelse med andra format:  

I1: Asså mycke’ av musiken… kan jag väll tycka e organisk på nåt sätt […]. 

Å då känns vinyl mer organiskt, än vad en CD-skiva eller streamad musik 

gör. Å det e nån slags… jag tycker ju om när, som jag sa, det e ju ofta 

ganska komplex musik. Å jag tycker ju om att koncentrera mig på musiken 
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när jag lyssnar. Å då blir själva det här, att lägga på vinylen på spelaren… å 

nästan tvingas lyssna på en hel, asså, 20minuters-sida. Det blir en slags ritual 

då, kan jag känna. 

Även de andra informanterna berättar att de lyssnar nästan uteslutande på vinyl hemma. 

Informant 2 pratar om, precis som Informant 1, att det finns en speciell känsla med att 

lyssna på vinyl:  

I2: Ja, asså jag tycker väll hela grejen med vinyl tycker jag är väldigt… asså 

det finns nåt gemytligt över vinyl tycker jag. Det här att liksom plocka fram 

en skiva, lägga den på skivtallriken å spela igenom hela skivan å inte liksom 

hoppa mellan olika låtar. Utan man sitter verkligen å lyssnar på en hel skiva, 

det e nåt speciellt med det. 

Informant 2 beskriver upprepade gånger vinylskivor som ”trevliga”, ”mysiga” eller 

”gemytliga”. Detta kan möjligen kopplas till det som Informant 1 beskriver som 

”organiskt” då både Informant 1 och 2 kopplar vinylskivan och den speciella känslan till 

ett mer koncentrerat lyssnande. Det koncentrerade lyssnandet verkar även vara kopplat 

till att exempelvis fysiskt lägga skivan på spelaren enligt informanterna. Tanken om den 

speciella känslan upprepas i samtliga informanters svar, Informant 3 berättar att:  

I3: Första gången man tar upp en vinylskiva å sen så sätter in den på 

vinylspelaren, å sen så sätter igång vinylen. Det är alltid en speciell känsla.  

Jag: Hur skulle du beskriva den känslan?  

I3: Som… Skulle nog säga, avslappnande på något sätt. Rogivande och man 

får ett helt annat, man lyssnar på musik på ett helt annat sätt på vinyl än med 

Spotify till exempel.  

Informant 3 beskriver lyssningen på vinyl som rogivande, något som möjligen relaterar 

till det mysiga och trevliga och organiska som Informant 1 och 2 tidigare pratat om. När 

Informant 4 får frågan om vad som är mest speciellt med vinylskivan berättar hen i 

likhet med de andra informanterna bland annat att: 

I4: […] det e nog det, att man lyssnar på en hel skiva när man sätter på den. 

Man pausar inte, man hoppar inte över en låt, man lyssnar på allt. Det gillar 

jag.  

Väldigt intressanta är att Informant 1 väver ihop känslan av det som hen kallar den 

”organiska” och ”komplexa” musiken med uppfattningen om att vinylskivan även 

representerar denna organiska egenskap som format. Det finns alltså föreställda och 

fysikaliska egenskaper hos skivan som informanten tydligt lyfter fram som viktiga. 

Vidare kopplas det också till en slags ritual, att skivan inbjuder till ett aktivt lyssnande 

genom att ”tvinga” fram något hos i lyssnaren. Detta menar Informant 1 också hänger 

ihop med vinylskivans tekniska egenskaper:   

I1: Det går inte att hoppa mellan spåren eller i låtarna på samma sätt som i 

andra format. Så att det e nån slags… det blir nästan som en uppgift när jag 

sätter igång en skiva, att… att jag tar mig tid. 

Samtliga informanter betonar vikten av att inte hoppa mellan spåren. Informanterna 

redovisar en väldigt medveten syn på hur vinylskivan erbjuder en annan typ av 

lyssnande. Detta är något som även Hyltén-Cavallius redogör för i sin bok, att 

vinylskivor som fysiska objekt gränsar av verket på skivan och det går inte att spola 
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eller liknande som i andra format (CD:s exempelvis).48 Även Bartmanski och 

Woodward lyfter fram det fysiska som bärande egenskap för vinylskivan. De menar att 

vinylskivan som medium inte bara förmedlar musiken utan att skivan som fysiskt 

medium materialiserar större aspekter så som sociala handlingsmönster, kulturer eller 

liknande. Detta kan liknas vid att vinylskivan blir ett medium för informanternas större 

uppfattning om musiken, hur skivan hanteras fysiskt och förmedlar ”äktheten” från ett 

tidsrum till ett annat, i detta fall 70-talsmusiken och dagens moderna kontext.49  

 

Det är också viktigt att poängtera hur det aktiva lyssnandet är avgörande för 

informanterna. Samtliga informanter poängterar att de lyssnar betydligt mer aktivt på 

musiken när det är via vinyl. Att exakt definiera innebörden av ett aktivt lyssnande kan 

vara svårt, men informanterna pratar bland annat om att avsätta tid till lyssnandet, att det 

sker hemma i hemmet, att det finns en helhet och liknande aspekter i lyssnandet. 

Bossius och Lilliestam poängterar också att det är svårt att definiera vad ett aktivt 

lyssnande egentligen innebär, samtidigt menar de att det koncentrerade lyssnandet kan 

vara knutet till ett starkt musikintresse, vilket jag uppfattar att mina informanter har och 

deras egna svar visar också på att vinylskivor har förmågan att uppmuntra ett, vad de 

kallar, aktivt/koncentrerat lyssnande.50 Detta kan också beskrivas som en av 

vinylskivans affordances, att den erbjuder en viss typ av användning eller aktivt 

lyssnande i form av ett materiellt objekt och detta i sin tur bygger uppfattningen kring 

en helhet. Helheten möjliggörs här också genom objektets fysiska egenskap av att inte 

kunna byta, spola eller pausa i musiken – vilket visar sig då det sker en interaktion med 

skivan.  

 

Känslan verkar också vara svår att sätta ord på för informanterna. Det är inte alltid det 

framgår exakt vad det är som bidrar till vinylskivans speciella känsla. Informant 1 

berättar:  

I1: Det e nåt med dom här spåren [snurrar med fingret i luften, min anm.] 

asså att det blir så himla fysiskt på ett annat sätt än CD-skiva eller streamad 

musik. Så det handlar mycket om den där känslan av det är en vinyl jag 

lyssnar på. Det ligger närmre på nåt sätt… kärnan. Det e väldigt luddigt 

men… 

Jag: Kärnan av musiken tänker du?  

I1: Ja, exakt, det känns som att… vad ska jag säga… men som jag prata’ 

om, spåren i skivan, att det e nåt med dom som skapar, ja det blir nåt fysiskt 

på ett annat sätt, tycker jag, än andra format. 

Det upplevs alltså svårt att klart definiera vad det är med vinylskivorna som skapar 

”känslan”. Informant 1 går tillbaks till att prata om de fysiska egenskaperna hos 

skivorna, spåren och ger åter exempel på vinylskivornas förmåga att nå ”kärnan” av 

musiken. Att informanten illustrerar spåren genom att snurra fingret i luften kan 

möjligen också referera till det fysiska i skivan. Samtliga informanter uppger att det är 

svårt att sätta ord på känslan, men att den ändå finns där. Informant 2 berättar bland 

annat: 

                                                 
48 Hyltén-Cavallius (2014), s. 57. 
49 Bartmanski & Woodward (2015), s. 1-4. 
50 Bossius & Lilliestam (2011), s. 122-124. 



