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Abstrakt  
 
Uppsatsens titel: Vinylskivan i Underlandet  

 

Examensarbete kandidatnivå, 15 hp.  

Författare: Gabriella Kern 

Handledare: Jörgen Skågeby  

 

Denna studie ämnar att komma närmare en förståelse för hur DJ:s som är verksamma 

inom technokulturen och undergroundscenen upplever och använder sig av vinylskivan. 

De frågeställningarna som formulerats berör dels hur de interagerar med vinylskivan och 

hur den kan ses som ett sociomateriellt objekt som används i en 

identitetsskapandeprocess. Det som kommit att utgöra en grund för att kunna svara på 

frågeställningarna i studien är teorier hämtade från framförallt två forskare: Russel 

Belk(1988) och hans artikel om det utvidgade jaget, och Pierre Bourdieu, vars teorier om 

kapital, distinktion och fält har varit användbara för att få en förståelse för hur individer 

agerar och beter sig inom olika sociala rum och scener samt hur olika värden skapas. 

Även tidigare forskning av Dominik Bartmanski och Ian Woodward (2015) och Sarah 

Thornton (1995) har kommit med bidra för att skapa ett ramverk åt denna studie.  

Den metod som använts för att genomföra studien är den kvalitativa forskningsintervjun. 

Resultaten som framkommit visar att DJ:s inom undergroundscenen använder 

vinylskivan dels som ett materiellt medel för att kunna utföra en underhållande praktik. 

Att DJ:a med fysiska skivor erbjuder mer interaktion. Den kan också ses som ett verktyg 

med en rad funktioner utöver det rent tekniska. Vinylskivan har en hög status på 

undergroundscenen och har kommit att inneha den positionen bland annat på grund av 

dess historiska kontext och dess materiella egenskaper, som gör att användaren upplever 

den som mer äkta än digitala alternativ. Den är på flera sätt en viktig konsumtionssymbol 

för identiteten, både för individen och för gruppen. 

 
 
Nyckelord: undergroundscen, technokultur, analoga medier, vinyl, DJ, identitet 
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Abstract  
 
English title: Vinyl Records in Wonderland  

 

Degree Project Undergraduate level, 15 university credits. 

Author: Gabriella Kern 

Advisor: Jörgen Skågeby  

 

The purpose of this thesis is to try to get closer to an understanding of how DJ:s who are 

active within techno club culture and in particular within the underground scene 

experience and use the vinyl record. The questions formulated in this thesis concern 

both interactions with the vinyl record as well as the eventuality to view it as a socio-

material object used to create an identity. The theories that form the framework in which 

the research questions are answered in this thesis are mostly based on the work of two 

scientists: Russel Belk (1988) and his article about the extended self and Pierre Bourdieu, 

whose theories concerning capital, distinction and field has been of great use to 

understand how individuals act and behave within social rooms and scenes, and how 

different values are created. Others scientist whose earlier research work has contributed 

creating a framework for this study are, among many, Dominik Bartmanski and Ian 

Woodward (2015) and Sarah Thornton (1995). The method implemented in this study is 

the qualitative research interview. Results from the interviews shows that DJ:s within the 

underground scene use the vinyl record partly as a material necessity to be able to 

perform an entertaining practise. To DJ with physical records offers great interaction. It 

can also be seen as a tool with a great deal of functions beyond the technical ones. The 

vinyl record has come to reach high status among techno enthusiasts and DJ:s within the 

underground club scene and it owes that position to its historical context and its material 

qualities, which makes the user experience a feeling of authenticity. It’s in many ways an 

important consumption symbol for the identity, both the group identity as well as the 

individual one.  

 

Key words: underground scene, techno culture, analogue media, vinyl, DJ, identity 
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1. Inledning 
 
”De kommer inte ens att begripa vad de där platta grejerna är för något. Det kommer att 

bli som när aporna får syn på den utomjordiska monoliten i Kubricks ’2001’ och petar på 

den med pinnar” (DN Kultur 2014-04-25). Kulturskribenten Fredrik Strage citerar en 

vän i en krönika som handlar om vinylskivans comeback. Citatet kan på många sätt 

stämma överens med de idéer som funnits kring det analoga mediet vinylskivan sedan 

den dog ut på mainstreammarknaden i början på 90-talet — att det är trögt, dyrt och ter 

sig märkligt som val av medium i en tid där musik ofta är synonymt med lättillgängliga, 

immateriella ljudspår (Bartmanski & Woodward 2015a:166).  När vinylskivan tillskrevs 

relikstatus av den kommersiella musikindustrin kom den dock att tas emot och 

välkomnas av musikentusiaster i underlandet; på undergroundscenen blev vinylskivan 

’the medium of choice’ hos DJ:s och har sedan dess fortsatt vara det för många. (2015a: 

25) 

 

Konsumtionsbeteenden och de motiv som driver och formar dessa är viktiga att studera 

för att förstå hur människor tänker och agerar inom de sociala ramar som skapas i 

konsumtionssamhällen. När denna uppsats bara var ett embryo var den enda klara idén 

att den skulle handla om och utgöra en studie rörande vinylskivans återuppståndelse i 

den digitala tidseran. De stigande försäljningssiffrorna, som efter mer än tjugo års 

frånvaro från den kommersiella marknaden och den ofrånkomliga paradox som det utgör 

i en tid då musik finns väldigt tillgänglig, är bara en av många anledningar till att 

konsumtion av vinylskivor är ett intressant ämne att studera. Alla kulturer har vissa 

delade symboler och föremål som är extra viktiga för individerna som ingår i just den 

subkulturen eller gruppen, och för den grupp som utgörs av DJ:s verksamma inom 

undergroundscenen och i technokulturen verkar vinylskivan inneha en alldeles särskild 

ställning och status. Jag utgår i mina frågeställningar, och baserat på min förkunskap om 

studiens ämne, från att vinylskivan kan ses som ett sociomateriellt objekt – det vill säga 

att det är ett objekt vars funktion inte endast är teknisk utan också utgör en symbol som 

har betydelse för sociala sammanhang och identitetsskapande (Orlikowski 2007: 1435-

1448). Jag vill titta närmre på hur förhållandet mellan undergroundscenen och 

vinylskivan ser ut idag, och varför det kommit att bli på det viset.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att studera vinylskivans status och funktion som sociomateriellt 

objekt hos DJ:s som är aktiva inom undergroundscenen. Fokus ligger på individens och 

gruppens identitet och hur materiella ting, i detta fall det analoga musikmediet 

vinylskivan, kan användas för att skapa sig en identitet inom ett visst fält.  

De frågeställningar som ämnas svara på i denna studie är följande:  

 

� Varför interagerar DJ:s inom undergroundscenen med vinylskivor?  

� Vilken funktion som sociomateriellt objekt har vinylskivan vid 

identitetsskapandet hos aktörer på undergroundscenen? 

1.2 Definitioner 

För att göra text och resonemang tydlig och lätt att följa med i följer nedan en lista med 

genomgående, viktiga begrepp och vilka definitioner av dessa som används i denna 

studie. 

 

Sociomaterialitet: Sociomaterialitet är en teori som ofta används för att förstå det digitala 

och hur det påverkar sociala sammanhang och människor, och bygger på interaktionen 

mellan teknologi, arbete och organisation. I just denna uppsats bör begreppet 

sociomaterialitet förstås som sociala påverkansfaktorer som förenas med materiella 

artefakter. Det används för att förtydliga att vinylskivan inte undersöks endast som 

fenomen eller materiellt objekt utan som ett verktyg och en symbol som påverkar 

människor, deras sociala umgängen och sätt att se på sig själva. (Orlikowski 2007: 1435-

1448)  

 

Underground: Underground  är en subkulturell företeelse och ett begrepp som kan referera 

till ett ställe, en stil eller etos och undergroundpubliker är ofta kopplade till olika ’sounds’ 

(Thornton 1995: 117). Det är ett ganska svårt att placera in underground-fenomenet i en 

social kategori men förenklat kan det definieras som icke-mainstream och icke-elitism 

(1995: 5). Termen underground är ett uttryck som ofta används för att beskriva ett sound 

och en stil som är mer autentiskt i kontrast till det kommersiella och massproducerade: 

”More than anything else, then, undergrounds define themselves against the mass media” 

(1995: 117).  



8!
!

 

Undergroundscenen kan referera till en mängd olika subkulturella konstarter och 

aktiviteter men i denna studie är det just musikscenen, och framförallt 

undergroundscenen som omfamnar technomusik som är i fokus.  

 

Techno: Techno är ett begrepp som beskriver elektronisk musik med rötter i Detroit och 

som karaktäriseras av 4/4 trumkickar, mekaniska effekter och mönster från 

trummaskiner och synthar. Musiken kännetecknas av repetivitet och ofta förekommer 

basgångar och melodier av olika slag (Urban Dictionary 2004).  

 

I vidare bemärkelse kan techno också ses som något utöver en musikstil; det är också en 

danskultur, kommunikation och ett uttryck för samtiden (Larsson 1997:17).  

1.3 Avgränsningar 

Det är viktigt att förtydliga hur denna studie inte är tänkt att behandla 

undergroundscenen som subkultur. Fokus ligger just på hur vinylskivan, som symboliskt 

laddat materiellt objekt, kan ses som ett objekt med sociala funktioner för individer och 

grupper inom den subkultur som just undergroundscenen utgör. Att undergroundscenen 

är fältet som är i fokus i denna studie är som tidigare nämnt dels för att vinylskivan aldrig 

försvann från scenens radar när dess försäljningssiffror sjönk på mainstreammarknaden 

under 1990- och början på 2000-talet.  

 

Genomgående i studien förekommer framför allt benämningen ”undergroundscenen” 

för att referera till den (svart)klubbscen i Stockholm som spelar icke-kommersiell 

elektronisk musik, och då framförallt techno och house. Benämningen används då det är 

en vid definition som på ett bra sätt beskriver det fält som målgruppen är aktiva inom, 

även om det finns undergroundscener som har fokus på andra typer av musik än den 

elektroniska. Därav förekommer även benämningar så som ”technoscen” eller 

”technokultur”, vilka båda syftar till en snävare definition av den elektroniska 

musikscenen.   

