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ABSTRACT	  
I föreliggande uppsats studeras konflikten som uppstod mellan Stockholms stad och 

rockklubben Debaser Slussen när klubben skulle läggas ned. Syftet är att analysera de 

inblandade parternas sätt att framställa sig själva för varandra och kommunicera med 

varandra. På så vis vill jag få syn på vad som gav konflikten bränsle. De övergripande 

frågorna som ställdes handlade om vad som stod på spel och hur aktörerna valde taktik. För 

att få svar på detta samtalades med sex informanter som antingen var inblandade i konflikten 

eller är mycket insatta i ämnet. Intervjuerna bandades, transkriberades och analyserades 

tillsammans med mejlkonversationer samt artiklar i ämnet. Resultatet handlar om ansiktslös 

kommunikation, okunskap, svårigheter med att förstå varandras positioner, samt olika typer 

av makt. 

 

Nyckelord:	  
konflikt, populärkultur/subkultur, kommunikation, symboliskt kapital, strategier, fält, 

interaktion, politik 
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INLEDNING	  	  

Bakgrund	  
Hösten 2002 slog en ny rockklubb vid namn Debaser upp dörrarna i Stockholm. Mitt emellan 

Gamla Stan och Slussen, under bron vid Karl Johans Torg startade i lokaler som många inte 

ens visste existerade, något som skulle utvecklas till ett mycket populärt och välbesökt 

musikställe med livescen och restaurang. 

Redan vid öppnandet visste alla inblandade att det fanns ett slutdatum för verksamhetens 

existens på just den platsen i och med den planerade ombyggnationen av Slussen. När detta 

skulle bli var det dock ingen som visste. Med facit i hand vet vi nu att det skulle dröja 11 år 

innan klubben stängde för gott. Men när ägarna fick uppsägningen i brevlådan ansåg de att de 

omöjligtvis behövde flytta just då eftersom, enligt dem, staden inte ännu hade alla tillstånd 

och godkännanden som krävs för att börja ombyggnaden av Slussen. Debaser bad om att få 

vara kvar ett tag till. Politikerna i Stadshuset svarade att detta inte var möjligt då förberedande 

arbete och underhållningsarbete var tvunget att starta omgående. Debaser ansåg att detta inte 

stämde. Konflikten, som kom att handla om huruvida det var möjligt eller ej att låta Debaser 

Slussen vara kvar längre, var i gång. Det hela slutade med att rockklubben stängde i 

september 2013, som Staden ville. 

Syfte	  och	  frågeställningar	  	  	  
Syftet är att analysera parternas sätt att framställa sig själva för varandra och kommunicera 

med varandra om Debaser Slussens nedläggning i det jag kallar debaserkonflikten. Den 

huvudsakliga frågeställningen är: Vad var det som stod på spel när Debaser Slussen skulle 

läggas ned? Fokuset ligger på konflikten och dess aktörer. Vilka roller intog de i dramat, 

varför uppstod konflikten och hur den fick näring? Genom att ta reda på detta är 

förhoppningen att parternas attityder gentemot varandra och gentemot rockklubben blottläggs. 

Informanternas kommunikation under konflikten samt deras skildringar av den är det jag i 

kommer att analysera tillsammans med en del media. 

Frågor som ofta dyker upp när man pratar estetisk kultur (till exempel musik) är vem som har 

makten att bestämma vad som är fint (och viktigt?) och fult (mindre viktigt?) samt vad som 

anses vara kulturarv viktigt att bevara. Studien är på så sätt ett bidrag till kunskapen om 

populärkulturen (i synnerhet livemusikscenen) och dess arv och framtid i Stockholm i dag 

2015. Är verksamhetens populärkulturella inriktning relevant? I min analys kommer jag att 

väva in denna fråga. Med tanke på hur länge Debaser Slussen fanns som en livescen i 
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Stockholm har den eventuellt chans att gå till historien som ett av de mest omtalade 

musikställena i Stockholm. Andra i toppen på den listan är ställen som Nalen och Gyllene 

Cirkeln, även om dessa representerade en annan musikgenre, nämligen jazz. Därför är det 

viktigt och intressant att skriva om och analysera den här händelsen nu så att det finns att ta 

del av för musikintresserade, Stockholms – och Slussenintresserade och etnologiintresserade i 

framtiden.  

Tidigare	  forskning	  
Det har, i skrivande stund, gått ett drygt år sedan Debaser Slussen stängde för gott. Någon 

forskning i ämnet för denna uppsats står inte att finna så vitt jag förstår. Vad som däremot 

finns att ta del av är studier inom samma fält.  

 

Studier om livemusikarrangörer: 

I ”Musikens ögonblick” följer Lars Kaijser tre olika livemusikarrangörer i Gävleborgs län. Vi 

får genom Kaijsers studie se hur mycket arbete det krävs, ofta helt orelaterat till själva 

musiken i sig, för att få till just ”musikens ögonblick”, det vill säga ögonblicket då musik 

framförs live för publik. Bakom varje framträdande med levande musik inför publik ligger 

mycket arbete. Det är flera människors arbete och flera olika typer av arbete. Kaijser 

diskuterar arrangörerna han studerat utifrån tre begrepp: motiv, organisation och modus 

(2007, s.21). Dessa begrepp blir användbara även för mig 

 

Innan Hultsfredsfestivalen blev ”Hultsfred” med hela svenska folket arbetade grundarna i 

föreningen Rockparty hårt på en mängd olika plan för att på olika sätt få göra det de ville: 

arrangera konserter för ungdomar. I boken ”Rock ´n roll i Hultsfred” beskriver Jonas Bjälesjö 

hur Hultsfredsfestivalen skriver in sig i svensk populärmusikhistoria för alltid. Studien 

handlar om arbetet, historien, turerna, människorna, strategierna, misstagen och succéerna 

som tillslut leder fram till konkursen. 

 

För att arrangörer av livemusik ska lyckas med sin verksamhet krävs kunnande på en mängd 

områden, inte enbart det musikaliska (eller snarare de musikaliska genrer man fokuserar på).  

I beskrivningen av ”Musikens ögonblick” står: ”I undersökningen har studerats hur 

arrangörerna planerar, genomför och värderar sin verksamhet. Samtidigt påvisas hur deras 

arbete är förankrat i kulturpolitiska direktiv och ambitioner”. Bjälesjö pekar på hur Rockparty 

”översätter” den lokala nyttan i deras verksamheter (Bjälesjö, 2013, s.84). Olika aktiviteter 
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och olika kompetenser betonas olika mycket beroende på vad som ska förmedlas, till vem det 

ska förmedlas och vad målet är. Han använder sig även av begreppet socialt kapital som även 

kommer att appliceras i min analys och beskrivs nedan.  

  

Studier om populärkultur och subkultur: 

Utöver tidigare forskning om arrangörskap och livemusik finns en stor mängd forskning om 

verkandet inom och skapandet av subkulturer och ungdomskulturer. Detta är besläktat med 

min studie på så vis att genrerna som Debaser Slussen tillhandahåller och det 

populärkulturella kapital som många av dess medarbetare, artister och publik innehar ofta 

beskrivs som subkulturellt och ibland förknippas med ungdomskultur. Ett exempel på 

forskning inom ämnet populärkultur/subkultur är Sarah Thornton som i ”Club Cultures: 

Music, Media and Subcultural Capital” redovisar en rad viktiga faktorer vad gäller 

genermedvetenhet och balanserandet på den smala linjen mellan subkultur och mainstream  

(Thornton, 1995).  Så fort något subkulturellt plockas upp av den stora massan så tappar det 

(oftast) sin status hos de ursprungliga konsumenterna. Thornton talar om autenticitet, små 

specialgenrer, ”Inside knowledge”, vi-och-dem-tänk för att förklara det komplexa i 

subkulturens existens (1995, s.110 – 115). 

Forskning om populärkultur med olika inriktningar finns det en hel av. Den tyske filosofen, 

sociologen och musikteoretikern Theodor Adorno förknippar man med den så kallade 

Frankfurtskolan (ett institut för samhällsvetenskaplig forskning under framför allt 30-60-

talet). Han skrev om populärkulturen på ett mycket kritiskt sätt (se t.ex. ”On popular music” i 

: Cultural theory and popular culture: a reader). Han menade att den var förslappande. 

Rädslan att skräpkulturen ska fördumma människorna och leda till anarki kan man även spåra 

tillbaka till Mathew Arnold som skrev om detta redan på 1800-talet. (Storey, 2009,  s.6 -11) 

Adorno jämförde populärmusiken på ett värderande sätt med den så kallade ”seriösa” 

musiken. Enligt honom var all dåtida (detta var 1940-talet) populärmusik, eller ”hit music”, 

standardiserad och menad att förstås redan innan man hört den. Oavsett om det ligger 

någonting i den analysen eller ej så har väldigt mycket hänt inom fältet sedan dess. Begreppet 

populärkultur är i dag mycket svårdefinierat. Att hävda att populärkultur rätt och slätt är 

finkulturens motsats fungerar inte längre. Det är mer komplicerat än så. Delar av fältet har 

också på vissa områden fått en förhöjd status sedan Adorno (jag återkommer till detta i min 

analys). 
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Studier om konflikter: 

Etnologisk forskning som kretsar kring konflikter och nedläggning är inte något nytt. En av 

de mest omtalade inom etnologin är Åke Dauns ”Upp till kamp i Båtskärsnäs: en etnologisk 

studie av ett samhälle inför industrinedläggelse” vilken också varit en inspiration i val 

uppsatsämne för min del.  Daun försöker, genom att anlägga ett symboliskt 

interraktionisktiskt perspektiv, reda ut varför människorna i Båtskärsnäskonflikten, trots att 

det verkar obegripligt ibland, handlar som de gör.  

Berg skriver om Chicagoskolans sätt att se på konflikter som något positivt som man med 

konstruktiva tillvägagångssätt kan lösa och i och med det gå vidare och utveckla situationer 

(2007, s.167). Men detta kräver det viktiga samtalet. Samtalar vi inte lär vi inte komma 

någonstans med våra konflikter. Chicagoskolan är en skola som utvecklade ett 

interaktionistiskt synsätt bland annat inom sociologin och har sitt ursprung i USA på 1920-

talet. Teorierna om den konstruktiva konflikten och samtalets styrka fanns mest med i skolans 

tidiga idéer. Men tanken att samtal är en god sak vid motstridigheter förefaller rimlig.  

Metod,	  material,	  källkritik	  och	  några	  etiska	  överväganden	  
Jag har för att kunna göra denna studie och analysera händelsen/skildringarna av händelsen 

gjort sex stycken intervjuer. Utöver detta har jag tagit del av tio mejl, åtta 

informationsmeddelanden på Debasers hemsida, samt sju tidningsartiklar varav jag valt att 

citerat ett antal. Artiklarna och mejlen som fått vara med har valts ut av mig och valet 

baserades på att de innehöll information och kommentarer som jag menar kunde belysa 

studiens syfte och frågeställningar och därför var relevanta. 

Intervjuerna	  
Det huvudsakliga materialet är dock de sex intervjuerna. Fler intervjuer med ytterligare 

informanter hade antagligen varit fruktbart för att få fler vinklingar och perspektiv på 

händelsen, men på grund av uppsatsens tänkta omfattning begränsades antalet till sex. 

Intervju är en metod som etnologer ofta och länge använt sig av. Eftersom etnologi handlar 

om människor och människors samspel med varandra så är intervjuer ett bra sätt att samla 

empiri på. Detta då informanter får uttrycka sina åsikter och tankar och förklara sina 

personliga ståndpunkter. Fägerborg menar att detta material utgör en bra grund för analys då 

det, med individperspektivet bli erfarenhetsnära, nyansrikt och mångfacetterat. (Fägerborg, 

1999, s.85). Det finns ändå saker man bör tänka på med intervjusituationen som påverkar 

resultatet. Situationen är ett möte mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. 
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Vilka detta är och hur man uppfattar varandra gör att man beter sig och uttrycker sig på olika 

sätt. En informant kan också vara väldigt tyst, eller tvärtom dra iväg åt något håll etnologen 

inte är beredd på. Om det är sanningen som yttras kan heller inte vara helt säkert. Detta är 

bara några exempel på vad som bör finnas i bakhuvudet när intervjuer genomförs och sedan 

analyseras. 

Ur konfliktens ena läger har jag intervjuat själva huvudpersonen: Debasers VD Annelie 

Telford (nedan kallad Telford). Hon är en av grundarna till företaget och har varit VD sedan 

starten 2002. Hon har både nominerats till och vunnit flera priser inom företagande och är 

känd som en god entreprenör. I konflikten som uppstod när Debaser Slussen skulle stängas 

var hon rockklubbens självklara ansikte utåt. Jag har även intervjuat Telfords medarbetare 

Emma Mathlein (nedan kallad Mathlein) som arbetar med marknadsföring med mera.  

Ur det motsatta lägret har jag intervjuat före detta finansborgarrådet Sten Nordin (M) (nedan 

kallad Nordin). Han var mycket drivande i frågan om Slussens ombyggnad och var en av dem 

som Debaser vände sig till och gärna ville diskutera med under konflikten. Det var i Nordin 

och hans medarbetare i Alliansens händer ärendet låg. Det var de som tog besluten. Nordin 

blev stadens ansikte utåt i Debaserkonflikten. Vidare har jag träffat borgarrådet Joakim 

Larsson (M) (nedan kallad Larsson). Han satt under konflikten i exploateringsnämnden och är 

med andra ord insatt i frågan om Slussens ombyggnad. Det var till honom Nordin ställde 

vände sig när han behövde veta mer om hur läget var med de olika byggnadstekniska 

planerna. Per Ankersjö (C) (nedan kallad Ankersjö) är min tredje informant som jag intervjuat 

i Stadshuset. Han är gruppledare för Centerpartiet i Stockholms och var under konflikten 

stadsmiljöborgarråd för den dåvarande majoriteten. Ankersjö blev inblandad i konflikten 

förhållandevis sent. Bland annat kontaktade han Telford för ett möte efter Debasers 

nedläggning.  

Utöver dessa fem informanter från de två olika sidorna har jag intervjuat 

journalisten/klubbarrangören/discjocken Gustav Gelin (nedan kallad Gelin). Hans medverkan 

kom av att jag ville ha ett samtal om Debaser Slussen som ställe med någon som varit där 

mycket under hela perioden klubben fanns. Gelin får i det här fallet ge sin infallsvinkel och 

förhoppningsvis belysa många besökares men även klubbarrangörers uppfattningar. Eftersom 

det är en kvalitativ studie får de enskilda rösterna sprida ljus över de detaljer i analysen där 

det behövs. Med sin bakgrund som klubbarrangör och DJ sedan 90-talet samt musikskribent 

på numera nedlagda nättidsskriften Bomben och nöjesskribent på Dagen Nyheter har han en 

stor insikt i Stockholms livemusikscen inom populärmusikgenern. Hans kommentarer och 
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uttalanden till uppsatsens ämne är tänkta att ses som en krydda och finns med för att ge ett 

ännu bredare perspektiv. Utan honom (eller någon liknande) skulle publikperspektivet varit 

svårt att få med, vilket jag tyckte var viktigt.  

Fem av intervjuerna bandades och har sedan transkriberats av mig inför analysen. Intervjun 

med Emma Mathlein gjordes mejlledes.  

