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livescener betyder för aktiva besökares meningsskapande  
 
Frida Näsman 

Sammanfattning 

Denna uppsats studerar människors kopplingar till Stockholms mindre och 

mellanstora konsertlokaler, i syfte att undersöka vilka betydelser dessa 

lokaler har för aktiva besökares meningsskapande. Materialet består utav 

sex semistrukturerade intervjuer med två tjejer och fyra killar i åldrarna 

21–37 som frekvent vistas i stadens konsertlokaler, samt en observation. 

Det teoretiska ramverket som använts för att analysera empirin innefattar 

Sara Ahmeds fenomenologiska teoretiseringar om orienteringar och linjer, 

i kombination med Pierre Bourdieus habitusbegrepp. Resultatet jag fick 

visade att individerna ser lokalerna som viktiga mötesplatser som 

möjliggör deras livsstil och ger dem ett sammanhang där de känner sig 

orienterade. Nedstängningarna av dessa resulterar i oro och 

desorientering. 
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1.Inledning 

Bakgrund  

Stockholms mindre och mellanstora scener huserar många olika typer av akter: allt från stora 

och små internationella band och artister från Europa och USA som passerar Sverige under 

sina turnéer, till stora och små akter från hela Sverige, och i varierande genrer. 

Konsertlokalerna är av varierande karaktär och funktion. Några lokaler har som huvudsyfte att 

vara just konsertlokaler och huserar mellan två till fyra konserter i veckan, medans andra 

lokaler kombinerar restaurang, bar och konsertlokal och snittar en konsert i veckan, eller mer 

sällan. Utöver konsertertverksamhet arrangeras det klubbar, mini-festivaler, musikquiz, 

karaokekvällar och workshops. Alla lokaler har sina olika specifika verksamheter. 

 Debaser, Münchenbryggeriet, Nalen, Vasateatern, Södra teatern, Slaktkyrkan, Trädgården 

och Berns är de största av de mindre scenerna i Stockholm, och dessa scener kan rymma upp 

till runt 1000 personer. Dit bokas vanligtvis de största internationella akterna och de största 

svenska akterna som är för små för att fylla en arena. Men ibland får även mindre, lokala akter 

chansen att beträda de större scenerna. Sedan har vi de mindre scenerna Bar Brooklyn, 

Melodybox, Landet, Geronimos, Lilla Hotellbaren, Snotty Seaside, Under Bron, Obaren, Hus 

7, Riche lilla bar, Fasching med flera. Även dem brukar husera internationella band, i 

kombination med lokala akter. Sedan har vi kulturföreningarna Kafé 44, Cyklopen och Gula 

villan som drivs självständigt av medlemmar i syfte att främja det fria kulturlivet.  

Våren 2019 kantades av ett flertal nedstängningar av mindre och mellanstora livescener i 

Stockholms stad, efter klagomål från grannar. På kort tid gick den älskade queerklubben 

Bitter Pils, anrika Kägelbanan och Slakthusområdets Kraken i graven. Fenomenet kom att 

kallas för klubbdöden. I samma veva framkom att Debaser Strand, den sista av de tre 

konsertlokalerna i Debaserkoncernen, kommer att behöva stänga ner redan 2020 till följd av 

en vägrenovering. Detta väckte starka reaktioner bland många, sociala medier kokade1. 

Protester uttrycktes i form utav en demonstration på medborgarplatsen, facebookgrupper och 

namnlistor i syfte att försöka rädda lokalerna. Den största namnlistan ”Stoppa 

nedstängningarna av konsertlokaler i Stockholm” fick hela 30,983 signaturer2. Det blev 

tydligt att många var missnöjda med besluten som tagits – men varför?  

 
1 https://www.dn.se/kultur-noje/svenska-artister-i-upprop-lat-fler-livescener-utveckla-sveriges-stader/ 

2 Länk till namninsamlingen: https://www.change.org/p/stockholms-stad-stoppa-nedstängningar-av-

konsertlokaler-i-stockholm 
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Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka vilka värden och betydelser som 

tillskrivs Stockholms mindre och mellanstora konsertlokaler och livescener. För att besvara 

syftet undersöks meningsskapandet utifrån besökarens perspektiv. Jag har enbart fokuserat på 

ett antal aktiva besökare som regelbundet besöker denna typ av spelningar.  

De frågeställningar som uppsatsen ska besvara är: 

 

- Vilka värden tillskriver intervjupersonerna dessa lokaler och livescener?  

- Varför besöker de just de mindre och mellanstora livescenerna?  

- Vad upplever de när de besöker lokalerna? Hur beskrivs livescenkulturen? 

- Hur påverkar nedläggningarna och hoten om nedläggningar de aktiva besökarna? 
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Metod, material och avgränsning 

Min uppsats är en kvalitativ etnologisk studie baserad på sex semistrukturerade intervjuer och 

en plats- och aktivitetsstyrd deltagandeobservation, för att få en så innehållsrik empiri som 

möjligt (Öhlander 2011:30). Det material som ligger till grund för min empiri består utav 

intervjuer med två kvinnor och fyra män i åldrarna 21–37. Mina Intervjupersoner är utvalda 

baserat på att de är aktiva brukare av det valda fältet. Tre av dem är musiker och spelar flitigt 

på de mindre och mellanstora scenerna, men brukar också lokalerna i egenskap av att vara 

konsertbesökare. De andra tre intervjupersonerna är ständigt återkommande konsertbesökare 

som besöker någon av lokalerna minst en gång i veckan. Min geografiska avgränsning är 

Stockholm stad, med fokus på dess mindre och mellanstora scener med en kapacitet att 

rymma upp till ca 1000 personer i publiken.  

 

Intervju som metod kan beskrivas som ett samtal mellan två eller fler personer, med syfte att 

utvinna information. Genom intervjuer kan man få reda på hur människor upplever sina liv, 

sig själva och andra, vad de tänker och tycker, och hur de tolkar saker och ting (Fägerborg 

2011:85). När man utför semistrukturerade intervjuer är det viktigt att man är kritiskt reflexiv 

och uppmärksam under hela intervjutillfället (Fägerborg 2011:85–87). Jag utgick från ett 

rörligt sökarljus (Öhlander 2011:13), och lät intervjupersonerna prata på utifrån olika 

förbestämda ämnen. Detta ledde till att samtalet blev mer naturligt och avslappnat än vad jag 

tror det skulle blivit om jag bara utfått från färdiga frågor (Fägerborg 2011:89). En utav mina 

intervjuer var en gruppintervju som jag utförde för att tillägna mig djupare associationer, 

belysa det samspel som kan uppstå mellan individer som talar om gemensamma upplevelser 

och erfarenheter, samt för att se om de höll med varandra eller var splittrade gällande de 

berörda frågorna (Fägerborg 2011:91). Samtliga intervjuer spelades in och har transkriberats. 

Ljudmaterialet består utav 30-60minuter långa intervjuer, som resulterade i 3–6 transkriberade 

dokument per intervjuperson. Intervjuerna har transkriberats ordagrant med undantag från 

några minimala språkändringar för att underlätta läsningen. Jag har kompletterat mina 

intervjuer med en deltagande observation för att få en innehållsrikare och bredare empiri, en 

så kallad materialtriangulering (Fägerborg 2011:85). Observationen utfördes under två timmar 

den 15/11/19, jag antecknade då sporadiskt mina upplevelser i realtid och kompletterade 

sedan anteckningarna i nära anslutning till observationstillfället. En annan viktig källa till 

information har varit internet i form av artiklar, hemsidor, utredningar, Facebook-grupper och 

framförallt all den tidigare forskning jag funnit som rör ämnet. 
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Etik och reflexivitet  

Eftersom jag själv gått på minst en konsert i veckan sedan jag var gammal nog att vistas i 

konsertlokaler, och har ett stort intresse för musik och allt som rör detta ämne, utgör jag en del 

av mitt eget fält. De värden jag lägger på dessa lokaler, och de hot och nedstängningar om 

drabbat fältet det senaste året är ett stort skäl till att jag valde detta ämne för min 

kandidatuppsats. När man studerar ett ämnesfält man själv är del av är det viktigt att ta ett steg 

tillbaka och försöka göra sig främmande för materialet och tillämpa en medvetet reflexiv 

metodnivå (Ehn & Löfgren 2001:153). Men att vara insider kan föra med sig mycket positivt 

och ha stor betydelse för empirins gestaltning (Kaijser 2011:95). 

 

 Intervjupersonerna jag valt är bekanta till mig, vi har träffats flera gånger på konserter och 

diskuterat konsertupplevelser och annat musikrelaterat, men har aldrig lärt känna varandra. 