1.4 Respondenter 

Denna studie fokuserar på aktörer inom undergroundscenen i Stockholm. De som 

intervjuats för denna studie är personer som aktivt sysslar med musik på ett eller annat 
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sätt och således har gruppen respondenter utgjorts av individer som inte bara besöker 

technofester som publik utan också spelar själva, samlar på skivor eller producerar musik 

och ger ut på vinyl. Det viktigaste har varit att få träffa och intervjua människor som har 

en relation till vinylskivan utöver att bara ha ett intresse för icke-kommersiell elektronisk 

musik, folk som är en del av undergroundscenen och har personliga idéer och 

erfarenheter av vad vinylskivan innebär för just dem och upplevelser av generella 

attityder inom scenen. Aktörerna är DJ:s inom undergroundscenen, och anledningen till 

att det är en intressant grupp att titta på är att de har en nära relation till musik och 

utöver att vara passiva musiklyssnare interagerar de med den. De utövar och praktiserar 

aktivt ett musikintresse och bidrar till skapandet och hantverket, istället för att bara ta del 

av det slutgiltiga resultatet. Därför är frågeställningen om hur materialiserad musik 

fungerar för identitetsskapandet hos just DJ:s mer intressant än att bara titta på hur 

publiken eller vanliga konsumenter inom scenen använder vinylskivor. 

 

2. En historisk överblick  

Techno: Den första technomusiken skapades i början av åttiotalet i den amerikanska 

staden Detroit (Larsson 1997:9) och kom snabbt att spridas över Amerika och sedan 

vidare till Europa där den fick fäste i England. Musiken spelades i stora lagerlokaler och 

på stora öppna fält på så kallade ”raves” och har sedan nittiotalet varit en etablerad kultur 

även i Sverige med regelbundet arrangerade fester (1997:6). Technomusiken skulle kunna 

sägas vara ett resultat av en väldig blandning olika musikgenrer. Den tidigare technon var 

starkt influerad av disco, funk och electro från den amerikanska traditionen och synth 

och pop från Europa. Det bygger på mycket minimaliska elektroniska ljud och ofta är de 

uppbyggda av hämtade ljud från olika källor som förvrängs, och stycken som görs till 

små fragment för att bilda en ny helhet (1997:111).  

 

Undergroundscenen och vinylskivan: För att vinylskivan skulle kunna återupptäckas, 

återupplevas och bli ekonomiskt omvärderad behövde den först överleva den 

”systematiska negligering” som den utsattes för utav musikindustrin. Under 1980-talet 

började vinylskivan att försvinna alltmer för att vara i princip helt borta från 

mainstreammarknaden under början på 1990-talet (Woodward&Bartmanski 2015a:21).  



10!
!

 

När mainstreammarknaden tappade intresset för vinylskivan började den istället att bli 

allt viktigare för den växande undergroundscenen som etablerades runtom i världen 

under 90-talet (2015a:25). Vinylskivans status växte sig stor med den undergroundscenen 

och danskulturen och de urbana avant-garde-klubbarna omfamnade mediet som deras 

förstahandsval. Undergroundkulturen och fans av elektronisk musik kom kort sagt att 

stödja vinylskivan som musikmedium när pop- och rockkonsumenterna ansåg den vara 

mer utav en lustig relik (2015a: 25). 

 

Woodward och Bartmanski (2015) menar att det finns en kittlande ironi i och med 

vinylens fortsatta och utvecklade liv genom undergroundscenen, att de som hängav sig 

att sprida och avancera elektronisk musik, som kopplas till digitala verktyg och maskiner, 

var de som också kom att göra den analoga skivans överlevnad möjlig. Detta skulle tyda 

på ett sätt att bortse från dikotomin digitalt-analogt och istället nå hybrida former av 

symbiotisk samexistens — något som är centralt för att utveckla musik. (2015a: 23) 

 

3. Tidigare forskning  
I följande avsnitt kommer tidigare forskning rörande autenticitet och exklusivitet, 

identitet och konsumtion, såväl som praktik rörande vinylskivor och DJ:ande, att 

redogöras för att få en tydlig överblick och förståelse för det ämne som denna uppsats 

behandlar.  

3. 1 Autenticitet och exklusivitet 

När man diskuterar och pratar om vinylskivor är det nästan omöjligt att undkomma 

begreppet ”äkthet”, eller med ett annat ord: ”autenticitet”. För att kunna referera till, och 

dra intressanta paralleller i analysen av materialet, är det relevant att skaffa sig en inblick i 

tidigare forskning som på ett eller annat sätt rör autenticitet och som kan komma att vara 

givande för denna studie.  

 

Debating Authenticity (2013) är en bok som utgörs av en samling texter i vilka begreppet 

autenticitet undersöks ur ett antropologiskt perspektiv. Man frågar sig vad man refererar 

till när man pratar om äkthet eller autenticitet, vad är det man menar egentligen?  
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Dels skulle det kunna förstås som kulturella värden och normer som formas inom 

pågående modernitetsprocesser. Forskarna som bidragit till boken har tittat på 

autenticitetsdiskursen, hur den formar idéer om vad dessa innebär. Autenticitet är 

framförallt kopplat till idén om en kulturell kärna, till ett tings essens — de menar alltså 

att det är mer relaterat till delade kulturella historier inom specifika fält, inom vilka man 

ofta blickar tillbaka till ”det som varit”. (2013: 21)  

 

I The Symbolic Economy of Authenticity in the Chicago Blues Scene (2004) har David Grazian 

gjort omfattande etnografiska observationer av bluesscenen i Chicago.  

Hans syfte med studien var att undersöka hur kulturella producenter och konsumenter i 

olika kontexter genererar myter om äkthet genom att appropiera och exploatera symboler 

som tillhör svartas kultur. Grazians forskning är intressant och relevant för denna 

kandidatuppsats eftersom han fokuserar på symboler inom olika kulturella kontexter och 

vad äkthet egentligen innebär för olika grupper. (2004: 36) 

 
[…] In spite of the importance placed on authenticity by cultural consumers in the postmodern era, 

sociologists and historians serve us well by reminding us that authenticity itself represents little more than a 

fabrication and invention. Like similarly loaded terms such as community, authenticity is not so much an 

objective quality that exists in time and space as it is a shared belief about the nature of the places and 

moments most valued in any given social context. (Grazian, 2004: 33) 
 

Grazian menar att äkthet, precis som skönhet, ligger i betraktarens öga och att sökandet 

efter äkthet oftast inte handlar om något materiellt utan snarare vad konsumenter inom 

en specifik kontext tänker sig att äkthetssymbolen står för (2004:33-34). 

 

Dominik Bartmanski och Ian Woodward är två andra forskare som med sin bok Vinyl: 

The Analogue Record in the Digital Era (2015a) kommit att bidra med mycket forskning som 

är relevant för ämnet som denna uppsats berör. De har bland annat, via en mängd 

intervjuer med allt från DJ:s till musikproducenter samt analyser av vinylskivan, lyckats 

konkretisera de kvalitéer de funnit mest framträdande hos vinylskivan och utöver det 

även de praktiker som tillkommer (2015a: 7). På ämnet autenticitet menar de bland annat 

att det finns flera materiella orsaker till upplevelsen av äkthet hos vinylskivan – lyssnaren 

och konsumenter kan bokstavligen se spåren i skivan och därav uppfattar också ljudet 
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som autentiskt, något som vidare skapar en känsla av ett nära band mellan lyssnaren och 

skaparen av musiken. Vinylskivan kan på många sätt då förklara, eller sammanfatta, hur 

människor i stor utsträckning letar efter autenticitet i en digitalt dominerad värld. 

(2015a:19) Vinylskivan kan för många symbolisera en känsla av äkthet och expertis inom 

musiksammanhang och fungerar både för konsumenter och skapare av musik 

(2015a:118).  

 

LP-formatet ter sig vara ett speciellt och ofta väl genomtänkt kurerat objekt, nästan alla 

vinylskivor är idag något som görs som hantverk och kan hjälpa till att urskilja en ”äkta 

musikälskare”. Det finns limiterade upplagor, samlarversioner och det utgör inte längre 

standardformatet: 

 
Since it’s no longer and will never be the standard mainstream medium facilitates the rekindling o fits 

cultural message. Instead of completely discplacing the analogue medium, the digital technologies helped 

recontectalize it. (Woodward & Bartmanski, 2015b:7) 
 

Att man som vinylkonsument kan uppleva en känsla av autenticitet vid kontakt med 

mediet är dels på grund av diskursen kring vinylskivan som berör den som ett ”heritage-

object”, ett s.k. ärvt objekt. Detta återspeglas också i marknaden hos nya vinyler. (2015b: 

174) 

 

Att känslan av äkthet ofta är kopplad till exklusivitet är något som även författaren till 

Retrologier (2014), Sverker Hylthén-Cavallius kommit fram till och menar att vinylskivan 

kan ses som ett uttryck för ”de begränsade upplagornas äkthet” (2014: 69). Han menar 

att det skett en analogisering av musiklivet och att det finns ett motstånd och materiella 

lockelser i vinylskivan, att mediet erbjuder en kommunikation till en mer avgränsad och 

exklusiv publik. Begränsningen hos vinylskivan blir som sagt ett uttryck för äkthet då den 

är ett objekt som Hyltén-Cavallius menar befinner sig i övergången från ett uttryck för 

massproducerad musik och industriell makt till ett småskaligt hantverk. (2014: 69) Vidare 

hävdar han att det finns något exkluderande och gemenskapsformande i själva mediet.   