  
 

14 

I2: Jag tycker att det e väldigt annorlunda känsla, det e mycke’ mer… man 

blir mycke’ mer uppslukad av musiken känner jag. Jag tycker det e mycke’ 

mysigare å lyssna på vinyl än att lyssna på streaming eller CD-skivor eller 

nånting sånt. Å det e, ja, det e förmodligen bara i mitt huvud, men det känns 

mycket mysigare.  

Jag: Men vad tror du den mysigheten kommer ifrån?  

I2: Ja. Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag vet faktiskt inte.  

Informant 4 bekräftar detta och säger:  

I4: Det e väll nån speciell känsla typ över det, jag kan inte sätta fingret på 

vad det är exakt. Det e väll kanske att det är nåt mer att hålla i, det e analogt, 

musik är liksom i spåren på vinylskivan på riktigt. Det e lite mytomspunnet 

liksom, det e en kultur runt det som man kan… ja, lite nördigt e det ju, det e 

gött. Men jag vet inte, det e svårt. 

Samtidigt förklarar Informant 4 vidare när vi pratar om vinylens betydelse för henom 

att: 

I4: Jag tror det kan va’ såhär – att den kärlek man känner till ett visst album 

eller artist eller så, den blir liksom verklig och mer konkret om man har en 

vinylskiva. För det är mycket mer abstrakt med musik på CD eller strömmad 

musik, asså det finns inte riktigt.  

Här framgår det tydligt från Informant 4 att hen, så som diskuterats tidigare, menar att 

vinylformatet känns mer äkta och mindre abstrakt än exempelvis CD eller strömmad 

musik. Det fysiska format som vinylskivan är materialiserar således ljudet i de analoga 

spåren enligt informanten och gör det lättare att ”ta på”. Diskussionen kring vad som 

skapar den särskilda känslan är något som jag återkommer till senare.  

 

5.3 Ljud och visuellt värde 
Samtliga informanter såg vinylskivornas visuella egenskaper som viktiga delar i deras 

intresse för vinyl. Som tidigare nämnt var det exempelvis en av faktorerna som gjorde 

att Informant 2 började köpa vinyl över huvud taget. Informant 1 berättar att omslagen 

på skivorna tillför någonting till vinylskivans helhet:  

I1: Ja, jag tycker ju om att det e mycket större skiva, mycket större omslag 

också. Å det blir mer ett slags konstverk nästan, mer än vad en CD-skiva 

blir. Asså, jag kan mer sitta och kolla på skivan medan jag lyssnar på den, å 

det blir också nån slags ny dimension av lyssnandet tycker jag. Å sen, jag 

kan nog också gilla när man köper gamla skivor… som har stått i gamla 

förråd å sådär, så e det också nånting med lukten som jag tilltalas av. Det 

luktar instängt å bortglömt… Jag både hör att det e gammalt å luktar att det e 

gammalt, å kan se att det e gammalt också. Eftersom skivorna ofta e slitna å 

sådär. Det e som nån slags skatt som man ska upptäcka på nytt kan jag 

känna, när det just handlar om gamla skivor då. Jag får ju inte samma 

upplevelse av en nypress [ny- eller återutgiven vinylskiva, min anm.] till 

exempel. 

Utöver omslagen så pratar även Informant 1 om att skivan fungerar som ett ”konstverk” 

med flera dimensioner. Hen beskriver att skivans estetik, lukt och ljud tillsammans 

bidrar till en helhet som inte går att jämföra med nya vinylskivor eller CD:s.  
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Informantens känsla av att upptäcka en skatt eller känslan av att återuppleva något 

gammalt kan möjligen kopplas till Jamesons definition av nostalgibruk och ett sätt för 

Informant 1 att återupptäcka en äldre estetik i en annorlunda kontext genom en upplevd 

nostalgi.51 Informant 2 refererar på ett liknande sätt till en föreställning om de 

begagnade vinylskivornas historia, hen berättar:  

I2: […] jag tänker mig så ibland när jag sätter på en skiva, å liksom det 

kanske e första skivan av ett band, å då tänker jag bara ”wow, när kidsen på 

70-talet bara hittade denna skivan, satte igång den och hörde detta första 

spåret”. Dom måste ha blivit fast liksom. 

Liknande nostalgibruk syns hos Informant 3 som förklarar att hen gillar en ”äldre stil” 

och att det dessutom upplevs genom att lyssna på vinylskivor:  

I3: Skulle nog säga… att man känner lite av… den här asså spelarglädjen 

som bandet i sig spelade. Jag tycker att man känner glädje, det rogivande 

och så är det lite av historiens vingslag från den tiden. Lite sentimentalt 

värde.  

På samma sätt påpekar Informant 3 att det finns ett visuellt värde i att man kan se hur 

det är något som är använt: 

I3: Jag gillar ju faktiskt när man ser att det är använt. Jag gillar ju det här att 

man ser att nån har ägt den sen tidigare. Jag gillar inte riktigt att ska va’ så 

asså fint. 

Helheten och de visuella egenskaperna hos vinylskivorna spelar in för samtliga 

informanter i deras konsumtion av vinyl. Det finns en stark relation mellan ljud och 

visualitet, något som Informant 3 direkt säger när vi pratar om vad vinylskivan betyder: 

I3: Den betyder väldigt mycket. Den har ju både konstnärligt värde och 

musikaliskt värde. 

Detta synsätt relaterar starkt till det som Bartmanski och Woodward definierar som 

vinylskivans ”thingness”, att skivan innehåller flera kvalitéer utöver de musikaliska. 

Som objekt fungerar formatets omslag, skiva och ljud som ett sätt att förmedla en 

historia, en estetisk bild av det förflutna och ett medium som oftast inte är helt felfritt. 

Dessa egenskaper tillsammans skapar en helhet.52 Helhet blir ett återkommande tema 

för samtliga informanter och något som tycks vara bärande för hela deras syn på 

vinylskivan som format. Hur detta fungerar i en jämförelse med andra format är en 

diskussion som jag återvänder till senare.  

 

Samtliga informanter pratar också om en viss betydelse av skivans ljudbild. Informant 1 

påpekar att hen egentligen inte hör så stor skillnad mellan vinylens ”sound” och 

exempelvis strömmad musik:  

I1: […] många pratar ju om att ljudet e varmare å sådär [på vinylskivor, min 

anm.]. Jag kan nog inte riktigt påstå att jag hör det så väldigt tydligt ändå, så 

det e egentligen ingen… 

Jag: Det e ingen jättestor faktor?  

                                                 
51 Jameson (2007), s. 282 f. 
52 Bartmanski & Woodward (2015), s. 68-69, 82. 
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I1: Nä, inte direkt. 

Informant 1 går här emot den ganska etablerade uppfattningen om vinylskivors 

upplevda ”varma sound” som ofta diskuteras och lyfts fram i litteraturen.53 Ljudbilden 

kan också påverkas av vilken typ av utrustning som används för uppspelningen. Även 

om ingen av mina informanter tydligt lyfter fram själva ljudanläggningen i diskussionen 

av ljudbilden så kan exempelvis vilken typ av högtalare som används påverka 

lyssningsupplevelsen.54 Betydelsen av teknisk utrustning för lyssningsupplevelsen lyfts 

också upp av Bossius och Lilliestam då de beskriver hur deras informanter påverkas av 

vilken utrustning som används för lyssning.55 Informant 2 är också något osäker på 

uppfattningen om vinylskivans ljudbild, som svar på om hen ofta tänker på skivans 

sound svarar hen:  

I2: Det tänker jag väll på till viss del. Jo det gör jag till viss del. Nu har inte 

jag nån vidare hi-fi anläggning å så, men det gör jag absolut. 