Detta val gjorde jag med tanke på min egen forskarroll, för att skapa en jämnare maktbalans 

mellan mig och de intervjuade, och få bättre förutsättningar till ett avslappnat och okonstlat 

samtal (Fägerborg 2011:102–103). Och det gav resultat, i och med att dem visste vem jag var 

och att vi hade gemensamma intressen vågade dem prata mer öppenhjärtat, och dessutom visa 

känslor. Många gånger kände jag att intervjupersonerna tog för givet att jag visste vad dem 

pratade om, vilket jag också gjorde. Hade jag inte förstått termerna eller den tillhörande 

kontexten hade samtalen nog kunnat bli lite röriga. Men genom mina egna erfarenheter av 

fältet: konsertlokalerna och dess aktörer, ritualerna och de musikaliska termerna, har jag 

kunnat ställa relevanta frågor, samt följa upp med passande följdfrågor som tillåtit samtalen 

att flyta på bra utan kommunikationshinder.  

 

Jag har följt forskarrådets etiska principer för individskydd, vilket innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Pripp 2011: 

81–83). Jag informerade samtliga intervjupersoner om individskyddskraven vid 

intervjuförfrågan, samt att jag ämnade att anonymisera namn och andra detaljer som kan 

knytas till intervjupersonerna (Pripp 2011:82). Detta gjorde jag för att tydliggöra min 

seriositet samt för att inge tillit och trygghet till mina intervjupersoner.  
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Teori och begrepp 
 

I detta avsnitt presenteras mina teoretiska resonemang och begrepp som jag använt för att 

analysera min empiri. För att analysera dessa processer har jag tillämpat Sara Ahmeds queera 

fenomenologiska teoretiseringar i kombination med Bourdieus resonemang om habitus. 

Fenomenologiska ansatser lämpar sig bra att kombinera med habitus-begreppet, då habitus 

syftar till att beskriva de oreflekterade erfarenheter som var människa innehar, och 

fenomenologin beskriver de processer där habitus formas.  

Sara Ahmeds fenomenologi   

I Queer phenomenology (2006), tillämpar Ahmed en queer ansats till fenomenologiska 

teoretiseringar och undersöker hur sociala relationer är arrangerade rumsligt. Min uppsats har 

inte ett queert perspektiv, men Ahmeds teoretiseringar och begrepp lämpar sig bra för studier 

som berör hur människor orienterar sig och skapar mening i sina liv.  

Kroppens orientering beror på hur kroppen bebor rummen. En plats vi besökt många gånger 

vars interiör vi är bekant med, kan inge trygghet och stabilitet. Där vet vi hur vi ska föra oss 

för att inte stöta in i saker, rörelserna sker då ganska omedvetet och naturligt, och våra 

kroppar får möjligheten att sträcka ut sig (Ahmed 2006:6–9). När en människa befinner sig i 

ett rum som är bekant, kan kroppen sägas vara orienterad, och in place för att uttrycka sig 

med Ahmeds termer. Platser man känner sig orienterad på kan komma att kännas som 

hemma, som att de blivit en del av en själv (Ahmed 2006:6–9).  

När man besöker platser och rum man inte är bekant med, där ytorna är främmande för 

minnet, kan känslor av obehag infinna sig. Man kan plötsligt bli väldigt medveten om sin 

kropp, och hur man för sig. Det kan kännas obekvämt, och till och med panikartat. Det är 

känslan av att vara desorienterad, eller out of place (Ahmed 2006:10–11), som att man inte 

hör hemma där. Alla platser är obekanta till en början, precis som att det kan ta lång tid innan 

man bott in sig i en ny lägenhet kan det ta lång tid att lära känna offentliga platser och rum. 

Att bo in sig på nya platser är att pendla mellan känslor av bekant och obekant, men en plats 

man tidigare varit vilsen på kan tillslut komma att kännas familjär (Ahmed 2006:7–11).  

Ahmeds fenomenologiska ansatser inbegriper också kroppslinjer. Ahmed tillämpar två 

användbara begrepp för att beskriva dessa tillstånd: när man känner sig orienterad kan man 

sägas vara i linje - in line, och när man känner sig desorienterad är man utanför linjen - out of 

line (Ahmed 2006:13–16). 
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Linjer delar upp vår livsvärld och drar gränser för hur vi kan och bör orientera oss. Dem är 

baserade på samhällets performativa normer och konventioner som uppmanar oss att hålla oss 

i linje med de föreskrivna kraven. Om man inte gör det riskerar man att bli sedd som 

alienerad, och out of line (Ahmed 2006:13–16). Alla människor har dessutom sina egna 

individuella livslinjer som styr riktningen för kropparnas orientering. Kropparnas livslinjer är 

uppbyggda av självupplevda erfarenheter, personliga åtaganden i livet som jobb, skola och 

fritidssysslor, samt framtidsdrömmar. Vart gränserna går för våra livslinjer, och när vi känner 

oss orienterade är individuellt, situationellt och relationellt (Ahmed 2006:15–16). Livet är inte 

alltid linjärt, men genom att finna ett sätt att uttrycka sin identitet genom någon form av social 

investering eller engagemang kan det fungera som en livlina. Linjerna blir då ett med oss, och 

ett sätt att uttrycka vilka vi är (Ahmed 2006:16–18). 

Pierre Bourdieus Habitus  

Bourdieus Habitus kan förklaras som ett förkroppsligat kapital, bestående av alla erfarenheter 

vi samlat på oss genom livet. Habitus formas genom livets sociala processer med familjen, 

våra vänner, klasskompisar och arbetskamrater. Det styr hur vi tänker, agerar och orienterar 

oss och påverkar vår smak (Bourdieu 1984:108). Alla människor har särskiljande preferenser 

som påverkar hela vårat liv, från hur vi inreder våra hem till vad vi har på oss för kläder. 

Bourdieus studier visade på att människor med liknande bakgrund och erfarenheter tenderar 

att ha liknande smak när det kommer till musik och konst, samt tenderar att orientera sig i 

liknande miljöer (Bourdieu 1984:108). Livsstilar förhåller sig alltid till och skiljer sig från 

andra livsstilar, en livsstils smak kommer alltid vara avsmak för en annan (Bourdieu 

1993:20). 
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Tidigare forskning 

När man utför ett fältarbete är det viktigt att utforska ämnets tidigare studier, för att se vad 

som sagts tidigare (Kaijser 2011:40). Nedan följer en redogörelse av den tidigare forskning 

jag funnit som hjälpt mig framåt i min studie. De etnologiska studier jag funnit vara mest 

relaterade till min egen studie är artikeln Nattlandskap, klubbkultur och identitet av Elin 

Lundqvist, artikeln Slussen, en härva eller en knut av Moa Beskow samt kandidatuppsatsen 

Debaser Slussen och staden av Annika Melin. Elin Lundqvists studie Nattlandskap, 

klubbkultur och Identitet undersöker house-och technofester som sammankomstplatser i 

Stockholms stadsrum med fokus på dess identitetsskapande processer i det urbana rummet. 

Lundqvists frågar sig vilka meningsskapande processer som formar dessa platser, vilka 

betydelser platserna tillskrivs av festernas deltagare samt om det handlar om tillfälliga möten 

eller bestående gemenskaper (Lundqvist 2010:270).  

 

I Moa Beskows artikel Slussen, en härva eller en knut analyseras motståndet som uppstod när 

det stod klart att Slussen skulle rivas och byggas om. Beskows syfte var att undersöka vilka 

argument som aktualiserades samt vilka värden som motståndet försvarade (Beskow 

2016:215). I sin analys utgår hon bland annat från Dag Østerbergs Stadens illusioner, och 

använder sig även av Østerbergs känslomässiga och sociomateriella perspektiv som belyser 

värderingar, känslor och minnen kopplat till platser, genom det vardagliga meningsskapandet 

eller platsernas kulturhistoriska värde (Beskow 2016:225–226; Østerberg 2000:29). 

