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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att göra en deskriptiv studie av drivkrafter bakom Debasers 

uppkomst och utveckling på Stockholms livemusikscen samt försöka identifiera dominerande 

idéer på fältet som kan ha påverkat Debaser och livemusikscenens utveckling. Med fält syftar 

vi på fältet för musikbranschen. Inom fältet ryms bland andra olika aktörer på 

livemusikscenen, boknings- och skivbolag, musiker och kulturpolitiker. 

 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som till stor del baseras på primärdata från intervjuer med 

Debasers grundare och med personer inom fältet för musikbranschen. Vid intervjuerna har vi 

utgått ifrån en semistrukturerad intervjuguide som tar upp vissa teman och förslag på 

specifika frågor baserade på syftet och den givna referensramen för studien. Referensramen 

består av teorier inom det institutionella perspektivet, organisationsidentitet, entreprenörskap 

och tillväxt. 

 

De slutsatser som vi kommit fram till är bland annat att Debasers uppkomst till stor del 

möjliggjordes av tre dominerande idéer inom fältet som kommit att påverka Stockholms 

livemusikscen. Till att börja med fanns en idé om att det fanns en brist på Stockholms 

livemusikscen, vilket var något som konstaterats från många håll. Debasers grundare som 

redan var aktiva inom fältet kände av denna brist som i sin tur skapade ett utrymme för dem 

som intentionellt handlande entreprenörer att starta sin verksamhet. Även den andra idén om 

att det skedde ett så kallat attitydskifte från politiskt håll gentemot pop och rock men även 

mot själva livemusikscenen skapade ytterligare möjligheter för Debasers grundare att 

förverkliga sin affärsidé. Attitydskiftet påverkade inte bara Debaser utan även andra 

entreprenörer inom fältet vars möjligheter att skapa nya livemusikscener ökade i kölvattnet av 

Debasers uppkomst, så kallade svärmar. Den tredje idén var att det skett ett fokusskifte inom 

fältet då livemusik fått allt större utrymme vilket kan ha påverkat den positiva tillväxt som 

Debaser haft sedan sin start. Debaser har kommit att bli en stark aktör inom fältet som kämpat 

för sina intressen och har skapat organisering kring idén om behovet av en levande 

livemusikscen i Stockholm.  

     

Nyckelord: Debaser, livemusikscen, Stockholm, institutionellt perspektiv, organisations-

identitet, entreprenörskap, tillväxt. 
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Abstract 

Debaser – a “steamroller” on the scene for live music in Stockholm 

Bachelor thesis in Business Management, 15 Swedish credits 

 

The purpose of this thesis is to do a descriptive study of driving forces behind the origin and 

development of Debaser on the live music scene in Stockholm and also the dominating ideas 

within its field. The field is the music business field within which different actors operate, 

such as booking agents, record companies, musicians, politicians and the live scene itself.  

 

The study is based on qualitative primary data from interviews with the founders of Debaser 

and with persons within the field for the music business. When executing the interviews we 

used a semi-structured template, focusing on specific themes with suggestions for questions 

based on the purpose and the given frame of reference. The frame of reference of the study 

consists of theories regarding the institutional perspective, organizational identity, 

entrepreneurship and growth in small companies.  

 

The conclusions we have come to is for one that the origin of Debaser was made due to three 

dominating ideas within the field that has come to affect the scene for live music in 

Stockholm. The first was an idea of a gap on the scene for live music and that there was a 

need for a concert venue of middle-size. This idea was confirmed from various actors. The 

founders of Debaser who were already active within the field were aware of the gap, which in 

turn enabled them as intentionally acting entrepreneurs to establish their business. The second 

idea deals with a change of attitude among politicians towards pop and rock music and the 

scene for live music which also created possibilities for the founders to realize their business. 

This change of attitude also affected other entrepreneurs within the field, so called swarms 

that were able to start up new scenes for live music in the wake of Debaser. The third idea 

deals with a focus shift in the music business that gives live music more space, which could 

have affected the growth of Debaser in a positive way. As we see it, Debaser has become a 

powerful actor within the field who works hard to gain its interests and has created 

organization around the idea of the need of a dynamic scene for live music in Stockholm. 