Mejl	  

Av Telford har jag fått tillgång till en tio mejl som skickats mellan henne och några politiker. 

Detta fick jag för att jag bad om det och hon hade ingenting emot att dela med sig av dem till 

mig. De mejlen som skrivits av Telford själv har jag fått hennes tillstånd att analysera. De 

svar hon har fått är dock skrivna av personer vars tillstånd jag ej bett att få, varför jag kommer 

att anonymisera dessa personer eller bara beskriva en del mejl rent allmänt så att författaren 

bakom inte röjs. 

Min	  egen	  ställning	  i	  sammanhanget	  
För alla informanter har jag förklarat vad studiens syfte är. Jag har varit noga med att påpeka 

att det inte är en debattartikel där jag tar någons parti. Det är inte menat att någon ska framstå 

som bättre eller sämre än den andre eller att den ena parten har rätt och den andra fel. 

Samtidigt som jag säger detta vill jag understryka att jag är medveten om min egen ställning i 

sammanhanget och att, i synnerhet Telford och Gelin också är medvetna om den (eftersom vi 

talade om det). Detta kan såklart påverka deras inställning till mig som person. Min idé till 

uppsatsämne och mitt intresse för vad som hände i konflikten kring nedläggningen av 

Debaser Slussen grundar sig i mitt eget förhållande till stället. Jag har själv spelat med mitt 

band där ett antal gånger. Under de 11 åren det existerade var jag periodvis en flitig besökare 

både av konserter på stället och på uteserveringen på sommaren. I min bekantskapskrets finns 

många Debaser Slussen-stammisar och artister som spelat där. Telford har under hela 

konflikten önskat att media uppmärksammat läget lite mer och skrivit mer ingående om 

gången i det hela. Det förefaller inte otroligt att hon vid min intervju med henne haft en 

förhoppning om att jag skulle kunna vara den som äntligen berättar ”hennes” historia. 

Jag hoppas att min bakgrund ska vara en tillgång för uppsatsen då jag har en stor inblick i och 

förståelse för fältet. Men just på grund av mitt förhållande till stället måste jag anstränga mig 

extra för att i analysen och diskussionen hålla mig så neutral som möjligt och inte glömma att 

hålla distans och se på konflikten med ett större perspektiv, men samtidigt till varje inblandad 

aktörs specifika roll.  
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Slussenkonflikten	  

Ombyggnaden av Slussen har debatterats hett och länge. I skrivande stund har, efter det 

nyliga regeringsskiftet, bygget stoppats igen. Det är osäkert när det kommer i gång på riktigt 

och vilket av alla förslag till nya Slussenplaner det är som kommer att stå färdigt när området 

väl är ombyggt någon gång i framtiden.  

Jag ska, så gott det går, undvika att blanda in själva Slussenfrågan i min studie, även om det 

är svårt eftersom den är grunden till konfliktens ursprungliga uppkomst. Jag menar dock att 

detaljerna i oenigheterna kring bygget av denna del av centrala Stockholm delvis går att sätta 

åt sidan vid en analys av oenigheterna kring Debaserfrågan. Detta ämnar jag göra genom att 

jag i analysen vara tydlig med att fokus ligger på kommunikationen och attityderna Debaser 

och staden emellan när det var dags att stänga klubben. 

Ombyggnaden av Slussen är dock anledningen till att Debaser Slussen måste stänga och alla 

inblandade parter har känt till detta från början. Därför blir det omöjligt att prata om 

rockklubbens möjligheter att få ha öppet till exempel en sommar till utan att bygget då och då 

dyker upp i informanternas och mitt resonemang. Annelie Telford är också mycket aktiv i att 

stödja den så kallade ”Slussen plan B”, ett alternativt förslag till det första förslaget på 

ombyggnad och på Debaser Slussen har anhängarna av denna plan haft möten. Ombyggnaden 

är också det som politikerna i min studie faktiskt arbetar med, snarare än Debaser. Trots att 

detta är så hårt sammanflätat är, som sagt, min ambition att försöka hålla frågan om Slussen, 

dess framtida utformning och alla planändringar och domar kring det utanför fokuset för min 

studie. Jag ser frågan enbart som bakgrund till mitt fokus. 

Teoretiska	  utgångspunkter	  och	  begrepp	  

Erving	  Goffmans	  begrepp	  

Erving Goffmans dramaturgiska interaktionistiska teori om hur vi iscensätter oss själva som 

personer i vardagen kommer att användas vid analysen av hur de två parterna i uppsatsens 

konflikt kommunicerar med varandra.  

 

Vilka roller spelar parterna i debaserkonflikten och vilka roller är det de förväntar sig att den 

andre ska spela? Hur visar sig detta? Förstår de varandras roller? Vår verklighet och våra 

handlingar beskrivs av Goffman som framträdanden på en scen (och även bakom scenen, 

precis som vid en teaterföreställning). Varje individ, eller aktör, har olika roller i olika 

sammanhang och alla som deltar i en situation i det verkliga livet är mer eller mindre både 

publik och aktörer samtidigt. Vilka roller vi spelar beror på en rad olika detaljer. Det kan, som 
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sagt, bero på situationen, det kan bero på vad vi och publiken förväntar oss att vi ska spela för 

roll beroende på till exempel en given status, det kan bero på att vi vill att publiken ska få en 

hög uppfattning om oss eller att vi har en hög uppfattning om dem av olika orsaker (1959, s. 

12-23). Vi förutsätter att de vi möter, vår publik, ska tro på den roll vi spelar. Goffman menar 

att samhället vilar på en grundläggande tyst överrenskommelse att alla som har en viss social 

egenskap har en moralisk rätt att förvänta sig att bli behandlad efter den egenskapen samt att 

när man utger sig för att ha vissa sociala egenskaper bör man vara den personen man hävdar 

att man är (1959, s. 21). Vi jobbar hårt på att framställa oss som de vi vill uppfattas som, men 

även som andra vill och förväntar sig av oss att vi ska framstå. Beter vi oss plötsligt på något 

annat vis uppstår förvirring. Ofta kan det bli så att andra aktörer försöker rädda oss eller det 

team vi tillhör om vi plötsligt ”gör fel”.  

 

Kommunalpolitiska makthavare utformar politiken och sedan är det av allra högsta vikt att 

övriga politiker med samma färg ansluter sig till uppfattningen om hur saker och ting ska 

styras. Detta kallar Goffman för enighetsprincipen. Öppna motsättningar inför publik skorrar 

nämligen illa (1959, s.81). Detta förhållningssätt vill jag applicera både på politikernas 

beteenden under vissa delar av konflikten, men även se vad som händer om man använder 

begreppet för att analysera Debaser och dess personal. 

 
Med tanke på att mycket av kommunikationen under denna konflikt skedde mejlledes och 

telefonledes vill jag också undersöka hur rollerna spelas under sådana omständigheter, alltså 

när man aldrig ses ansikte mot ansikte. Vad händer när det Goffman kallar inramningen (the 

setting) inte finns där? Alltså ”/…/möbler, dekor, ytplanering och andra bakgrundsinslag som 

tillhandahåller sceneriet och rekvisitan för den ström av mänsklig aktivitet som utspelas 

framför, inom eller på scenen.”  (1959, s.29) Den personliga fasaden syns inte heller genom 

telefonen eller datorn: ”/…/insignier på ämbete eller rang; kläder, kön, ålder och 

raskarakteristika, storlek och utseende, hållning, talmönster, ansiktsuttryck, gester och 

liknande.” (1959, s. 30) I denna studies konflikt ser aktörerna oftast inte varandra så andra 

typer av information eller slutsatser får skapa en av motparten föreställd inramning eller 

fasad. 

Bourdieus	  begrepp	  
Utöver Goffmans begrepp och dramaturgiska interaktionsteorier har jag för avsikt att använda 

mig av några av den franske sociologen Pierre Bourdieus begrepp i min uppsats. Pierre 
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Bourdieu skapade en sorts karta och verktygslåda med begrepp för att kunna förklara hur 

bland annat kulturen, vetenskapen och religionens världar fungerar. Med hjälp av dessa kan vi 

förstå varför vissa personers åsikter och röster får höras mer i vissa sammanhang än andras, 

varför pengar inte alltid är det som räknas mest, varför det är så svårt att göra en så kallad 

klassresa fullt ut och en hel del andra fenomen i vårt samhälle. Ursprungligen är Bourdieus 

sociologi och filosofi samt teorier och begrepp, ämnade att analysera framför allt utbildning, 

konst och mode och dylikt i Frankrike under den perioden han levde (1930 – 2002). Detta gör 

det inte helt självklart att bara ta begreppen och dess innebörd och applicera dem som de är på 

andra platser och perioder. Men många är de forskare av olika slag i olika discipliner som 

använt sig av och tolkat Bourdieu. Fiske och Thornton är några av dem vilka också 

vidareutvecklat det välanvända kapitalbegreppet och infört ytterligare varianter av det, 

nämligen populärkulturellt och subkulturellt kapital. Jag återkommer till detta nedan. De 

begrepp som främst förknippas med Bourdieu hänger ihop på ett effektfullt och sammanflätat 

sätt som gör att det lätt går att applicera dessa på till exempel populärkultur, eller, som i det 

här fallet, en konflikt mellan ett företag och politiker i Stockholm 2013.  

Kapital är symboliska och materiella tillgångar. Ett av Bourdieus mest omtalade och använda 

begrepp är symboliskt kapital.  En person kan inneha olika typer av symboliskt kapital, till 

exempel kulturellt, socialt och ekonomiskt. I min uppsats kommer mina informanter vara 

innehavare av olika typer av kapital vilket kommer att vara mycket relevant när deras 

kommunikation ska analyseras. Ibland förekommer också vad Bourdieu kallar socialt kapital. 

Detta är det gemensamma kapitalet hos individerna i en grupp personer (till exempel familj 

eller en sammansvetsad grupp före detta elever i en skola) som var för sig har olika 

positioner, tillhör olika fält och har olika kontakter vilka sammantaget blir en särskild, 

gemensam tillgång som alla medlemmarna i gruppen kan ha nytta av. ( Broady, 1990, s.179). 

Habitus är förkroppsligandet av det symboliska kapitalet, enlig Bourdieu. Om en del av 

kapitalet är till exempel titlar, utbildningsgrader o.s.v., en annan del är institutioner inom 

fältet en individ med ett visst symboliskt kapital ingår i så är habitus smaken, förmågan att 

kunna särskilja och värdera olika konstformer och uttryck, stilar med mera. Varje medborgare 

har habitus men vissa värderas högre än andras och värderingen kan skilja från grupp till 

grupp. Habitus innebär alltså inte automatiskt kapital, men det omvända gäller. ”Var och en 

av oss är utrustad med habitus men det är marknaden som avgör vilka ingredienser i och 

effekter av denna habitus som kan fungera som kapital.”  (Broady, 1990. S.229) 

Informanterna i min studie ingår också i olika fält men eventuellt finns ett fält de delar 
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nämligen 

Maktens fält syftar till att fånga in hela systemet av relationer mellan samtliga kapitalarter 

från konstnärligt kapital över juridiskt och politiskt till ekonomiskt.  

Strategier innebär individers, gruppers eller institutioners försök att värna värdet på sitt 

kapitalinnehav och att försvara eller förbättra sin position. Detta görs ofta mer eller mindre 

omedvetet. Broady skriver ”Många sociala strider gäller hur olika kapitalarter skall 

värdesättas, vilket kan ta formen av en kamp om ”växelkurserna” ”(1990, s.181). Detta kan 

mycket väl vara fallet i den konflikt jag ska analysera. Därför tror jag att strategibegreppet 

kan vara användbart. Vem är det som har makten när två personer med mycket makt och 

kapital inom sitt eget fält strider om något? Jag hoppas få syn på vilka strategier som använts 

när jag analyserar deras uttalanden om händelsen. 

Kaijsers	  begrepp	  
Kaijsers definition av begreppen motiv, modus och organisation kommer även de att 

användas i denna studie. Kortfattat beskrivet: Motiv handlar om varför verksamheten en gång 

startade och vad sättet arbetet görs på beror av. Organisation handlar om hur verksamheten är 

ordnad, vad olika personer gör, med mera. Modus beskriver ”…det sätt på vilket en företeelse 

framträder” (Kaijser, 2007, s 21-22). 

Disposition	  
Analysen av empirin kommer att ha ett upplägg som påminner om ett drama i tre akter: Akt 1: 

Lugnet för stormen, Akt 2: Konflikten, Akt 3: Efterspelet. De tre akterna har i sin tur 

underrubriker under vilka jag tar upp, exemplifierar och analyserar händelser, informanternas 

skildringar, medias rapportering, den populärkulturella inriktningen på verksamheten samt 

flera olika faktorer jag vill belysa.  
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REDOVISNING	  OCH	  ANALYS	  

Akt	  1:	  Lugnet	  före	  stormen	  
I detta kapitel ger jag först en mycket kort bakgrundsinformation om situationen när Debaser 

Slussen öppnade och tiden då klubben existerade. Med hjälp av Bourdieus begrepp socialt 

och kulturellt kapital, habitus och fält analyseras därefter informanters utsagor om vad 

Debaser Slussen var vilket ger en bild av stället före konflikten. Även Kaijsers definition av 

begreppen och organisation och modus kommer användas för att förstå detta. 

Därpå tas via samma begrepp från Bourdieu en titt på det populärkulturella fältet, dess 

förhöjda status och den makt som finns där. Detta är väsentligt för att få förståelse för vissa 

delar av konflikten i efterföljande kapitel. 

Sist finns en analys av de olika sidor som Debasers verksamhet består av, vilket även ger dess 

VD flera olika roller. När jag analyserar uttalanden från informanterna i intervjuerna och 

deras uppfattningar om varandra använder jag även Goffmans begrepp roll/rutin/team. 

Starten	  och	  utvecklingen	  
När sommaren övergick till höst 2002 öppnades Debaser Slussen, en scen för livemusik, 

företrädesvis rock/pop med vidhängande bar och restaurang. Det var en välkommen händelse 

i Stockholms livemusikvärld då en rad välkända, inarbetade och omtyckta ställen av olika 

anledningar tvingats lägga ner i slutet av 1990-talet. Under en period hade det saknats 

musikställen med inriktning rock/pop, som rymde runt 300-500 personer och hade en 

livescen. Ställen där band som var för stora för mindre (drogfria) fritidsgårdar och för små för 

gigantiska arenor kunde spela. Ställen som presenterade livemusik av både svenska och 

utländska, kända och okända band och artister. 

Det var allmänt känt att det fanns ett slutdatum för verksamhetens existens på just denna 

plats. Exakt när detta skulle bli visste däremot ingen. Men eftersom den föråldrade 

trafiklösningen Slussen som byggdes 1935 varit i akut behov av ombyggnad sedan en lång tid 

var det tänkt att detta skulle påbörjas inom några år. I och med att ombyggnationen satte i 

gång skulle Debaser bli tvungna att flytta ut då platsen där det låg är en del av Slussen. Med 

facit i hand vet vi nu att det skulle dröja 11 år innan Debaser stängde för gott. Mycket på 

grund av att planerna kring bygget av nya Slussen oavbrutet stötte (och stöter) på patrull. 