I Østerbergs bok fann jag många intressanta aspekter som går att koppla till min egen studie, 

framförallt begreppet kollektivt förstärkt perception som syftar på en kollektiv upplevelse som 

kan uppstå när flera människor med liknande förkunskaper och bakgrund upplever samma 

känslor. Då kan andras perception komplettera ens egen, och göra att den egna perceptionen 

upplevs som starkare (Østerberg 2000:116). Denna perception kan uppstå vid kollektiva 

upplevelser som exempelvis konserter, där man kan påverkas av andras glädje och därigenom 

förstärka sin egen lyckokänsla. Det går också att applicera på en plats som är hotad. När en 

plats hotas uppstår oftast ett motstånd genom protester och demonstrationer, och genom detta 

motstånd påminns människor om sina egna minnen till platsen. Och genom minnena väcks 

känslor till liv som kan förstärka platsens karaktär, och därmed förstärks också viljan att 

bevara platsen (Beskow 2016:225–226).   
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I den etnologiska kandidatuppsatsen Debaser Slussen och staden analyserar Annika Melin 

den konflikt som pågick mellan Debaser Slussen och Stockholms stad, ur båda berörda parters 

perspektiv (Melin 2014). Utöver de etnologiska texterna har jag funnit en kvantitativ 

kandidatuppsats i organisationsteori: Debaser – en ”ångvält” på Stockholms livemusikscen av 

Ihrstedt & Isaksson. Deras syfte var att göra en deskriptiv studie över Debasers uppkomst och 

utveckling på Stockholms livemusikscen, och kartlägga de dominerande tendenserna inom 

fältet (Ihrstedt & Isaksson 2009).  

 

Jag skulle vilja klassa min uppsats som en musiketnologisk studie, då den har ena foten i 

etnologins värld med individnära upplevelser och erfarenheter av kulturella företeelse, 

samtidigt som den har andra foten i musikvetenskapen. Så för att fördjupa mina kunskaper har 

jag vänt mig till den musikantropologiska forskningsfåran. I den musikantropologiska boken 

Musikliv ger Lilliestam en översiktlig beskrivning av hur och varför människor brukar musik. 

Han fokuserar på människorna, deras motiv till att lyssna på, skapa eller spela musik, samt 

utforskar vilka behov musiken fyller i deras liv (Lilliestam 2009:12). Boken bygger på 

forskning gjord av andra etablerade musikforskare, samt hans egna studier inom fältet. 

Lilliestams Musikliv har gett mig en stabil grund att luta mig mot i mitt uppsatsarbete. 

 I rapporten Musiken och Jag, presenterar Lilliestam & Bossius resultatet av deras projekt 

Musik i Människors Liv. Studiens syfte var att undersöka hur människor använder och 

förhåller sig till musik, samt vilken plats och betydelse det har i deras liv (Bossius & 

Lilliestam 2011:9). Musiken & Jag har bidragit med inspiration och kunskap till mitt 

analysarbete. Trots all denna forskning har jag inte funnit någon studie som undersöker vilka 

värden och betydelser som tillskrivs Stockholms mindre och mellanstora konsertlokaler och 

livescener, av de individer som aktivt brukar dem. Jag vill med denna uppsats göra ett nedslag 

i en liten del av Stockholms livescenkultur och fylla den vetenskapliga kunskapsluckan samt 

bidra med nya insikter om fältet. 

Disposition  

Kapitel 1 ger en introduktion till uppsatsens ämne och presenterar studiens övergripande 

perspektiv. I kapitel 2 presenteras och analyseras den insamlade empirin. Empirikapitlet är 

uppdelat i underrubriker efter de teman jag noterat varit mest framträdande i mitt material.  

I kapitel 3 diskuteras fenomenet klubbdöden och andra tendenser som hotar konsertlokalerna. 

I kapitel 4 förs en avslutande diskussion, därefter följer källor och referenser. 
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2. Stockholms mindre och mellanstora 

konsertlokaler 

 Det finns många anledningar till att gå på konsert. I detta kapitel undersöker jag 

intervjupersonernas intresse av att gå på livespelningar i Stockholms mindre och mellanstora 

lokaler, och söker svar på frågorna: Vilka värden tillskriver intervjupersonerna dessa lokaler 

och livescener? Varför besöker de just de mindre och mellanstora livescenerna? Hur beskrivs 

livescenkulturen? 

Att se artister och band man älskar spela live kan vara en fantastisk upplevelse. Det är ett 

unikt tillfälle att få vara i samma rum som sina idoler, man andas samma luft och upplever 

samma saker, och kanske får man också en chans att träffa dem. Vissa akter kanske man bara 

ser en gång i livet, andra akter flera gånger. Uppladdningen inför en konsert kan ta alltifrån 

flera månader till några timmar innan konserten äger rum, genom att köa till biljetter eller 

diskutera förväntningarna med andra fans. Vissa konserter kanske man inte laddar upp för 

alls, det kan vara en akt man nyligen upptäckt och är nyfiken på, och ibland kanske man bara 

blivit meddragen och hamnat där av en slump. Konsertlokalerna drar till sig många olika typer 

av människor. Det mina intervjupersoner har gemensamt är ett stort musikintresse samt att 

dem alla finner ett stort värde i att Stockholms mindre och mellanstora konsertlokaler 

fortsätter att existera. 

 För Maja, Emanuel, Felicia, Erik, Jack och Rickard som är vana konsertbesökare beskrivs 

Stockholms konsertlokaler som en form utav kultur, som jag i denna uppsats kommer att kalla 

för livescenkulturen. Livescenkulturen drar till sig likasinnade från hela Stockholm lockar till 

sig en blandad publik från olika generationer, och olika subkulturer. Intervjupersonerna 

uppger att dem genom att ha gått många spelningar lärt sig att ”känna igen klickarna”. Flera 

av intervjupersonerna liknar känslan på en del konserter med att vara i en småstad, där alla 

känner alla. Lokalerna fylls utav vänner, bekanta, folk man gjort sig ovän med, och folk man 

dejtat. Mina intervjupersoner beskriver sig själva som relativt ohindrade av genrer. De har 

sina favoritgenrer som de lyssnar på, men går också på många olika typer av spelningar 

oberoende av genre, för att det är roligt att variera sig och upptäcka nya band. Man vet vad 

man kan förvänta sig av kvällen, men trots det kan den sluta hur som helst.  
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Storleken har betydelse 

Alla mina intervjupersoner uppger att storleken på lokalerna har enorm betydelse för 

upplevelsen och känslan, både för dem som går på konsert och dem som spelar musik själva. 

Erik tycker att det finns en charm i att spela i källarlokaler som exempelvis Scalateatern och 

den numera nedlagda Pet sounds bar, men föredrar ändå de mellanstora lokalerna som 

Debaser Strand, Södra teatern och Obaren, med ordentliga scener och bra ljudanläggningar. 

Han berättar: 

Man blir mer taggad då och oftast gör man mycket bättre ifrån sig (…) Dom lyckas 

behålla den där intima känslan, som t.ex. i en källarlokal, fast i en större skala. Det 

är just av den här anledningen som jag som besökare inte är ett fan av 

arenaspelningar då man oftast är för långt bort från bandet, och vill man komma 

närmre dom så får man punga ut någon tusenlapp eller två. Det känns så fel och 

opersonligt. 

 

Miljöerna i dem mindre och mellanstora konsertlokalerna beskrivs av alla intervjupersoner 

som både mysigare och roligare än arenakonserter, och att man dessutom kan dricka öl och 

samtidigt stå långt fram under spelningarna beskrivs som en fördelaktig kombination. 

Även Emanuel som är en rutinerad arenakonsertbesökare uppger att han föredrar 

klubbspelningar framför arenakonserter: ” det är lite väl mycket folk på arenagig (…) Det är 

väldigt viktigt att de mindre ställena finns, man kan ju inte gå på arenagig varje kväll, 

biljettpriserna är så höga, det går ju liksom inte”. Utöver publikmängden och den ekonomiska 

aspekten föredrar Emanuel de mindre scenerna med anledning av att han tycker att det är kul 

att uppleva band innan de har slagit igenom. Han gillar tanken på att vara en så kallad ”early-

addopter” (tidig upptäckare), och beskriver det som en röd tråd i hans musikintresse. 

Emanuel vill vara med när det händer och få en chans att bli sedd av bandet. Och sedd har han 

blivit, han har träffat många av sina stora idoler genom åren. Det är en unik företeelse där vad 

som helst kan hända, flera av mina intervjupersoner uppger att de träffat på sina idoler både 

före och efter spelningarna och delat spännande pratstunder och kramar. Inom de mindre och 

mellanstora konsertlokalernas väggar skapas minnen för livet. 
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En mötesplats 

En människas identitet är lika mycket en konstruktion som en process, den är föränderlig och 

påverkas av våra upplevelser och erfarenheter under hela livet, likt Bourdieus habitus som kan 

ses som en form av förkroppsligat kapital (Bourdieu 1984:108). Vårt habitus påverkar om hur 

vi tänker, tolkar och talar, samt hur vi värderar upplevelser och agerar. Habitus påverkar hur 

vi orienterar oss och hur vi upplever vår omvärld, det påverkar vår smak och vilken livsstil vi 

väljer att leva (Bourdieu 1993:20). Men det är inte alltid medvetet, och smaken är föränderlig 

över tid. Bourdieus forskning visade att människor med liknande bakgrund och 

livserfarenheter tenderar att ha liknande smak när det kommer till de konstnärliga fälten och 

orienterar sig i liknande sociala rum (Bourdieu 1984:108). Var persons relation till musik är 

subjektiv och berör oss individuellt och emotionellt, därför kan kritik som riktas mot en 

människas musiksmak tolkas som personlig kritik mot personen själv (Lilliestam 2009:131). 