 

Keywords: Debaser, live music, Stockholm, institutional theory, organizational identity, 

entrepreneur, growth. 
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1. Inledning 
Sjunkande skivförsäljning, illegal nedladdning, skivaffärer sätts i konkurs, artiststopp och 

nedskärningar i personalen hos skivbolag. Detta är några av de faktorer som under senare år 

fått musikbranschen att börja gå på knäna. För fem år sedan räknades en skiva som 

storsäljare om den sålde i 12-15 000 exemplar. Idag har den siffran sjunkit till 2-3 000 

exemplar.1 Det finns dock en ökning inom en annan del av branschen: konsertbiljettsintäkter. 

Konsertbiljettsintäkter tar idag en allt större plats som inkomstkälla för musikbranschen 

medan lönsamheten för produktionen av skivor präglas av en alltjämt negativ tillväxt. Den 

minskande skivförsäljningen har därför lett till att artister turnerar mer och att konsertutbudet 

till följd av detta har blivit allt större. Under 2008 drog konserter i Storbritannien för första 

gången in mer pengar än inspelad musik.2 I Sverige visar statistik ur Statens Kulturråds 

rapporter att antalet konsertbesök under 2000-2006 ökade3 och mellan 2002-2007 ökade 

STIM: s (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) intäkter från konserter och 

festivaler med cirka 80 procent.4  

 

Att det finns ett intresse bland politiker och beslutsfattare i Stockholm att gynna livemusiken 

och konsertutbudet kan ses i planeringen av en ny arena vid Globenområdet där både 

konserter och sportevenemang ska äga rum. Stockholms Stad har även infört ”livecheckar” i 

ett försök att förbättra villkoren för musiker samt för att öka livemusikutbudet i staden5. I ett 

uttalande hävdar programledaren och musikjournalisten Per Sinding Larsen att liveutbudet i 

Stockholm aldrig varit så bra som det är nu. Men det var inte många år sedan som situationen 

såg annorlunda ut. År 2002 skrevs en C-uppsats vid Södertörns högskola på temat 

Stockholms livemusikscen6. I uppsatsen menade författarna att Stockholm i det läget led akut 

brist på lokaler för livemusik.7 Detta är en åsikt som framförs från flera håll. I 

ungdomsstyrelsens rapport Växa i rocken från 2001 benämndes situationen i Stockholm som 

katastrofal och man hävdade att läget hotade den positiva utveckling som fanns inom pop- 

                                                
1 Trogen, Elin, VD 3NO Music ab, Intervju 2009-04-06. 
2 Jarnlo, Hampus, Lönsamt live? Sydsvenskan, 2009-03-30. (Elektronisk) 
3 Statens Kulturråd, Om värden 2001: Kulturrådets omvärldsanalys. Om värden 2003: Kulturrådets 
omvärldsanalys. Kulturen i siffror 2006. Trelleborg. 2001, 2003 & 2008. 
4 STIM: s (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) årsredovisningar för åren 2002-2007. 
5 Sjöstedt, Madeleine, Kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm. Blogginlägg 2009-01-30. (Elektronisk) 
6 Med livemusikscen menas lokaler och klubbar där musik framförs live.  
7 Thorell, Andres, Stockholms livescen - förutsättningarna för mindre konsertarrangörer i Stockholm. Uppsats. 
FEK KAND 2002:68: Södertörns Högskola. 2002. 
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och rockmusiken i Sverige.8 Som en följd av snäva kommunala besparingsbeting under 

början av 1990-talet hade många spelställen av mellanstorlek9 försvunnit, och flertalet 

återkom inte när ekonomin vände uppåt under decenniets senare år. I uppsatsen från 2002 

efterlystes bland annat en lokal där konserter hölls med kontinuitet och där flera 

klubbarrangörer kunde samsas under samma tak samt samordna sin marknadsföring med 

gemensamma affischer. Under hösten samma år öppnade en klubb som uppfyllde dessa 

kriterier, Debaser. Efter Debasers start har flera nya livemusikscener dykt upp och utbudet på 

Stockholms livemusikscen har sedan dess haft en positiv utveckling vilket rapporterna från 

Statens Kulturråd och STIM redogjorde för. Vi anser att Debaser på så vis har varit en del av 

den förändring som skett inom den svenska musikbranschen och då Debaser tycks ha spelat 

en central roll i utvecklingen av Stockholms livemusikscen har det väckts ett intresse hos oss 

att undersöka hur denna organisation ser ut och hur den utvecklats till vad den är idag.  