Projektet Nya Slussen blev väldigt kritiserat från olika håll, och ett alternativt förslag 
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”Slussen plan B” togs fram av arkitekter, konstruktörer, trafikplanerare, vattenexperter och 

ekonomer som jobbade ideellt. 

Under de elva åren som Debaser Slussen kom att existera expanderade också företaget 

Debaser AB med flera ställen i Stockholm samt ett i Malmö. Samtliga Debaserställen 

bedriver även restaurangverksamhet utöver livemusikarrangemangen.  

Informanternas	  uppfattningar	  av	  Debaser	  Slussen	  
I de följande två delkapitel analyseras informanternas beskrivningar av vad Debaser Slussen 

var.  

Jag ställde frågan ”Vad var Debaser Slussen?” till mina informanter. Samtliga svarade ganska 

torrt med tydliga fakta och termer som livemusik, klassisk rockklubb, populärt och uppskattat. 

Det ger ingen djupare förståelse för den status som stället lyckades skaffa sig under sin 

levnadsperiod eller de starka reaktioner som gavs uttryck för när nedläggningen blev ett 

faktum. Detta behandlas i nästa delkapitel. Men om vi tittar på uttalandena via de analytiska 

begrepp jag beskrev i kapitlets början kan vi se hur samtliga informanter strikt håller sig till 

de roller de förväntas spela, i Goffmans mening. Det är roller de måste hålla sig till eftersom 

de är knutna till en viss status och inkluderar en rad rättigheter och skyldigheter. Bakom var 

och en av informanterna finns ett större eller mindre team som utgår ifrån att de spelar sina 

roller som tänkt eftersom de samarbetar i framställningen av denna rutin. (Goffman, 1959, s. 

23 och s. 75) 

Nordin säger att Debaser Slussen var ett väldigt uppskattat ställe, vad han förstår. Ett ställe för 

musik och konserter dit man gick. ”Och Debaser finns ju på flera håll. Och eh jag har inte 

själv varit på Debaser Slussen privat nej, men vad jag förstår mycket uppskattat ställe.”  

Nordin nämner inga musikaliska genrer men eller något om status. Med bara Nordins 

förklaring som grund får vi en mycket svag bild av ett ställe där konserter av okänt slag ägde 

rum. Detta är ett, för honom, okänt fält och han vet bara det lilla han har fått berättat för sig. 

Därav tillägg som ”vad jag förstår”. Han har däremot inget emot att erkänna att han aldrig 

varit där. Detta är nämligen inget som förväntas av honom på något plan som före detta 

finansborgarråd. 

Larsson beskriver Debaser Slussen som en rockklubb som har vuxit i och med 

slussenetableringen och ersättningslokaler. Han säger att de nu på Medborgarplatsen bygger 

upp en verksamhet med konferensverksamhet, event och annat ”…i egentligen mycket mer 
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ändamålsenliga lokaler”. Han nämner att Debaser Slussen var populärt och hade en trevlig 

uteservering och tillägger att han bor precis i närheten och därför har följt verksamheten. 

Larsson benämner stället som ”rockklubb”, vilket får anses som korrekt eftersom det är 

mycket vanligt över lag både i media, bland klubbens gäster och av de debaseraktiva (som jag 

nedan kommer att kalla Telford med kollegor tillsammans med Gelin). Denna lilla detalj ger 

oss lite mer en idé av vilken typ av ställe det rörde sig om. Han beskriver resultatet av den 

uppskattning Nordin talade om genom att understryka att verksamheten vuxit. Han menar 

sedan att lokalerna på Medborgarplatsen är mer ändamålsenliga, vilket jag kommer att 

återkomma till nedan. Han talar som sin roll som anställd på Exploateringskontoret kräver; 

om lokaler och ytor. Men här kan en tendens av okunnighet på populärkulturfältet skymtas då 

det ska visa sig att de mer insatta upplever att inget annat Debaser kan ersätta Debaser 

Slussen.  

Ankersjö menar att Debaser Slussen var en musikklubb och en inrättning för konserter i 

mindre format som var väldigt populär. ”Och som också var ganska tongivande för 

musikscenen i övrigt i Stockholm skulle jag säga.”  

Även Ankersjö utelämnar musikaliska genrer i sin beskrivning vilket kan bero på att han inte 

känner sig säker på vilka de var, alternativt att han upplever att det är allmänt känt och 

underförstått eftersom det är en så välkänd klubb. Med sitt intresse för kulturella frågor kan 

det vara så att Ankersjö mycket väl skulle kunna benämna Debaser som rockklubb, men 

eftersom han är löst bekant med fältet känner han till att det är komplext. Genom att undvika 

att gå in på detta närmre kan han kanske bibehålla sin trovärdighet i rollen som politiker med 

intresse av kulturella sammanhang inför de mycket insatta. Han använder uttrycket ”skulle jag 

säga”, vilket ger en känsla av att han är lite mer invigd och säker på sin sak än Nordin med 

sina ”vad jag förstår”. 

Mathleins jämförelsevis korta beskrivning beror delvis på att hon är den enda som svarar 

skriftligen: ”Debaser Slussen var Debasers första ställe. En klassisk rockklubb med livemusik 

och klubbar.” En kort beskrivning, som utelämnar de andra informanternas välanvända ord 

”populär” och ”uppskattat”, som kan tolkas som att hon utgår ifrån att resten är känt. I 

Mathleins värld vet alla vad Debaser Slussen är. Att hon börjar med att nämna klubben som 

ursprungsstället i verksamheten är att understryka att det är stort och välkänt. Mathlein 

arbetar, ur hennes synvinkel, på ett företag där kollegerna sammantaget är innehavare av stort 

populärkulturellt kapital, habitus och därmed makt inom fältet. Debaser AB är ett företag att 
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räkna med, både inom populärkulturen och restaurangnäringen. Detta är hennes verklighet. 

Denna uppfattning ska vi också se när de debaseraktiva ska motivera ställets fortsatta existens 

i konflikten. Då lyser förklaringen med det kulturella innehållet och statusen i 

populärkulturfältet ofta med sin frånvaro. Som att de glömmer att förklara. 

 

Mathlein och Debasers stundtals uteblivna förklaringar kan liknas vid det Goffman menar när 

han citerar Sartre när denne talar om skolelever: ”De som har tid och begåvning för att utföra 

en uppgift väl har kanske inte, just på grund av det, tid och begåvning för att manifestera att 

de utför sin uppgift väl”. (Goffman, 1959, s.37) . En aktör kan tycka att det är så pass 

självklart vad hen gjort och lyckats med att hen glömmer att beskriva just det för sin publik. 

Hur ska de då kunna veta? Kanske upplever en mängd människor i Stockholm att Debaser 

Slussen är en jättesuccé, väldigt betydelsefullt och viktigt för många och att detta också är 

självklart och allmänt känt. Detta upplever med säkerhet Debasers VD. Men lyckades 

verkligen detta kommuniceras till politikerna? Var det överhuvudtaget viktigt att göra det, 

egentligen? Stället skulle ju ändå stängas… Så länge ingen inför Staden fokuserar på att 

framhäva Debasers innehåll, den framgång de haft och understryka vad detta verkligen betytt 

för Stockholm som musikstad (inte bara uttala den meningen utan förklara innebörden) har de 

svårt att se djupet av detta. De ser bara toppen av isberget. 

Informanternas	  djupare	  förklaringar	  
”Runt 8373 band. 9878 DJs. 1124 klubbar. Hundra miljoner liter öl. En halv miljon 

drinkar. 6894 middagar. 897 hångel. 957 kyssar. Några skilsmässor. Några giftermål 

och en hel del andra preskriberade händelser. Denna mytomspunna plats som i 

indiemun kallas Debban går i dagarna in de allra sista skälvande slutminuterna innan 

allt är över.”(Debasers nyhetsbrev september 2013) 

Om enbart informanterna i Stadshuset får förklara vad Debaser Slussen var blir bilden i bästa 

fall vag eller i värsta fall felaktig. Detta är viktigt att minnas för att förstå varför konflikten 

som sedan uppstår förvärras kontinuerligt. De vet inte egentligen något om stället. 

Samtliga av politikerna inser att de många gästerna tyckte att det var något speciellt med 

Debaser Slussen. De menar att det är svårt att svara på vad det speciella var när man aldrig 

varit där, men försöker ändå: 

Ankersjö spekulerar och tänker att det är det ställe som synts mest eftersom de hade en 

uteservering och en stor skylt. Han funderar kring om det eventuellt var så att det anordnades 
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en viss typ av konserter där och en viss typ av verksamhet som inte fanns på de andra 

debaserställena.”Jag vet för lite om det men det är bara ett intryck och det kan ju möjligtvis 

förklara också att det var något sorts flaggskeppsställe för Debaser.” 

Nordin spekulerar kring huruvida han har någon uppfattning om vad som var så speciellt med 

just Debaser Slussen. Han tänker att läget på Slussen uppfattades som väldigt bra på något 

sätt. En häftig miljö i hjärtat av stan, beskriver han det som. ”Så utan att kunna ge nåt riktigt 

svar på det där så är det i alla fall så mina tankar går att det måste ha funnits nån slags speciell 

känsla för Slussen. Jag kan ju fatta läget. För det är ju klart, det är ju kanon.” 

Det är självklart att de som kan förklara bäst vad som var speciellt med Debaser Slussen är 

klubbens gäster, artister och personal, de som var där helt enkelt. 

 Det som saknas i politikernas beskrivningar är förklaringar kring ställets status. Statusen 

ligger i lyckade artistbokningar, genremedvetenhet, stort subkulturellt kapital hos arrangörer 

och publik och det viktiga sociala kapitalet hos de debaseraktiva. Telford beskriver hur 

grundarna inte var några nykomlingar på området när de startade. Gängets samlade kunskaper 

om vissa musikaliska genrer, erfarenheter och kontaktnät sedan gammalt inom klubbvärlden 

och musikervärlden, deras restaurangkunskap, företagsvana och entreprenörsegenskaper, det 

vill säga deras gemensamma sociala kapital, blev oslagbara vid förhandlingar på olika plan, 

bokningar och marknadsföring. Dessa resurser kompletterade varandra och blev bränslet och 

själva grunden som verksamheten bygger på. Det var en välordnad organisation, i Kaijsers 

bemärkelse, där arbetsuppgifterna var väl samordnade. Precis som Bjälesjö understryker så är 

detta sociala kapital viktigt (Bjälesjö, 2013, s.32-33) . Det blev en lyckoträff.  

Själva innebörden i att ha stort kulturellt kapital är att du har en förmåga att bedöma smak 

inom fältet. Sådant som är alltför mainstream, som konsumeras av den så kallade stora 

massan, hör inte hemma på Debaser. Detta betyder dock inte att det uteslutande handlar om 

mycket okända artister och smala, svåra genrer. Snarare presenterade Debaser Slussen 

spelningar med artister som inte slagit igenom ännu, artister som har ryktet om sig att vara 

svårbokade och spontanspelningar av etablerade och mycket omskrivna utländska artister. Ett 

ställe som Debaser kan höja ett bands status och vice versa. Gelin berättar att man knappast 

behövde tjata på de mindre etablerade artisterna, ibland inte heller de större, för att få dem till 

Debasers scen. Många spelade till och med gärna för mindra gage än på andra ställen: ” För 

det är cred. Det är status att spela på Debaser.” Även Mathlein nämner bandbokningarna som 
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en viktig komponent när hon reder ut Debaser Slussens speciella status. Hon menar att de 

gjorde klubben till ett kultställe utan dess like 

De debaseraktivas ambition med Debaser Slussen uppfylldes väl under åren. När Kaijser 

resonerar ser han att när ett arrangemang är lyckat överensstämmer modus med de ideal som 

fanns i arrangörens motiv. Det vill säga själva klangen eller tonläget i verksamheten blev och 

signalerade utåt det man önskade i Debasers fall. Så var inte alltid fallen i Kaijsers studie där 

arrangörerna ofta tampades med innehåll de helst ville distansera sig ifrån (Kailjser, 2007, 

s.45). Eftersom det är arbetsamt och svårt att bedriva livemusikklubb så är detta mycket 

vanligt. Debasers framgång är ovanlig i sammanhanget.   

När Alliansens toppolitiker i Stockholms stadshus spekulerar i varför Debaser Slussen 

upplevdes som speciellt av många är de inne på faktorer som den stora uteserveringen och 

läget, vilket absolut framhålls som viktiga delar även av Telford och Gelin. Men politikerna 

snuddar nästan aldrig vid att själva innehållet i klubben skulle kunna vara något speciellt, 

(förutom Ankersjö som nosar på det spåret). Att en klubb av denna sort kan presentera ett 

utbud av subkulturellt hög klass vilket ger stället hög status, dess ägare makt och artister som 

spelat där ett kliv upp på statusstegen. De utgår ifrån att verksamheten går att flytta till en 

annan lokal och ändå behålla samma popularitet och status, bara man fyller den lokalen med 

samma sak. Larsson påstår till och med att lokalerna på medborgarplatsen är mer 

ändamålsenliga. Men på frågan om Debaser Strand som numera finns på Södermalm i 

Stockholm kan axla Debaser Slussens mantel svarar Telford: ”Det kommer aldrig att bli 

samma sak” Gelin är inne på samma spår: : ”Man går till Strand, jag har vart ganska mycket 

på Strand, men, eeeeh, det är ju inte alls samma liksom, gemenskapskänsla som det var på 

Debaser Slussen”. När jag frågar honom om han tror att det kan bli det med tiden svarar han: 

”Kanske jag vet inte.…näe”. 

Kort sammanfattning av ”Informanternas uppfattningar av Debaser Slussen” och 

”Informanternas djupare förklaringar”: 

Inom det fält de debaseraktiva är verksamma är det kapital som erkänns det populärkulturella 

(Broady, 1990, s. 171) och subkulturella (Thornton 1995). Detta gör att när informanter ur det 

lägret talar utgår de ifrån att klubben är välkänd och de upplever att de har en viss makt, för så 

är deras verklighet i vardagen. Denna typ av makt känner dock inte politikerna till, åtminstone 

vet de inte hur man identifierar den. De kan inte se hur faktorer som genremedvetenhet spelat 

in för att ge klubben dess höga status. De nämner inget om motiven bakom uppstarten eller en 
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välfungerande organisation. Politikerna gick inte på Debaser men spekulerar kring 

framgången och kommer fram till att de faktiskt inte vet något om detta. Vissa av dem kanske 

upplever det som störande medan andra inte bryr sig, detta beroende av vilken roll och profil 

de har som politiker. Varje informant ingår i ett team och deras rutin, det vill säga deras sätt 

att spela sina roller, måste vara i enighet med detta team. Varje person/roll bedöms av sin 

publik som dragit slutsatser på olika grunder och samlade erfarenheter, samtidigt som varje 

person/roll har teamet att anpassa sig efter. Informanterna kommer från två olika fält inom 

vilka den andres kapital inte erkänns.  

Den	  populärkulturella	  makten	  	  
Följande om det populärkulturella fältet vill jag lyfta fram som bakgrund där man kan se 

förklaringar till det fält där Debaser och de debaseraktiva ingår och peka på den typ av makt 

som kapitalinnehavare i det fältet besitter. Detta för att bredda förståelsen för hur annorlunda 

denna makt är jämfört den makt politikerna i Stadshuset är innehavare av (vilken är den 

dominerande, mer konkret och välkänd), samt för att föreslå att denna makt ibland kanske 

förbises på grund av att den är relativt ny.  