Emanuel är en flitig konsertbesökare, han snittar mellan tre till fem spelningar per vecka.  

För honom var musiken en räddning, han hade svårt att finna ett sammanhang i sina 

ungdomsår. Men sedan fann han musiken, och genom det livemusikkulturen, och det blev 

som en livlina (Ahmed 2006:16). Ett sätt för honom att ge uttryck för vem han är.  

Emanuel beskriver sig själv som relativt osocial och sluten, och berättar att han oftast 

undviker att prata om sin musiksmak i sammanhang som sträcker sig utanför 

konsertlokalernas sfär: 

Jag är ju själv inte så social, jag går ju inte runt och liksom snackar om vad jag gillar 

för musik med…amen med folk som inte gillar samma grejer. Jag tar inte såna 

risker, jag vill gärna veta att man får gensvar om man snackar om nåt… Det är nog 

nån sorts tillhörighet man upplever med folk som gillar samma grejer som en själv, 

det är nåt socialt i det... 

 

Av hans berättelse tolkar jag det som att han stött på kritik mot sin musiksmak och livsstil 

tidigare. I vardagliga sammanhang gör han en tillfällig anpassning av sitt habitus till sin 

omvärld, och håller tillbaka från att ge uttryck för vem han egentligen är (Bourdieu 1997:149–

150). Beroende på situation och sammanhang kan man välja att lyfta fram och förstärka olika 

delar av sin persona (Lilliestam 2009:132). På dessa platser känner han sig trygg nog att våga 

diskutera musik, för där kan han få gensvar, som i ett chattrum (på internet) fast i 

verkligheten. Emanuel tycker att: ”Det känns som att vara en del av en community”.  

Han beskriver det som att han får en ändrad attityd till främlingar, eftersom de alla är där av 

samma anledning – det gemensamma intresset för musiken. Konsertlokalerna sträcker inte 
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bara ut kroppar, de utökar formen på de kroppar som tenderar att bebo dem (Ahmed 2006:58). 

Detta gör att de mentala spärrarna kan upplösas och att man kan våga närma sig människor 

man annars kanske inte skulle börja prata med. Jag tolkar det som att Emanuel har funnit sina 

platser i det offentliga rummet. När han går på spelningar känner han sig orienterad och vågar 

sprida ut sig (Ahmed 2006:10–11). Han är inte ensam om dessa känslor, flera av mina 

intervjupersoner har nämnt samma sak och några av dem beskriver konsertlokalerna som 

frizoner. När mina intervjupersoner går på spelningar vet dem att människorna runt dem är 

där av samma anledning och har liknande smak. Dem känner en trygghet av att vara i ett 

sammanhang där folk förstår vad dem snackar om, och som har liknande intressen.  

Det gör att dem känner sig bekväma och orienterade, och kan våga öppna upp sig för nya 

människor (Ahmed 2002:58).  

 

När Felicia var nyinflyttad i Stockholm kände hon sig ganska ensam och sluten. Det var svårt 

att lära känna nya människor, så hon gick själv på flera spelningar de första månaderna.  

Men en dag tog hon tog mod till sig och hörde av sig till en bekant på Facebook och frågade 

om hon fick hänga med på en spelning. Då öppnade sig en ny värld för Felicia med fler 

spelningar, som ledde till att hon fann likasinnade människor, som sedan blev goda vänner. 

Flera av mina intervjupersoner uppger att det är lätt att finna vänner genom musiken, och 

Lilliestam beskriver musik som en form av sammanhållande mekanism för sociala relationer 

(Lilliestam 2009:131). Musik berör oss emotionellt, och att finna människor som uppskattar 

samma typ av musik som en själv kan ha en självförverkligande effekt. I sällskap av 

likasinnade människor känner vi oss in line, och det kan orientera oss mot nya riktningar som 

får oss att växa och utvecklas som personer (Ahmed 2002:58). En som kan relatera till dessa 

känslor är Jack, som fann sitt sammanhang för två år sedan genom poppen. Han är numera 

känd inom popkretsar i Stockholm för att han klär ut sig till Broder Daniels sångare Henrik 

Berggren. En typisk utekväll för Jack börjar i hemmet med förberedelser: Naglarna ska målas, 

sminket ska på och schalen ska knytas. Han klär sig i skjortan och kostymen som väntat i 

garderoben hela veckan. Destinationen för kvällen är som många andra kvällar Debaser 

Strand.  
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Debaser är en väletablerad klubb inom Stockholms livescenkultur och har sedan öppningen år 

2013 kännetecknats av att boka stora internationella akter, varvat med lokala akter i olika 

storlekar. Debaser är beläget vid Hornstulls strand och består utav en mellanstor scen, ett stort 

dansgolv, flera sitthörnor och en stor bar. Vid stora event öppnas dessutom portarna till den 

anslutande lokalen Bar Brooklyn, som även den har en liten scen och ett stort antal sittplatser. 

Tillsammans utgör lokalerna en stor mötesplats. Förutom konserter, arrangerar Debaser ett 

stort antal popklubbar. Varje helg är det popklubb i olika nischade former, och då är 

dansgolvet konsertlokalens centrala mittpunkt. Jack är stammis på Debaser och besöker 

klubben minst en gång per helg. Han beskriver en typisk popklubbskväll: 

 

Jack: Alla är så vänliga, hälsar, pratar med en. DJ ’n känner igen en. Man kramas 

medans man pratar, man dansar med sina vänner. Jag dansar konstant hela kvällen, 

och sen så är det dags för Shoreline3 och då blir jag helt euforisk!  

Frida: Känns det tillåtande? 

Jack: Ja, där får jag göra det! Det är uppskattat och folk tycker det är härligt 

eftersom det är en återkommande grej! Alla är väldigt trevliga, det är väldigt 

tillåtande och uppmuntrat. Nånting jag inte kan släppa, när folk kommer fram sen 

liksom och ba ”det var ju du som var utklädd till Henrik Berggren4 på Debaser!” 

 

Jack beskriver sminket och kläderna som en form av helgritual, han ”tar på sig något men 

släpper ut något mer”. På Debaser känner Jack sig trygg nog att sträcka ut sig själv och släppa 

ut de hämningar han hållit inne under arbetsveckan. Inom lokalens väggar känner han sig 

orienterad. Han tillägger att han inte kan tänka sig att klä upp sig såhär på någon annan klubb, 

med rädsla för en otillåtande miljö där han ”kan riskera att få en snyting”. Jag tolkar det som 

att Jack inte vill riskera att stämplas som out of line med sin klädsel och sitt smink.  

Men i Debasers trygga miljö bland tillåtande och likasinnade människor blir det som i andra 

rum skulle kunna tolkas som out of line istället in line (Ahmed 2006:9).  

 

 
3 Shoreline är en låt av popbandet Broder Daniel som blivit ett fenomen inom musikkretsar. Popklubbar tenderar 
  att spela Shoreline som avslutningslåt. 

4 Henrik Berggren var sångare i Broder Daniel och karaktäriseras av att sminka ögonen sotiga med kajal, klistra stjärnor 

under ögonen samt klä sig i skjorta, svart kostym och vit schal. 
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En livsstil 

För Jack och dem andra är livescenkulturen en livsstil, ett sätt att leva och uttrycka vilka dem 

är. Varje kväll är en förväntansfull unik upplevelse där de får chansen att se akter som dem 

tycker om spela live. Dela lokal med musiker dem ser upp till, och chansen att interagera med 

dem. Det är en möjlighet för dem att upptäcka nya band och artister, och utveckla sin 

musiksmak. Det är en mötesplats där dem kan umgås med sina vänner och bekanta och lär 

känna nya människor som har liknande smak och delar samma livsstil (Bourdieu 1984:108). 

Felicia och Maja spekulerade tillsammans i ett försök till att konkretisera över hur det kom sig 

att de tillägnade sig denna livsstil: 

Felicia: Det har ju inte varit medvetet, men man har ju alltid gått på typ en spelning i 

veckan. Det har alltid funnits minst en spelning i veckan som jag velat gå på. För 

mig är det liksom som en del av mitt liv, att gå på det. Vad ska jag annars göra? Jag 

är ingen klubbtjej som går ut med klackarna i taket, med mina girls… 

Maja: Nej verkligen inte! Var är dom här girlsen? Nej det där tänker jag… 

Felicia: Where my girls at?! (båda skrattar) 

Maja: Where my girls at som jag går ut och dansar med? Det känns väldigt exotiskt 

för mig. Det kanske har vart så väldigt korta perioder när man var yngre, men jag 

skulle ju inte säga att det vart så större delen av 20års åldern, det har ju mer varit 

såhär att - det här vill jag se och höra!  