 

1.2 Problemdiskussion och syfte  

Som redogjordes för i bakgrunden startade Debasers grundare verksamheten under en period 

präglad av allmänt missnöje inom livemusikscenen i Stockholm. Många av de stora 

livemusikscener som varit centrala för konsertverksamheten i Stockholm hade lagts ner och 

behovet av en professionell livescen fanns hos många olika aktörer inom fältet för 

musikbranschen, däribland musiker, arrangörer, bokningsbolag men även hos publiken. Även 

Debasers grundare kände av det uppdämda behovet då de under lång tid varit verksamma 

inom olika delar av fältet.  Ur detta föddes viljan och ambitionen att starta Debaser som 

grundarna menade skulle erbjuda något helt nytt. Debaser har sedan dess start 2002 kommit 

att bli en rockinstitution10 på Stockholms livemusikscen och hade 2007 en omsättning på 80 

miljoner kronor jämfört med första årets 13 miljoner.11 Den ekonomiska tillväxten har 

möjliggjort en expansion av Debasers verksamhet med två nya nattklubb- och konsertlokaler 

och det finns planer på ytterligare tillväxt. Efter Debasers uppstart har flera nya livescener 

dykt upp i kölvattnet och det tycks som om förutsättningarna för livemusikscenen under de 

senaste åren har förändrats.  

Med detta som bakgrund blir följande ämnesområden intressanta att undersöka: 

                                                
8 Furusten, Thomas, Växa i rocken: [ungdomar, musik och upplevelseindustrin], Ungdomsstyrelsen., Stockholm, 
2001.  
9 Mellanstorlek innebär lokaler med en publikkapacitet på ca 300-500 personer. 
10 Allt om Stockholm. Från rockklubb till institution. Allt om Stockholm, 2009-01-27. (Elektronisk) 
11 Debaser Restaurang AB årsredovisningar för räkenskapsåren 20020902-20030831 och 20070901-20080831.  
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• Rådande tankar och idéer inom fältet vid tiden för Debasers uppstart samt hur 

dessa tankar och idéer ter sig idag.   

• Uttalade grundläggande idéer och värderingar hos grundarna av Debaser. 

• Grundarnas betydelse för organisationen.  

• Debasers tillväxtprocess samt de strukturella förändringar som eventuellt skett.  

 

Syftet med uppsatsen är att göra en deskriptiv studie av drivkrafter bakom Debasers 

uppkomst och utveckling på Stockholms livemusikscen samt att försöka identifiera 

dominerande idéer på fältet som kan ha påverkat Debaser och livemusikscenens utveckling.  

 

1.4 Avgränsningar 

Geografisk avgränsning är livemusikscenen i Stockholm. Avgränsning i tid är från åren kring 

millennieskiftet och framåt. Livescener som inkluderas i begreppet livemusikscen är scener av 

liten- och mellanstorlek för populärmusik. Därav inräknas inte scener för klassisk musik.  
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2. Teorier 

Denna studie tar bland annat avstamp i C-uppsatsen Stockholms livescen – förutsättningarna 

för mindre konsertarrangörer i Stockholm från 2002 skriven av Andreas Nordqvist och 