Inledningsvis är det viss tvekan i Informant 2:s svar men avslutar dock med att påpeka 

att det finns en medvetenhet kring ljudbilden. Det är alltså svårt att avgöra om 

informanten verkligen upplever en avgörande skillnad mellan vinylskivans analoga ljud 

kontra det digitala. Informant 4 lägger ett nytt perspektiv på frågan genom att påpeka att 

hen upplever vinylskivans speciella ”sound” som en faktor som kan vara svår att märka:   

I4: […] jag har läst lite musikproduktion å sådär med ju. Och då har jag väll 

också lärt mig uppskatta vinyl mer för att dagens CD, eller man mastrar 

musik idag på ett sätt som gör att dynamiken försvinner lätt om man vill att 

det ska låta så högt som möjligt. Och på vinyl så kan man inte komprimera 

så hårt som man kan göra på CD för då skulle bara nålen hoppa över alla 

spår liksom. Vilket gör att det blir mer dynamiskt ljud, eller det blir mer 

dynamisk ljudbild. Låtarna blir mer som dom var tänkta från början å som 

dom låter live. Så det e en sak. Men egentligen så vet jag inte om man tänker 

på det så mycket, men det finns lite jämförelse på You-Tube å så som man 

kan kolla på. Och vissa skivor är jättestor skillnad å andra är inte alls stor 

skillnad. Å sen så är det många som prata om att att det e bättre ljud å så på 

vinyl, men jag tror mest det handlar om hur hårt det e komprimerat. Annars 

tror jag det e svårt å höra för det e så mycket som spelar roll innan det 

liksom. 

Informant 4 lyfter här också fram det faktum att hens medvetenhet har ökat med hjälp 

av att ha studerat musikproduktion och att det kan ha förstärkt upplevelsen av, eller 

föreställningen av, vinylskivans speciella ljudbild. Informant 3 tar, till skillnad från de 

övriga, tydlig ställning till att hen hör skillnad mellan digitalt och analogt. Samtidigt 

menar hen att det inte handlar om det perfekta ljudet utan snarare att det handlar om en 

”retro-charm” med att kunna höra exempelvis knaster när skivan spelas. Ingen av 

informanterna påstår sig vara särskilt beroende av ett high fidelity-ljud när det gäller 

vinylskivorna eller ljudanläggningen, även om de alla tycker det är väldigt viktigt att 

skivorna ska vara av så pass bra kvalité att det inte förstör lyssningen. Samtidigt visar 

alla informanter en tillåtande attityd till vinylskivans ”knaster” och samtliga påpekar att 

                                                 
53 Théberge, Paul (1997), Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming Technology. 

Middletown: Wesleyan University Press, s. 208 f. Samt Hyltén-Cavallius (2014), s. 71-75. 
54 Evens, Aden (2005), Sound Ideas: Music, Machines, and Experience. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, s. 7-11.  
55 Bossius & Lilliestam (2011), s. 142 f.  
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det kan tillföra något mer till vinylskivans charm. Flera av informanterna uppger att det 

finns något speciellt med vinylskivans knaster. Informant 1 säger exempelvis:  

I1: Om jag köper en skiva då vill jag att den ska fungera felfritt i princip. 

Sen knaster å sådär kommer man aldrig ifrån, å sen viss mängd knaster 

tycker jag också kan addera till en slags känsla. [---] Nu pratar vi just 

knastret, asså bakgrundsknastret, men det får aldrig va hack å sådär som 

förstör… helheten. 

Informant 4 skiljer sig från de övriga och menar att hen i början tyckte det var häftigt 

med en viss mängd knaster men att inställningen har förändrats med tiden och att hen 

idag vill att vinylskivorna ska spela mer eller mindre felfritt. Det finns alltså en något 

motsägelsefull inställning här bland informanterna kring att de dels letar efter felfria 

vinylskivor av hög kvalité men ändå i någon utsträckning upplever att det icke-perfekta 

kan vara positivt. Informant 3 gör detta tydligt när hen i intervjun säger:  

I3: Mm, ja, asså det är ju det här med skrapandet som ger den speciella 

charmen. Och just eftersom det inte är perfekt, asså, mixat alla gånger. Utan 

det kan skilja sig åt.  

Informanterna menar alltså att musiken och ljudkvalitén är viktiga för vinylskivan, 

samtidigt som det finns en paradox inbyggt i att ändå vilja ha något som inte är helt 

perfekt. Detta kan vi också se när informanterna pratar om, som tidigare nämnt, att de 

upplever vinylskivorna ligga närmre originaluppförandet, spelglädjen, det historiska och 

det äkta. I sin önskan att uppleva närheten till musiken genom vinylskivan omvärderas 

vissa ljudaspekter i uppspelningen. Detta är något som även Hyltén-Cavallius och 

Bartmanski och Woodward poängterar som typiskt för dagens vinyllyssnare. 

Bartmanski och Woodward menar att det paradoxala finns inbyggt i vinylskivan 

eftersom det är ett analogt medium. Det är som Informant 1 påpekar, inget man kan 

komma ifrån och snarare något som bidrar till mediets unika känsla.56 Det skapas också 

en föreställning genom vinylskivans ljudbild, som även mina informanter uppger, som 

verkar placera lyssnaren i ett alternativ tidrum. Eller som Hyltén-Cavallius skriver 

”ljudet ska alltså kunna överbrygga tid och rum, och placera lyssnaren i direktkontakt 

med uppförandet”.57 Utöver ljudet tycks även skivans estetik vara kopplat till skapandet 

av det alternativa tidrummet hos mina informanter. Dels verkar det handla om att kunna 

se något slags konstnärligt värde utöver det ljudmässiga, men också relationen mellan 

musiken på skivan och omslaget. Informanterna benämner skivorna som konstverk, 

konstnärliga eller som en taktil del av lyssnandet genom att sitta ner, hålla i och titta på 

omslaget.  

 

Ytterligare ett återkommande tema i intervjuerna är informanternas tankar om det 

fysiska i vinylskivan som format. Som tidigare nämnt tycks även det fysiska formatet 

vara kopplat till en känsla av musikens äkthet och ursprung hos informanterna. Men det 

är inte bara kopplat till känslan av autenticitet, utan också till den själva fysiska 

hanteringen av skivan. Det är som informanterna uttrycker det ”något att hålla i” eller 

som när Informant 2 berättar om att vårda skivorna:  

I2: […] det kan va’ att jag sorterar dom, att jag byter plastfickor på dom, 

byter inner-sleeve. Kollar så att dom inte är skadade och så. Dammar av 

dom och sånna grejer. 

                                                 
56 Bartmanski & Woodward (2015), s. 50 f. 
57 Hyltén-Cavallius (2014), s. 56. 



  
 

18 

5.4 Att jaga, köpa och äga vinylskivor 
Något som också tycks vara knutet till informanternas relation till vinylskivan som 

lyssningsformat ligger i att jaga, köpa och äga skivan. Samtliga informanter utom 

Informant 4 uppger ett intresse för att försöka vara ute och aktivt leta efter skivor. 