 

Smak uttrycks ofta genom att ta avstånd och distansera sig från andra smaker och livsstilar, 

som tjejerna gör här genom att markera mot den klassiska stereotypen om klubbtjejer som 

”bara går ut och dansar varje helg”, något som dem anser inte är kompatibelt med deras egen 

livsstil (Bourdieu 1993:20). Jag tolkar det som att tjejerna känner sig out of place i den miljön 

(Ahmed 2006:9). Olika habitus ger uttryck för olika livsstilar och livslinjer, och orienterar sig 

i olika miljöer (Bourdieu 1993:20). Felicia berättar att hennes vänner, kollegor och familj som 

inte är en del av livemusikkulturen ofta ifrågasätter hennes fritidsintresse. Felicia får ofta 

höra: ”Gud du hänger verkligen alltid på sånt där! Det är det enda du gör”. Dem förstår inte 

hennes fascination med att gå på spelningar så ofta, och tackar oftast nej när dem blir 

medbjudna. Sociala positioner blir inte begripliga förrän de skiljs åt från andra livsstilar, det 

som är smak för en individ kommer alltid vara avsmak för en annan (Bourdieu 1993:20).  

För Felicia är livescenkulturen hennes livsstil, hon har majoriteten av sina vänner inom 

livescenkulturen, och att gå på spelningar är deras bästa sätt att roa sig,” på samma sätt som 

att andra människor går ut och dansar varje helg”. Vi följer alla olika livsvägar för att ta oss 

fram dit vi vill nå (Ahmed 2006:9). 
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En förlängning av hemmet 

Alla mina intervjupersoner beskriver de mindre och mellanstora konsertlokalerna som 

mötesplatser, men i gruppintervjun med Felicia och Maja tar Felicia det steget längre och 

beskriver det som en förlängning av hemmet, vilket utlöser splittrade reaktioner från Maja: 

 

Felicia: Det känns så självklart, lite som ett vardagsrum. 

Man har varit där så många gånger. 

Maja: Ett vardagsrum fyllt av ångest! (båda skrattar) 

Felicia: haha ja, många gånger ångest – men många gånger kul! 

Maja: Men också ganska hemma 

Felicia: Det beror på vilken klubb och vilka som är där  

Maja: Men absolut, en person kan ju förstöra en hel kväll men… 

(båda skrattar) 

Maja: …Men för det mesta absolut, man har vart där så många gånger att 

såhär…man har alltid med sig Debaser.  

Felicia: Jaa men det finns ju alltid minst en man känner där. Jag har gått dit 

själv, men inte helt själv, utan jag har vetat att minst fem personer jag känner 

kommer vara där, för jag vet hur klickarna ser ut och det är en trygghet i sig. 

 

Känslorna för platserna beskrivs som situationella och relationella. Det enda problemet tycks 

vara om de stöter på en eller flera personer som de har ett brokigt förflutet med, då kan 

känslorna omkullkasta dem och göra dem desorienterade (Ahmed 2006:10).  

Felicia förtydligar: ”Det är lite som i en småstad, alla känner alla - det är oundvikligt att inte 

bli oense med någon!”. Lösningen på det beskrivs ändå som rätt enkel, tjejerna ser till att 

alltid ha med sig minst en vän, eller försäkra sig om att någon de känner också ska dit, och 

som tjejerna uttrycker det ”får agera bodyguard” vid eventuella situationer.  

Men den övervägande känslan är positiv och familjär, flera av de mindre lokalerna beskrivs 

som en förlängning av hemmet som möjliggör deras sociala meningsskapande och livsstil. 

Ett kollaborativt sammanhang 

Maja är uppvuxen i Stockholm och har sjungit och spelat musik så länge hon kan minnas. 

Hon är idag sångerska i ett av Stockholms lokala indiepop-band. Dem spelar ofta på de 

mindre och mellanstora scenerna, och har turnerat utomlands. Maja berättar att hon haft 

väldigt många olika sammanhang under sin uppväxt i Stockholm, men att livescenkulturen är 

det sammanhang som hon har haft längst, och som varit stabilt över lång tid.  
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Maja upplever att det kan vara svårt att finna ett sammanhang i Stockholm om man inte är 

engagerad i någonting och har en självklar plats. Hon uttrycker att hon haft en oro över att 

sammanhanget ska försvinna, och är lättad över att det inte gjort det. Musicerandet beskrivs 

som en nyckel till ett sammanhang: 

Maja: Det är en sån lyx att vara en del av…en sån klick för då vet man att 

folk inte… alltså ingen kommer tycka att det är konstigt att man är där.  

Ingen kommer liksom att vara såhär ”hur ska vi förhålla oss till den här?”  

Man har liksom en plats! 

Felicia: ja alltså tillomed jag, som inte är en del av banden har det. 

Maja: Ja men det är ju självklart! Du är ju en del av ett gäng liksom, ett 

sammanhang. Det är väldigt fint att det skapas liksom en mjuk miljö, i en sån 

här stad som man liksom tänker ska va såhär prestigefylld. Att såhär, man får 

vara del av nånting. 

 

Maja, Erik och Emanuel spelar i band, och alla är signade till samma skivbolag. Skivbolaget 

är ett av stans många självständiga skivbolag, och har i skrivande stund tio band på bolaget i 

genrerna indiepop- och indierock. De arrangerar spelningar flitigt i Stockholm, men också 

runtom i Sverige. Flera av banden har dessutom turnerat i Europa. Jag har intervjuat dessa 

individer var för sig, men känslorna för gemenskapen som formas av att spela i band och 

tillhöra ett mindre skivbolag är gemensamma. Genom skivbolagets omfamnande familjära 

kultur har dem tillsammans skapat en gemenskap, som ibland beskrivs som en musikalisk 

familj. Musikbranschen kan ibland framstå som ganska tuff och tävlingsinriktad, där band 

konkurrerar mot andra band om människors uppmärksamhet. Erik tycker dock inte att denna 

beskrivning överensstämmer med hans upplevelser av att vara musiker i Stockholm. Erik 

upplever miljön som kollaborativ, där människor föredrar att hjälpa framför att stjälpa: ”Vi är 

alla vänner och det är bara kärlek mellan oss”. Erik syftar främst på kulturen inom 

skivbolagets gemenskap, men hävdar också att det sträcker sig över dessa gränser.  

Felicia och Rickard som varken är musiker eller delar av samma musikaliska krets bekräftar 

detta. Rickard har sedan många år vart en del av både synthkretsar och diverse elektroniska 

musikkretsar. Han berättar om sina upplevelser av att vara en del av ett sammanhang i 

Stockholms livescenkultur: 

 

Det är en förhöjd känsla av att vara en del i gruppen. Dom man lärt känna spontant 

när man vart del av en kultur i flera år blev sen DJs, musiker eller arrangörer. 

Plötsligt började man känna dem som drev kulturen och det är väldigt roligt att gå på 

såna grejer då, att inte bara vara den lilla besökaren och sen kommer artisterna. 
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Felicia har rört sig mellan punk, rock och popkretsar av olika slag, vilket skiljer sig markant 

från Rickards genrer. Men trots skilda genrer och kretsar verkar alla mina intervjupersoner 

eniga om Stockholms livescenkulturs kollaborativa funktioner. Gemenskaperna beskrivs som 

välkomnande och öppna, dem omfamnar inte bara musiker - utan alla som vill vara en del av 

verksamheterna. Dem beskrivs som hjälpsamma och inbjudande för dem som har intresse av 

att själva arrangera event, DJ’a eller spela live. Jag tolkar det som att detta inte är något 

genrebundet, utan att det är utmärkande för livescenkulturen i Stockholm. Den som vill har 

goda möjligheter att få hjälp med att börja spela musik och finna sig själv musikaliskt både 

framför och bakom scenen.  

Ett avbrott från vardagens stress 

Likt Maja beskriver Felicia livescenkulturen som sitt längsta, mest stabila sammanhang, som 

följt med henne genom alla hennes flyttar inom Sverige. Felicia och Maja spekulerar kring 

varför just detta sammanhang är så stabilt och fördelaktigt. Felicia beskriver relationerna inom 

livemusikkulturen som konstanta, vänskapsrelationerna äventyras sällan utan rullar bara på. 

Vissa vänner träffar hon bara ute på spelningar, och då kan det bli allt från en gång i veckan 

till en gång i månaden beroende på konsertutbud och säsong. På sommaren arrangeras det 

generellt fler event, och folk har mer energi och tid över till att gå på spelningar. 