Populärkulturen kan sägas vara ett fält i Bourdieus definition = en avgränsad grupp människor 

och institutioner som strider om något som är gemensamt för dem (Broady, 1990, s. 270). Ett 

fält har specialiserade agenter och institutioner. Broady förklarar Bourdieus fältbegrepp och 

menar att ett fält har: ”./…/en specifik art av symboliskt kapital som ligger till grund för 

trosföreställningar inom fältet, specifika investeringar (exempelvis investeringar i läsning), 

specifika vinster (erkännande som författare eller litteraturkritiker.)”. (1990, s. 270)  

Populärkulturen är nuförtiden en gigantisk bricka med en enorm massa genrer. Vissa kan 

uppfattas som lättillgängliga, vissa som oerhört smala och svårlyssnade, vissa riktar sig 

tydligt till ungdomar, vissa konsumeras över åldersgränserna, vissa är uttalat politiska och så 

vidare. Det är absolut inte så att alla kan känna sig inkluderade i vilken populärmusikgenrer 

eller område som helst. Man kan uppleva samma exkluderingsproblematik som man kan 

tänka sig att Adorno menade var frågan för de som inte förstod sig på den seriösa musiken 

förr. Man kan till exempel ofta höra stark kritik från utövare av vissa smalare och ”seriösare” 

genrer av populärmusik mot den musik som kommer ut av ett underhållningsprogram som 

Melodifestivalen varje år. Här står helt uppenbart både producenter och konsumenter av så 

kallad populärmusik på olika sidor och ofta anses den ena sidan vara lite ”finare” och mer 

konstnärlig och kultiverad än den andra. Jag vill hävda att man därför får samma resultat i dag 

om man använder en figur som Bourdieus för till exempel det franska litterära fältet i slutet av 
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1800-talet (se bilaga 2 samt Broady, 1998, s. 15) och applicerar den på dagens 

populärkulturfält. Han menade då att om vi ser till det fullt utvecklade fältet i fråga ser vi först 

två polariteter: en intellektuell pol och en kommersiell pol. ”Vid den intellektuella polen står 

fältets eget kapital högt i kurs. Här hyllas konsten för konstens skull.” (Broady, 1998, s16). 

Vid denna pol tävlar konstnärerna om kollegors och konstnärers uppskattning. Vid den 

motsatta polen, den kommersiella, är värdena som räknas snarare publikframgång och 

pekuniär vinning. Utöver detta finns två andra polariteter i Bourdieus figur, som sträcker sig 

uppifrån och ned. De symboliserar överst de mest erkända konstnärerna, verken och genrerna 

i fältet, ned till de ej kända. (Broady, 1998, s. 16) 

Många populärkulturella företeelser anses höra till allmänbildningen av dess konsumenter. 

Här finns också smakattityder och lite av en fin- och fulpopulärkultur som av de oinsatta kan 

vara främmande eller okänt. När Bourdieu skriver om ”Haute couture”-fältet formar han 

tankegångar som utan problem kan användas på bland annat populärmusikfältet. Han talar om 

den ena polens sobra elegans och höga klass ”/…/som anstår kapitalisten av den gamla 

stammen” och vid den andra polen ”/…/den lätt aggressiva och bullersamma djärvheten hos 

en konst som kallas ”sökande” och som konkurrensens lag, dvs distinktionens dialektik, kan 

förkunna sitt ”hat mot perfektionen” och ”den dåliga smakens nödvändighet” med en av dessa 

”konstnärliga” överdrifter som passar denna position.” (Bourdieu, 1993, s 84). Känner man 

inte till att liknande attityder råder även inom populärkulturen är det lätt att göra bort sig och 

framstå som oallmänbildad inför de med stort populärkulturellt kapital. Men det är svårt att 

känna sig bortgjord i ett sammanhang man inte värdesätter högt själv. Därför bryr sig 

eventuellt en politiker som inte upplever att hen har något att förlora på att inte vara insatt i 

populärkultur och subkulturella genrer att det inte är jätteviktigt att uttala sig rätt och riktigt i 

sammanhanget, medan en annan politiker värdesätter detta högt då hens profilering innehåller 

denna aspekt. Vi ska se i senare kapitel hur inblandade politiker i konflikten försöker rätta till 

misstag på grund av detta faktum. 

Det kan hända att det inte uttalas så ofta men att ha stor kunskap om delar av det 

populärkulturella fältet i dag inger en viss makt. Eftersom innehållet sträcker sig långt utanför 

bara musikskapande i form av toner och rytmer. Något som eventuellt skulle kunna gälla för 

alla typer av definitioner av populärkultur är att det är en sorts kultur som speglar samhället vi 

lever i. ”Popular culture is made by the people, not imposed upon them; it stems from within, 

from below, not from above. Popular culture is the art of making do with what the system 

provides (de Certeau 1984)” (Fiske, 1989, s. 25). Genom att diskutera populärmusik på en 
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hög nivå kan du både lära dig och visa upp kunskap om samhället i sig, både nutid och 

historiskt.  På grund av denna utveckling är populärkulturen väldigt viktig för människor i dag 

och även ur ett politiskt perspektiv väldigt användbar på olika sätt för de som har förmågan 

att se det. Inom politiken kan populärkulturen användas på olika plan och vice versa. Att inte 

ha någon som helst allmänbildning inom populärkulturen och inte kunna kommentera den kan 

få en politiker att nästan verka världsfrånvänd. Att berätta vad man gillar för TV-program, 

film och musik kan vara mycket viktigt för en sådan person för att visa att hen är mänsklig 

och lever som alla andra.  

Populärkulturen är svåridentifierad med sin uppsjö av genrer. Möjligen kan sägas att 

övergripande kommenterar eller speglar den samhället på mer eller mindre uppenbart och 

seriöst vis. Den har också ofta fått stå som motsats till den så kallade ”finkulturen” (med det 

ordet brukar man i korthet syfta på konstmusik, klassisk konst, museer m.m.). Här kan man, 

traditionellt sett, ana en åtskillnad för att separera samhällsklasser. De lite mer belevade, 

intellektuella, utbildade ägnar sig åt finkultur. De unga, de outbildade, arbetarna och de som 

inte begriper bättre konsumerar lättillgänglig populärkultur (som då ibland får kallas 

”skräpkultur”) som inte kräver någon större eftertanke. Jag vill dock påstå att populärkulturen 

numera har en högre status, kanske just på grund av den samhällsspegel den är, som gör delar 

av den till en sorts finkultur och att klasskillnader inte går att visa med den gamla definitionen 

av fin- och fulkultur.  

Kort sammanfattning: 

Stort populärkulturellt kapital innebär i dag en viss makt. Eftersom kapital erkänns inom det 

specifika fältet erkänns inte alltid makten i andra sammanhang. Detta gäller även omvänt. Det 

politiska kapitalet och makten det för med sig med ger dig ingen rätt att kommentera eller 

bestämma i det populärkulturella fältet.  

Dubbla	  naturer	  gör	  verksamheten	  och	  Telford	  svårplacerade	  
En verksamhet med två ansikten samt en VD med en dubbel natur är fokus för analys i detta 

delkapitel. Det vill säga Debaser Slussens musikaliska inriktning och faktumet att det även är 

en restaurang samt Telfords position som maktfull aktör inom det subkulturella fältet 

kombinerat med hennes position som driftig företagare, entreprenör och opinionsbildare med 

borgerliga sympatier. Hur lyckas de debaseraktiva förhålla sig till det subkulturella innehållet 

och den kommersiella expanderingen? Hur påverkar detta politikernas uppfattningar av 

Telford?  
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Debasers framgångsrika verksamhet har många olika sidor. Det är en rockklubb med 

livemusik med tydliga subkulturella inslag, det drivs av en grupp mycket företagsamma 

personer med en prisvinnande VD i spetsen och en stor del av konceptet utgörs av 

restaurangverksamheten.  

Att tydligt visa att man bedriver en rockklubb för att tjäna pengar menar Gelin är en dålig 

taktik. Här handlar det om att visa att man gör detta för att man älskar musik, vilket Telford 

understryker ofta att hon gör. Rock håller man traditionellt på med för att man brinner för det 

och inte av ekonomiska förhoppningar. Det är viktigt att inom subkulturen veta vad som 

värdesätts, vad som anses vara äkta, vad som anses vara att sälja sig och när detta 

överhuvudtaget är relevant. Att musiken är den ursprungliga drivkraften lyfts också fram 

varje gång de debaseraktiva understryker klubbens genremedvetenhet och lyckade bokningar. 

Inom subkulturella genrer är det sällan pengar som är drivkraften. Åtminstone ska det inte 

verka så. Det är, som jag tidigare var inne på med hjälp av Bourdieu, mer erkännandet av 

likasinnade för arbetet inom fältet som räknas. Men Debaser är samtidigt en restaurang och en 

kommersiell verksamhet som har en VD som säger att hon tror på den goda kapitalismen och 

att hon alltid röstat blått fram till konflikten mellan hennes företag och staden. Det är inte bara 

en ruffig lokal fylld med musikälskare som brinner för konsten. Min poäng är att det inte är 

svart eller vitt. För att musiken de debaseraktiva och gästerna håller som livsviktig ska kunna 

framföras och avnjutas på detta uppskattade sätt i åratal krävs att ekonomi och företagsamhet 

blandas in. Detta har de debaseraktiva varit mycket bra på att göra utan att deras anseende hos 

aktörer på det subkulturella fältet skadats. Det är den verkliga kvaliteten i verksamheten, som 

är så svår att sätta ord på, det är det modus som ger den sin mycket speciella karaktär (Kaijser, 

2007, s.22). Detta gör också att Debasers VD bli svårdefinierad för informanterna i 

Stadshuset.  

Telford menar att båda företagets fokusområden kan ha problem med att man ser dem som 

lättviktiga från den politiska maktens håll. Hon resonerar kring restaurangnäringen och synen 

på den. Hon menar att det är Sveriges sjätte eller sjunde största industri, sett till omsättning, 

men att den ändå inte är en ansedd näring. Telford påpekar att det inte finns någon förståelse 

för att restauranger behöver säkra omständigheter och understryker att man som 

restaurangägare vid klagomål från grannar kan ”/…/processa ihjäl sig”. Hon talar vidare om 

attityder hon stött på gentemot restaurangverksamhet: 
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”Eh…och den där så här ”jaja men lilla gumman det är ju bara en restaurang”, man ba ”ja fast 

vi omsäter 92 miljoner, det kanske inte är alla som gör”. Jag tror både att det är den och sen så 

adderar vi lite popkultur till det man ba ”Psss, shit vad lättviktigt”, liksom.’” 

Ankersjö funderade vid vårt samtal kring all uppmärksamhet som Debaserfrågan fick när 

konflikten blommade upp, och om varför just Debaser Slussen tydligen var speciellt. Bland 

annat menade han att han var av åsikten att de förtjänade sin plats i debatten och att han inte 

höll med de som menar att de borde sluta gnälla när de ju faktiskt har flera andra lokaler med 

liknande verksamhet. Inte ens i fall Debaser vore en miljonindustri ”/…/där ägarna satt och 

drack drinkar på Bahamas” tyckte Ankersjö skulle vara relevant för att anse att de borde sluta 

gnälla. Detta kan ses som en positiv tillmötesgående inställning från Ankersjös håll gentemot 

Debaser. Men problemet i resonemanget är att han missar att Debaser AB är just en 

miljonindustri. Under verksamhetsåret 2012-2013 omsatte Debaser Slussen 38 miljoner 

kronor. Hela Debaser AB omsatte 96 miljoner kronor. Här kan man misstänka att det är synen 

på restaurangbranschen alternativt populärkulturen som Telford talar om som ligger bakom 

Ankersjös felbedömning. 

Telford har vunnit flera priser för sitt arbetet: 2003 års Gulddrake som ”Årets Person” för att 

”tillsammans med sina kollegor förvandlat ett bortglömt hörn av Slussenkomplexet till stans 

mest levande musikscen. Debaser är en plats befriad från hierarkier men besjälad av utmärkt 

livemusik.” Samma år blev de Årets Nöjesförbättrare enligt Nöjesguiden. Telford blev Årets 

kvinnliga Entrepreneur of the Year i Stockholm 2012. Debasers VD har därmed skaffat sig en 

viktig position där hon både spelar rollen som en av grundarna för något populärkulturellt 

med kapital inom det fältet, men även rollen som den mycket framgångsrika kvinnliga 

entreprenören med vinstintressen i sin kommersiella verksamhet. Det är i rollerna vi spelar vi 

känner varandra och oss själva, skriver Goffman när han citerar R.E. Park. Telford är säker i 

sin roll och spelar den uppriktigt (Goffman, 1959, s.25), men är svårplacerad för sina 

motståndare när konflikten uppstår eftersom rollen kan framstå som två olika roller.  

Goffman citerar William I. Thomas: ”Vi lever med stöd av slutsatser”. Goffman säger även 

att den säkerhet som vi kan känna när vi drar slutsatser om någon baseras på olika faktorer, 

till exempel hur mycket information vi har sedan tidigare och kommer därför variera mellan 

olika personer (s.12-13). När informanterna i Stadshuset ska göra sig en bild av Telford, utan 

att möta henne, är det svårt att veta om inramningen är ett fint kontor, en restaurang eller en 

sliten rockklubb utan fönster. De har inte mycket att gå på för de har aldrig varit där. Är 

verksamheten som en miljonindustri eller en rockklubb vid Slussen, en rockkonsertlokal eller 
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en restaurang med stor uteservering? Fram till konfliktens början är detta inget problem då 

politikerna i Stadshuset har annat att fundera på än det. Telford minns hur hon alltid, fram till 

konflikten, upplevt att staden är Debasers vän och att de har mycket god kontakt. ”Jag tycker 

att vi är perfekta för staden. Vi ger massor med kultur, vi ger massor med arbetstillfällen, vi 

kostar inte en skattekrona, däremot ger vi tillbaka mycket skatt själva”. 

Kort sammanfattning: 

I analysen ovan ser vi att Debaser AB byggt upp en typ av verksamhet som har flera sidor. 