Autenticitet är på många sätt ett abstrakt begrepp och Sarah Thornton (1995) menar att 

musik som upplevs som autentiskt är den som känns verklig, trovärdig och genuin. Med 

andra ord är autenticitet något väldigt subjektivt och det kan nästan alltid förstås som att 
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dess betydelse är beroende av en underförstådd motpol: det icke-autentiska. Det som är 

autentiskt är således baserat på att det är i motsats till det som inom den aktuella kulturen 

förstås som icke-autentiskt. (1995: 11) Att ny teknik förändrar autenticitetsbegreppet är 

enligt Thornton ingenting nytt utan det är vanligt att det nya först möts med motstånd 

för att sedan integreras i kulturen. Hon berör, likt tidigare forskare, vinylskivans 

intressanta roll inom klubbkulturen, dess vurm för vinylskivan som medium och hur den, 

sedan undergroundscenen började växa, varit en symbol för det äkta medan CD-skivan 

ofta fått stå för motsatsen – masskultur och det oäkta. (1995: 29)  

 

Subkulturellt kapital och smakkulturer: Kapital är ett centralt begrepp för denna studie, ett 

begrepp som ursprungligen kommer från sociologen Pierre Bourdieu som använt det för 

att beskriva tillgångar inom olika specifika fält (teorier som kommer att presenteras mer 

ingående under avsnittet Teoretisk översikt). Kapitalbegreppet är vida använt och har 

utvecklats av Thornton för att beskriva kulturellt kapital och symbolisk makt inom 

subkulturer. Hennes forskning om subkulturellt kapital ger en förståelse för hur en 

upplevelse av autenticitet kan skilja sig inom olika så kallade smakkulturer. Hon menar att 

subkutlurellt kapital är något, som till skillnad från många andra typer av kapital, 

förvärvas på fritiden och inte i skolan och att det tills stor del handlar om att var ”in the 

know”: att till exempel äga rätt limiterade skivor eller känna till lingo. Således kan 

subkulturellt kapital sägas både kunna förkroppsligas och objektifieras. (1995:10)  

3.2 Vinylskivan: praktiker och social funktion 

En kandidatuppsats som på flera sätt innehåller tankar och material som är inspirerande 

och berör liknande ämne som denna är På spåret: en undersökning av vinylskivans roll i 

representationer av identiteter (Anton Ivarsson Ekman & Jesper Moldvik, 2016). I likhet med 

denna studies problemformulering så vill Ivarsson Ekman och Moldvik även de 

undersöka hur vinylskivan används av musiklyssnare för att forma sin identitet och tittar 

på vilka olika sätt detta tar sig uttryck. Dock har de valt att undersöka en mer generell 

målgrupp och skiljer sig också tydligt genom att göra, en givande och intressant, koppling 

till makt och kön. Uppsatsförfattarna kommer dels fram till att vissa vinyllyssnare 

använder mediet som ett verktyg för att representera en alternativ livsstil eller 

hipsterimage och att det är effektivt för att framhäva vissa drag som man gärna vill visa, 

genom att just visa upp vinylskivan; något som kan göras genom att dekorera och sätta 
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upp dem i hemmet. Vinylskivan är också ett tilltalande medium för musikintresserade 

som gärna lägger tid på sitt intresse och utgör en möjlighet att låta intresset inbegripa 

flera steg i musiklyssnarprocessen. De angriper vinylskivan ut ett perspektiv där de 

studerar mer populärkulturella användningsområden och skriver i sin slutdiskussion att 

de gärna ser att det görs en studie av ”vinylskivor som medium kontra subkulturer som 

formas kring denna användning”. (2016: 43) 

 

Woodward och Bartmanski har i sina omfattande studier, som blivit både bok och en 

artikel samma år (2015a, 2015b), studerat vinylskivan dels som musikmedium men också 

som handelsvara, föremål och kulturell ikon. De frågar sig vad som gör vinylskivan som 

analogt medium populär i den digitala tidsåldern som vi befinner oss i (2015a: 167). 

Bland annat understryker de att det finns kulturella konstruktioner bakom vinylskivans 

comeback, konstruktioner som man måste förstå och även sociala betydelser som bör tas 

i beaktning. Den analoga skivans återuppståndelse kan ses som märklig och oväntad om 

man ser på det ur ett kvantitativt perspektiv baserat på idéer om en linjär teknologisk 

process och framåtskridning men om man applicerar ett mer kvalitativt synsätt så 

framträder dock ett mer komplext kulturellt landskap. Ett sådant perspektiv möjliggör, 

menar Woodward och Bartmanski, att se till exempel ikonisk makt. Med det perspektivet 

får man förståelse för de mångfacetterade karaktäristiska dragen i det moderna 

medielandskapet, där materiellt media ständigt konstrueras och innehåller kulturella 

meddelanden. (2015b: 4)  

 

I artikeln (2015b) skriver forskarna att vinylskivan bör ses som ett objekt vars materiella 

kvalitéer leder till en speciell typ av lyssnarpraktik som i sin tur leder till en känsla av 

äkthet, värme, karisma och intimitet. Att spela vinyl engagerar även lyssnaren till 

ritualliknande praktiker, och de fysiska karaktärsdragen och själva akten att spela upp en 

vinyl gör lyssnaren mer medveten om mediets närvaro och den specifika estetiska 

ljudreproduktionen. De sammanfattar sin studie med att vinylskivan är ett perfekt 

exempel på hur en mekaniskt producerad produkt kan bli ett ting med stor ikonisk 

betydelse och full av referenser som hela tiden står i relation till sociala sammanhang 

(2015b: 20).  
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I Club Cultures: Music, Media and Subcultural capital (1995) skriver Sarah Thornton hur 

vinylskivan kom att bli en viktig del inom klubbscenen och hur den varit essentiell för en 

växande DJ-kultur. På 1970-talet kom 12”-skivan att bli standardformatet hos de flesta 

amerikanska och brittiska skivbolagen. Nya skivformatet, som utvecklats från 7”- skivan, 

var mer lämpad för att spela ute på klubbar och möjliggjorde även att ha längre 

låtversioner. Detta bidrog i sin tur till mixande och att kunna byta låtar på ett nästan 

omärkbart sätt, som gör att musiken kan hållas vid liv och lyftas till nya nivåer. 12”-

skivan gjordes specifikt för DJ:s, och den inspelade underhållningen i hjärtat av 

skivkulturen var inte på något sätt automatiserad – att som DJ mixa vinyl involverar 

mänsklig beröring och interaktion med skivan, och det kräver improvisation och 

intervention. (1995: 59-60) 

3.3 Konsumtion och identitet 

Denna studie fokuserar inte enbart på vinylskivan som medium utan även vad den har 

för funktion som sociomateriellt objekt för människors känsla av identitet och 

tillhörighet inom olika grupper. Därav blir det relevant att även få en överblick av tidigare 

forskning som på ett generellt plan behandlar konsumtion av symboliska objekt och vad 

det spelar för roll för ens identitet. 

 

I Märken och Människor (2011) benar Anders Bengtsson och Jacob Östberg ut vad 

varumärken har för betydelse för formandet av jaget och menar att de märken vi 

konsumerar har kommit att bli allt viktigare i identitetsskapandet. Den definition av 

identitet som de använder är att det handlar om vem man är som grupp eller individ och 

det är något som formas av sociala och kulturella faktorer. De hänvisar till Baumans 

teorier som går ut på att visa att det skett ett skifte – förr bestämdes ens identitet, som 

var mer statisk, av social klass, utbildning och arbete medan det idag styrs mer av 

konsumtion (2011:59). Värdet hos en produkt eller ett visst varumärke byggs inte av 

produktens materiella egenskaper utan av de symboliska egenskaperna som sker genom 

en värdeskapande process. Detta blir tydligt i till exempel subkulturer eller grupper där 

man sluter upp kring ett visst märke, och de menar att individer på så vis visar sin 

grupptillhörighet gentemot omgivningen men att det också fungerar för att få känna 

samhörighet med andra individer. Det kan alltså vara en källa både till såväl identifikation 
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som distinktion (2011:60). Den sociala dimensionen är således också viktigt för att förstå 

konsumtion av materiella ting.   

 

Solomon och Rabolt (2009) hävdar även de att man som konsument inte köper 

produkter för dess funktionella värde utan för deras symboliska betydelse. Det behöver 

inte nödvändigtvis betyda att produkten inte kan ge praktiskt nytta eller att konsumenten 

inte också anser produktens funktion vara viktig utan att den helt enkelt är mer än bara 

det (2009:164). När en produkt sen får ytterligare en betydelse än enbart den funktionella 

så kan den åtskiljas från likartade produkter. Rabolt och Solomon har framförallt studerat 

mode men deras forskning kring konsumtion kan också appliceras i vidare bemärkelse, 

och eftersom både plagg och vinylskivor utgör materiella ting och produkter så kan deras 

teorier vara givande även för en studie av vinylskivor och identitet.  

 

Författarna skriver i likhet med Bengtsson och Öberg att konsumenter ofta känner 

lojalitet gentemot märken eller välkända personer vilket hjälper konsumenten att 

definiera och placera sig i samhället och grupper — något som i sin tur hjälper 

konsumenter att känna samhörighet och tillhörighet med andra konsumenter (eller 

aktörer) som har en passion eller känner starkt för samma typ av produkter. (2009: 433-

34) Två olika typer av relationer som konsumtionen kan ha med en produkt är dels 

upprätthållning av självbild, vilket innebär att konsumenten med hjälp av en produkt kan 

skapa sin identitet. En annan typ av relation är upprätthållning av nostalgin – att en 

produkt kan fungera som en länk till det förflutna. (2009:164) 

 

Återgår man till Sarah Thorntons Club Cultures (1995) som nämnts i tidigare avsnitt så 

kan man finna intressant historia bakom DJ:ns framväxt och hur vinylskivan och 

konsumtion spelat en viktig roll i professionen. Även om Thorntons forskning inte för 

en konkret diskussion om hur konsumtion påverkar identiteten såsom tidigare nämnda 

forskare i detta avsnitt så utgör hennes historiska översikt över hur DJ:s (som skulle 

kunna påstås vara en identitetsepitet) konsumerat skivor ett intressant bidrag för att 

denna studie. DJ:s kom att bli erkända av skivbolagen först under 60-talet och började då 

ses som experter på musikmarknaden och dansscenen. Att hitta och samla på skivor var 

de viktigaste bitarna i DJ-yrket och Thornton skriver att DJ:s genomgående under åren 
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har varit en köpstark målgrupp för skivförsäljning och även ”product hunters, zealous 

collectors” (ibid). Hon hänvisar till en artikel från ett dåtida DJ-magasin (Jocks) som hade 

en kolumn med namnet ”How to be a DJ” – en kolumn som innehöll en sektion med 

råd för hur man köper skivor. Att hela tiden ha en uppdaterad skivkollektion var A och 

O menade de och de förväntades ha ständig koll på ny musik och nya släpp (1995: 61). 

  

4. Teoretiska utgångspunkter  

Den forskning som redovisats i föregående avsnitt, som behandlar konsumtion, identitet, 

vinylskivor och autenticitet, har varit till stort hjälp för att få en mer specifik kännedom 

kring dessa ämnen och har även kommit att bredda förståelsen för studiens tema. Utöver 

den tidigare forskningen tillkommer två teorier som i denna uppsats används som 

verktyg för att kunna diskutera och analysera den data som samlats in. De teoretiska 

perspektiven är hämtade från Pierre Bourdieu och Russel W. Belk, vars forskning och 

teorier kompletterar varandra för att kunna svara på frågor om identiteter i sociala rum 

och vad materiella objekt spelar för roll identitetsprocessen. 