 

Felicia gissar att stabiliteten i relationerna kan bero på att hon aldrig riktigt kommit nära 

vännerna inom kulturen, så att relationerna inte äventyras av vardagliga konflikter. Maja 

fortsätter spekulationen med att det kanske kan vara för att dem ses i sammanhang på 

tillställningar som oftast är glada och peppiga. Det är en skön atmosfär, fylld av förväntan och 

därmed förväntas man också matcha stämningen i rummet med sitt humör, och vara relativt 

okomplicerad och glad. Det kan skapa en avslappnad distans människor i mellan.  

 

Flera av mina intervjupersoner beskriver den avslappnade distansen som en av anledningarna 

till att de går på spelningar. Felicia förtydligar: ”Ibland är det skönt att slippa snacka, då är det 

perfekt med en spelning”. Man kan ha haft den värsta av dagar på jobbet eller i skolan, men 

när man träder in i lokalen kan man skaka av sig vardagens stress och press och fokusera på 

det som utspelar sig på scenen. Bli ett med musiken, hänga med i publikens rörelser eller 

slappna av i en soffa med en öl och njuta av musiken i bakgrunden. 
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Är man nedstämd kan energin från bandet eller publiken smitta av sig genom den kollektiva 

perceptionen (Østerberg 1998:116), och i vissa fall kan humöret vända till det bättre, i andra 

fall kan man åtminstone erinra sig om att man mår någorlunda bra, och få en stund av 

distraktion. 

 

Jag utförde en observation en trött fredagskväll i mörka november när artisten Weyes Blood 

från USA besökte Stockholm under sin turné. Jag tog sällskap med en god vän och intog 

rollen som konsertbesökare, men med ett anteckningsblock i handen. Vi kom dit lagom till 

förbandet, ca en kvart innan utsatt tid. Lokalen för kvällen var Slaktkyrkan, en av de större 

lokalerna i slakthusområdet. Slaktkyrkan är relativt nyrenoverad, när man träder in i lokalen 

hamnar man i entrén, med garderob till vänster och ytor som oftast brukas för 

merchförsäljning till höger, följt av en trappa som leder upp mot toaletterna. Ett tjugotal 

människor står redo med jackorna över armen, redo att hänga in sina kläder för en tjuga. Runt 

merchbordet står folk och sneglar mot de upphängda plaggen, och borden med de uppradade 

vinylerna. Tyst funderande eller diskuterandes och pekandes i grupp, "vilken ska du ha?", 

"Jag har redan den! Men kanske den?”. Vi hänger av oss i garderoben, klarar av 

toalettbesöken och beger oss sedan in mot stora salen.  

 

Salen är stor, det ryms nog upp mot tusen personer. Taket hålls upp utav vackra bastanta 

pelare, och lokalen är upplyst utav ett (för mig) lugnande blått ljus. Längs hela högra 

långsidan finns baren, där folk köar tålmodigt samtidigt som de glatt konverserar med sina 

vänner. Det är härlig stämning i lokalen som ikväll består utav en något äldre publik i åldrarna 

med en snittålder på 25-40år, som det brukar vara enligt mina erfarenheter när ett lugnare 

band spelar. Weyes Blood klassar jag som ”Chamber pop”, en lugnare variant av pop som 

karaktäriseras av stämsång, stråkar och harmoniska melodier. Och förbandet verkar vara i 

samma genre. 

 

Ana Roxanne går på scenen, ingen av oss har hört talas om henne innan och vi är båda ganska 

trötta efter veckan som gått, så vi slår oss ner på en av alla de bänkar som omger lokalens 

vänstra sida. Vi lyssnar halvt samtidigt som vi sippar på ölen och kommenterar musiken. Jag 

iakttar lokalen, som sakta men säkert fylls på utav folk. Vi är inte dem enda som är 

ofokuserade på förakten. Delar av publiken spanar upp mot scenen, medans andra 

konverserar. När förakten lämnat scenen har tre bekanta från olika kompiskretsar anslutit sig 

till oss. Det är väldigt vanligt, många gånger börjar man kvällen själv, men slutar upp i en stor 
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grupp med människor från olika konstellationer. Lokalen har nu fyllts upp med människor till 

det yttersta och blickarna är koncentrerade mot scenen. Konserten börjar, Weyes Blood har 

intagit lokalen och sångerskans röst fyller upp hela rummet. Jag kommer på mig själv flera 

gånger under konserten med att ha gåshud, och lokalens akustik är otrolig. Ackompanjerat av 

sitt femmannaband som stundtals låter som en hel orkester med sina stråkliknande ljud, 

effekter och harmoniska melodier, levererar hon en 80minuter lång konsert som inte tycks 

lämna någon oberörd. Jag lämnar lokalen uppfylld med ny energi, snäppet lyckligare än när 

jag klev in i den. 
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3. Klubbdöden 

”Enligt en kartläggning som Kulturförvaltningen i Stockholm publicerade tidigare i 

höstas är osäkra hyresförhållanden, klagande grannar och svag ekonomi vardag för 

Stockholms små och mellanstora musikscener, vilket gjort att de totalt sett blivit 

färre och att det sker en förflyttning från innerstad till närförort.” (Elin Krantz, 

Kulturnytt i P1, Sveriges Radio 12/11/19) 

 

Våren år 2019’s så kallade klubbdöd var det som fick mig att uppmärksamma och börja 

reflektera över de mindre och mellanstora konsertlokalernas existens. De plötsliga 

nedläggningarna av Kägelbanan, Kraken, Bitter Pills och Snottys, kombinerades med hot om 

kommande nedläggningar av Melodybox, café 44 och Debaser Strand, och dessutom gjordes 

sanktioner mot Mosebackes anrika sommarkonserter5. Allt fler konsertlokaler införde tystnad 

efter klockan tio som stående regel. Allt detta skedde under så kort tid, och väckte känslor 

som jag inte riktigt reflekterat över tidigare. Det är dock inget nytt fenomen, 

kulturverksamheter har alltid kämpat i motvind mot fastighetsägare och myndigheter. Listan 

på nedlagda konsertlokaler kan göras lång. Men denna gång var det en så pass intensiv skörd 

av lokaler, och så många som drabbades samtidigt att det inte gick att blunda för. 

 

Minnena från flera års minnesvärda konserttillfällen väcktes till liv, och en sorg infann sig i 

mitt bröst. Och jag var inte ensam, på internet växte motståndet i form utav facebookgrupper 

och facebookevent som uppmuntrade till organiserade demonstrationer och upprörda inlägg 

från vanliga människor6. Journalister producerade artiklar, krönikor och debattartiklar till 

höger och vänster, och det rapporterades i både radio och tv. Sett ur Østerbergs känslomässiga 

och sociomateriella perspektiv som belyser känslor och minnen kopplat till platser, genom 

vardagligt meningsskapande och kulturhistoriskt värde, skulle jag vilja klassa detta som en 

kollektivt förstärkt perception (Østerberg 2000:29). När en plats hotas uppstår oftast ett 

motstånd genom protester och demonstrationer, och genom detta motstånd påminns 

människor om sina egna minnen till platsen. Och genom minnena väcks känslor till liv som 

kan förstärka platsens karaktär, och därmed förstärks också viljan att bevara platsen 

(Østerberg 2000:116). 

 
5 https://gaffa.se/artikel/137711/reportage-klubbdoeden-hotet-mot-vara-livescener 

6 https://www.facebook.com/Stockholms-kulturliv-ska-inte-tystna 
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Ett av mina övergripande syften med detta uppsatsarbete har varit att ta reda på: 

Hur påverkar nedläggningarna och hoten om nedläggningar de aktiva besökarna? 

 

Maja upplever att DIY-stämningen7 har minskat inom livescenkulturen, och funderar över om 

det kan vara en samhällstrend eller för att det är svårt att få till klubbar av det slaget i 

konsertlokalerna: ”Det kanske krävs mer nu än tidigare och arrangörerna kanske ha tröttnat på 

att kämpa i motvind med att hålla igång klubbarna”. Felicia håller med Maja och tillägger att 

det inte kommer lika många internationella band till Stockholm längre, åtminstone inte så 

många som hon själv önskar eller som är i hennes smak. Tjejerna är eniga, det var fler 

internationella konserter förr, och dem tycker det är konstigt i och med att dem bor i 

huvudstaden Stockholm som i regel bör ha ett bra kulturutbud. Dem tycker inte det är 

förenligt med en huvudstad att ha sämre livemusikutbud än andra huvudstäder av samma 

storlek. Fler och fler av deras vänner och bekanta reser utomlands för att se sina favoritband,  

för att fler och fler akter hoppar över Sverige under sin Europaturné. Även Erik har märkt av 

dessa tendenser, han upplever också att färre artister väljer att besöka Stockholm på sina 

turnéer och gissar att skälet kan vara att utbudet av lokaler med de specifika storlekarna som 

krävs har minskat, vilket leder till att de internationella akterna konkurrerar mot varandra om 

att finna en passande lokal av lämplig storlek. Pressansvarig på FKP Scorpio Kajsa Apelqvist 

uttalar sig om just detta till Kulturnytt i P1(Sveriges Radio), och bekräftar Eriks Teori.  