Informant 4 påpekar att hen letar aktivt, men nästan uteslutande via olika köp- och 

säljsidor på internet. När jag frågar Informant 1 om hen tycker det är viktigt att äga 

skivan svarar hen:  

I1: Ja, haha, det e väll också… det va’ väll därför jag börja’ köpa musik. 

Asså, även när jag lyssna’ på mycket eller köpte mycket CD-skivor liksom. 

Det har också varit nånting med det där å äga det på nåt sätt som gör det, 

kanske självklart, mer mitt då. Å det känns som att, det e också svårt å sätta 

ord på varför det e viktigt, för de e verkligen viktigt att äga den [skivan, min 

anm.]! Å köpa skivor. Det e väldigt svårt å hitta nån egentlig anledning 

sådär till varför. Men det handlar också om nån såndär känsla liksom som… 

också e nån slags ny dimension, tycker jag, till musiken. Om jag vet att den 

e min, eller va’ man ska säga.  

För Informant 1 verkar det svårt att exakt definiera vad det är som gör ägandet viktigt, 

men hen påpekar att ägandet ger en ny dimension av musiken och att det finns en 

betydelse i det. Informant 2 och 3 uppvisar ett likartat förhållningssätt till ägandet av 

skivan. Informant 4 skiljer sig dock något och menar att det både är viktigt och inte 

viktigt: 

Jag: Är det viktigt för dig att äga skivan när vi pratar vinylskivor?  

I4: Asså nja, eller… både ja och nej. Alltså jag har ju alltid laddat ner musik 

liksom å ”stulit” musik om man säger så, eller ja inte alltid, när jag var liten 

köpte jag nog 3 CD. Rammstein, Markoolio och vad fan var det mer… 

Eminem tror jag. Men annars så har jag alltid laddat ner liksom. Asså på ett 

sätt känns det ju bra å äga det, så på vinyl… Eller ska man äga det så känns 

det mycket bättre å äga det på vinyl än att äga det på typ iTunes.  

Jag: Mm 

I4: Ska jag betala 7 spänn för en låt som inte finns eller inte går att ta på, så 

betalar jag hellre 150 spänn för ett album som man kan ta på hemma och 

titta på. 

Informant 4 tycks här mena att den största betydelsen ligger i själva formatet och inte i 

just ägandet. Hen värderar alltså formatet vinyl högre än att exempelvis äga musiken 

digitalt. Samtidigt påpekar Informant 4 att vinylskivan kan fungera som en slags 

statusmarkör för att uppvisa ett genuint musikintresse: 

I4: […] när det kommer hem nytt folk, då säger vinyl en hel del om en 

person… Jag vill nog att folk ska se mig som ”old-school”-nörd. Det e en 

imagegrej. Folk ska veta att jag är musikintresserad. 

Således blir ägandet av vinylskivor inte bara ett lyssningsformat utan också ett sätt att 

markera sin status för Informant 4. Informant 2 visar också på vinylskivans egenskap 

som statusmarkör: 

Jag: Är det viktigt för dig att äga skivan? Just att köpa den, känns det 

viktigt?  
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I2: Ja, det gör det på sätt å vis. Det e ju, ja en viss statusmarkör upplever jag 

det som i alla fall. Jag vet inte, jag blir glad när man köper nya skivor. Kul 

att samla på och kul att lyssna på liksom.  

Jag: Så du känner att det finns ett litet värde i att gå och köpa skivan på ett 

annat sätt när det är vinyl? 

I2: Ja, absolut 

Informant 1 och 3 lyfter inte fram tanken på vinylskivan som någon särskild 

statusmarkör på samma sätt som Informant 2 och 4. Det som Informant 2 och 4 

benämner som statusmarkörer kan kopplas till den process som Bjurström diskuterar i 

produktionen av olika stilar. Genom användandet av vinylskivan som statusmarkör 

bidrar skivan som objekt till att producera en bild av individen som sedan 

kommuniceras vidare till andra så kallade ”sociala aktörer”, exempelvis Informant 4 

som vill att andra ska uppfatta hen som musiknörd.58 De sociala aspekterna av 

vinylskivan har också en viss betydelse för några av informanterna, då alla utom en av 

informanterna uppger att vinylskivor kan ha en betydelse socialt. Informant 1 berättar 

bland annat att:  

I1: Asså det e ju alltid roligt att berätta för sina kompisar att man har köpt en 

ny skiva å sådär. Men sen också, skivmässor å sådär e ju roligt. Både för att 

man brukar hitta ganska mycket musik där men också för att man pratar med 

människor med samma intresse. Så det e ju halva nöjet med å gå på en 

skivmässa, å prata med likasinnade eller va’ man ska säga. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka att Informant 1 inte knyter det unikt till vinylskivor 

utan att det egentligen bara erbjuder en ingång till samtal kring ett gemensamt intresse:  

I1: Det känns som att det e lättare å prata om musik med andra som också 

köper vinyl, för att det känns som att dom har samma intresse som jag. Men 

sen, det e väll bara en lättare ingång, tänker jag, att börja prata om musik. 

Sen spelar det ingen roll. Musik e musik oavsett format, tänker jag. 

När jag frågar Informant 3 om vart hen lyssnar någonstans så leds samtalet in på om hen 

tycker att det finns en social aspekt av vinylskivorna:  

Jag: Det är inte så att du tar med dig skivor någonstans? Till vänner 

exempelvis.  

I3: Nä, det e inte så supermånga av mina kompisar som har en vinylspelare. 

Men vi lyssnar ju ganska mycket här faktiskt, för dom gillar ju också 

vinylskivor å sånt.  

Jag: Finns det en social aspekt av vinylen?  

I3: Ja det tycker jag. Sitta å diskutera samtidigt som man lyssnar.  

Informant 3 uppger alltså att det kan finnas en social aspekt av vinylskivorna genom att 

sitta ner tillsammans med vänner hemma och diskutera samtidigt som de lyssnar. Hen 

berättar också senare i intervjun att vinylskivan är någonting som hen associerar till sig 

själv som person. Även om Informant 3 här inte benämner vinylskivorna som en 

statusmarkör på samma sätt som de andra, så kan det ändå relatera till tanken om att 

                                                 
58 Bjurström (2005), s. 214 ff. 
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vinylskivor skapar en självbild eller en image som sedan kan kommuniceras gentemot 

andra. Vinylskivans funktion här bidrar, utöver den stilproduktion och kontextualisering 

som diskuterats tidigare, till det som Hyltén-Cavallius beskriver som ett samspel i olika 

nätverk mellan olika sociala aktörer. I detta samspel, att prata om vinyl, att söka efter 

äkthet, jakten, att uppleva något gammalt så skapas retrologier tillsammans med andra 

människor.59 Denna aspekt tycks för informanterna vara viktig på olika sätt. Exempelvis 

verkar Informant 1, 2 och 3 alla vara överens om att de uppskattar att vara ute och jaga 

skivor, i mer eller mindre utsträckning, medans Informant 4 har en annorlunda syn. 

Informant 4 berättar:  

Jag: Går du på mässor och sådär?  

I4: Nja, jag har varit lite dålig på det. Jag beställer mest faktiskt på nätet. 