Tänker man på den som en ruffig rockklubb under en bro vid Slussen ger det en viss känsla 

och uppfattning av vad det handlar om, ser man den som ett prisvinnande kommersiellt 

företag ger det en annan uppfattning. Företaget balanserar fint mellan dessa två sidor utan att 

deras tillvägagångssätt, vare sig konstnärligt eller vinstmässigt, ifrågasätts av publiken. Det 

kan vara svårt att se helheten om man inte tar sig en närmare titt på verksamheten. Detta 

faktum gör att personen Telford blir svår att få grepp om med sin ganska ovanliga 

kombination av attribut i sin roll. Vi ska se senare i analysen att hon visar sidor som 

motparterna i Stadshuset inte räknade med och som ger ytterligare bränsle till konflikten. Det 

blir en fråga om ”växelkurser” då strider om värdet av olika typer av kapital uppstår (Broady, 

1990, s. 181). 
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Akt	  2:	  Konflikten	  
I följande kapitel analyseras informanternas berättelser om själva konflikten som startade när 

Debaser Slussen skulle stängas samt uttalanden i mejl informanterna emellan under 

konfliktens gång. Med hjälp av de analytiska ingångar jag beskrev i teorikapitlet vill jag visa 

vad som gick fel i kommunikationen och vad detta berodde på samt vad som stod spå spel för 

de olika informanterna. För att få syn på de olika informanternas verkligheter och 

utgångslägen kommer jag som tidigare att använda mig av Bourdieus begrepp kapital, 

habitus, fält och strategier. Närt jag analyserar deras handlingar och förhållningssätt gentemot 

varandra likaså, med tillägg av Goffmans begrepp framträdanden, aktör, roll, rutin, team, 

inramning/fasad för att få det symbolisk interaktionistiska perspektivet. Jag har delat upp 

analysen i fyra delkapitel: det första går igenom ursprungsproblemet, det andra undersöker 

hur den första kommunikationen såg ut i konflikten, det tredje undersöker vad fördjupandet 

av konflikten berodde på, det fjärde och sista tar upp vad media och opinionsbildning spelade 

för roller. 

Ursprungsproblemet	  i	  korthet	  
Trots att det hela tiden varit känt att Debaser Slussen en dag skulle bli tvungna att stänga igen 

så blev det en konflikt mellan politiker och klubben när det väl inträffade. Hur gick då detta 

till? Konflikten tog sin början när uppsägningen från Exploateringskontoret trillade ner i 

Debasers brevlåda och Telford kontaktade Staden. Hon önskade, bad om och ansåg rimligt att 

Debaser kunde få vara kvar i ett år till på Karl Johans Torg. Hon hade redan tidigare varit i 

kontakt med dåvarande Kultur - och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (nedan kallad 

Sjöstedt)  angående detta när det började märkas att ärendet om bygget av Slussen skulle dra 

ut på tiden. Sjöstedt hade lovat Telford att göra sitt allra bästa för att se till så att de inte blev 

uppsagda i, som Telford menar, förtid. Nu var uppsägningen ett faktum och Debasers VD 

förklarade för Staden att hon tyckte de kunde låta verksamheten vara kvar ett tag till. Det 

tyckte inte politikerna i Stadshuset. De menade att bygget behövde sätta igång snarast och att 

platsen där Debaser låg skulle komma att behövas samt påverkas av detta. Telford menade att 

staden inte kunde sätta i gång med bygget överhuvudtaget eftersom alla detaljplaner inte var 

godkända ännu. Staden svarade att de kunde det. Arbetet som påverkade Debaser Slussens 

vara eller inte vara handlade om förberedande underhållningsarbete och ledningsdraganingar. 

Dessa, hävdade Staden, kunde och behövde påbörjas omedelbart. Här började konflikten ta 

form på riktigt.  



	   28	  

Övertalningsförsök,	  taktik	  och	  ansiktslös	  kommunikation	  
Följande tre delkapitel kretsar kring vad som hände när konflikten fördjupades. Vad 

resulterade de olika aktörernas handlingar i? Vad får man syn på om man tar sig en närmare 

titt på hur kommunikationen i debaserkonflikten såg ut? Var det verkligen omöjligt att låta 

verksamheten leva kvar ett år till? Inte ens i någon form? Om inte, varför förstod inte Debaser 

det? Varför kunde inte politikerna framföra en förklaring som den andra parten godtog? Vi 

börjar med att se närmare på Telfords försök att övertala Staden och vad det ledde till. 

Interaktion och kommunikation är en förutsättning för att konflikter ska kunna lösas. Inom 

den tidiga symboliska interaktionismen hävdade George Herbert Mead med flera att konflikt 

är positivt på så vis att det rymmer möjlighet till väsentligt samtal. Han talar om 

medvetandets expansion genom konflikter och konfliktlösning (Berg, 2007, s. 167) När två 

parter med olika åsikter börjar samtala med varandra öppnas möjligheter upp. Men det kräver 

att man lyssnar på varandra och försöker förstå.  

Säker i den uppfattning Telford dittills haft om den goda kontakten med Staden, tror hon att 

det ska räcka med att snällt be dem skjuta uppsägningen på framtiden. Med den makt hon har 

till vardags på populärkulturfältet och som framgångsrik företagare och kulturentreprenör i 

huvudstaden borde detta inte vara ett problem. Omedelbart märker hon dock att det inte 

fungerar. Den speciella habitus hon har inom populärkulturfältet värderas mycket lägre i det 

politiska fältet. Den position hon har till vardags är inte till någon hjälp. Hennes fasta tro fram 

till denna punkt har varit att Debaser är något man från stadens sida vill bevara så länge det 

går, att det är en verksamhet man är stolt över. Nordin har bland annat nämnt Debaser som en 

viktig del av Stockholms kulturliv vid ett officiellt tal en gång (sannolikt tipsad av Sjöstedt, 

säger Telford vid vårt samtal). Plötsligt verkar det inte så längre. Politikerna har andra 

agendor som styr deras handlingar och inställningar till frågan. Debaser är nu bara en i 

mängden av verksamheter som ber om att få vara kvar på ställen Staden bygger på. Nordin 

säger i vårt samtal att sådana här konflikter är väldigt vanliga i ombyggnadssammanhang.  

Visst framhåller Staden att Debaser är något att vara stolt över och att det har varit mycket 

passande och fördelaktigt att de debaseraktiva har kunnat utnyttja den speciella lokalen fram 

till Slussens ombyggnad. Men utöver det är det andra intressen som styr politikernas 

agerande. Att sätta sig in i denna verksamhet på ett djupare plan är inget någon av dem 

planerar att göra. Båda parter i konflikten besitter olika typer av makt, men i det här fallet, i 

en strid mot populärkulturell makt, har det ekonomiska och politiska fältet störst. När Telford 

inser att hennes typ av kapital inte är värt något börjar hennes övertalningskampanj. Hon 
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måste värna om värdet på hennes eget kapital. Någon måste förklara för staden att de håller på 

att begå ett misstag, och vem passar bättre för det uppdraget än Debasers egen VD? Hon har 

ju också sin position som grundare av en framgångsrik kommersiell verksamhet. Inför sitt 

eget team och allmänheten vill Telford troligtvis också visa att hon ändå har tillräcklig makt 

att få politikerna på sin sida. 

Hur får man då någon att göra som man själv vill? Hur förmedlar man en bild av sig själv till 

någon så att denna blir positivt inställd? Hur lyckas man få någon över på sin sida? Svåra 

frågor. Det handlar om taktik och strategier. Du kan handla snabbt och på känslor, vilket kan 

få förödande konsekvenser vid en infekterad konflikt. ”När en individ konfronteras med andra 

individer finns det som regel alltså ett eller annat skäl för honom att styra sitt handlande så att 

det överför till de andra ett intryck som ligger i hans intresse att överföra.”, menar Goffman 

(1959, s. 13) Du kan fundera länge innan du beslutar dig för hur du ska framställa dig själv, 

vilket kan leda till framgång - eller misslyckas. Allt beror på hur ditt framträdande tas emot av 

den andra parten. 

 I konflikten som den här studien fokuserar på möts aktörerna nästan aldrig ansikte mot 

ansikte. Det innebär att det som Goffman kallar inramning och personlig fasad går förlorad 

när aktörerna gör sina framträdanden via mejl snarare än framför varandra i direkt interaktion.  

Vid ett möte i samma rum uppstår en situation där interaktionen kan definieras som 

”/…/individernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera när de 

befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro” (Goffman, 1959, s.23).  Det blir ett 

kontinuerligt utbyte av varandras uttryck och ett kontinuerligt påverkande av varandra så 

länge interaktionen pågår (Berger & Luckman, 1966, s.29).  Ingen av politikerna kommer 

dock och hälsar på Telford på Debasers huvudkontor, Telford träffar endast Ankersjö vid ett 

enstaka tillfälle i Stadshuset (vilket jag återkommer till nedan). Det finns ingen rekvisita att 

lägga märket till när parterna ska bilda uppfattning om varandra. Den personliga fasaden som 

Goffman talar om får sig också en törn vid konfliktens kommunikationssätt. Eftersom 

parterna aldrig möts kan de inte basera några uppfattningar på utseenderelaterade faktorer 

eller sätt att röra sig. Detta kan vara både bra och dåligt. Riskerna med att aldrig mötas kan 

vara att fördomar bara ligger kvar och aldrig motbevisas. Framför allt kan missförstånd 

uppstå när man inte hör den ton en person uttrycker åsikter med. Å andra sidan kan inramning 

och fasad också väcka onödiga fördomar. 

 Under konfliktens gång blir Telford tvungen att, vid sina framträdanden via mejl för att 

övertala motparten, vara personlig, berätta mycket om sig själv, sina åsikter och ambitioner 
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för att de ska få någon bild av hennes personliga fasad och en inramning överhuvudtaget. 

Men eftersom hon inte gör detta medvetet så sker det till liten grad. 

Vid en närmare titt på innehållet i mejlen mellan Telford och Staden kan vi dock se att de mer 

ingående och riktigt personliga formuleringarna inte börjar ta form förrän senare i konflikten, 

eller åtminstone längre fram. Från början utgår Telford ifrån att en kort beskrivning av vem 

hon är samt själva läget ska räcka. I hennes första mejl till staden med Nordin i spetsen 

påpekar hon att Nordin själv nämnt Debaser i ett officiellt tal, hon påpekar att Debaser 

Slussen funnits på platsen i 11 år, nämner hur många band som spelat där per år samt att de 

inte motsätter sig en uppsägning i sig. Hon förklarar sedan att de däremot motsätter sig ”/…/å 

det skarpaste” den tidpunkt för uppsägning som staden valt, eftersom den juridiska processen 

kring Slussens ombyggnad drar ut på tiden. Sist i mejlet önskar hon att de funderar en gång 

till på Plan B, ”Trots att jag tror mig veta att jag talar för döva öron”.  

Detta är hennes första taktik för att vinna stadens medlidande och förståelse samt 

förhoppningsvis få dem på sin sida. Goffman menar att en aktör har ett mål vid sitt 

framträdande hur hen vill framstå inför publiken. För att nå det målet måste kontroll tas över 

publikens reaktionsbetingade behandling av aktören. Den kontrollen tas genom att påverka 

hur situationen definieras av dem. Detta görs genom att få dem att självmant handla enligt 

aktörens plan. Men Telford gjorde redan här det som är ett av de drag som kom att irritera 

politikerna mest: hon blandade in Slussen plan B. Omedelbart förvandlades Telford från en 

oskyldig rockklubbs-VD till en motståndare i en viktigt och omdebatterad politisk fråga.  

I svaret Telford får från staden kommenterades dock inte detta. Där står att de håller med om 

att det inte råder någon tvekan om att Debaser är ”/…/en omtyckt och viktig aktör i 

Stockholms musik - och kulturliv”. Staden anser att sedan klubben etablerades så hade platsen 

vid Slussen blivit mer levande. De har förståelse för att Telford vill vara kvar i lokalerna så 

länge som möjligt. Sedan förklaras att längre än till september, som uppsägningen sade, kan 

de emellertid inte få vara kvar eftersom arbetet som kommer att påverka klubbverksamheten 

redan påbörjats. Framåt oktober bedömer staden att påverkan kommer att vara så stor att det 

inte är lämpligt att bedriva verksamhet på platsen. 

”Både individuell och kollektiv handling skapas genom att aktörerna tolkar situationen, 

snarare än genom att yttre drivkrafter utlöser visst beteende hos individerna.” (Berg, 2007, s. 

156). Allt som händer i konflikten påverkar nästkommande handling från de inblandade. 

Telford nöjer sig inte med svaret hon får. Hon tror helt enkelt inte på uppgifterna om 
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arbetsplanerna på Slussen. Detta beror på att hon är insatt i frågan och aktivt stöder Plan B. 

Hon har helt andra uppgifter som säger att detta inte är möjligt att påbörja förrän alla domar är 

på plats. Hon vill att staden ändrar sitt beslut. Hon fortsätter mejla för att övertala och 

använder ofta långa och många argument som grundar sig i de ofärdiga planerna i 

Slussenbygget. Det är långa mejl som går in på detaljer i ombyggnadsprocessen. Staden 

dröjer med sina svar. Resultatet av den ickehandlingen är att Telford blir argare och argare 

och känner att staden vänder henne ryggen.  

En annan typ av bemötande från politikerna, kanske annat ordval skulle räckt, hade orsakat ett 

annat beteende från Telford. En annan attityd i mejl och val av andra argument från Debasers 

sida hade kunnat grunda för en annan typ av förståelse från staden. Kanske hade Telford inte 

fortsatt att blandat in Slussenfrågan till så stor del i sina mejl om hon fått en annan typ av 

svar/snabbare svar från början. Hon gör det på grund av att hon bedömer att hon måste 

förklara för politikerna något hon upplever att de inte verkar se. När de inte ens kommenterar 

det förstärks denna uppfattning. Hon gör det också för att hon drar slutsatser, utan att träffa 

personerna, av deras roller och tolkar deras framträdanden som att de förstår slussenämnet 

mer än förklaringar som skulle kunnat kretsa kring populärkulturella värden. Staden reagerar 

med att uppfatta det som att de har vitt skilda åsikter och ståndpunkter och att Telford nu gått 

in på att diskutera något mycket större än bara Debaser. Utifrån kan det se ut som typiskt 

maktbeteende: titta de bryr sig inte. Men varje handling är en reaktion och en tolkning av en 

annan. 

Nordin minns hur han uppfattade läget: 

”Men sen kom det ju in, som jag tror komplicerade vår kommunikation tillbaka eller 

alltså inte komplicerade, men att vi nådde fram. Det var när man tittade på mejlen så var 

det inte bara ”Låt Debaser vara kvar” utan det blev också ”Plan B” och att man började 

argumentera för en annan lösning på Slussen. Och dom frågorna blandades ihop där och 

det kanske också gjorde det svårare med kommunikationen från vår sida.” 

Nordin upplever att det blev svårt att kommunicera med Debaser när slussenfrågan blandades 

in. Att diskutera den typen av frågor med någon som egentligen representerar ett helt annat 

fält blev komplicerat. Nordin bemöter i stället Telfords argument i min intervju och förklarar 

hur man brukar göra från politiskt håll med den här typen av stora infrastrukturella 

ombyggnader. Han menar att alla domar inte alltid har fallit när man börjar projekten och 

exemplifierar med bygget av Bottniabanan. Nordin hävdar att man hade byggt en bra bit av 



	   32	  

banan innan de sista vattendomarna om vattenregleringen var klara. Han menar att man börjar 

med att ha tillåtighet på projektet men att anpassningar tillkommer. Telfords uppfattning att 

precis allt måste vara klart innan start stämmer inte, enligt Nordin. 

Om detta råder helt klart olika uppfattningar. Vem som har mer rätt än någon annan finns inte 

plats att reda ut här. Det som kan sägas om saken är ändå att om Nordin hade kunnat 

kommunicera denna ståndpunkt till Debaser på ett sätt som fick dem att tro på det/förstå det 

hade kanske diskussionerna kring uppsägningen av Debaser tagit en annan riktning. Men 

staden verkar ha ansett att det fick duga med ungefär samma svar hela tiden: vi uppskattar er 

verksamhet men nu måste den bort. Vilket i sin tur orsakade fler mejl från Telford som inte 

gav sig.  