Anders Thorell. I uppsatsen redogörs bland annat för; att det i Stockholm saknades en fast 

rockscen; mindre konsertarrangörers förutsättningar; olika regelverk som försvårar för 

konsertarrangörer så som regler för ljudnivåer, affischering alkoholtillstånd och 

bidragssökande. Vi kommer i denna uppsats vidare undersöka om det fanns gemensamma 

idéer och normer som rådde inom fältet för musikbranschen under början av 2000-talet och 

framåt samt om det skett förändringar inom fältet. Institutionella teorier kommer därför att 

ligga till grund för analys av fältet som helhet. Vid analys av Debaser kommer teorier om 

identitet att användas för att få en tydligare bild av vad Debasers grundare anser vara centralt 

och särskiljande inom organisationen. Debasers uppstart och expansion tycks präglas av 

risktagande samt viljan att skapa något nytt som saknades på marknaden. I och med detta tas 

teorier om entreprenörskap med vid analysen av företaget. Debaser har sedan starten haft en 

positiv tillväxt och expanderat, vilket gör det intressant att i analysen inkludera teorier för hur 

tillväxtprocessen i ett litet företag ser ut, samt hur detta bland annat kan kopplas till 

entreprenörskap.  

 

Det som följer nedan är förklarande avsnitt om samtliga teoretiska perspektiv. Kapitlet 

avslutas med ett sammanfattande stycke som behandlar hur vi ämnar använda oss av de olika 

perspektiven i vår analys. 

 

2.1 Det institutionella perspektivet 

Det finns i varje tid och samhälle ett antal dominerande idéer om vad som ska göras och hur 

det ska göras. Dessa idéer ligger till grund för hur ett samhälle är uppbyggt, hur människor 

agerar, vilka regler som styr samt vad som anses viktigt och värt att eftersträva. Idéer som 

uppmärksammas av starka eller av många aktörer blir så kallade institutionaliserade idéer 

kring vilka det skapas regler. Regler kan enligt Blomqvist och Jacobsson delas in i tre olika 

slag: direktiv, normer och standarder. Direktiv är tvingande och ofta kopplade till någon form 

av sanktioner. Normer är självklara men tvingande i och med att de är svåra att bryta emot 

samtidigt som de är frivilliga. Standarder är frivilliga, utan sanktioner knutna till sig, och 

fungerar som råd i olika sammanhang till mottagarens fördel. För att genomdriva idéerna samt 
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upprätthålla och legitimera reglerna skapar aktörerna organisation kring idéerna och reglerna. 

Kombinationen av dessa idéer, regler och organisationer skapar ett sammanhang, en 

institutionell miljö, inom vilken aktören har möjligheter att införliva sina intentioner och 

intressen. Detta utgör den så kallade moderna institutionella teorin.12  

 

Organisationen som skapas kring en idé kämpar för att institutionalisera idén och skapa regler 

kring den, det vill säga omforma idén från en informell norm till en formell regel. I 

organisationen skapas beslutstillfällen där aktörer möts kring vissa problem och lösningar. 

Organisationer kan skapas med syftet att vissa problem och frågor ska uppmärksammas, det 

vill säga påverka den politiska eller ekonomiska utvecklingens inriktning.13 Dessa 

organisationer kan liknas vid lobbygrupper. Ett exempel på detta är hur idéer om att värna om 

miljön och klimatet har blivit viktiga. Kring dessa idéer har organisationer i form av politiska 

partier, certifieringsorganisationer eller ideella organisationer som Greenpeace vuxit fram. 

Till slut har organisationerna blivit tillräckligt starka för att det ska skapas nationella och 

internationella lagar som går hand i hand med idéerna, exempelvis lagar för användning av 

kemikalier i produktion eller utsläpp.14 

 

En idé som anses viktig bidrar alltså till att regler och organisationer skapas kring idén. I sin 

tur skapar dessa idéer, regler och organisationer restriktioner och handlingsutrymmen för 

aktörer, alltså en ram för aktörens handlande. En aktör utför handlingar som främjar dennes 

mål och intressen, det vill säga att aktören handlar intentionellt. Aktörens mål, intressen och 

handlingsalternativ formas efter samt möjliggörs av den institutionella miljön. Den 

institutionella miljön skapas alltså av aktörers idéer samtidigt som den institutionella miljön 

skapar en ram inom vilken aktörer kan utföra intentionella handlingar för att förverkliga sina 

idéer.  Handlingar, eller beslutsprocesser som utförs av en aktör i ett samhälle kan därför tyda 

på vilka idéer som är dominerande, vilka regler som gäller och vilken typ av organisation som 

finns. I sin tur är det viktigt att kunna analysera vilka idéer, regler och organisering som är 

dominerande i den aktuella perioden för att kunna förstå en beslutsprocess eller handling.15  