Men jag har några kompisar som börjat köpa vinyl nu och som inte vill 

beställa. Dom vill hitta. Man vill gå och titta igenom backar på loppisar och 

mässor för att verkligen hitta guldkornen. Jag är mer att vafan, gå in och köp 

det du vill ha.  

Jag: Så du är inte så fast i jakten?  

I4: Nä faktiskt inte. Jag tycker det är lite tråkigt. Men det är mest för att det 

finns så jävla mycket skit. Så jävla mycket dansband och skit som är i 

vägen, haha. 

Informant 4 skapar ett samspel med andra vinylintresserade på andra sätt, i detta fall i 

relationen mellan vänner. Hen berättar att det är väldigt viktigt med vänners samlande 

för att stärka sin egen relation till vinylskivorna. Dessutom berättar Informant 4 att hen 

ibland spelar som disk-jockey på ett lokalt uteställe och att samspelet med dess publik 

också kan avgöra vilken typ av musik hen köper på vinyl. Dessa olika exempel på 

informanternas syn på vinylskivor visar att det samspel som sker i skapandet av 

retrologier alltså kan se olika ut.  

 
5.4.1 Nypress  

Så kallad ”nypress” av vinylskivor är något som samtliga informanter utom en uppger 

att de köper. Nypress har i detta fall använts som en term för att beskriva nyutgivna 

vinylskivor (inklusive återutgivningar av äldre inspelningar och album) och då ofta i 

motsatts till en äldre ”orginalpress” eller begagnade skivor. Att diskutera 

informanternas förhållningssätt till nypress är intressant för att beskriva vinylformatets 

status hos informanterna utan att skivan har en direkt egenskap av att vara ”retro” eller 

ligga närmre ett förflutet tidrum. Endast Informant 3 uppger att hen absolut inte är 

intresserad av nypress:  

[…] jag är lite mer retro. Jag vill inte ha liksom nytt. För då känns det 

ungefär som att dom sätter en Spotify-lista på en vinylskiva. Så det känns 

inte så aktuellt för mig.  

Informant 3 värdesätter här alltså i högre grad känslan av att vara retro än formatet. 

Detta kan också vara kopplat till det faktum, som informanten tidigare uppgett, att hen 

lyssnar mestadels på musik från 60-talet och därför kopplar sitt vinylintresse till detta. 

Informant 3 jämför också nypress med en Spotify-lista och att det då innebär något som 

är sämre än det som hen beskriver som ”retro”. De andra informanterna menar istället 

                                                 
59 Hyltén-Cavallius (2014), s. 18 f. 
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att vinylformatet i sig har en så pass hög status att de hellre köper musiken på vinyl. 

Informant 4 berättar exempelvis att:  

I4: Nä men asså, jag köper nypress för att jag vill ha skivan. Kan man säga. 

Och dessutom är det väll så att CD och vinyl har inte så stor skillnad i 

kostnad. Ny vinyl brukar ligga mellan 150-250 spänn typ och en CD ligger 

på typ 99 spänn. Då känns det mycket bättre att lägga inte så mycket mer på 

vinyl.  

För Informant 4 handlar det alltså om att vinylen som format värderas högre trots att 

priset ibland kan vara högre i jämförelse med exempelvis CD. Informant 1 och 2 uppger 

också att de köper nypress, det kan handla om att det ibland är svårt att hitta en 

begagnad skiva i bra skick eller att vinylskivan som format ger ett mervärde. Det 

mervärde som beskrivs är kopplat till de aspekter av vinylskivan som diskuterats 

tidigare, att det är ett fysiskt format och som upplevs mer autentiskt av informanterna. 

Detta mervärde skulle också kunna liknas vid ett objekts flerstämmiga eller polyvokala 

egenskaper som McDonnell beskriver det.60 Alltså att mervärdet definieras av skivans 

många olika egenskaper och kvalitéer. Skivan tilltalar informanterna på flera olika sätt. 

Informant 2 berättar att hen helst vill köpa äldre skivor men att hen ibland köper nypress 

om det är ett nytt band som hen gillar. Relationen till nypress ser alltså lite olika ut 

mellan informanterna men den tycks, med undantag av Informant 3, ändå uppfattas som 

positiv. Samtidigt tenderar informanterna ändå att värdera en begagnad skiva eller 

orginalpress högre, vilket kan vara kopplat just till sökandet efter ett ursprung eller 

känsla av äkthet i musiken.  

 

5.5 Vinylskivor bland det digitala 
Samtliga informanter uppger att de lyssnar till musik, trots sitt stora intresse för vinyl, 

via andra format. Framför allt lyssnar de via strömmningstjänster så som Spotify. Det 

framgår dock tydligt att lyssnandet och synen på formatet ser annorlunda ut än vid 

vinyl. Mycket har framgått tidigare då vi pratat om den särskilda känslan, eller det 

speciella mervärdet hos vinylen. Informanterna drar flera gånger, som vi sett tidigare, 

paralleller till digitala medier när de beskriver vinylskivor och lyssningen. Den 

strömmade musiken liknas exempelvis av informanterna vid ”bakgrundsljud” samtidigt 

som någon berättar att internet och strömmad musik möjliggjort ett större musikintresse. 

Informant 1 berättar:  

I1: Jag tror att, jag lyssnar nog hellre på vinyl för att jag gör det hemma 

liksom. Å när jag gör det hemma då är jag ledig, asså det e mer en 

fritidssyssla än det andra. Men asså, jag skulle aldrig vilja va’ utan 

strömmad musik till exempel, det tycker jag e en super-tillgång. Eftersom 

man har… det är ju alltid tillgängligt i princip, å det e ganska behändigt å 

använda sig av för å ändå kunna lyssna på musik när jag inte e hemma 

liksom. Så jag tycker att det e en jättebra tillgång. Å jag har väll egentligen 

hela mitt musikintresse har jag väll, asså, tack vare internet. 

Informant 1 berättar alltså att det i mångt och mycket handlar om hur vinylen är knuten 

till hemmet. Hen berättar även att hen egentligen lyssnar mer via digitala medier än via 

vinyl av praktiska skäl. Exempelvis i skolan eller på jobbet går det inte att lyssna på 

vinyl. Samtidigt berättar Informant 1 vidare att:  

                                                 
60 McDonnell (2010), s. 1807.  
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I1: […] hade jag fått lyssna hur jag ville när jag ville så hade det bara blivit 

vinyl, tror jag.  

Jag: Varför det?  

I1: Nä men det e just, det e en helt annan… känsla. Å sen e det mycket det 

här, att det blir ett mer aktivt lyssnande, som jag tycker musiken kräver för 

att den ska upplevas på bästa sätt.  

Det finns alltså en önskan hos Informant 1 att endast lyssna till vinyl för att uppleva 

musiken på bästa sätt. Beskrivningen av ”känslan” återkommer här och att den på något 

sätt skiljer sig från lyssnandet på exempelvis strömmad musik. Informant 4 berättar 

också att det blir mycket strömmad musik och att det i mångt och mycket handlar om 

praktiska egenskaper av lyssnandet. Informant 4 beskriver det som ungefär 50/50 i sitt 

lyssnande:  

Jag: Och lyssnar du mest på vinyl eller mest via andra medier?  

I4: Jättebra fråga. Jag vet inte, jag tror det är ganska 50/50. När jag lyssnar 

på kontoret då är det ju Spotify som gäller, så det blir ju ganska mycket där. 

Men det har också blivit lite så att det är inte så kul att lyssna på så mycket 

annat förutom vinyl. 