I Stockholms stadshus hade under perioden för konflikten Alliansen majoriteten. Under mina 

intervjuer spekulerar Gelin och Telford i huruvida en röd/grön majoritet hade hanterat ärendet 

annorlunda. Deras tankar handlar om att det sitter djupare i de röda rötterna att värna om 

kulturfrågor och att säkert flera av de politikerna som i skrivande stund just fått majoriteten i 

Stockholm varit på Debaser till skillnad från de Allianspolitiker som hanterade 

debaserkonflikten. Gelin nämner ett antal S- och V-politiker som han vet varit där, var 

stammis eller bara över lag enligt honom antagligen har bättre koll på ”Debban” i jämförelse 

med Nordin och Sjöstedt. 

I dessa uttalanden vilar en uppfattning om att kulturella frågor, och då i synnerhet 

populärkulturella sådana, ofta ligger närmre hjärtat hos människor med åsikter mer åt vänster 

än höger. Eventuellt skulle dessa personer ha kunnat ha en annan förståelse för Debasers 

verksamhet. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att de låtit verksamheten vara kvar längre. 

Men kanske hade deras kunskap om det populärkulturella fältet och värdesättande av det 

samma gjort att de bemött Telford på ett annat sätt.  Detta förutsatt att hon inte argumenterat 

med hjälp av att beskriva sina blåa sympatier, som vi ska se nedan. Återigen ser vi att en 

handling förorsakar en annan i interaktionen.  

Det finns i synnerhet en viktig aspekt som aldrig kommuniceras till de debaseraktiva från 

Stadens håll under konflikten: Oavsett politisk färg eller hur insatt en politiker är i kulturella 

frågor så är den ursprungliga orsaken till att Slussen måste rustas upp alternativt rivas och 

byggas om något som sittande majoritet måste ta sitt ansvar och styra upp. Ingen folkvald 

politiker vill ha på sitt samvete att det tog för lång tid och att det ledde till någon form av 

missöde. Larsson förklarade hur han i sitt arbete tänker kring detta: 
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 ”Vi har en avbördning av Mälaren som måste ordnas upp, vi behöver ha fem gånger 

bättre avbördning vid Slussen för att inte den ska svämma över. Och just nu ser vi vad 

som händer i Norge och på Västkusten:  det regnar. För tio år sen hade vi bara ett par tio 

centimeter från att det skulle rinna ner i tunnelbanan. Alltså allt det här måste vi ta 

ansvar för och då kan man inte hålla på och säga till en kommersiell aktör att ”ja, vi 

väntar tre månader till eller vi väntar ett halvår till” eller så.” 

Larsson förklarar nu, i efterhand, att det inte vore ansvarsfullt att inte påskynda ombyggnaden 

av Slussen och att Staden måste ta det politiska ansvaret. Ur Larssons perspektiv står hans och 

Alliansens förtroende på spel. De vågar inte chansa utan vill få bort all verksamhet kring 

Slussen på en gång så att man så snart som möjligt kan sätta i gång med arbetet där. Telford 

tolkar detta enbart som att man avsiktligt stänger ner allt liv kring Slussen så att det blir en 

död, farligt och sliten del av staden som befolkningen då fort kommer att vilja ha upprustad. 

Detta för att de sittande politikerna vill vara de som byggde det nya Slussen. Hon pratar om 

mutor och annat olagligt spel som hon menar att Staden ägnat sig åt för att få bygget i gång.   

Att Telford blandar in slussenfrågan i debaserfrågan är såklart oundvikligt, som jag tidigare 

påpekat, eftersom det är den som är själva anledningen till uppsägningen. Men hon har 

givetvis ett val att lägga tyngdpunkten där när hon argumenterar eller inte. Denna taktik kan 

ses som ett försök att förklara för politikerna med sakfrågor de känner till. Hon lägger åt sidan 

argument som att Debaser är ett kulturarv som de bör behandla med största försiktighet. Den 

populärkulturella inriktningen och attityderna kring den gör sig påmind här. Telford väljer att 

inte gå in på det spåret. I stället lägger hon störst vikt vid två saker: slussenfrågan samt 

Debasers värde som företag. Hon försöker även efter ett tag vinna förståelse genom att vara 

personlig och berätta om sig själv. ”Jag ser jättemycket ifrån företagarperspektiv också vilket 

jag har lyft upp mycket vilket ja, kanske förblindar dom lite från den kulturella delen då”, 

säger Telford i min intervju. Vad hon pekar på är att hon i konflikten valde att prata med 

politikerna om de delar hon trodde att de skulle förstå. Hon utgår ifrån att det inte är de 

kulturella bitarna i sakfrågan. Kanske vill hon till och med förblinda politikerna lite från det 

kulturella, just för att få dem över på sin sida. Att anpassa både orden i sig och informationen 

till mottagaren för att nå dit man vill menar även Bjälesjö var viktigt för Rockparty. Idéer 

måste framställas på ett visst sätt: ”Genom åren handlade det om att på ett så tydligt sätt som 

möjligt förklara och ibland ”översätta” den lokala nyttan i olika verksamheter och aktiviteter”. 

(2013, s.84) 



	   34	  

När Telford författar sina mejl till allianspolitikerna är det alltså inte populärkultur hon talar 

om. Hon gör inga försök att utbilda dem i ett fält som är så komplext. I stället försöker hon 

översätta det viktiga och storartade med Debaser till ett språk hon tror att de förstår: 

”Jag är född med blå åsikter. Jag vet inte var de kom ifrån, min familj och hela släkten 

var knallröda. Förmodligen hör det ihop med att jag också föddes till entreprenör, och 

tidigt avskydde kommunismen och trodde på en god kapitalism och individens egna 

ansvar. Uppenbarligen har jag alltid röstat på det borgerliga blocket, jag har även varit 

stor förespråkare för Alliansen”. (ur mejl från Annelie Telford till allianspolitikerna 25 

september 2013) 

Sedan vidare i samma mejl skriver Telford om hur mycket Debaser Slussen omsatte under det 

senaste året, vad hela Debaser omsatte, hur mycket som betalades ut i lön på Debaser Slussen 

inklusive arbetsgivaravgifter och moms. Hon understryker att de köpt mycket varor och 

tjänster av andra företag. Hon avslutar med att påpeka att de erbjudit staden mängder med 

musikkultur som inte kostat Staden en krona men däremot givit Staden stora intäkter.  

Framträdandet som Debaser behöver visa upp för staden är en annan än den de visar upp för 

sina gäster och publik. Och Debaser är ett företag som har kapaciteten och förmågan att kunna 

göra detta, precis som Rockparty var i Hultsfred. Men givetvis kan valet av taktik ändå bli fel. 

Stadens reaktioner blir inte som Telford tänkt. Den upplevda ignoransen från staden gör 

henne arg och besviken och mer och mer envis att få igenom sina önskemål. Men Telfords 

försök att få förståelse genom att förklara vem hon är och framställa sig som en person med 

lika värderingar och politisk åskådning fungerar ändå inte. En anledning är att politikerna 

slutat lyssna på grund av alla argument om Slussen plan B, en annan är att mejlen ofta inte når 

den person hon tänkt. Nordin berättar att han läste många mejl under konflikten (Debaser 

uppmanade folk via sin hemsida att mejla Nordin) men att man i hans jobb inte läser alla mejl 

utan att man har hjälp med sådant. Ankersjö påpekar även han att man som politiker har 

mycket korrespondens och att man har folk som skriver åt en. Med andra ord är det mycket 

sannolikt att alla ord från Telford, alla nyanser i hennes ordval och så vidare aldrig nådde 

fram för att kunna göra den nytta hon hoppats på. 

Ur Telfords synvinkel, och sannolikt även i Stadens, stod parternas goda samarbete på spel. 

För Telford var detta samarbete och goda kontakt viktig som den entreprenör hon är. Den var 

även viktig för staden men inte till samma grad, på samma sätt eller lika tydligt. För 

politikerna i Stadshuset stod deras trovärdighet som kunniga politiker på spel. Debaserfrågan 
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blev i och med plan B-inblandningen glödhet och svår att handskas med. Hur skulle det sett ut 

om Staden låtit en anhängare och förespråkare av plan B få sin vilja igenom?  

Kort sammanfattning: 

Vid en analys av den taktik Telford argumenterar med ser vi att denna snabbt ställer till 

problem i konflikten. Detta oavsett om hon har rätt i det hon säger, eller ej. Politikerna 

uppfattar hennes roll som problematisk och har besvär med att veta hur de ska hantera 

situationen. Hon spelar inte rollen som den rockklubbs-VD med hjärtat i det populärkulturella 

fältet som de först trodde att hon var. Hon är i stället en motståndare i en het politisk fråga. 

Men självsäkerheten i hennes framträdande kommer sig av att hon till vardags har mycket 

makt i sitt fält. Omedvetet strider hon alltid för att behålla och förhöja värdet på det kapital 

som hennes team innehar tillsammans. I det fält hon nu ger sig in på har hon det däremot 

ingen makt. Det blir mycket tystnad från Stadens håll, i stället för förklaringar likt de som 

uppkommer vid mina intervjuer. Varför är svårt att veta exakt genom empirin i denna studie. 

Kanske tycker de inte att det är viktigt. Kanske förstår de inte vikten av konflikten. Kanske 

har de något at dölja. Telford får därför göra sig en bild av politikernas roller, inramning och 

rutiner utan att ha mycket att dra slutsatser kring förutom en idé om hur allianspolitiker i 

Stockholms Stadshus värderar popkultur- och restaurangbranschen. Hennes gissningar om 

Staden blir konspiratoriska. De fakta hon har att dra slutsatser av handlar om illa skötta 

förhandlingar om slussenbygget, mutor och ej godkända planer. Parterna får genom den 

bristande kommunikationen ingen förståelse för varandras perspektiv och varje handling, eller 

icke-handling, påverkar nästa.  

Ilska,	  besvikelse	  och	  ansiktslös	  kommunikation	  	  
I detta delkapitel undersöks varför konflikten fördjupades snarare än förbättrades. Genom att 

se hur aktörernas handlingar och tolkningar av handlingar påverkar påföljande beteenden ur 

en interaktionistisk synvinkel.   

Herbert Blumer ställer sig emot den strukturfunktionalistiska teorin där individerna placeras i 

en struktur som står över dem och där de drabbas av olika personlighetsegenskaper och spelar 

färdiga roller (Berg, 2007, s.156). Inom den symboliska interaktionismen menar man att 

beteenden och roller skapas människor emellan, genom sociering (2007, s.152). Allt är en 

process och reaktion och inte en statisk orubblig struktur (2007, s.156). Under 

debaserkonfliktens gång ändras Stadens bild av Telford och ju längre konflikten pågår desto 

mer arg och besviken blir debaser-VD:n varje gång hon får eller inte får någon reaktion. 
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Telford tolkar stadens handlingar som att de faktiskt inte bryr sig. Hon säger under vårt 

samtal att det gick så längt så att hon tillslut kände att hon började hata Stockholm. Staden 

som hon älskar och håller som den bästa i världen var inte hennes vän längre. Hon som i över 

tio år varit en av de drivande i ett företag, mitt i centrala Stockholm, som erbjudit massor av 

arbetstillfällen, hållit staden med massor med uppskattad kultur, som haft en kritvit ekonomi 

och som har fått många artister och DJ:s att starta egna företag för att kunna fakturera och 

som bidragit till att det slitna Slussenområdet hållits levande och ofarligt på kvällstid. Hon 

kände sig trampad på och ansåg att hon förtjänade ett väldigt mycket bättre bemötande än det 

kalla, upprepande mantra hon upplevde från politikerna.  

Telfords ilska och besvikelse på staden mot slutet av konflikten är inget hon försöker dölja, 

snarare tvärtom. I mejlen till politikerna blandas välformulerade fakta och argument med 

känslosamma utfall. Hon använder vid flera tillfällen ganska hårda formuleringar som 

givetvis kan uppfattas som provocerande för mottagarna. Hon använder även strategier för att 

understryka värdet på sitt eget kapital. Politikerna har minsann ingenting med Debasers 

framgång att göra, de är odugliga på området. Några exempel (OBS! tagna ur sitt 

sammanhang) 

”Det är därför med sorg i hjärtat jag konstaterar att Stockholms stads nuvarande 

ledning, har omöjliggjort att jag lägger min röst på er igen, och att era usla 

opinionssiffror till och med gläder mig, för att jag tycker att ni är värda dem” (Mejl från 

Telford , 2013) 

”Allt ni har gjort har varit att sola er i vår glans när det passade, och sedan inte lagt två 

ynka fingrar i kors, för att se till så att vi kunde vara kvar i lokalerna så länge som det 

hade varit möjligt. Er självbild är skrämmande.” (Mejl från Telford, 2013) 

En person som aldrig träffat Telford och inte har någon uppfattning om hennes personliga 

fasad och sätt att tala kan inte veta genom att läsa detta om hon uttalar det med hård ton och 

höjd röst. Hon är uppenbart arg, men skriker hon eller är hon sansad? Som alltid går det att 

läsa in precis vilken ton som helst i ett mejl. Det är också lättare att vara hård mot någon du 

inte ser och kanske aldrig har träffat eftersom denne inte framstår som lika verklig som om 

hen stod framför dig. Alla andra typer av situationer där vi relaterar till en annan person är 

avlägsna, fjärrstyrda, jämfört med ”face-to-face” - situationen, menar Berger och Luckman 

(Berger & Luckman, 1966, s. 29). Inte alla vågar säga exakt vad de tycker till någon som 

sitter mitt emot dig. Till och med i telefonen, där rösten utgör en dimension till, kan detta vara 
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svårt.  I ett brev eller mejl är det lättare. På gott och ont. Med detta inte sagt att Telford skulle 

ha sagt precis samma sak i en direkt interaktion. Poängen är att hon då kanske gjort det i en 

annan typ av ton än den som skulle kunna läsas in i mejlen. Till exempel en lugn och bestämd 

ton. En arg ton kan ofta få motståndaren att hamna i försvarsställning i stället för på ens egen 

sida. 

Från politiskt håll dök ett och annat mejl upp som Debaser i sin tur blev mycket provocerade 

av. Till exempel: ”Nu har vi facit (so far) Slussen får börja byggas, alltså kanske det är ok att 

flytta på Debaser? Bara en fråga har inte Debaser fått ersättningslokaler vid Hornsgatan?” 

(Mejl från person i Moderaterna i Stockholm, 2013) 

Detta är provocerande för Debaser på ett helt annat sätt än hårda, arga, formuleringar. För det 

första framstår mejlförfattaren som dåligt påläst eftersom inget Debaser ligger på Hornsgatan 

(dock i närheten av) men det var själva frågan i sig som fick Telford att använd arga versaler i 

sitt svar: 

”Den andra frågan gällande om vi har FÅTT ersättningslokaler är ändå värst, särskilt 

med tanke på att vårt eget Kulturborgarråd ställde samma fråga i samband med 

invigningen av Debaser Hornstulls Strand. NEJ VI HAR INTE FÅTT NÅGRA 

ERSÄTTNINGSLOKALER!! Vi har köpt dem precis som vanligt. Vi betalade 10 

miljoner kronor för att ta över rätten till verksamhet i lokalerna vid Hornstulls Strand. 