 

                                                
12 Blomquist, Cristine & Jacobsson, Bengt, Drömmar om framtiden: beslut kring infrastruktur, Studentlitteratur, 
Lund, 2002. Citerar Brunsson, Nils & Jacobsson, Bengt, A world of standards. Oxford University Press, Oxford, 
2000.  
13 Hedlund, Stefan, Institutionell teori: ekonomiska aktörer, spelregler och samhällsnormer, 1 uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2007. 
14 Blomquist, Cristine & Jacobsson, Bengt, 2002. 
15 Ibid.  
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Vi kommer att försöka öka förståelsen för beslutet att starta Debaser genom att undersöka 

vilka dominerande idéer, regler och organisationer som fanns på musikbranschens fält vid 

tiden för Debasers uppstart.  

 

2.2 Organisationsidentitet 

Identitet är något som skiljer organisationer från andra utifrån särskilda egenskaper som gör 

organisationen unik. Det läggs ofta ner mycket arbete och tid på att skapa en identitet bland 

annat genom logotyper som omgivningen ska förknippa med goda värden. På så vis kan 

identitetsskapande vara en strategisk aktivitet.16 En organisations identitet definieras dels av 

organisationskulturen med dess grundläggande värden samt av organisationens storlek, rykte, 

roll i samhället med mera.  Identiteten definierar vilka vi är i förhållande till en större social 

kontext och ger förståelse för de regler som råder inom denna kontext.17 På så vis kan en 

organisations identitet delvis vara en produkt av de tankar och idéer som är rådande inom ett 

fält vid en viss tidpunkt. Detta gör att organisationsidentiteten i Debaser blir intressant att se 

närmare på för att se i vilken mån grundarnas tankar gällande sin identitet ligger i linje med de 

idéer som fanns på fältet. 

 

Organisationsidentitet existerar och visar sig på flera olika nivåer som kan liknas vid de 

nivåer som identifierats inom bland annat Scheins teori om organisationskultur. På den 

djupaste nivån finns de grundläggande värderingar som tas för givna av 

organisationsmedlemmarna. Nästa nivå består av symboler genom vilka de grundläggande 

värderingarna skapas och formas. Slutligen på den mest synliga nivån finner vi artefakter och 

beteenden, men dessa kan inte direkt tolkas som att de uttrycker eller definierar en 

organisationsidentitet. 18  

 

Albert och Whetten menade att organisationsidentitet kan ses som en självreflekterande fråga; 

vilka är vi som organisation?  En organisations identitet står för det essentiella som utmärker 

en organisation och kan delas upp i tre kategorier och det är utifrån dessa kategorier som 

Debasers identitet kommer att analyseras.  

                                                
16 Forssell, Anders & Ivarsson Westerberg, Anders, Organisation från grunden, 1. Uppl., Liber, Malmö, 2007. 
17 Fiol, Marlene, Hatch, Mary Jo, & Golden-Biddle, Karen, Sidebar Commentary # 2., Organizational Culture 
and Identity: What’s the Difference Anyway? I Whetten, David & Godfrey, Paul C. (red.), Identity in 
organizations:  building theory trough conversations, SAGE, Thousand Oaks, Calif., 1998. 
18 Rindova, Violina & Schultz, Majken, Sidebar Commentary # 1. Identity Within and Identity Without: Lessons 
from Corporate and Organizational Identity. I Whetten, David & Godfrey, Paul C., 1998. 
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• Vad som enligt medlemmarna är centralt inom organisationen. (Medlemmar syftar i 

denna studie till Debasers grundare.) 

• På vilket sätt skiljer sig organisationen från andra organisationer, enligt medlemmarna 

själva. 