Informant 4 kopplar också det till, precis som Informant 1, att musik på vinyl måste 

upplevas mer koncentrerat och att med andra format så finns risken att den 

koncentrationen bryts:  

I4: […] det e så lätt när man har CD på att man gör annat. Typ att man går 

ifrån, sen går man tillbaks och spolar å tar låten igen eller så. Och därför tror 

jag att man lyssnar på det på ett annat sätt, när man spelar vinyl, för att man 

måste lyssna för det är nu det spelas upp.  

Informant 2 skiljer sig något från de övriga informanterna och uppger att hen egentligen 

inte lyssnar så mycket på musik utanför hemmet. Dock så berättar Informant 2 att det 

blir en hel del strömmad musik när hen lyssnar och instämmer med de övriga om att 

lyssnandet är annorlunda. För Informant 2 är lyssningen på strömmad musik ”smidigt” 

och hen berättar, i likhet med några av de andra, att internet många gånger varit en 

faktor som möjliggjort ett intresse:  

I2: […] jag skulle nog säga att det e mellan streaming å vinyl så e det ganska 

lika faktiskt. Streamingen är ju, som sagt, mest för att det e smidigt.  

Jag: Skulle du kunna lyssna på en låt på Spotify och sen köpa skivan efteråt 

till exempel? Har det varit en ingång? 

I2: Ohja, ja, en otrolig ingång! Det har det varit… mitt sätt att upptäcka ny 

musik e ju faktiskt att typ researcha band, oftast är det ju gamla 70-talsband 

då som jag gillar, kolla upp lite om dom och sen så går jag in på Spotify. 

[…] å sen så om jag tycker det e riktigt bra då går jag på jakt efter vinylen. 

Informant 3 upplever inte Spotify eller strömmning som lika stor bidragande orsak till 

att hitta musik. Istället beskriver hen att det kan vara med relaterat till exempelvis 

Rolling Stone Magazine top 500-lista över olika album.61 Informant 3 berättar:  

                                                 
61 Se: Rolling Stone, ”500 Greatest Albums of All Time” (2012). 
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Jag: Du lyssnar mycket digitalt och på Spotify, är det mycket där igenom 

idag som du hittar skivor eller fått en ingång till ett bredare intresse för 

vinyl?  

I3: Nä, jag måste nog säga att jag kollar ganska mycket på Rolling Stone, de 

har ju det här Top 500 skivorna all-time. Där kollar jag ganska mycket, och 

sen kanske jag lyssnar på nån låt på Spotify. Men jag tror den topplistan 

påverkar nog ganska mycket faktiskt.  

Jag: Det styr lite ens konsumerande av vinyl? 

I3: Asså jag tror det. För jag tycker dom har ganska många bra skivor på 

deras lista faktiskt. Men visst sen så är det ganska mycket 

musikdokumentärer på You-Tube till exempel. Då får man också en syn på, 

om man gillar en artist, man har kanske hört en skiva å då kanske man väljer 

att kika på nån annan skiva från dom också.  

Informant 3 skiljer sig här något från de övriga informantern även om hen uppger att 

hen lyssnar på strömmad musik så är det inte musik om hen sen köper på vinyl. 

Samtidigt är det ändå andra medier som på något sätt är med och påverkar 

konsumtionen hos samtliga informanter, om det är Spotify, Rolling Stone Magazine, 

YouTube eller annat, så finns ändå det digitala bland informanterna. Som nämnt så 

lyssnar samtliga till strömmad musik i olika utsträckning, även om de i sitt starka 

musikintresse uppger att de ser vinylskivan som det starkare formatet. Det handlar dels 

om, som nämnts, formatets äkthet, känsla, fysikalitet och mervärde men också många 

gånger det aktiva lyssnandet och att uppleva musiken på ”rätt” sätt. Trots detta uppger 

informanterna att de har en positiv bild av de digitala medierna som ofta möjliggjort 

eller sporrat ett ökat musik- eller vinylintresse. Bartmanski och Woodward beskriver det 

väldigt väl när de förklarar relationen mellan vinyl och digitala medier:  

Digitalization sheds new light on analogue technology. It is easier to see 

vinyl as the ’sacred’ format when virtual files beome the mundane 

’everyday’ format.62  

De menar, vilket jag är beredd att hålla med om utifrån mina informanters redogörelser, 

att den snabbt digitaliserade världen har riktat ett strålkastarljus mot analoga format så 

som vinylskivor. När Informant 4 får frågan om hen upplever ett ökat intresse för 

vinylskivor svarar hen: 

I4: Ja, det gör jag nog. Jag tror att finns ett behov som växer lite av att det 

ska vara mer personligt med musiken. Särskilt folk som har börjat lyssna på 

musik precis innan alla började lyssna på strömmad musik. För jag tror att 

folk kan bli lite irriterade på att folk inte har koll på artister å bara vet vilken 

låt. Det kan jag uppleva också, inte att jag blir irriterad, men att folk lyssnar 

mycket på en bra låt å sen inte uppskattar artister och albumen. Jag skulle 

säga att det är en reaktion på att musiken blivit mer opersonlig. 

Att den digitala världen underlättar ett ökat intresse är något som kan beskrivas med 

hjälp av Bjurströms begrepp medifiering och varufiering. Dessa två begrepp kan 

beskriva hur en rekontextualiseringsprocess påskyndas genom spridning via marknad 

och medier. Detta kan exempelvis kopplas till att dagens artister släpper mer och mer 

skivor på vinyl och att försäljningssiffrorna ökar. Vi skulle alltså kunna se att 
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vinylskivorna möjligen befinner sig i en sådan process. Samtidigt menar Bjurström att 

det i denna process uppstår en diffusion av objektet som medifieras och varufieras, som 

kan bidra till en dekontextualisering. Alltså att i vinylskivans fall så skulle den kunna 

förlora den roll den har tillskrivits idag. Exempelvis genom att det skapas en 

föreställning om vinylskivan som ett kommersiellt objekt, vilket Bjurström menar kan 

bidra till bilden av något som ”inautentiskt”.63 Det är dock svårt att utläsa om 

vinylskivan kommer gå tillräckligt långt i denna process för att kunna dra några 

slutsatser om vinylskivans roll och status i framtiden. 

 

6 Sammanfattning och slutdiskussion 
Genom intervjuerna har det gått att identifiera flera faktorer som informanterna lyfter 

fram som bärande för deras intresse för vinylskivor. Vinylskivan tycks fungera som ett 

multimodalt, eller i McDonnells ord ett polyvokalt medie som besitter flertalet 

egenskaper.64 För informanterna har vägarna till att börja lyssna på vinylskivor varit 

olika, men med det gemensamma att de alla uppger sig ha ett stort intresse för musik. I 

någon mening tycks informanterna koppla detta musikintresse och uppskattning för 

musik till just vinylformatet. Vinylskivorna representerar ett ursprung, eller viss mån av 

autenticitet som informanterna inte upplever genom andra format. Just den autentiska 

auran kring vinylskivor är något som ofta diskuterats i annan litteratur.65  

 

I tre av fyra informanters fall är det autentiska också kopplat till ett intresse för 60- och 

70-talsmusik där de menar att vinylskivan i någon mån representerar och materialiserar 

ett förflutet. På detta sätt, utifrån Hyltén-Cavallius teori, skapar informanterna så kallade 

retrologier. Vinylskivorna tillskrivs alltså olika egenskaper i en slags 

rekontextualiseringsprocess och bär på så sätt en viss mening hos informanterna. 