 

Forskaren Pierre Bourdieu är ett av de mest betydelsefulla namnen inom sociologi och 

har myntat och teoretiserat kring begrepp och fenomen som på många sätt är 

oundvikliga när man pratar om sociala sammanhang och grupper, scener och identitet. 

Några av hans viktigaste termer såsom kapital och fält kommer således att utgöra en 

bakgrundsteori i denna uppsats för att tydligt kunna orientera sig och tydliggöra 

resonemang i diskussioner om konsumentsymboler, identitet och relationer. Ytterligare 

centralt perspektiv utgörs av Russel Belks teorier om ägodelars betydelse för jaget, 

hämtade ur artikeln Possessions and the extended self (1988).  

 

       4.1 Bourdieu: kapital, fält och distinktion  

Kapital: Kapital är symboliska och materiella tillgångar och kan handla om allt från 

kunskaper till sätt att se på världen och sociala relationer (Hylthén-Cavallius 2014:70) 

Tillgångar kan alltså vara mer än bara ekonomiska utan också symboliska. Det 

symboliska kapitalet, vilket kortfattat och komprimerat kan förklaras som det som 

erkänns som värde inom ett fält, har varit framförallt intressant för Bourdieu och har 

kommit att utgöra stora delar av grunden i hans sociologiska teorier.  
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!
En av de många kapitalformer som Bourdieu formulerade är kulturellt kapital, i vilket det 

ingår både materiella ting som har ett symboliskt värde och smak såväl som 

konsumtionsmönster. (Webb et al. 2002:22) Kulturellt kapital har man i enlighet med de 

resurser som värderas inom så kallade kulturella fält och är alltså relationellt och 

kontextbundet (2002:68). Den som befinner sig högst upp i en hierarkisk ordning 

bestämmer i praktiken vad som definieras som god smak eller bra kultur vilket i sin tur 

innefattar en symbolisk makt. Det kulturella kapitalet är en slags kunskap som utvecklas 

eller ackumuleras under uppväxt och utbildning. (Thornton, 1995: 10) 

Fält: När Bourdieu talar om fält syftar han inte på en konkret plats, utan använder det 

snarare som en metafor för ett rum där människor och institutioner ingår och verkar 

genom specifika aktiviteter (2002: 68). Det sociala rummet är en abstrakt representation, 

en produkt av ett specifikt konstruktionsarbete, som likt en karta ger överblick och är en 

punkt varifrån aktörer kan rikta blicken mot den sociala världen (Bourdieu 1994:297).  

Bourdieus fältteori kan definieras som ett system som baseras på relationerna mellan 

aktörer inom det rummet och själva fältet bildas genom att dessa aktörer har något 

gemensamt. Inom fälten menar Bourdieu att det finns en viss konkurrens, att det utspelar 

sig en kamp om positionerna inom fältet. Konkurrensen är en del av fältets utveckling 

och det finns en överenskommelse om att kampen behövs. Bourdieu är dock tydlig med 

att understryka att fält, så som kulturella fält, inte är autonoma eller bortom utomstående 

influenser från andra fält. De är flödande och dynamiska och i ständig förändring – dels 

genom interna praktiker och politik men också genom konvergensen med andra fält 

(2002: 28).  

 

Distinktion: Bourdieus begrepp distinktion är relevant för att kunna diskutera symboler 

som markörer. Enkelt förklarat kan ett konsumtionsobjekt ha ett distinktionsvärde eller 

utgöra en distinktionsmarkör genom att vara ett objekt som ses som smakfullt och högt 

värderat. Genom att äga en viss typ av produkter eller visa på ett särskilt intresse så kan 

man kommunicera huruvida man besitter de rätta kulturella kompetenserna. Det kan 

handla om fina viner, klassisk musik och stora konstverk men detta är självklart beroende 

på vilket fält det gäller. Tidigare ansågs ”den högre klassade smaken” vara associerad med 

överklassen men så behöver fallet inte vara idag. (2002: xi,152) 
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4.2 Belk och ’det utvidgade jaget’ 

Russel Belk illustrerar i artikeln Possessions and the extended self (1998) betydelsen som 

ägodelar har för uppfattningen av jaget och även konsumtionens betydelse för individens 

identitetskonstruktion. Belk utvecklade teorin om ’det utvidgade jaget’ och menade att de 

ting vi omger oss med är en viktig del av vår identitet eftersom de ingår i 

identitetskonceptet (1988: 139). Han gör alltså en tydlig koppling här mellan ägodelar och 

självbild. Våra ägodelar kan i förlängningen ses som en del av oss själva och de är en del 

av jaget. Att förlora ägodelar kan ses som att förlora en del av sig själv och när vi talar 

om vilka vi är så gör vi det relaterat till de saker vi har: ”Om vi definierar ägodelar som 

något vi kallar vårt så kan vi tänka oss att vi är summan av vad vi äger” (1988:139). Att vi 

är vad vi äger kan vidare förklaras med att om individen inte skulle vara ägare av vissa 

föremål så skulle denne inte heller kunna utföra aktiviteter som visar vem individen är — 

ägodelerna kan helt enkelt ses som en spegelbild av vår identitet.  

!
De teorier som presenteras i Belks artikel är intressanta då de erbjuder ett perspektiv att 

tillgå för att förstå hur människors förhållande till ägande och materiella ting kan se ut. 

Bland annat skriver han att man, genom att ha en intim kännedom, eller en passionerad 

kunskap om något, inte bara gör den till sin utan också en del av sig själv — vi låter alltså 

objektet bli ett subjekt genom att känna dem. (1988:151) Ägodelar är inte bara en del av 

jaget utan också instrumentella för jagets utveckling (1988:141). 

Det finns ett starkt samband mellan att ha, att göra och att vara menar Belk och refererar 

till den existentialistiske filosofen Sartre (1943). Ägodelar kan även fungera i syfte att 

symboliskt förlänga en själv: en trofé kan få oss att övertyga oss själva och även andra att 

vi kan vara en annan person än den vi skulle vara utan den trofén. De blir helt enkelt 

verktyg för att tillåta en att göra saker som man annars inte skulle kunna göra och bidrar 

på så vis till vår förmåga att göra och att vara. (1988:145)  

Något vi kan äga, oavsett materiell eller immateriell form, är minnen. Ett materiellt, 

konkret minne skulle kunna vara en souvenir medan mer abstrakta minnen är bland 

annat upplevelser och erfarenheter. Funktionen som minnen har för jaget är att de skapar 

en mening med livet, och även en viss känsla av odödlighet. Sättet som ägande av 

minnen fungerar på ger individer en känsla av vad det förflutna har varit och hjälper även 
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till att förstå identifieringsprocessen. Minnen kan svara på vem man är, var man kommer 

ifrån och kanske till och med vägleda en och visa vart man är på väg. (1988:148) 

När Belk resonerar kring identitet och ägodelar gör han det inte bara på en individuell 

nivå utan behandlar även gruppidentitet. Han menar att ett av de viktigaste sätten för att 

uttrycka grupptillhörighet är genom att dela konsumtionssymboler och praktiker. Sådana 

symboler hjälper till att identifiera grupptillhörighet – vilka är med och inte, definierar 

gruppen mitt jag? Vidare kan ägodelar ha funktionen att distinguera en individ från andra 

men kan också indikera gruppidentitet eller tillhörighet till en grupp. (1988:152) 

5. Metod och material 
            5.1 Metodval 
Att prata med människor är det bästa sättet för att få tillgång till människors upplevelser 

och åsikter om livet och världen. I kvalitativa intervjuer samtalar forskare med människor 

som själva berättar om sin livsvärld, ur deras egen synvinkel. Steinar Kvale (1997) menar 

att det är viktigt i just konsumentforskning att ”tränga under den ytliga innebörden av en 

produkt och dra fram de mer fördolda och symboliska innebörder som det har för 

potentiella konsumenter” (1997: 71). Den kvalitativa forskningsintervjun blir således en 

utmärkt metod för att studera DJ:s och aktörer inom technoscenen som konsumerar och 

spelar vinylskivor.  

  

En av de stora fördelarna med metoden är öppenhet och flexibilitet, något som dock 

kräver goda förkunskaper och rätt kompetens vad gäller intervjuteknik och förståelse för 

intervjuformen (1997:17, 82). Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är alltså att 

förstå intervjupersonens livsvärld, att beskriva och förstå de centrala teman som den 

intervjuade upplever och förhåller sig till, genom att erhålla nyanserade beskrivningar av 

de olika kvalitativa aspekterna. Den här metoden arbetar alltså inte med siffror och 

kvantifierbara objektiva data, utan söker att samla kvalitativa kontexter. (1997:34, 36) 

Något som metoden fått kritik för är att den inte erhåller tillräckligt med teoretisk 

diskussion, lider av frånvaron av konsistent praktik (1997:17) och att den inte erbjuder 

objektiv data. Kvale menar att mycket av denna kritik är sprungen ur den klassiska 

västerländska dikotomin subjektivism-objektivism. Att förhålla sig till den, något 

cementerade idén om fakta och data, fungerar dock inte när man ska förhålla sig till 



21!
!

 

intervjun som metodform, då den enligt Kvale varken är objektiv eller subjektiv; kärnan i 

intervjun är den intersubjektiva interaktionen. Istället bör man tillämpa en relativitetssyn 

menar han, en syn som inbegriper åsikten att alla föreställningar om sanning, kunskap 

och verklighet är relativa till specifika paradigm och kulturer. (1997:66) 

 

I denna undersökning tillämpas en semistrukturerad intervju för materialinsamling. Syftet 

med denna typ av intervju är att den ska vara öppen och anpassningsbar efter hur 

respondenten svarar och erbjuder en möjlighet till förändring vad gäller frågornas form, 

om så krävs (Trost 2010:25, Kvale 1997:177). Uwe Flick (2009) menar att något som är 

framförallt viktigt vid en forskningsintervju är att forskarens subjektivitet inte ska vara 

framträdande utan att det är intervjupersonens åsikter och erfarenheter som är i fokus. 