10 hårt ihopslitna miljoner. Så kom inte och tro att NI har någon som helst promille i 

vår verksamhets existens eller framgång.” (Mail från Annelie Telford till 

Allianspolitiker i Stockholms Stadshus 2013-09-30) 

Staden har ingen aning om Debaser fått eller köpt sina lokaler, de vet inte ens var de ligger. 

Detta kan verka nonchalant och drygt i diskussionen men Telfords val av svar tyder ändå på 

att hennes uppfattning om Debasers makt är orubblig och oskadd: hon talar om för Staden att 

de inte har någon del i framgångssagan om Debaser.  

”Kapitalet är ett socialt förhållande, dvs. en social energi som varken existerar eller 

producerar sina effekter annat än inom det fält där det produceras och reproduceras 

(Bourdieu, La distinction, 1979, p.127)” (Broady, Kapitalbegreppet som 

utbildningssociologiskt verktyg, 1998, s 16 ). Men samtidigt kan båda parter här sägas tillhöra 

maktens fält. Bourdieu menar att relationer mellan kapitalarter är föränderliga. Hans begrepp 

konvertering syftar till möjligheterna en person med en viss kapitalart har att skaffa sig 

kapital inom ett annat fält, ofta med hjälp av den befintliga kapitalarten. Via sin ställning som 
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välkänd och framgångsrik arrangör av livemusik blir Telford allt mer politisk i sina mejl ju 

längre konflikten fortskrider. Men hon kan aldrig genom detta förfarande samla på sig lika 

mycket symboliskt kapital inom politiken som politikerna i konflikten. Vi ska dock se i nästa 

delkapitel hur Telford ändå är outtröttlig och dessutom bra på att bilda opinion. 

Kort sammanfattning: 

Situationen fortsätter att förvärras när tonen i mejlen blir hårdare och faktafel cirkulerar. 

Telford försöker värna om sitt kapital på olika sätt, men motståndarna är bara förvirrade av 

hennes olika roller.  

Media	  och	  opinion	  
Detta delkapitel handlar om medias och opinionsbildningens del i konflikten. De båda 

parternas uttalanden om detta samt citat från media analyseras. Hur förhöll sig parterna till det 

som rapporterades ut till allmänheten och vad gjorde de själva för att bilda opinion? Här är 

fältbegreppet och kapitalbegreppet återigen relevant. 

Bourdieu menar att kapital ständigt är föremål för strider. ”Grupper (klasser, klassfraktioner, 

yrkesgrupper, familjer) utvecklar strategier för att bevara eller öka värdet av sina egna 

innehav, och för att förhindra andra sociala grupper vilkas kapitalinnehav har en annan 

sammansättning att göra det samma” (Broady, 1990, s, 181) Informanterna från det politiska 

fältet väntade sig kanske inte den typen av brinnande engagemang från Debaser som Telford 

visade. Hon är mycket väl påläst i Slussenfrågan och bemöter politikernas ständiga 

påståenden om att bygget måste påbörjas med ingående förklaringar om varför detta inte 

stämmer. Det blir uppenbart att hon inte bara kan sitt populärkulturfält och är en driftig 

arrangör. Hon är också en envis opinionsbildare. Hon är någon man kan räkna med att få svar 

på tal ifrån i den här typen av fråga. När hon enkelt kommunicerar med sina anhängare via 

Debasers hemsida, bildar opinion och får 22.000 namnunderskrifter på sin protestlista är hon 

en representant från ett annat fält som gör sig hörd och vi ser att i diskussionen blir det inte 

längre självklart vems kapitalart som ska värdesättas högst. Det blir en kamp om 

växelkurserna (Broady, s.181) Den imponerande namninsamlingen visar vilket stort stöd 

Debaser har från publiken. Publiken är också gissningsvis mestadels röstberättigade personer 

bosatta i Stockholm. Detta tål att tänkas på från politikernas sida. 

De debaseraktiva vill kunna komma med glädjebeskedet till sina publik via sin hemsida att de 

vunnit striden och fått uppsägningen framskjuten. Men detta händer aldrig. Telford blir aldrig 

den hjälten, den här gången. Men ett litet hot i det politiska klimatet, med valet som närmar 
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sig, blir hon. Med den makt hon har hörs hon i media och bland kulturfolk och det hon har att 

säga om Alliansen i Stadshuset är inte positivt.  

Mina informanter i Stadshuset talar om hur ovanligt det är att en verksamhet får så mycket 

utrymme i media och så mycket svar på mejl till politiker vid den här typen av händelser.  Ser 

man Debaser som vilken verksamhet som helst kan det tyckas förvånande att de lyckades få 

den uppmärksamheten. Det är däremot inte konstigt om man väger in den populärkulturella 

inriktningen, den i sammanhanget ovanligt stora framgången och, som journalisten Fredrik 

Strage påpekade i en krönika strax före nedläggningen: det viktiga kulturella arvet. Strage var 

i sin krönika mycket kritisk till stadens agerande. Han underströk misslyckandet i 

slussenprocessen, pekade på Debasers viktiga roll som kulturförmedlare, beskrev klubben 

som en viktig del av det svenska kulturarvet och gjorde en jämförelse med hur man behandlar 

annan typ av kultur: Operan renoveras för två miljarder kronor, men en viktig rockscen är 

man inte redo att skjuta till några miljoner för att rädda. ” (Strage, 2013. www.dn.se/kultur-

nöje)  

I samma krönika påpekar Strage också precis det som den populärkulturellt oinsatte inte inser:  

”Debaser har betytt tusen gånger mer för Stockholms status som rockmetropol än alla 

meningslösa arenabyggen (med sin hopplösa akustik är Friends Arena för övrigt ett 

inverterat Debaser: alla band blir sämre). Till skillnad från dessa skrytiga hockeylador 

har man inte heller fått, eller begärt, några bidrag.” 

Vad Strage säger är att beslut fattade av personer utan kunskap om hur man skapar ett gott 

populärkulturellt klimat har resulterat i att Staden slösat en enorm mängd pengar på byggen 

som inte behövs i det avseendet. Det är alltså en politisk fråga som aktörer på det ekonomiska 

och politiska fältet borde bry sig om. Detta är relevanta argument som de debaseraktiva kunde 

ha inkluderat/fokuserat på i sina framträdanden. Det hade kunnat vara en effektivt strategi att 

slå vakt om den värdefulla kapitalarten de har.  

Det var mest populärkulturell media som brydde sig om att skriva om debaserkonflikten. 

Nöjesguiden, Allt om Stockholm, DN:s kulturskribent Fredrik Strage med flera skrev flertalet 

gånger om konflikten när den pågick. Samtliga stod på Debasers sida mot Staden. Eftersom 

Debaser även hade starkt stöd bland sin publik, artister och personal så förekom också 

konflikten och ställningstaganden i sociala medier. Ett exempel: 

”Igår spelade vi på Debaser Slussen. Giget var en stödspelning för att rädda Debaser 

från att behöva stänga i förtid. Vi gillar Debaser så vi skrev en låt som vi körde live 
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igår. Vårt bidrag till att stoppa processen med nedstängning i förtid Vi bad publiken 

filma så Debaser kan skicka vidare till politikerna för att påverka! Blir spännande att 

följa upp!” (Bandet Tiger Bells hemsida. 2013, www.tigerbell.com)  

I detta inlägg finns ett hopp om att protesterna ska hörsammas. När det bara är en månad kvar 

till stängningen har anhängarna inte givit upp. Detta hopp syns också under sommaren i 

media:  

”Det finns initiativ för Debaser Slussens bevarande (i alla fall för en längre tid), bland 

annat en protestlista man kan skriva under här. Du kan också skicka ett mail till 

Stadshuset och Sten Nordin på sten.nordin@stockholm.se.” ( Lundberg, 2013. 

www.nöjesguiden.se) 

Politikerna anser att Debaser fick ovanligt mycket media och bemötande. Debaser, å sin sida, 

anser att det var skandalöst lite. Det blir tydligt att de inte ser på saken från samma håll. 

Telford upplever att även media vänder henne ryggen och berömmer politikernas kompetens i 

att manipulera de enligt henne okunniga journalisterna. ”Jag fick liksom sitta och utbilda 

journalist efter journalist ”. Att detta var en skandal i sig håller Mathlein med om.  

”Media var extremt frustrerande. Vi upplevde att de inte var tillräckligt pålästa i alla turer 

kring hur det funkar med domslut osv. De ställde inte rätt frågor, vi upplevde att de lät de 

styrande politikerna komma undan med halvsanningar.” säger Mathlein 

När Mathlein talar om domslut är hon återigen inne på frågorna kring slussenbygget, vilket 

visar att det var själva kärnargumentet i konflikten. Telford skickade som ett av de sista 

försöken att rädda Debaser Slussen ut ett långt mejl till ett flertal seriösa journalister för att se 

om någon ville ta på sig att skriva om detta en gång för alla. Hon förklarade vad som hänt, 

med tonvikt på slussenombyggets händelser. Hon förklarade vad hon själv försökt göra.  

”Inget tyder dock på att några protester hjälper, vilket vi inte heller hade förväntat oss. 

Dock hade vi hoppas på att någon journalist skulle titta på hela frågan på ett mer 

djuplodande sätt än vad som hittills har skett. Vi på Debaser kan inte driva den här 

frågan om vad kommunen egentligen håller på med. Dels har vi andra uppdrag att sköta, 

men framför allt är vi uppenbarligen inte trovärdiga på det sätt som journalister är, 

dessutom är vi part i målet. 

Vid det här laget har Telford förstått att hennes populärkulturella position inte hjälper i denna 

fråga, hur irriterande hon än upplever att det är. Hon ber om hjälp från trovärdiga journalister. 
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Ingen nappar. Kanske är det, som Gelin säger, att nu är folk så trötta på det utdragna 

slussenbygget och dess turer hit och dit så de tänker ”Kan dom inte bara bygga nåt!”. 

Journalisterna vet eller tror därför att detta inte lockar läsare. Eller så tyckte en del journalister 

att debaserkonflikten var tillräckligt omskriven som det var.  

Som tidigare påpekats så skrevs det ju även en hel del på sociala medier. De debaseraktiva var 

bra på att bilda opinion, vilket även understryks av flera av mina informanter i Stadshuset. 

Opinionsbildningen skedde främst via Debasers egen hemsida. Där uppdaterade intresserade 

anhängare kontinuerligt, där uppmanades att mejla Nordin vad man tyckte, där startades 

namninsamlingen som kom att bestå av ca 22 000 namn.. Namnlistan med protester mot 

stängningsdatumet ville Telford överlämna till Nordin och begav sig till Stadshuset. Men där 

fick hon inte träffa Nordin utan blev istället erbjudanden att lämna den till Larsson. Larsson 

talar om detta i min intervju med honom: 

”Och Telford och Debaser säger ”nej, det duger inte. Vi vill bara lämna det till Sten 

Nordin” och valde i stället att överlämna det till Thomas Rudin, på Socialdemokraterna. 

Så det dög inte att Exploateringsnämndens ordförande, borgarrådet Larsson…dyker 

upp, utan dom skulle lämna det till Sten Nordin den dan. Så det kan man ju fråga sig 

varför dög inte det? Jo därför att det skulle inte ha varit samma opinionsbildande 

effekt”. 

Detta är en rimlig analys av Larsson. Att Debaser var ute efter att skapa opinion var inte 

någon hemlighet med tanke på deras hemsideuppdateringar under konflikten. Även Nordin 

kommenterar detta vid intervjun och säger att namninsamlingar är ett klassiskt sätt att bilda 

opinion på för att visa att man har folk med sig.  

När ryktet att debaserfolket inte fått träffa Nordin nådde deras förväntansfulla anhängare 

späddes känslan av att Staden inte brydde sig på. För den som inte vet exakt hur olika 

positioner och borgarråd med mera fungerar i stadshuset kan det verka som att ordförande i 

exploateringsnämnden inte är lika mäktig som finansborgarrådet.  

Staden tycker att Telford fick uppmärksamhet i media, att uppmärksamheten hon fick var i 

stort sett alltid till hennes fördel och hon var en bra opinionsbildare. Varför var inte staden då 

mer intresserad av att kommunicera ut sin egen ståndpunkt till folk? De var inte nämnvärt 

aktiva i att uttala sig i media av eget initiativ. Det kan tolkas som att de trots allt inte upplever 

att de har lika mycket att förlora, inte inser vad de har att förlora eller att de tror att mer 

uppmärksamhet i media kring ämnet bara är dåligt för Staden. Larsson säger i vårt samtal att 
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de från Stadens sida ändå försökt informera brett genom media och genom sin hemsida om 

slussenbygget. ”Men det är klart vi når ju inte alla deras kunder och gäster” (syftar på 

Debaser). 

 Nordin funderar vid vårat samtal: 

”Nä men det är klart man tänker alltid efteråt ”kunde vi ha gjort mer?” Nu hade det väl 

kanske inte varit så lätt för oss att nå deras publik. För det är klart, det kom ju ut i media 

och då kommenterade vi ju via media. Då var det ju mer Joakim Larsson då som gjorde 

det och tjänstemännen. Så att eh…för dom som mejlade hade ju en bild av att staden var 

fyrkantig helt enkelt.” 

Kort sammanfattning: 

Möjligt är att staden inte insåg förrän det var för sent att konflikten kring just verksamheten 

Debaser Slussen inte påminde om vilken ombyggnadskonflikt som helst. Det var en fråga 

som rörde sig kring kulturarv och något som många stockholmare ansåg viktigt. Det var 

aktörer från det statusfyllda populärkulturfältet. En fråga som borde intressera även det 

ekonomiska och politiska fältet. Nu i efterhand funderar Nordin om den fyrkantiga stilen som 

kommunicerades utåt verkligen var lyckad.  

Vi ser här hur media, eller kampen om media är en viktig del i konflikten. I synnerhet Telford 

är av uppfattningen att hon skulle vinna på att få förekomma i media mer och få sin historia 

berättad på ett seröst sätt. Hon är säker på att hon har rätt i konflikten och att det bara är 

Staden som kan ta skada av att få detta upp i ljuset.  
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Akt	  3:	  Efterspelet	  
I följande två delkapitel analyseras informanternas utsagor om det som hände efter Debasers 

nedläggning och tankar kring det. Har någon ändrat ståndpunkt? Är någon fortfarande arg? 

Har någon förlorat/vunnit?  

Ankersjö	  hör	  av	  sig	  
I detta delkapitel ska vi se vad som skedde bär konfliktens enda direkt interaktionsituation 

ägde rum. Vad berodde den på och vad resulterade den i? Goffmans begrep enighetspricip 

används för att förklara. 

Goffman säger, när han talar om kommunalpolitik att: ”När diskussionsstadiet är förbi och 

handlingslinjen dragits upp kräver man enighet. De som har avvikande uppfattningar utsätts 

för påtryckningar, och sedan sätts projektet i gång”. Detta kallar Goffman enighetsprincipen 

(Goffman, 1959, s.81). När Staden hade beslutat sig för, med hjälp av rådgivning från 

Exploateringskontoret, att hålla en linje i frågan om Slussens ombyggnad gäller en linje: all 

kommersiell verksamhet kring Slussen ska nu bort så fort som möjligt för att arbetet ska 

kunna komma i gång.  