• Vad som av medlemmarna uppfattas som varaktigt eller som ett kännetecknande 

särdrag som kopplar den nuvarande organisationen till det förflutna eller framtiden.19 

 

Något som kännetecknar organisationer är att medlemmarna delar vissa gemensamma 

uppfattningar. Organisationer, likt individer, bestämmer vilka de är utifrån att ta till sig ett 

schema, ett mentalt mönster, och sedan placera sig själva i det schemat.20 Detta kan liknas vid 

hur aktörer inom ett fält förhåller sig till rådande idéer och organisation inom fältet. 

Organisationer försöker även likna en viss grupp valda organisationer inom detta schema, 

eller fält, på samma gång som de försöker särskilja sig från dessa utifrån olika kriterier. 

Organisationer har dock ett socialt samspel med andra organisationer och genom detta 

samspel upprätthåller de sin identitet. En organisations förmåga att särskilja sig från andra 

organisationer påverkar dess identitet och en kollektiv känsla av att vara utmärkande skapas 

hos medarbetarna, det vill säga en gemensam identitet.21  

 

2.3 Entreprenörskap 

 
”Entreprenörskap har att göra med att upptäcka nya affärsmöjligheter, organisera nödvändiga 

resurser, samt att exploatera affärsmöjligheterna på marknaden. Detta innebär att vi kan identifiera 

en mångfald av entreprenörer.”22 

 

Som citatet meddelar är entreprenörskap ett mångfacetterat och komplext fenomen. På samma 

gång som det är ett ekonomiskt fenomen så måste även hänsyn tas till individuella och sociala 

aspekter. Då fenomenet förekommer i olika kontexter så innefattar det flera olika analysnivåer 

som individen, organisationen, närliggande omgivningen och samhället i stort. 

Entreprenöriella verksamheter beror inte enbart på individen utan är ofta i hög grad beroende 

av den sociala och kulturella kontexten som de uppstår i. Vissa länder eller regioner uppvisar 

sociala och kulturella miljöer som främjar entreprenörskap eller verksamhet av en viss typ 

                                                
19 Gioia, Dennis A., From Individual to Organizational Identity. I Whetten, David & Godfrey, Paul C., 1998. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Landström, Hans, Entreprenörskapets rötter, 2., uppl., Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 12. 
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som leder till att människor i denna miljö ägnar sig i större utsträckning åt denna 

verksamhetstyp. Enligt Joseph Schumpeter, en ofta refererad forskare inom ämnet, uppträder 

entreprenörer ofta i ”svärmar”, vilket i sin tur leder till en uppgång i ekonomin. Verksamheter 

med nya kombinationer kan endast genomföras av speciellt kvalificerade personer. Därefter 

kan svärmar av mindre kvalificerade entreprenörer lättare uppstå, imitera och följa 

föregångarna som tagit bort vissa av de hinder som fanns för nya kombinationer.23    

 

Enligt forskning kan ett lyckosamt entreprenörskap bero på många faktorer men det främsta är 

dock inte att ha mer specialiserad information jämfört med andra, utan att ha en 

helhetsuppfattning om det område man verkar inom. Viktigt för entreprenören är att ha ett 

socialt nätverk med nära kontakter till centrala aktörer. Behov finns även av mer lösa och 

sporadiska kontakter med andra aktörer som kan inspirera till nya idéer och möjligheter. 

Etableringsprocessen har utifrån sådana tankegångar beskrivits som ”en successiv 

institutionalisering av entreprenörens personliga nätverk”24 av bland andra Bengt Johannisson 

vid Växjö universitet. 

 

Inom nationalekonomin, där entreprenörskapet varit ett forskningsområde under lång tid, har 

det identifierats fem olika entreprenöriella roller:25 

• entreprenören som risktagare 

• entreprenören som kapitalist 

• entreprenören som innovatör 

• entreprenören som alert möjlighetssökare 

• entreprenören som koordinator av begränsade resurser 

 

Utifrån dessa har två dominerande synsätt på entreprenörens roll på marknaden identifierats. 