Ett problem som ofta uppstår är att forskaren inför en semistrukturerad intervju har en 

någorlunda plan för upplägget med en intervjuguide eller liknande, vilket kan göra att 

intervjun inte styrs av respondenten i den mån den bör. Det blir då extra viktigt att 

forskaren är flexibel och kan agera i enlighet med respondentens uttalanden och svar på 

frågorna. (2009:171) 

5.2 Urval och genomförande av metod 

För att kunna genomföra intervjuer med mål att få fram intressant och brukbart material 

krävs det självklart personer att intervjua. Denna uppsats problemformulering är i sig 

redan avgränsad till viss del, då det är en uttalad, specifik grupp som är i fokus för 

undersökningen. Det urval som kommit att passa bäst för denna studie är då typurval, 

vilket förutsätter att de personer som intervjuas utgör representanter för det fenomen 

som önskas undersökas. (Ekström & Larsson 2010:61) Facebook har varit en bra 

plattform för att efterlysa intervjupersoner och det har visat sig vara mycket effektivt för 

att komma i kontakt med intervjupersoner. Jag fick många rekommendationer på 

personer, som jag sedan kontaktade via sociala medier och telefon, som anses vara 

experter på området, personer som har en gedigen subjektiv upplevelsebank från de fält 

och ämnesområde som uppsatsen berör.  

 

Denna uppsats handlar inte om att samla in material för att kunna generalisera, varvid det 

inte heller är relevant att söka respondenter för att utgöra en representativ 

undersökningsgrupp. Urvalsgruppen utgörs således av unika representanter för fältet som 
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är i fokus för ämnet. Det som framkommer i diskussion och analys är baserat på det som 

kunnat sägas av en tolkning av de intervjuade personernas åsikter och upplevelser. De 

kriterier som funnits för intervjupersoner har varit att de ska vara DJ:s, samla på vinyl 

och vara aktiva aktörer inom undergroundscenen. Antalet intervjuer har gjorts baserat på 

att man helt enkelt gör så många intervjuer ”som behövs” (Kvale 1997:97). I detta fall 

intervjuades fem personer, varav två är kvinnor och tre är män och nedan följer en lista 

på intervjupersonerna: 
 

Maria 

Student vid KTH som sedan 2011 har spelat ute men som börjat intressera sig för att 

mixa vinyl runt 2013.  

 

Alfred  

Samlar vinylskivor och DJ:ar regelbundet ute på klubbar. 

 

Robert 

Har DJ:at på techno-klubbscenen sedan 4-5 år tillbaka och har varit aktiv 

vinylkonsument i ytterligare tre år utöver det. Köpte sin första vinylskiva 2009. 

 

Annie 

Annie har sedan 2011 varit en del av undergroundscenen som DJ.  

 

Patrik 

Köpte sin första vinylskiva 2012 och har haft skivbolag och gett ut musik i vinylformat i 

drygt 1,5 år. Spelar även skivor ute ibland.  

 

Inför intervjuerna fick samtliga respondenter möjlighet att välja plats för att genomföra 

intervjun, eftersom det kan hjälpa till att bidra till att intervjun blir mer avslappnad vilket 

också främjar samtalet (Trost 2010: 65). Enda kravet inför intervju och plats var att 

genomföra den i en miljö någorlunda fri från störande ljud, eftersom intervjuerna skulle 

spelas in. Innan intervjuerna satte igång fick respondenterna allmän viktig information, 

såsom hur intervjun går till och var materialet kommer att synas och läsas. 
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Respondenterna fick även information om inspelning och hur materialet ska bearbetas 

och gav sitt medgivande till att presenteras i uppsatsen med riktigt namn (Kvale, 1997: 

107). Därefter orienterades representanten genom att presenteras inför bakgrunden till 

intervjun och gav hen möjlighet att ställa frågor (1997:120). För att på ett rättvist sätt 

studera identitet och beteenden kring symboler och konsumtion är det givetvis viktigt att 

prata med människor. Något som slog mig under arbetets gång var dock det 

komplicerade i att få respondenterna att prata om ämnen som berör identitet och 

gruppidentifikation utan att direkt fråga dem om det. De genomförda intervjuerna, som 

pågick mellan 24-30 minuter, kom att underlättas av att respondenterna alla har ett 

uppenbart intresse och engagemang och var villiga att dela med sig av sina tankar och 

upplevelser och allteftersom jag kom att genomföra fler intervjuer blev det lättare att 

förstå intervjuar-rollen vilket fick intervjuerna att flyta bättre. Således finns det en 

reservation för att utfallet av intervjusvaren hade kunnat se annorlunda ut med mer 

erfarenhet av liknande situationer.  

5.3 Analys av material 

Detta är en tolkande studie och det material som använts är de svar som framkommit i 

intervjuer, i vilka upplevelser och erfarenheter har varit i fokus. För att kunna använda 

intervjupersonernas svar för en diskussion och för att kunna svara på frågeställningarna 

så har det varit upp till mig om forskare att försöka behandla deras subjektiva utsagor på 

ett rättvist sätt. Tolkningsstudier är rimliga för att just undersöka identiteten och hur den 

skapas och utformas med materiella objekt men det finns givetvis en rad saker som är 

viktiga att ha i åtanke vid med en tolkande ansats. Att anlägga ett hermeneutiskt tankesätt 

är ett sätt att göra tolkningen mer transparent och medveten, då det hjälper till att skapa 

en förståelse för var och hur idéer uppkommer. I enlighet med hermeneutiken så är det 

med våra förutsättningar och vår uppsättning förförståelse som vi förstår en text eller ett 

fenomen, som vi sedan undermedvetet tolkar. Förenklat kan det hermeneutiska 

tolkningssättet förstås som en metatolkning då tankevärlden som uttyds av forskaren 

redan är tolkad på ett visst sätt av de intervjuade aktörerna. (Gilje & Grimen 2007: 179) 

Det är alltså viktigt att som forskare se sina egna förutfattade meningar och att kunna se 

att de kan spela in i konstruktionen av resonerande, hur frågeställningar formats och hur 

svar på hur dessa sedan tolkas. I praktiken har det i denna uppsats bland annat inneburit 

att utforma en intervjuguide som inte innehåller ledande frågor, för att på så vis låta 
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svaren utgöras av respondenternas egna ord och tankar och inte färgas av vad jag som 

forskare tänker och tror. Den grupp respondenter jag mött och intervjuat utgörs av 

individer som är ungefär lika gamla som jag och som har intressen som liknar mina. När 

jag valt att fokusera på just vinylskivan och hur den kommit att få en särskild status inom 

undergroundscenen så är det ett ämne som inte är nytt eller främmande för mig. Jag äger 

själv en vinylspelare och skivor och besöker även undergroundklubbar som publik med 

jämna mellanrum. Jag delar således intresset med de jag intervjuat, till viss del, vilket gör 

att jag behövt anstränga mig för att avstå att tillskriva respondenterna de tankar och 

analyser jag gjort av mitt beteende kring denna konsumtionssymbol. Ett sätt att ta ett steg 

tillbaka till en mer objektiv forskarroll har varit att fokusera på den kunskap och expertis 

de besitter som just DJ:s, eftersom det är ett område som för mig är tämligen främmande 

och som därför är lättare att undvika alltför stor subjektiv inblandning i.  

Vid analysen av intervjumaterialet var det viktigt att först återgå till frågeställningarna och 

syftet för att ha det tydligt i åtanke vid en genomläsning av anteckningar och 

transkription. Det underlättade sedan vid en hantering och sortering av materialet. Med 

hjälp av anvisningar ur Ryen (2004) tillämpades ett enkelt system för att närmare 

undersöka textmaterialet genom att utforma teman under vilka intervjupersonernas citat 

kunnat kategoriseras (2004:107). Kategorierna underlättar för att se mönster och 

samband i den kvalitativa analysen, som kräver en förståelse för helheten och avser en 

förankring i teoretiskt perspektiv och uppsatsens syfte. 

 

6. Analys  
Intervjumaterialet delas in under olika underkategorier för att kunna genomföra en 

analys. Mycket av materialet har varit svårsorterat då det inte varit självklart under vilken 

kategori de passat bäst och följaktligen bör denna uppdelning inte ses som definitiv utan 

snarare som ett försök att strukturera och förtydliga.  

6.1 Autenticitet och status 

 
Det är ju svårare, det är häftigt med svåra grejer. Sen vet man också att, om man spelar vinyl så har man 

valt sin musik lite noggrannare, för det är ju dyrare och svårare att få tag på. Men det är verkligen en 

statusgrej. – Maria 
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Respondenten Maria menar att en person som spelar och äger vinylskivor signalerar att 

den är musikintresserad och lägger mycket tid på sitt intresse. Vinylskivan symboliserar 

att man tar musiken på allvar. På så vis kan den tänkas utgöra en distinktionsmarkör, ett 

tecken på ”god smak” (Bourdieu 2002:152) — något som också återkommer hos 

Hylthén-Cavallius när han skriver att vinylskivan kan ses som en symbol för äkthet och 

att den i viss mån kan verka exkluderande (2014: 69). Bourdieus teori om hur aktörer 

använder distinktionsmarkörer kan här också förstås som ett sätt att visa upp sin goda 

smak. Att konsumera vinylskivor är att aktivt välja ett medium framför ett annat och i 

intervjun med Maria framkom det att det är något man dels gör på grund av vad skivan 

symboliserar och att den visar på en skillnad. Den har funktionen att särskilja en aktör 

från en annan genom att visa att man har en ”bättre smak” eller ett djupare intresse och 

kännedom. Med smak och stilmarkörer som representerar smaken kan man framhäva sig 

själv och vinylskivor möjliggör just att visa upp sin smak och kan användas för att 

dekorera en stil.  

 

Här blir det relevant att återknyta till kapitalbegreppet som myntats av Bourdieu, men 

som vidareutvecklats av bland annat Sarah Thornton i en subkulturell kontext. Inom alla 

fält är kapital det som värderas inom just det specifika fältet och inom 

undergroundscenen, där musiken till stor del är i fokus, är ett sätt att förvärva kapital att 

ha stor kännedom om just musik. Via vinylskivan och kunskap om den kan man då säga 

att kapitalet både blir ett en del av subjektet och att det även materialiseras; får sin egen 

fysiska kropp (1995:10). 

 

Marias upplevelse av vad vinylskivan betyder på scenen tolkas som en upplevd känsla hos 

henne som aktör, vars subjektiva erfarenheter är att de som samlar på vinyl och 

bemästrar det väl innehar högre status, tack vare det stora kapital som vinylskivan 

medför de underground/techno-DJ:s som använder den.  