Centerpartiet kommer då med ett förslag de kallade för ”Wasted Space” som går ut på att 

använda ytor kring Slussen som inte för tillfället påverkades av bygget till kulturella 

evenemang. De får med detta förslag i budgeten. Ankersjö säger i min intervju att övriga 

politiker ”blev sura”. Detta var helt enkelt inte riktigt att följa linjen. Över lag har 

Centerpartiet, lite mer än övriga allianspartierna, framhållit kulturen vid politiska 

förhandlingar. Så det är däremot i enlighet med deras egen inbördes linje. Så är även att värna 

om småföretagare. 

Ankersjö får samtidigt höra från partikamrater som enligt honom är verksamma i 

musikbranschen och/eller brukade gå på Debaser, att han borde kontakta Telford i frågan om 

den nyligen nedlagda klubben. Det verkar som att nedläggningen kanske inte stämde överrens 

med centerpartiets linje att värna om kultur och signaler inifrån partiet säger att Ankersjö 

borde undersöka saken för att se hur det hela egentligen har gått till. Därmed bjuds Telford in 

till ett samtal. Mötet, det första i sitt slag i denna konflikt, upplevs av båda parter som bra. 

Ankersjö beskriver i intervjun Debasers VD som rak och tydlig. Han säger att han var lite 

nervös innan eftersom han visste att hon var arg: ”Men jag tycker det blev ett bra möte ändå 

och hon framförde ju med all önskvärd tydlighet sin besvikelse och ilska på staden. Men på 

ett sånt sätt så att jag förstod det och inte reagerade med försvarsmekanismer.” 
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Att mötas ansikte mot ansikte i en direkt interaktion verkar med andra ord ha varit en bra idé. 

Det är den enda gången under konflikten som parterna är inne på någonting som kan likna en 

gemensam idé att samlas kring. Telford säger dock i efterhand att hon upplevde Ankersjö som 

väldigt oinformerad i Slussenfrågorna, vilket förvånade henne. Han sträckte dock ut en hand 

och menade att han inte kunde göra detta ogjort, men ville veta vad hon skulle vilja göra 

framåt. Detta visste Telford tvärsäkert: ”Kommer inte Slussenarbetet i gång som ni tror den 

här sommaren, släpp då in oss på torget. Låt oss ha torget i sommar.” Med detta menade hon 

att de kunde bedriva en utomhusverksamhet vid Slussen, utan själva lokalerna. Detta var 

Ankersjö inte främmande inför. Debaser blev en av flera eventuella aktörer för idén med 

”Wasted Space”.  

Faktumet att Ankersjö inte var så detaljerat insatt i frågorna kring Slussen skulle kunna vara 

en anledning till att han inte reagerar med försvarsmekanismer eller bli irriterad när Telford 

talar om ämnet. Det gör att han i stället lyssnar till det hon har att säga om önskemålen 

angående Debaser Slussen. Telford säger i min intervju: 

”Hans syfte med att träffa mig var, nu tror jag lite, att han då hade fått skit för vad dom 

gjorde mot oss. Han är Centerpartist, han ska ta hand om företagarna i stan, han ska 

också ta hand om dom mindre företagarna, alltså han ska ju vara för småföretagare. Och 

han är för en intressant statsbild, han jobbar jättemycket med vad staden kan göra för att 

dels bli ännu intressantare för oss själva och för turister och så vidare och det här var ju 

väldigt ointressant för staden och invånarna att man stänger ner ett fungerande ställe 

som ger kultur och underhållning och som bättrar stadsbilden så. Så att jag tror att han 

fick jättemycket skit. 

Ankersjö hade helt enkelt inte handlat enligt sitt partis linje och insåg det. Så han försöker 

rädda situationen men återkommer tillslut till Telford med beskedet att besluten kring 

Slussenplanenerna ligger fast och att tidsplanen inte kommer att ändras. Vad som händer är 

att Ankersjö får smaka på det Goffman kallar enightesprincipen inte bara en gång , utan två.  

Ankersjö hamnar mellan två handlingslinjer. Hans parti tycker att han borde se till att 

Debaserfrågan hanteras på ett bra sätt, det vill säga så att Telford med medarbetare blir nöjda 

och inte känner sig klivna på. Men när han försöker göra någonting åt detta puttas han tillbaka 

in i ledet av övriga allianspolitiker som inte tänker ändra sin hållning i Debaserfrågan. Det 

skulle verkligen skorra illa om de började tjafsa om detta inför publik. Telfords beskrivning 

av Sjöstedts handlande tyder även det på enighetsprincipen. Debaser VD:n menar att Sjöstedt 
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försökte göra något åt saken men hennes krafter var inte tillräckliga och då var hon tvungen 

att vara lojal med partiet. 

Kort sammanfattning: 

I analysen ser vi här att det som klumpas ihop som ”Staden” faktiskt är flera olika äktörer 

med sina team bakom.  De försöker spela olika roller med resultatet att de hamnar i 

problematiska situationer som de måste lösa för att inte förlora anseende. 

Tankarna	  efteråt	  
För en lekman är det mycket svårt att bedöma huruvida klubben verkligen hade behövt stänga 

igen när den gjorde. Tittar man på platsen där Debaser Slussen låg nu, i skrivande stund, ser 

man bara en hög med byggmaterial. Om det verkligen behöver ligga just där och om det är 

sant som uppgifterna från politikerna säger att lokalen numera är obrukbar går inte att avgöra 

med ögat. Därför cirkulerar åsikter om att det inte var så konstigt att Debaser måste stänga 

eftersom Slussen ska byggas om samtidigt som en skeptisk attityd kring sanningshalten i 

Stadens förklaringar finns i eftermälet av konflikten. 

I min intervju med Nordin säger han saker som han skulle kunna ha vunnit på att 

kommunicera ut tydligare under konflikten, både medialt och direkt till Telford. Hon är 

fortfarande, ett år efter, mycket arg. Nordin säger att han absolut förstår detta.  

”Med hennes engagemang i det här och vad som hon har byggt upp, ja personligt 

engagemang, entreprenörsskap… tycker jag...  Det tycker jag var sorgsamt att det blev 

på det sättet. Verkligen. Och att hon kände det här att staden var nästan emot henne, för 

så var det verkligen inte. Jag kan ha all förståelse för henne.” 

Den typen av förståelse hade antagligen varit bra att förmedla i ett tidigare stadium i 

händelseförloppet. I alla fall om man utgår ifrån att konflikten inte var önskvärd för någon 

inblandad. Nordin hade fler positiva reaktioner gentemot Debaser vid vårt samtal. När jag tog 

upp Ankersjös ”Wasted Space”-idé sa han att det var en kul idé och bra att försöka hitta en 

öppning för att visa att staden inte är fyrkantig. ”Det är ju nästan det viktigaste i detta. Utan vi 

tycker om folkliv (skratt). Vi gillar det! Gärna folkliv och det får gärna vara 24 timmar om 

dygnet.”  

Nordin verkar nästan omedveten om den roll han spelat i konflikten. Att han skulle vara en 

person som fokuserar på och verkar för folkliv och kultur är inte den bild som lever kvar hos 

de debaseraktiva och klubbens gäster.: 
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”Vi förlorade nämligen ett helt år av det som var bäst med Stockholm: kulturen, 

musiken, myllret och skrålet från det bankande hjärta som var Debaser Slussen. Dit 

kom de som var nya i stan för att hitta hem, dit gick de som var uppväxta i Stockholm 

för att göra det samma. Det politikerna gjorde var att rasera det staden är till för: 

nämligen en plats för människor.” (Carlson, 2014. 

www.aosbloggen.alltomstockholm.se)  

Larsson tycker å sin sida tycker inte Debaser har något att vara ledsna över. Han anser att alla, 

Staden, gästerna och de debaseraktiva borde vara och är glada över att Debaser kunnat finnas 

i dessa lokaler så länge. Men han är fortfarande upprörd över sättet Slussenbygget blandades 

in i frågan: ”Snarare så är det väl så att jag är kritisk mot dom politiska krafter som har varit 

emot slussenprojektet har hållt på och utnyttjat Debaserfrågan i debatten.” 

Larsson uttrycker en tydlig irritation över hur en fråga om en kommersiell verksamhets 

fortsatta existens på en viss plats glidit över på ett politiskt område. Aktörer från det 

populärkulturella fältet har använt sig av läget för att vinna sympati för sina intressen. 

Politiska motståndare har använt sig av fallet med den populärkulturella verksamheten för att 

vinna anhängare i en politisk fråga där Larsson är av motsatt åsikt. Helt enligt 

enighetsprincipen viker han inte en tum utan avslutar kommentaren med att han inte tycker 

synd om Debaser. 

Det verkar som att ingen vann i det här spelet och att det fortfarande pyr i ruinerna av 

konflikten. Gelin spekulerar i huruvida det skulle kunna komma något gott ut av händelsen på 

sikt. Han tänker att politiker, media och makthavare i olika former kanske ser i efterhand att 

det var fler människor de trodde som berördes av att de lade ner något som de trodde bara var 

en bar i mängden. 

”Många politiker fattade inte alls betydelsen av Debaser förrän det blev skriverier om 

det och namnlistor med 10 000 namn eller vad det var. Det kanske är naivt, men jag 

hoppas att det blir en, att några har fått upp ögonen för att musik och klubbliv kan vara 

betydelsefullt för alltså på ett djupare plan ” 

Kort Sammanfattning: 

Konflikten är över, men den har satt sina spår hos båda parter samt hos Debaser Slussens 

publik. Klubben är borta. Efter valet 2014 är Alliansen inte längre i majoritet i Stadshuset. I 

analysen ser vi en spricka i enighetsprincipen: två av mina politiska informanter talar i 

efterhand vänligt kring Debaser , tycker att en mindre fyrkantig stil från Staden hade vbarit 
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bra och har förståelse för Telford medan en av dem mest fokuserar på och fortfarande är 

irriterad på hennes tillvägagångssätt med Plan B.  
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Avslutning	  och	  diskussion	  
Denna studies syfte var att analysera parternas sätt att framställa sig själva och kommunicera 

med varandra i konflikten som uppstod när rockklubben Debaser Slussen skulle stängas.  

Konfliktens ursprung finner vi i händelsen när Telford ber om att få ha verksamheten kvar 

längre och blir gruvligt irriterad när hon får ett nej. Hennes irritation ligger dels i att hon anser 

att Staden anger anledningar som är lögner. Dels i att hon tidigare haft en tro om en mycket 

god kontakt med Staden. Dels i att hon är en person med en hög position inom det fält hon är 

verksam i och hon förväntar sig en bättre behandling med den makt hon har.  

Omedelbart får konflikten näring då Telfords argument över lag grundar sig i Slussen plan B. 

Det är en fråga där hon har motsatt åsikt än politikerna hon kommunicerar med och försöker 

påverka dem att ändra sig. De blir nu i sin tur irriterade då de upplever att rockklubs-VD:n ger 

sig in på deras fält. Dessutom skapar hon opinion snabbt och får uppmärksamhet i media. Hon 

spelar flera roller samtidigt. Politikernas roller däremot är ensidiga men svåra att analysera på 

grund av att de inte uttalar sig och agerar lika mycket under själva konflikten. Det som kan 

sägas är att de ibland påverkas av de team som de har att förhålla sig till. Detta förklarar en 

del handlingar när aktörerna anpassar sig till enightesprincipen.  

Konflikten får ännu mer bränsle av att kommunikationen rakt igenom sker utan någon direkt 

interaktion i form av möten ansikte mot ansikte. Detta leder till flera missförstånd då parterna 

inte riktigt vet vem det är de kommunicerar med. De drar slutsatser om den andra individen 

baserade på föreställda bilder av personlig fasad och inramning.  

En stor del av det som underblåser konflikten ligger i att parterna är innehavare av makt och 

kapital fast inom olika fält. De strider om sina olika typer av kapital och värdet av dem. 

Politikerna har, av begripliga anledningar, mer politiskt kapital än de debaseraktiva. Vi kan 

även dra slutsatsen att de allmänt, via det politiska fältet de figurerar, i innehar mer av det 

ekonomiska kapitalet och makten som kommer med detta.  De debaseraktiva i sin tur har mer 

av det populärkulturella kapitalet (de är även framgångsrika företagare, men jämförelsevis 

besitter de mindre mängd ekonomiskt kapital och politisk makt) och den typen av makt som 

kommer med det. Med detta i bakhuvudet kan det vara bra att se vard Bourdieu hade säga om 

förhållandet mellan dessa kapital och makter. Han menade att ”/…/det symboliska kapitalet är 

skört i jämförelse med det ekonomiska och svårare att överföra och fixera i mer beständiga 

former.” (Broady, 1990, s213-214) Detta har lett till att det ekonomiska kapitalet dominerar 

över alla andra kapital. Även om vi kan se att både politiker och debaserfolket är innehavare 
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av makt som gör att de hörs, kan bestämma hur saker ska vara på vissa områden, blir lyssnade 

till och sedda så är förhållandet dem emellan liknande det som Bourdieu talar om när han 

beskriver de olika kapitalarterna i Frankrike. Han menar då att den ekonomiska 

borgerligheten utgör ”/.../den dominerande fraktionen av den dominerande klassen”, medan 

de intellektuella utgör ”/…/den dominerade fraktionen av den dominerande klassen”. 

Ditt kulturella kapital, rent teoretiskt, kan leda till ekonomiskt dito, men det omvända är 

betydligt svårare då det är symboliskt. Att förvärva mycket kapital och få stort habitus inom 

ett fält som till exempel det subkulturella är inget du gör med pengar. Hur det går till kan 

dessutom variera och vara rätt så svårförklarligt.  

Konflikten kan sägas vara en maktkamp på sätt och vis. Politikerna förväntade sig vinna den 

med sin överlägsna form av makt och kanske gjorde det. Eller kanske vann ingen egentligen. 

Den populärkulturella inriktningen på verksamheten konflikten kretsar kring har relevans då 

informanterna från det politiska fältet stundtals missbedömer dess aktörers makt. 22.000 

namn på en protestlista är ingen dålig bedrift och Alliansen sitter inte längre i majoritet i 

Stockholm efter valet 2014. 

Den goda kontakten mellan det av många omtyckta Debaser och Staden är förlorad. Detta var 

en kontakt som var viktig för Telford och därför stod på spel under konflikten. Den typen av 

kontakt är för henne som en av flera medaljer som visar hennes rang inom det egna fältet, och 

även inför andra fält. Omvänt är god kontakt med driftiga kulturentreprenörer lönsamt för 

Staden, men detta glömdes bort i all politik och diskussion om slussenbygget. Om Debaser 

hade ”vunnit” och fått vara kvar ett tag hade Alliansen i Stadshuset låtit anhängare och 

opinionsbildare till Slussen Plan B vara kvar. Detta hade i förlängningen kunnat ställa till med 

mer problem, ur deras synvinkel, angående just slussenbygget och medborgarnas åsikter kring 

detta.  Det handlar om att spela trovärdiga roller för politikerna.  

I analysen ser vi dock att parternas val av strategi, förhållningssätt och taktik ofta snarare 

förvärrat konflikten än löst den. Fortfarande pyr det kring Debasers huvudkontor och 

Stadshuset.  
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