Formatet beskrivs således av informanterna som ”retro”, ”organiskt”, ”mysigt” eller 

liknande. Huruvida vinylskivans ljudbild är avgörande tycks det råda skilda meningar 

om hos informanterna. Någon upplever det analoga ljudet som bättre eller närmre 

ursprungsuppförandet medan en annan påpekar att det egentligen kan vara en ren 

föreställning. Mina informanters uppfattning om ljudkvaliténs betydelse skiljer sig 

något, som tidigare nämnt, från den traditionella uppfattningen bland vinyllyssnare om 

det analoga ljudets överlägsenhet. Det finns också en självklar betydelse av 

ljudanläggningens påverkan och vad för typ av utrustning som används för 

uppspelningen som kan förändra uppfattningen om ljudets kvalité. Som tidigare nämnt 

definierar sig ingen av informanterna som särskilt intresserade av high-fidelity, trots 

detta är det av betydelse exempelvis vad för högtalare eller vinylspelare som används. 

Uppspelning av ljud och musik påverkas oundvikligen av detta.66  

 

Oavsett om ljudet är bättre eller sämre hos en vinylskiva så är föreställningen kring det 

nog så intressant. Det tyder på att vinylskivan i sig som format framkallar en särskild 

bild eller föreställning vilket ytterligare stärker tanken om vinylskivan som polyvokalt 

medie. Denna föreställning kan möjligen komma som en effekt av 

rekontextualiseringsprocessen där en ny mening tillskrivs vinylskivan i en modern 

kontext. Alltså att bilden av vinylskivans ljudbild eller uppfattning av att vara retro och 

organisk konstruerats genom olika processer.67 Hyltén-Cavallius ger en möjlig 

                                                 
63 Bjurström (2005), s. 237-240. 
64 McDonnell (2010). 
65 Hyltén-Cavallius (2014), s. 55-56 och Bartmanski & Woodward (2015), s. 4.  
66 Evens (2005), s. 8.  
67 Bjurström (2005), s. 230-235. 
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beskrivning av detta. Han pratar om en analogisering, ett försök att röra sig bakåt till 

tidigare format. Ett materiellt format som erbjuder någonting mer än bara musik och 

dessutom kommunicerar med en exklusiv musikintresserad grupp.68 Tanken om 

analogisering stämmer väl överens med de svar som jag sett hos mina informanter, där 

vinylskivan tycks förflytta informanterna till alternativa tidrum. Denna analogisering 

behöver dock inte alltid handla om en förflyttning till ett historiskt tidrum i mina 

informanters fall, då flera uppgett att de också köper nypress från nya artister, utan bör 

ses som en av flera faktorer i deras vinylintresse. Att informanterna köper nypress kan 

också bero på att de inte verkar känna lika hög grad av nostalgi kring vinylskivor som 

exempelvis personer i en tidigare generation skulle gjort. Den grad av nostalgi 

informanterna känner verkar i så fall vara mer utav en föreställning kring tidigare 

historiska kontexter.   

 

Det som också är intressant är informanternas poängterande av vinylskivans fysikaliska 

egenskaper. Det är alltså inte bara musikintresset eller lyssnandet, även om det också är 

av betydelse, som gör vinylskivan speciell. Ofta beskriver informanterna hur skivan 

besitter ett konstnärligt värde utöver det musikaliska. Det handlar också om en fysisk 

interaktion med skivan, exempelvis genom att hantera skivan, lägga den på skivspelaren 

och flytta på nålen. Ofta tycks det också vara genom denna interaktion med mediet som 

det skapas en speciell känsla hos informanterna. Omslaget och storleken på skivan lyfts 

också fram som en unik egenskap, informanterna menar att det blir något ”att ta på”. 

Vinylskivan besitter också egenskapen av att kunna begränsa ett verk eller interaktionen 

med det.69 Informanterna menar att det i sin tur bidrar till ett aktivt lyssnande. Det går 

inte att hoppa mellan låtarna, eller blanda musiken så som exempelvis på CD eller 

strömmad musik. Det aktiva lyssnandet, menar informanterna, gör att de som lyssnare 

uppskattar musiken mer och ser skivorna som en helhet. Informanterna ställer ofta detta 

i relation till de digitala medierna som de inte uppfattar besitter samma egenskaper. 

Istället upplevs den strömmade musiken av vissa som ett ”bakgrundsljud”, eller ett 

lyssnande som snarare är smidigt än visar på ett geniunt intresse för musik så som 

vinyllyssning gör. Samtidigt går det att se att det digitala påverkar informanternas 

relation till vinylskivan. Det finns en slags paradox där det digitala formatet och 

vinylskivan har en slags beroenderelation. Denna relation kan möjligen förklaras med 

det som tidigare nämnts av Bartmanski och Woodward, att när det digitala utgör 

normen uppstår behovet av ett fysiskt och ”heligt” format som motpart till det 

”vardagliga”.70 Samtidigt tycks mina informanter också använda det digitala som ett sätt 

att hitta vinyl och stärka sitt intresse. Köp- och säljsidor, streamingtjänster och andra 

digitala nätverk bidrar alltså till informanternas analoga intresse.  

 

Utöver detta finns det också andra egenskaper som ligger mer utanför den själva fysiska 

skivan. Det handlar exempelvis om vinylskivans sociala aspekter, jakten på skivorna 

eller ägandet av dem.71 För vissa av informanterna har vinylskivan även en symbolisk 

egenskap, som visar på ett stort musikintresse och en grad av ”nördighet”. Jakten på 

särskilda skivor tycks också vara viktigt och en del av det speciella med vinylskivan. 

Andra poängterar att den sociala aspekten av vinylskivan också är viktigt och bidrar till 

intresset. Jakten på en viss skiva eller den sociala aspekten kan också relatera till att 

vinylskivan uppfattas som mer unik bland informanterna än exempelvis de digitala 

formaten. Informanterna beskriver det som ett slags mervärde i formatet. Således blir 

                                                 
68 Hyltén-Cavallius (2014), s. 66.  
69 Ibid., s. 57. 
70 Bartmanski & Woodward (2015), s. 166-167. 
71 Ibid., s. 107. 
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det lättare att leta efter eller diskutera kring en viss skiva eller motivera ett köp 

ekonomiskt. Bartmanski och Woodward menar att vinylskivan som handelsvara eller 

unikt kulturellt objekt bidrar till jakten och de sociala interaktionerna mellan personer 

som konsumerar musik via vinyl.72  

 

Genom att titta på de olika delarna som utgör helheten går det att börja förstå varför 

informanterna föredrar vinylskivan som lyssningsformat. Det går inte att identifiera en 

enskild egenskap hos formatet som gör det så speciellt utan det måste ses som en 

sammansättning av flera olika egenskaper. Dessa egenskaper som redovisats utgör både 

en del av skivans fysiska och symboliska egenskaper och värdesätts i olika grad av 

informanterna. Det som förenar är att vinylformatet som helhet realiserar och 

materialiserar deras genuina musikintresse. De faktorer hos informanterna som 

uppfattas som bärande för formatet är:  

 

 Det aktiva lyssnandet  

 Vinylskivans upplevda autenticitet  

 Den fysiska hanteringen och interaktionen med skivan 

 Skivans visuella egenskaper 

 Jakten, ägandet och det sociala 

 Vinylens ”speciella känsla” 

 

I någon mån överensstämmer mina informanters motiveringar väl med de motiv som 

Hayes lyfter fram i sin artikel, att en stor vikt läggs vid omslaget, ägandet, det aktiva 

lyssnandet (inklusive fysisk hantering av skivan), och jakten.73 Samtidigt skiljer sig 

mina informanters svar gentemot exempelvis Hayes som menar att vinylskivor är ett 

sätt för unga att protestera mot en pengadriven musikindustri. Dessa tendenser har inte 

framgått i någon större utsträckning hos mina informanter. Det har istället handlat om 

att vinylskivor ständigt värderas högre lyssningsmässigt och materiellt i relation till 

digitala format. Mina informanter verkar i högre grad se vinylskivorna som en 

motreaktion till, eller möjlig protest mot, den digitaliserade normen än en protest mot 

musikindustrin.   