 

Att ny teknik förändrar autenticitetsbegreppet är enligt Thornton ingenting nytt utan det 

är vanligt att det nya först möts med motstånd för att sedan integreras i kulturen. Hon 

berör, likt tidigare forskare, vinylskivans intressanta roll inom klubbkulturen och dess 

vurm för vinylskivan som medium och hur den, sedan undergroundscenen började växa, 
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varit en symbol för det äkta medan CD-skivan stod för motsatsen – masskultur och det 

oäkta (1995: 29). Maria var inte ensam om att delge erfarenheter och tankar som berör 

vinylskivans höga status men vid en inläsning av det insamlade intervjumaterialet 

upptäckte jag även viss ambivalens kring huruvida det verkligen bör vara så, en känsla av 

att det materiella ibland tillskrivs en överdriven status: 

 
 Det är jättenördigt och det finns så mycket olika människor som köper och spelar vinyl, men ibland kan 

man ju tycka att det blir för mycket. Pretentiöst. Så därför tycker jag att såna som är helt inne och bara 

konsumerar sin musik via vinyl, det är väl lite halvtråkigt, för då blir det ju inte … Då handlar det ju inte 

om musiken i sig i slutändan, utan då är det ju formatet. Men det är ju musiken det ska handla om. - Annie 

 

Vi diskuterar det materiella och de fysiska aspekterna av vinylskivan och Robert framhöll 

det organiska och autentiska i att få hålla i något och få ta i skivan som man också spelar. 

Att spela vinyl och äga vinylskivor beskrivs som en upplevelse av något mer autentiskt 

eller äkta. 
 

Det som fångade mig att spela vinyl, att när man spelar det, så känns det mer organiskt. Det känns att du 

tar på skivan, du får det att gå långsammare, gå fortare, få dem att komma i kontakt. Det känns mer 

levande än, alltså med CD-spelare kan du få dem snabbt att komma i takt, man snurrare på en wheel men 

med vinyl måste du mjukt röra vid den. Jag tycker att det låter mer organiskt också, och det känns mer 

organiskt när du spelar. – Robert 

 

Den fysiska aspekten gör mediet mer tilltalande hos de som har ett DJ-intresse och att 

det just är ett fysiskt medium, som står ut i en tid med framförallt immateriell musik, gör 

att den också kräver mer engagemang och tid. I likhet med Bartmanskis och Woodwards 

studier (2015a:19) kan Roberts uttalande ovan ge en förklaring till vikten som det 

materiella har för att bidra till känslan av äkthet hos användaren.  

6.2 Nostalgi 

Ett av de motiv vid vinylkonsumtion som visat sig vara viktigt för flera av 

respondenterna är dess historiska kontext inom undergroundscenen.  Att ”[…] det 

symboliserar så mycket ’old school’ med vinyl” menar Robert är en ganska viktig 

anledning till att han började fascineras av vinylskivor till en början, att han alltid gillat 

det som är just något av en symbol för det som varit — i alla fall när det kommer till 

musik.  
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 Man har alltid sett upp till dem. När jag började spela spelade de flesta digitalt och man såg alltid upp till 

dem som spelade vinyl för det är lite mer av en konstart. Jag tror att det lever kvar. – Alfred 

 

Belk (1988) menar att vi kan äga minnen, som i sin tur kan utgöra en del av ens identitet i 

form av både abstrakta och materiella minnen. Jag gör en läsning av hans teori att de 

minnen, som egentligen inte tillhör en själv utan den kollektiva gruppen och dess 

historia, kan fungera även de för att skapa mening med livet och utgöra en gemensam 

symbol (1998:148). Vinylskivan kan på många sätt tänkas materialisera 

undergroundrörelsens historia och kan, med den symboliska tyngden som den får via det, 

utgöra en viktig del för gruppen. Dels för gruppidentiteten och även identiteten hos de 

enskilda individerna inom gruppen. Belk skriver att just ägande av minnen kan vara 

viktigt för att känna att det finns en mening med livet — att det är en funktion som ger 

individer en känsla av det förflutna men som också hjälper till att förstå vart man är på 

väg, vem man är och var man kommer ifrån (ibid).  

I citatet ovan, där Alfred uttrycker att spela vinyl än idag kan beskrivas som en slags 

konstart och därför är mer intressant och något man ser upp till, är något som varit ett 

genomgående tema i samtliga intervjuer. Respondenterna har alla, på olika sätt och med 

varierande begrepp, förklarat att deras bild av vinylen som det lite mer ”högstående” 

mediet till viss del är baserat på att vinylen som medel för att spela och mixa musik 

kräver kunskap och att det är mer av ett hantverk att använda sig av analoga medier. Att 

äga och spela vinyl är också att visa att man har kunskap — dels om den tekniska biten, 

alltså att kunna bemästra mediet, men också att man har en känsla för vad det historiska 

representerar.  

     6.3 Konsumtion och interaktion  

Ytterligare en gemensam attityd och känsla som de intervjuade personerna hade kring 

vinylkonsumtion- och praktik är just att det är ”kul” och ”roligt”. Att spela och mixa 

vinyl är helt enkelt mer underhållande och mer intressant. Att konsumera vinylen, att få 

bläddra bland de fysiska exemplaren och gräva och hoppas på att hitta ett guldkorn är 

något som förgyller musikintresset. Ägnar man mycket tid åt att rota, lära sig känna till 

labels och utöver det har lite tur så kanske man kan hitta något som får en att stå ut som 

DJ.  
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Det är väl något med det här fysiska exemplaret. Det är väl lite musikgrejen, att ha en vinylskiva. Jag kan 

inte riktigt förklara något djupt. Allt som inte är en datafil är väl lite intressantare.  – Patrik 

 

Vinylskivans fysiska aspekt är viktig, vilket blir tydligt när vi pratar om att konsumera och 

själva konsumtionsakten och handlingarna – att få göra det till en grej att gå till en 

skivbutik och hänga där några timmar. Det blir ett sätt att lägga tid och värna om sin 

hobby. Att sen gå i affärer och länge leta och hitta något alldeles särskilt, det kräver en 

viss kunskap som visserligen är nödvändigt även när man letar musik via internet och 

digitalt, men som blir tydligare med analoga musikmedier. Här blir det även märkbart att 

den intima kännedomen om skivan och musiken, utöver ägandet av vinylen, också blir 

viktig. Alla med pengar kan betala för en skiva, men har du också en nära och utvecklad 

kännedom om den så är chansen större att du verkligen fyndar – skivan och musiken blir 

inte bara till din utan också till en del av dig, den blir ett subjekt (Belk, 1988:151). 

 
Jag tror det handlar om att skapa en hype runt det, liksom den här skivan finns bara i trehundra ex. Men jag 

tycker egentligen det är larvigt. Har man gjort bra musik ska väl så många som möjligt kunna lyssna på den. 

Men samtidigt så står jag där själv i skivbutiken och vad väljer man, den här som jag lika gärna skulle kunna 

betala tolv kronor för på internet eller den som är exklusiv? Det höjer ju skivans status ofta. - Alfred 

Det är mycket som bara släpps exklusivt och det blir helt enkelt en nödvändighet att då, 

om man vill ha tillgång till den musiken som finns på marknaden (eller marknaderna), att 

man köper de vinylskivorna. Att det sedan är ett faktum att vissa producenter och 

skivbolag väljer att endast släppa via vinyl och inte digitala ljudspår är något som även det 

bidrar till exklusivitetstänket. 
 

Vill man skapa en hype kring en produkt eller sitt verk, i det här fallet kring sin musik, så  

är det en god idé att släppa det exklusivt på vinyl. Släpper man sin musik digitalt så kan 

den som skapat musiken inte styra vilka som i slutändan konsumerar och spelar den och 

det kan i sin tur vara ett problem för konkurrensen om status. Vinylskivan är både ett 

materiellt objekt och en produkt och den konsumeras i stor utsträckning på grund av 

dess symboliska betydelse. Solomon och Rabolt (2009:164) skriver att det är främst av 

symboliska värden som konsumenter köper produkter men att det inte behöver betyda 

att funktionen inte är viktig. När det kommer till just vinylkonsumtion blir det intressant 

att undersöka just hur stor betydelse det symboliska värdet har. Dels skulle man kunna 
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argumentera att vinylen inte alls är funktionell utan snarare tvärtom, att det är klumpigt 

och dyrt. I en jämförelse med liknande digitala musikmedier som är billigare, tar mindre 

plats och på många sätt kräver mindre energi skulle man kunna komma lätt undan med 

påståendet att vinylskivan bara utgör ett uppvisningsföremål. Att likställa produkter blir 

dock lätt missvisande och dessutom riskerar man att missa en viktig poäng – att det 

fysiska i vinylskivan erbjuder en funktion för DJ:s som det digitala inte gör.  

 

Vinylskivornas tolvtumsformat som gjorts specifikt för att DJ:s ska kunna mixa dem 

(Thornton 1995: 59) erbjuder en praktik som inte på något sätt är automatiserad:   

 
Det är mycket mer arbete när man spelar vinyl, mer handrörelser, CD är ganska lätt. Det är ett annat 

hantverk. Det är mycket lättare att svepa, det är roligare faktiskt. Det är mer intressant. -Patrik 
 

Citatet från Patrik ovan visar på att vinylmixande kräver interaktion, mänsklig närvaro 

och beröring. Det är viktigt att poängtera att vinylskivan inte är främst ett 

lyssningsmedium för de som DJ:ar utan att det är ett verktyg för att kunna utöva ett 

intresse och för att förvalta en konstart. I enlighet med det Belk skriver i sin artikel är 

ägodelar i individens utvidgade jag till stor del viktigt på grund av att ägodelar ofta utgör 

ett nödvändigt medel för att kunna utföra aktiviteter som visar vem man är. (1988:151) 

  

Att det kräver närvaro och interaktion när man just spelar skivor är en grej, men något 

som blivit tydligt i flertalet av de genomförda intervjuerna är att det kan vara en viktigt 

och värdefull praktik att även konsumera själva skivan.  
 

Att köpa musiken är mycket roligare. Visst det kostar mer pengar och är jobbigare, men att gå till ett ställe 

… Här kan jag nog hitta saker jag gillar, liksom stå och bläddra och provlyssna och det känns att det är en 

helt annan grej. Ja, det är roligare än att ladda ner låtar på iTunes och bränna ner dem. -Annie 

 

Jag frågade respondenten Robert om han känner något speciellt när han hittar ett 

guldkorn bland backarna i skivbutiken:  
 

(…)man blir varm i kroppen [skratt]. Man känner att ”den här är min”. Tänk dig ringen i Sagan om 

Ringen.- Robert 
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Jag tolkar Roberts svar på min fråga som en känsla som kommer när man får utöva sin 

sitt intresse och passion, och får vara med om unika ögonblick som gör att man hamnar 

det närmre och fördjupar relationen till sitt intresse; ett intresse som också utgör en del 

av ens identitet. 