Det finns inte lika många lämpliga scener att boka in de internationella artisterna på. Banden 

är ofta ute på turné samma perioder, så det kan hända att det krockar med andra spelningar 

och att man får stryka Sverige från den beräknade turnéplanen8.  

 

Erik ser oroligt på utsikterna för de mindre etablerade banden i Stockholm i och med att de 

minsta och mellanstora lokalerna tenderar att stänga ner, eller ligger placerade för långt 

utanför stan. För band som är nystartade kan det vara svårt att locka publik till spelningarna. 

Dels för att folk inte vet vilka dem är, samt för att ”folk tenderar att vara lite lata”. Som 

nyetablerat band kan det vara motigt nog att locka folk till ens spelningar, om man då 

dessutom också måste dra ut folk en bit utanför stan komplicerar det saken ännu mer.  

 

 
7  Do it Yourself - Gör-det-själv. Att producera musik utan direkt medverkan av experter eller yrkesfolk. 

8 Kajsa Apelqvist uttalar sig för Kulturnytt i P1 12/11/19. tillgängligt: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7341598 
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Erik förklarar utifrån sina egna erfarenheter: 

 

Det känns som att det är alldeles för stor skillnad storleksmässigt på de lokaler som 

finns idag. Man kan inte gå direkt från att spela i en källarlokal till att spela på t.ex. 

en scen som Debaser Strand. Eller det går, men det kommer inte vara så mycket folk 

vilket resulterar i att det kommer kosta Debaser en del för att hålla igång kvällen då 

det inte finns någon publik att kunna gå runt på… detta då förutsatt att Debaser 

skulle ta vilken bokning som helst, vilket de är noga med av just denna anledning. 

 

Debaser är ett av de företagen som huserat flest internationella band i Stockholm sedan deras 

start 2002. Totalt har företaget haft tre lokaler i Stockholm. Debaser Slussen revs 2013 till 

följd av att Slussen skulle rivas och byggas om. Debaser Medis fick stänga ner 2016 för att 

göra plats åt ett nytt bibliotek. Kvar finns Debaser Strand - men det är en tidsfråga. Vägen 

ovanför Debaser Strands byggnad behöver renoveras, en ombyggnation som är planerad att 

börja hösten 20209. Detta offentliggjordes i våras och startade igång en stor konflikt mellan 

stadens musikälskande medborgare, mot kommunpolitikerna och Stockholms stad. Efter 

protester och underskrifter flyttades datumet för Debasers utflytt fram, men Debaser har ännu 

inte fått någon ersättningslokal. Debasers vd Annelie Telford uttalar sig för Kulturnytt i P1, 

hon menar att långa, trygga, etablerade hyreskontakt är viktiga och väger tungt vid bokandet 

av internationella akter. Turnéerna bokas ofta lång tid i förväg, så det är viktigt att det finns en 

stabil lokal att tillgå när det väl är dags. Telford föreslår att Stockholms stad ska 

livemusikmärka de mellanstora konsertlokalerna, precis som kulturhistoriskt viktiga lokaler 

kulturminnesmärks10. Majoriteten av mina intervjupersoner nämner att de har en personlig 

koppling till Debaser, och de håller upplevelserna därifrån varmt om hjärtat. En utav dem är 

Jack, jag frågade honom hur han känner vid tanken på att Debaser kommer att behöva stänga. 

Han funderade en stund och svarade sedan:  

Gud jag vet inte. Om Debaser inte fanns mer, jag vet inte vad jag skulle göra då. Då 

skulle jag behöva hitta en ny plats där jag känner mig lika trygg. Jag skulle inte 

känna samma lycka att gå ut då, eller känna samma sug och drag. Det är en väldigt 

stor del av min, av mitt unga liv. Det påverkar verkligen allt. Musiken, min 

självkänsla, allt.  

 
9 https://www.dn.se/kultur-noje/debaser-strand-hotas-av-stangning-kontraktet-sags-upp 

7 Anneli Telford uttalar sig för Kulturnytt i P1 12/11/19. tillgänglig: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7341598 
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Jack berättar att det är där som han och hans vänner alltid brukar hänga, han är van vid den 

platsen och känner sig trygg över att veta vilka som är där, och vid den allmänna stämningen 

som Debaser har tillägnat sig. Han känner sig frustrerad och orolig, det är hans uteliv – en 

plats där han kan vara sig själv: ”alla mina rutiner fallerar, jag blir av med en fristad”.  

Blir han av med Debaser blir han också av med den plats där han känner sig som mest 

orienterad, den plats där hans habitus får ta plats (Ahmed 2006:7; Bourdieu 1984:108). 

Jacks erfarenheter av att besöka nya platser beskrivs som otrygga. Han vet inte hur han ska 

föra sig eller hur han ska bete sig. Han får känslan av att folk vill han illa, men tillägger 

snabbt att det nog bara sitter i hans huvud. Jack beskriver känslor som jag tolkar som 

desorientation och att känna sig out of place, ett tillstånd som kan liknas med att famla runt i 

ett nedsläckt och obekant rum (Ahmed 2006:7). Man vet inte vart väggarna är, eller vart 

dörrarna är – man får känna sig fram. Han försöker beskriva tankegångarna: 

 

Om jag är på ett ställe som jag aldrig varit, och är själv och det mycket folk...  

Jag vet inte var saker är och det kan sätta igång panik, som det inte annars skulle 

göra. Jag känner mig vilsen på nåt vis tror jag. Distanserad från mig själv, i en 

dissociativ tankebana.  

 

Jag frågar jack hur han agerar på nya platser. Han berättar att han oftast försöker vara tidig, 

allra helst en av de första på plats, för att hinna komma in i rummet innan det fylls med folk. 

Jack vill känna av rummet i lugn och ro för att undvika intryck som kan förlama de rationella 

tankarna. Felicia och Maja medger att dem haft liknande upplevelser vid obekanta och 

outforskade platser. När de var yngre och platserna var nya för dem var det inga bekväma 

sammanhang, men nu beskriver dem de platserna som bekväma och bekanta. De känner sig 

orienterade där, för dem har gjort platserna till sina (Ahmed 2006:9). Ingen plats känns 

bekväm första gången man beträder den, men att vara vilsen tar oss också fram genom livet. 

Man måste känna sig fram och bo in platsen med sin kropp, likt när man bor in sig i en ny 

lägenhet. Det är så det går till när man gör en plats till sin (Ahmed 2006:7). 

 

Det har spekulerats kring Debasers framtid, och en övervägande majoritet tror på att det blir 

en flytt till en lokal utanför staden, likt Slakthusområdet. Den vanligaste formen av 

hyreskontrakt för konsertlokaler är rivningskontrakt, de får oftast ta över gamla 

industrilokaler eller rivningsfärdiga hus, eller gör en tillfällig deal med någon bar eller 

restaurang som vill tjäna lite extra pengar och locka mer folk till sin verksamhet.  
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År 2011 fick Slakthusområdet vid Globen en kulturell skjuts. Slakthuset öppnade, och erbjöd 

en dansklubb i industrimiljö. Och sedan rullade det på med nya livemusikverksamheter i de 

gamla slaktindustrilokalerna. Slaktkyrkan, Kraken, Hus 7 och Kvarteret är några av de 

konsertlokaler som etablerats under de senaste åren. Slakthusområdet är med sin fördelaktiga 

placering: en bra bit från de närliggande bostadsområdena – perfekta för livemusik och 

klubbar. Åtminstone om man ser till fördelarna med att kunna spela musik utan att 

närliggande rum störs utav ljud, samt lokalernas fördelaktiga storlekar.  

Emanuel berättar glatt för mig att en ny klubb som fått namnet Fållan ska öppna i området, 

först ser han exalterad ut, men humöret växlar snabbt. Han kom på sig själv mitt i meningen:  

 

Men dom får ju flytta ut om några år dom också, dom kommer ju att bygga upp 

massa caféer och fina restauranger, bygga upp det som värsta lyxkvarteret bara för 

att det ska locka folk som vill bo sådär med gym och Seven eleven runt knuten. 