 

Genom att försöka identifiera dessa olika delar och förklara dem genom exempelvis 

retrologier och rekontextualiseringsprocesser blir det möjligt att förstå vad det är som 

ger vinylskivan ”den där känslan”. Dels handlar det om materialiteten i mediet och dess 

polyvokala egenskaper, så som McDonnell beskriver, och hur personer interagerar med 

mediet.74 Det handlar också om vinylskivan som ett fragment i skapandet av retrologier 

och sökandet efter ett annat tidrum och hur det yttrar sig i den moderna kontexten.75 

Och kanske är det som en av informanterna uttrycker det att ”jag tror det kan va’ såhär – 

att den kärlek man känner till ett visst album eller artist eller så, den blir liksom verklig 

och mer konkret om man har en vinylskiva.”76 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
Med bakgrund av denna undersökning finns det flera nya vinklar som skulle kunna 

undersökas närmre. Det skulle vara intressant att studera påverkan av 

                                                 
72 Bartmanski & Woodward (2015), s. 102.  
73 Hayes (2006), s. 52. 
74 McDonnell (2010), s. 1807. 
75 Hyltén-Cavallius (2014), s. 56. 
76 Intervju med Informant 4 (2015-10-31). 
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socialiseringsprocesser och om det går att hitta faktorer utanför det fysiska mediet som 

kan kopplas till intresset för vinylskivor. En sådan studie skulle kunna undersöka 

exempelvis socio-ekonomiska aspekter eller genusaspekter av ett vinylintresse. Detta 

skulle kunna ge svar på om det finns större mönster av ett sådant intresse i vissa grupper 

av unga idag. Det skulle också vara intressant att vidare undersöka produktions- och 

distributionssidan av vinylskivor samt i vilken uttsträckning marknaden eller 

musikindustrin påverkas av unga vuxnas lyssningsvanor. En kvantitativ studie av 

vinylmarknaden skulle möjligen ge ett bredare perspektiv på olika konsumtionsmönster. 

Alternativt att med en kvalitativ metod undersöka exempelvis skivbutiksägares syn på, 

eller uppfattning om, vinylskivans status idag. Detta skulle eventuellt kunna ge svar på 

hur bilden av unga vuxnas vinylintresse ser ut från deras perspektiv. 

 

Då det i min studie framgått att informanterna använder sig av digitala och fysiska 

nätverk, så som köp- och säljsidor på internet samt skivmässor för att få tag på 

vinylskivor, skulle det vara intressant att studera dessa nätverk närmre. Att studera 

nätverk där vinylintresserade interagerar med varandra skulle kunna ge svar på om och i 

vilken utsträckning denna interaktion påverkar personers vinyl- och musikintresse. 

Exempelvis genom en diskursanalys eller genom intervjuer av medlemmar som 

interagerar i dessa grupper. Överlag tror jag att fortsatt forskning kring unga vuxnas 

musikkonsumtion och användning av särskilda lyssningsformat är av stor relevans. 

Detta tycks vara ett område i ständig förändring. Det borde därmed, genom fortsatt 

forskning inom området, kunna skapas en större förståelse för hur och varför musik 

konsumeras på ett visst sätt.  
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Bilagor 

Bilaga A – Försäljningsstatistik vinylskivor 2002-2014 IFPI77 
 

År Antal sålda enheter Förändring/år 
Total 
förändring* Försäljningsvärde 

2002 42000,00     2 430 000,00 kr 

2003 25000,00 -40,48% -40,48% 1 517 000,00 kr 

2004 12000,00 -52,00% -71,43% 733 000,00 kr 

2005 15000,00 25,00% -64,29% 1 077 000,00 kr 

2006 7000,00 -53,33% -83,33% 514 000,00 kr 

2007 11000,00 57,14% -73,81% 805 000,00 kr 

2008 22000,00 100,00% -47,62% 1 678 000,00 kr 

2009 36000,00 63,64% -14,29% 2 812 000,00 kr 

2010 70671,00 96,31% 68,26% 5 392 863,00 kr 

2011 101484,00 43,60% 141,63% 8 178 575,00 kr 

2012 168543,00 66,08% 301,29% 13 005 125,00 kr 

2013 200008,00 18,67% 376,21% 14 250 004,00 kr 

2014 261354,00 30,67% 522,27% 20 754 118,00 kr 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
*Totala förändringen visar den procentuella förändringen i antalet sålda enheter i förhållande till år 2002. 

Förändring/år visar förändringen i relation till året innan. 

  

  

                                                 
77 Försäljningsstatistik sammanställd från E-postkonversation med Lisa Cronstedt - IFPI Sverige/GLF, på 

begäran (2015-10-15). E-postkonversationen finns hos författaren.  
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Bilaga B – Intervjuguide 

 
Intervjuguide  
 

Ingången till vinylskivor 
 

Kan du berätta lite om hur du började lyssna på vinylskivor?  

 

Hur ser ditt övriga lyssnande på musik ut? 

 

Kan du berätta om det var något särskilt som gjorde att det blev just vinyl?  

Fanns det personer som påverkade, familj, vänner, speciell artist m.m.  

Vad lyssnar du mest på för typ av musik? Påverkar det valet av vinyl som format? 

 

Föredragna egenskaper hos vinylskivan 
 

Vad betyder vinylskivan för dig? 

 

Beskriv vilka aspekter av vinylskivan som du föredrar. 

 

Är det något som du tycker är speciellt med vinylskivor? 

Ljudet? Det fysiska? Utseendet? Att äga skivan? 

 

Hur känns det att lyssna på en vinylskiva? Beskriv gärna. 

 

Vad tänker du kring skivans kvalité när du lyssnar? 

 

Var någonstans lyssnar du oftast på vinylskivor?  

 

Brukar du göra något annat samtidigt som du lyssnar till vinyl? 

 

Vinyl i relation till andra format 

 

Lyssnar du mest på vinyl eller mest via andra medier? 

 

Vilka ”uppspelningsenheter” har du tillgång till?  

 

Lyssnar du oftast själv eller tillsammans med andra? 

 

Hur ser du på om det finns några skillnader mellan vinylskivor och exempelvis 

strömmad musik eller CD?  

 

Vad är det som avgör om du köper en vinylskiva eller inte?  

 

Vilken roll har lyssnande på vinylskivor i ditt liv eller övriga musiklyssnande? 

 Pratar du med andra om ditt lyssnande?  

 

Finns det musik som du inte köper på vinyl?  

I så fall vilken typ av musik? Vad är det då som avgör?  