 

6.4 Tillhörighet 

I avsnitt 6.2 nämns abstrakta och materiella minnen och hur de kan fungera för att 

vägleda en individ eller person i hur denne formar sitt jag. Det Belk har skrivit om 

identitet har framför allt rört ägodelar (materiella som immateriella) och funktionen de 

har i identitetsprocessen hos individen men han har också berört hur gruppidentitet och 

tillhörighet kan förstärkas och ibland utgöras av gemensamma konsumtionssymboler 

(1988:152). 

 

Ett av de viktigaste sätten för att uttrycka grupptillhörighet är genom konsumtion av 

delade konsumtionssymboler och praktiker. Sådana symboler hjälper till att identifiera 

grupptillhörigheten, vilka som är med i gruppen och definierar till viss del individerna i 

den, eller skiljer dem från varandra (1988:152). Inom undergroundscenen som kan ses 

som ett (sub)kulturell fält kan just vinylskivan sägas vara ett materiellt ting och en symbol 

som tillskrivs äkthet och utgör på så vis något som förenar aktörer genom att verka som 

en gemensam konsumtionssymbol (Belk 1988:152) men också som distinktionsmarkör, 

det som skiljer de mer entusiastiska utövarna från andra. Vad spelar vinylskivan då för 

roll som värderat symboliskt ting inom undergroundscenen när det kommer till känsla av 

grupptillhörighet? 

I intervjun med Maria berättar hon hur vinylskivan nått en viss status och att det för 

många säkert har lite högre anseende att spela vinyl än till exempel via USB eller CD. När 

jag frågar vad som är attraktivt med vinylen när man samlas kring mediet som grupp 

svarar hon: 
 

(…)Det kanske också har att göra med den här tillhörigheten, det här gänget håller på med det här, och 

eftersom de spelar vinyl har de antagligen många intressen som är som mina, vi delar säkert vänner. -Maria  
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Vinylskivan kan i detta fall ses som ett objekt som fungerar som en länk för de 

musikintresserade aktörerna inom scenen, som blir ett medel för individer att dels använda 

för att uttrycka sig enskilt men också för att indikera samhörighet. Belk skriver att 

materiella ting såväl som kunskap, preferenser och smak kan vara något som uttrycker 

grupptillhörighet (1988:153) och i intervjun med Maria framkommer det att vinylen blir ett 

objekt som står för en rad ting: den står för kunskap och engagemang och jag läser även in 

att det står för ’god smak’.  

 

Huruvida man umgås runt vinylskivan och om den bidrar till en gemenskapsbyggande 

praktik var det dock delade meningar om.  

När jag intervjuade Maria framkom det att vinylen på ett sätt erhåller en underhållande 

funktion och en tydlig symbol för musikintresserade att samlas kring:  
 

Det är ju kul när man är hemma och har efterfester och man börjar spelar vinyler, och så får man en 

klassisk efterfesthög med alla skivor i en hög huller om buller, helt blandade -Maria 

 

7. Diskussion 
Diskussionen har även den delats upp i ytterligare underkategorier som kommit att bli 

relevanta för att diskutera det som kommit fram i analysen och för att kunna svara på 

studiens frågeställningar.  

 

7.1 Digitalt och analogt 

Författarna och forskarna Woodward och Bartmanski (2015a, 2015b) och även 

Thornton (1995) vidrör hur det digitala och det analoga är förknippade till varandra, och 

än mer i technomusiken och i vinylskivans roll inom technokulturen. Dels kan 

motsatsspelet leda till uppdelning av upplevelser om äkta-oäkta (analogt-digitalt). Men 

samtidigt är det digitala väsentligt för elektronisk musik och technoscenen, vilket gör 

vinylskivan intressant och sätter den i en speciell position inom fältet, dels som 

funktionellt objekt men också som symbol.  

 

Ursprungstanken i denna studie var att ha ganska sträng fokus på det analoga men det 

visade sig i ett tidigt skede vara nästintill oundvikligt att diskutera ett analogt 
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musikmedium och dess specifika egenskaper utan att jämföra det och ställa det i kontrast 

till det digitala. Än svårare blev det just på grund av att analoga skivan diskuterats inom 

kontexten av elektronisk musik. I dagens digitala imperativ blir det analoga en utstickare 

och av just den anledningen så kan det inte stå för sig själv. I en genomläsning av 

intervjumaterialet syns det tydligt att jämförelser av digitala motsvarigheter till vinylskivan 

är en genomgående röd tråd – både i intervjufrågor och svar. DJ:s som spelar vinyl 

utövar en praktik som inbegriper ett samspel mellan det som ofta ses som motsatser: dels 

mellan det fysiska och immateriella såväl som mellan digitalt och analogt.   

 

Belk skriver att ägodelar inte bara är en del av jaget utan också instrumentella för 

utvecklingen av ens jag (1988:141) och just idén om att utveckla jaget är intressant när 

man pratar om att använda sig av vinylskivor i sin DJ-praktik och hur det är ett av flera 

valbara medier för att spela musik. Flera av de intervjuade aktörerna i denna studie 

berättade att de gått från datorprogram till CD och vidare till vinyl och att vinyl utgör det 

medium som är svårast att hantera. Jag tänker att vinylen kan ses som ett mål i en 

utveckling, när man uppgraderar de objekt som man väljer att använda för att förlänga 

sitt jag.  

7.2 Materialitet 

När den fysiska aspekten av vinylskivan behandlats har det blivit tydligt på många sätt att 

ja, det spelar en väsentlig roll för de intervjuade aktörerna att få äga och hantera fysiska 

exemplar av den musiken som man spenderat mycket tid på att lära känna och som är ett 

stort intresse om inte även ens yrke. Huruvida det sen är den fysiska skivan och att äga 

den eller praktiken som tillkommer när man sedan har skivan i sin ägo som är det som 

främst utgör en resurs inom technofältet är svårt att säga. Den fysiska skivan är ett medel 

för att kunna mixa vinyl, som sedan i sin tur är en underhållande praktik som också 

symboliserar kunskap. Det materiella i skivan kan, utöver att utgöra ett medel för en 

givande praktik, också ge användaren en känsla av äkthet genom att det är något fysiskt 

att se och ta på, som det går att interagera med i större utsträckning än med digitala 

alternativ. Vinylskivan kan också ses som ett objekt som sätter användaren i kontakt med 

kulturens gemensamma historia och minne, vilket förstärker känslan av att vara äkta.  
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Att bara äga skivan i sig kommer man kanske en bit med, men praktiken som tillkommer 

utöver ägandet av skivan är också intressant att diskutera. Att använda begreppet 

”praktik” när man diskuterar vikten av att skivan är materiell, något fysiskt att på, är ett 

sätt att försöka inbegripa de handlingar som ingår i själva intresset för musik, DJ:ande 

och vinylskivor. Att välja att DJ:a med fysiska skivor ger en tillgång till att få vara i 

konkret kontakt med musiken utöver den abstrakta kontakt som man kanske får via att 

bara lyssa på den.  

     7.3 Konsumtion 

Att konsumera och äga vinylskivor är bara två delar i en större helhet. Praktiken 

inkluderar att köpa skivor och interagera med dem när man köper dem, att lära känna 

och veta var man ska leta. Sedan krävs det också ”in-the-know” för att veta vilka skivor 

man ska leta efter, hur mediet sen ska bemästras och mixas på ett sätt för att tilltala 

användaren och publiken.  

 

Det är intressant att befinna sig i en position där man kan skilja på olika typer av 

konsumtion. Att köpa vinylskivor är visserligen konsumtion i bemärkelsen att det handlar 

om att köpa en produkt men det underförstått passiva i konsumtionsbegreppet blir 

missvisande för vinylkonsumtion när det kommer till hur det används av denna studies 

målgrupp, nämligen DJ:s och musikproducenter. Att påstå att ägodelar och 

konsumtionssymboler är allt för att skapa sig en identitet hade varit en inkorrekt och 

slarvig analys. Som i detta fall då DJ:s relation till vinylskivan studeras så är det tydligt att 

vinylskivan kan användas som en stil- och distinktionsmarkör, som en gemensam symbol 

för en grupp och som ett sätt att visa vem man är. Men att bara referera till vinylskivan 

som ett dött föremål, ett icke-funktionell konsumtionsobjekt, är också uppenbart 

missvisande för hur det används i identitetsarbetet. De intervjuade techno-DJ:s som i 

denna uppsats bidragit med sina upplevelser av vinylkonsumtion och förhållningssätt har 

på så sätt gjort det möjligt att närma sig en förståelse av vad det kan vara. Det är 

konsumtion som är ett medel för att kunna utöva en praktik - en praktik som inbegriper 

samspel och interaktion. Köpakten är inte på något sätt passiv utan ger även den mening 

till aktörerna för att ta sig an sitt vinyl- och musikintresse med än större allvar och glädje.  

Utöver det kan det också ses som en konsumtionssymbol som uttrycker identitet och är 

en distinktionsmarkör, men det är framförallt praktiken som är identitetsbyggande, inte 
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ägandet av symbolen. Konsumtionen av vinylskivor är nödvändig för mötet som sker 

mellan mediet och DJ och som blir till det huvudsakliga uttrycket som är musik och 

upplevelse.  

 

Jag tänker att vinylskivan kan ses som de digitala musikmediernas svårare lillasyster (eller 

knepiga, men mycket charmige äldre farbror); att det är ett mindre smidigt medium gör 

det inte mindre attraktivt – tvärtom. Att se att vinylskivan idag, och sedan decennier 

tillbaka, utgör ett mindre självklart och populärt val i relation till liknande medier på den 

kommersiella marknaden är att på ett sätt bättre förstå hur undergroundkulturens 

genonymsyrande av anti-kommersialism har att göra med vinylskivans status och höga 

kulturella (kapital-)värde.  