 

Det Emanuel syftar på är Stockholms stads planer på att gentrifiera Slakthusområdet. Nya 

bostadsrätter, arbetsplatser, verksamheter och handel planeras ta över området. De 

kulturhistoriska byggnaderna skall bevaras men utvecklas för nya ändamål, med ett stort 

fokus på mat och gastronomi11, likt Köpenhamn och New Yorks ombyggda hippa 

slakthuskvarter. Gentrifiering är ett fenomen som slagit hårt mot Stockholm de senaste åren. 

Gentrifiering karaktäriseras av att stadsdelar och bostadsområden övertas av samhällets övre 

skikt, och märks i Stockholm på att en majoritet av stadens hyresrätter omvandlas till 

bostadsrätter. Detta resulterar i att endast dem som har råd att köpa bostad, eller möjlighet att 

ta lån för att köpa en bostadsrätt kommer att kunna bo i området (Stahre 2014: 76).  

Som en följd av detta har inte de kulturella verksamheterna råd eller möjlighet att vara kvar i 

sina gamla lokaler, och trängs bort till rivningskontrakt utanför staden.  

Emanuel förklarar hur det brukar gå till: 

 

Det är ju skolboksexempel på hur man höjer värdet genom att dra dit kultur för att 

skapa intresse, och sen sparkar man ut dom och tycker att man gjort dom en tjänst. 

Det är ju bara att höja reporäntan och sen bara köra liksom. Jag tycker verkligen det 

där är... det är ju inget som man kommer åt med lagar på nåt sätt. Det finns ju inget 

som förhindrar fastighetsbolag från att göra på det viset, och det tycker jag är väldigt 

konstigt... Att dem kan få bete sig så. Det blir en kortsiktig hjälp för kulturutövaren, 

men det finns en baktanke med det liksom. 

 
11 https://vaxer.stockholm/omraden/soderstaden/slakthusomradet/ 
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Han är märkbart irriterad över hur stadens fastighetsbolag och myndigheter hanterar 

kulturverksamheterna. Men det är inte bara fastighetsbolagen det hänger på, engagemanget 

hos publiken är även det viktigt för att hålla konsertlokalerna öppna. Framförallt när det 

kommer till medlemsdrivna lokaler som Gula Villan och Kafé 44, som haft det kämpigt att 

hålla igång sedan start12. Dessa lokaler är ekonomiskt beroende av besökarnas stöd, entusiasm 

och driv för att hålla sig vid liv. En lokal som står stadigare är Södra Teatern med dess 

tillhörande utomhusscen Mosebacke. Södra teatern har sju scener, och arrangerar runt 500 

evenemang per år som drar ca 250 000 besökare13. Platsen har varit ämnad för nöje i form av 

teater, operetter och musik sedan 1600-talet. Trots det har lokalen nu i år fått så pass mycket 

klagomål från grannar att även den klassas som hotad. Framtiden för lokalen har debatterats 

friskt på tv och internet14. Den största av södra teaterns scener Kägelbanan som varit verksam 

sedan 1887 fick stänga ner den 16 juni i år som en följd av grannarnas klagomål15. Det är en 

av många lokaler som drabbats av klagomål från närliggande rum i år, och det tycks vara en 

trendande tendens i stadsrummet. Intervjupersonerna spekulerar i om det kan vara 

konsertlokalernas ljudnivåer som ökat under årens gång eller om det är nya grannar som 

flyttat in och tänker att dem har rätt att bestämma över hela bostadsområdet. Grannarna 

utpekas som det övergripande orosmomentet i nuläget, då det är sannolikare att dem får rätt 

när dem ställs mot kulturverksamheterna. Intervjupersonerna känner sig svikna av Stockholms 

stad och ser med oro på framtiden för Stockholms mindre och mellanstora konsertlokaler, och 

deras älskade livescenkultur. 

 

 

 

 

 
12 https://gaffa.se/nyhet/140787/hotas-av-konkurs-efter-30-ar-sverige-foerlorar-en-helt-unik-scen/ 

13 https://sodrateatern.com/om-sodra-teatern/ 

14 https://www.svtplay.se/video/23104138/opinion-live/opinion-live-sasong-8-19-sep-22-00?start=auto 

15 https://mitti.se/nyheter/kagelbanan-klagomal-stanga/ 
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4. Sammanfattande diskussion 

Det övergripande syftet med min uppsats var att undersöka vilka värden och betydelser som 

tillskrivs Stockholms mindre och mellanstora konsertlokaler och livescener.  

De frågeställningar som uppsatsen har besvarat är: Vilka värden tillskriver intervjupersonerna 

dessa lokaler och livescener? Varför besöker de just de mindre och mellanstora livescenerna?  

Vad upplever de när de besöker lokalerna? Hur beskrivs livescenkulturen? Hur påverkar 

nedläggningarna och hoten om nedläggningar de aktiva besökarna? För att besvara frågorna 

har jag undersökt meningsskapandet utifrån sex aktiva besökares perspektiv.  

 

Det finns många anledningar till att gå på konsert. Resultaten jag fick av min studie visade att 

intervjupersonerna ser lokalerna som viktiga mötesplatser som möjliggör deras livsstil, en 

livsstil där livemusiken står i centrum. De mindre och mellanstora konsertlokalerna möjliggör 

för publiken att komma närmare akterna än vad som är möjligt under arenakonserter. Det är 

en möjlighet att se sina idoler spela live i en intim och mysig miljö, där det annars så långa 

avståndet mellan artist och publik suddas ut.  

 

Lokalerna erbjuder chanser att upptäcka nya spännande akter, och få en kort distraktion från 

den annars så stressiga vardagen. Konsertlokalerna upplevs som sammanhang där 

kollaborativa processer kan uppstå, där man uppmuntras och får hjälp med att skapa och 

utveckla sig själv musikaliskt. Men inte bara musikaliskt, utan också kroppsligt och 

emotionellt. För flera utav mina intervjupersoner innebär konsertlokalerna ett tryggt 

sammanhang där deras kroppar känner sig orienterade och kan sträcka ut sig. 

Konsertlokalerna upplevs för vissa som en förlängning av hemmet, som ett andra vardagsrum 

där intervjupersonerna kan lyssna på levande musik tillsammans med sina vänner och 

bekanta. Det innebär också en möjlighet till att träffa likasinnade, och vidga sin 

umgängeskrets.  

 

Nedstängningarna av de mindre och mellanstora konsertlokalerna resulterar i oro och tvivel 

bland intervjupersonerna, de känner sig svikna av Stockholms stad.  

Vi var många som trodde att Slakthusområdet var lösningen på ljud och platsproblemen. 

Kulturutövarna fick ett industriområde att etablera sina verksamheter på, långt från alla de 

närliggande rum som kan tänkas påverkas av konsertlokalernas ljud.  
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Men hur blir det nu då, om Slakthusområdet också tas ifrån dem? Hur långt utanför staden ska 

livescenverksamheterna trängas bort? Frågorna är många, men det erbjuds inte många svar. 

 

Färre mindre och mellanstora konsertlokaler innebär färre möjligheter för mindre akter att 

etablera sig, växa och bli större. När konsertlokalerna tvingas ut till orterna försvårar det för 

människor. Ju längre bort lokalerna hamnar från stan desto mindre benägna blir människor till 

att ta sig ut och gå på konserter, och det resulterar i att banden inte får någon större publik. 

Och det får i sin tur som följd att det går dåligt ekonomiskt för konsertverksamheterna. Det är 

en ond cirkel. Intervjupersonerna känner sig svikna och bortprioriterade av Stockholms stad, 

och ser med oro på framtiden. Det bästa kanske vore om konsertlokalerna faktiskt kunde 

livemusikmärkas för att säkra framtiden för Stockholms livescenkultur? 
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Intervjuer 

1. Emanuel  

Yrke: lärarvikarie  

Födelseår: 1995 

Kön: man 

Intervjudatum: 2019-11-18   

Intervjuns längd: 60minuter   

 

2. Rickard  

Yrke: Programmerare  

Födelseår: 1982 

Kön: man  

Intervjudatum: 2019-11-25 

Intervjuns längd: 60minuter  

 

3. Maja 

Yrke: Student 

Födelseår: 1991 

Kön: Kvinna 

Intervjudatum: 2019-11-27 

Intervjuns längd: 35min 

 

4. Felicia 

Yrke: Student  

Födelseår: 1991 

Kön. Kvinna 

Intervjudatum: 2019-11-27 
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Yrke: Student  
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Kön: Man 
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Observation 

2019-11-15, kl. 19.45-22.00, Slakkyrkan, Johanneshov  

Intervju- och observationsmaterial förvaras hos Frida Näsman 
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