Att undergroundscenen präglas av anti-kommersialism blir tydligt även i vissa fall av 

skivförsäljning; vill man skapa en hype kring en musikprodukt eller ett skivsläpp så kan 

det vara en smart idé att göra det genom att bara släppa det exklusivt i limiterad upplaga 

på vinyl. Att vilja hålla sig till en mindre publik och en specifik målgrupp kan ses som en 

linje som faller sig naturligt. Det man förlorar i ekonomiskt kapital genom att inte släppa 

sin musik på en större marknad vinner man istället i symboliskt och (sub)kulturellt kapital 

genom exklusivitet - vilket i sin tur leder till en känsla av autenticitet. (Larsson 1997, 

Thornton 1995)  

7.4 Identiteten: grupp och individ  

Baserat på en analys av intervjusvaren finns både en individuell och en gruppbaserad 

identitet och det går att föra en diskussion med många intressanta iakttagelser av 

identitetsprocessen. 

 

Aktörerna, som delar ett intresse för att spela musik, innehar positioner som hela tiden 

utmanas genom att på olika sätt visa sin hängivenhet och sitt innehav av de resurser som 

värderas inom fältet. Att mixa just vinylskivor och äga dem är något som både visar på 

status och hängivenhet; det kan ses som ett effektivt sätt att manifestera sitt intresse för 

musiken. Vinylskivan visar att du lägger ner tid eftersom den digitala musiken är mer 

lättillgänglig, även för den stora massan. Den kan på många sätt sägas symbolisera ett 

stort intresse för musik och blir också ett verktyg och en symbol för att dels känna 
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samhörighet med gruppen men också för att särskilja sig och säkra sin plats i hierarkin. 

En slags positionskamp mellan aktörerna skulle kunna sägas bestå i att aktörer inom olika 

positioner flyttar gränsen för det som värderat högst och de som innehar mest kapital 

(det vill säga de uppfyller kriterier för det som är högst värderat) är också de som 

kommer att utmärka sig.  

 

Ur ett socio-kulturellt synsätt skulle vinylskivan kunna tänkas utgöra en 

distinktionsmarkör på flera sätt, bland annat genom att se till det estetiska objekt som 

vinylskivans fysiska form och formgivning utgör, som konst att skylta med och visa upp. 

Någon som tydligt vill visa (medvetet eller omedvetet) att den tar musiken och konceptet 

på allvar kan manifestera det genom att äga symboliskt högaktade ting. Det upprepas att 

vinylskivan är det medium som är mer komplicerat att hantera, rent tekniskt, och att det 

återkommer i flera led. Med det i åtanke kan man tolka vinylskivans mer specifika och 

delvis exkluderande funktioner som ett sätt för aktörer att skapa eller få tillgång till 

”gruppen inom gruppen” – som i det här fallet kan tänkas utgöras av de lite mer 

hängivna technoentusiasterna. De får tillgång till den lite mer exklusiva gruppen genom 

att bemästra det mer krävande mediet, som vinylskivan är i jämförelse med till exempel 

USB.   

 

Undergroundscenen för musik har ofta påståtts utmärkas och definieras som en 

klubbscen som står för anti-mainstream och anti-kommersialism. Bara genom att titta 

närmre på den definitionen och hur respondenterna svarat att de använder vinylskivan 

kan man uttyda ett svar på vinylskivans position inom undergroundscenen. De DJ:s som 

intervjuats för denna studie ingår alla i den (techno-)klubbscen som omfamnas av 

undergroundkulturen. De är alla även vinylkonsumenter och väljer till viss del analoga 

skivor före digital musik. Genom att välja det alternativ som inte är det självklara för den 

stora massan, för ”De andra” så kan det tänkas vara ett sätt att vidare förvalta en stark 

kultur av antagonism och förstärker känslan av ett ”Vi”.  

 

8. Slutsatser och förslag på vidare forskning 
Syftet med den här uppsatsen har varit att komma närmare en förståelse för vad för 

relation DJ:s inom undergroundscenen har till vinylskivor, hur de använder dem och se 
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huruvida de ingår i identitetsarbete. För att kunna analysera det material som jag samlat 

in via kvalitativa intervjuer har jag framförallt använt mig av och inspirerats av teorier av 

Belk och Bourdieu. Med deras teorier har jag undersökt hur vinylskivan kan ge aktörer 

inom undergroundfältet ett visst kapital och fungera som distinktionsmarkör, hur 

vinylskivan kan ses som ett sociomateriellt objekt att införliva i sitt utvidgade jag. Med 

hjälp av tidigare forskning om konsumtion och identitet samt tidigare studier av 

autenticitet och dess värde inom olika subkulturer har jag sökt förstå vad vinylskivan 

tycks symbolisera på undergroundscenen. Jag har frågat mig hur DJ:s konsumerar, och 

framförallt, interagerar med den. I analysavsnittet har citat ur intervjuerna kategoriserats 

in under subkategorier som är mer empirinära för att komma närmre en djupanalys. När 

jag gått vidare med att diskutera det som framkommit i analysen har jag valt att använda 

andra underkategorier för att kunna resonera kring dem på en mer övergripande nivå.  

8.1 Slutsatser  

För att kunna svara på de frågeställningar som formulerats för denna studie är framförallt 

ett par nyckelord värdefulla för att summera slutsatsen: autenticitet, interaktion, nostalgi, 

praktik och utveckling. Tidigt i studien blev det tydligt att konsumtion är ett begrepp som 

ter sig alltför passivt för att på ett rättvist sätt kunna diskutera relationen som de 

intervjuade respondenterna har till vinylskivor och den praktik de utövar med dem; att 

det inte handlar om att vilja ha och äga ting ”bara för att”, utan att man köper och spelar 

vinyl för att det är givande och ett sätt att utveckla sig själv genom sitt intresse och sin 

passion. Med skivor i sin ägo får de intervjuade personerna en möjlighet att utöva ett 

hantverk och flera av studiens respondenter uttryckte en känsla av äkthet i interaktionen 

med skivan. Känslan av autenticitet har vidare en viss koppling till dess historiska kontext 

inom undergroundscenen, och faktumet att det är musik materialiserad. Vinylskivan är 

ett objekt att ta på, och på så vis kunna komma närmare än digitala ljudfiler.  

 

De som intervjuats har alla gemensamt att de är aktiva aktörer inom undergroundscenen 

och har en koppling till vinylskivan som DJ:s och är personer med ett stort intresse för 

musik. Vinylskivan kan dels ses som ett musikmedium men också som en 

konsumtionssymbol som förstärker känslan av grupptillhörighet. Den har en viktig 

funktion i att förtydliga och visa ett intresse som delas med gruppen, som visar att man 

hör till. Vinylskivan kan till viss del ses som en konsumtionssymbol, då det är ett objekt 
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med symbolisk laddning som man konsumerar för att säga något om sig själv, men det är 

framförallt praktikerna runt vinylskivan som är identitetsbyggande – inte ägandet av 

symbolen. 

 

Den analoga skivan blir automatiskt en utstickare i vår alltmer digitaliserade värld och 

samtid och kan ses om en distinktions- och stilmarkör. Att kunna bemästra praktikerna 

kring vinylskivan, såsom att spela, mixa, hitta rätt musik och känna till dess historiska 

kontext, är ett sätt att förstärka sin identitet som DJ och musikintresserad och öka ens 

(sub-)kulturella kapital. Vinylskivan är således ett effektivt symboliskt och praktiskt 

objekt att införliva i sitt utvidgade jag; jaget och identiteten som DJ inom 

undergroundscenen. 

8.2 Förslag på vidare forskning 

Något av det svåraste med att skriva den här uppsatsen har varit att ’”kill my darlings’”, 

det vill säga att välja bort alla de intressanta frågor och ämnen som jag kommit att stöta 

på längs vägen. En av de slutsatser som jag kunnat komma fram till, baserat på de fem 

intervjuer som gjorts, är att vinylskivans position inom undergroundfältet till viss del 

beror på att den är ett alternativ som särskiljer sig från det som är mainstream - att den är 

mindre tillgänglig än digital musik är en del av charmen. Men nu när försäljningen av 

vinylskivor kommit att öka även gällande musik som inte spelas på undergroundklubbar 

så blir det intressant att fråga sig huruvida det kommer att utmana dess position? Jag ser 

gärna att vidare forskning och studier görs kring vinylskivans status på 

undergroundscenen och hur den kan komma att påverkas av att det säljs allt mer 

vinylskivor och att de blir vanligare hos ’gemene man’. 

 

Det finns mycket spännande att säga om ”äkta” konsumtionssymboler inom olika 

subkulturer och hur de påverkar människors sätt att se på sig själva och den gruppen de 

tillhör, eller vill tillhöra. Att sedan fokusera på specifikt den analoga skivan, vinylskivan 

som ett alltmer populärt medium i vår digitala tid har lett mig in på tidigare forskning 

som behandlat hur vinylskivan inbjuder till ritualliknande praktiker. Det hade varit 

intressant att studera olika medier och se om det finns liknande ritualer kring andra 

objekt och göra jämförelser.  
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Bilaga: Intervjuguide 
Intervjuguide 
 
Viktigt att informera respondenten om innan intervjun:  
1. samtalet kommer att spelas in via mobilen 
2. vill du så får du vara anonym, uppsatsen kommer finnas på nätet och läsas av 
handledare och kursare 
3. Ge respondent grundläggande information om anledning till intervjun och ämne 
 
1) Personlig relation till vinylskivan 
 
Skulle du vilja berätta om hur du kom i kontakt med vinylskivor till en början?  
 
Hur kommer det sig att du har ett intresse för vinyl?  
 
Vad är roligast eller mest intressant med vinylskivor? 
 
Vad får du för känsla av att spela eller lysna på vinyl? 
 
Hur skulle du säga att din vinylkonsumtion/ditt intresse för vinylskivor hänger 
ihop med övriga intressen?  
 
Lyssnar du på olika typer av musik via vinyl eller är det mest elektroniskt?  
 
 
2) Vinylskivans materialitet och funktion/konsumtion 
 
Hur brukar det gå till när du köper skivor? 
 
Skulle du säga att det är populärt inom undergroundscenen att spela analogt och 
isåfall varför tror du det? 
 
Vad är den största skillnaden för dig mellan musik som finns analogt vs. Det som 
finns digitalt?  
 
3) Vinylen och technoscenen 
 
- Delar du ditt vinylintresse med andra inom scenen?  
- hur märks det av?  
- pratar du med andra om ditt lyssnande och spelande? 
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- tycker du att det verkar finnas en särskild inställning till vinylskivan på just 
undergroundscenen? 
 
- tror du andra köper vinylskivor på samma sätt som du själv? 
- tror du det finns en viss ”typ” som har vinylskivor 