Det första synsättet är kopplat till neoklassisk teori om entreprenörskap där fokus ligger på 

företaget och politiken inriktas på företagets resurser, det vill säga att öka effektiviteten och 

undanröja hinder på marknaden. Inom detta synsätt kan vi placera Schumpeters syn på 

entreprenören som en innovatör och som en skapare av ojämvikter på marknaden. Det andra 

synsättet är kopplat till human-action-traditionens syn på entreprenörskap vars fokus ligger på 

individen och politiken inriktas på individens drivkrafter samt upptäckandet av 
                                                
23 Schumpeter, Joseph, Alois, Schumpeter: om skapande förstörelse och entreprenörskap, Ratio, Stockholm, 
1994. 
24 Landström, Hans, 2000, ss. 110-111. 
25 Ibid. s. 54. 
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affärsmöjligheter. Den främste företrädaren för human-action-traditionen, Israel Kirzner, såg 

däremot på entreprenören som en sökare av ojämvikter på marknaden snarare än en skapare.  

Entreprenörens roll är här istället att identifiera gap mellan utbud och efterfrågan på 

marknaden och att koordinera information för att eliminera dessa ojämvikter.26  

 

Entreprenörskap är ingen ny företeelse och verkar ha fått en allt större mening för det svenska 

samhället. Det har fått en större betydelse för utvecklingen i samhället med tanke på den 

ökade förändringstakten. Politiker och beslutsfattare har stimulerat intresse för 

småföretagande och forsknings- och utbildningsverksamheten kring entreprenörskap är idag 

omfattande.27 

 

Entreprenörskap är på ett självklart sätt kopplat till företagande, men framförallt till 

småföretagande som många gånger är förenat med passion och tro om att en affärsidé 

kommer att lyckas, men på samma gång ett stort risktagande. Vid uppstartandet av ett nytt 

företag kan man i etablerings- och tillväxtsprocessen även identifiera vissa återkommande 

mönster och faktorer. Dessa kommer att utvecklas ytterligare i teoriavsnittet om tillväxt.  

 

2.4 Tillväxt inom små företag 

Inom entreprenörskapsforskningen har tillväxt varit ett centralt ämne under den senaste tiden 

då tillväxt i små företag kan ses som ett ständigt entreprenörskap. Entreprenörskap är viktigt 

inom en organisation då man ser handlingskraft och passion som de viktigaste drivkrafterna 

bakom ekonomisk utveckling. Entreprenörskap är att ifrågasätta det vedertagna och skapa nya 

förutsättningar på marknaden, även om detta för med sig ekonomiska och sociala risker. Det 

är viktigt vid förnyelse- och tillväxtskapande processer då det bygger nya arenor, medan det 

däremot inom management handlar om att använda sig av befintliga arenor28.  

 

                                                
26 Ibid. Citerar  
27 Ibid. s. 54. 
28 Hjort, Daniel & Johannisson, Bengt, Entreprenörskap som skapelseprocess och ideologi. I Alvesson, Mats & 
Czarniawska, Barbara (red.), Organisationsteori på svenska, Liber ekonomi, Malmö, 1998. 
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2.4.1 Tillväxtmönster och tillväxtfaktorer 

Tillväxten kan naturligtvis ta sig olika uttryck i olika företag. Utifrån forskningsmaterial som 

Delmar och Davidsson har analyserat har de identifierat sju olika tillväxtmönster. 

 
Tillväxtmönster Kännetecken 
1 Stabil försäljningstillväxt Företagen i denna grupp uppvisar en hög långsiktig absolut försäljningstillväxt, 

men tillväxten i antalet anställda är begränsad. 
2 Tillväxt genom uppköp Företagen uppvisar en balanserad tillväxt som i huvudsak uppnås genom köp 

av andra företag, d.v.s. de skapare i begränsad utsträckning genuint ny 
sysselsättning. 

3 Tillväxt i sysselsättning Företagen i denna grupp är oftast små, vilket innebär att tillväxten i realtiva 
termer är större än absoluta tal, och tillväxten sker i huvudsak i antalet 
anställda. 

4 Engångstillväxt Företagen kännetecknas av att de enbart uppnått kraftig tillväxt under något 
enstaka år, men inte någon långsiktig stabil tillväxt. 

5 Supertillväxt Dessa företag utgör den verkliga eliten och de uppvisar en högre tillväxt än 
någon av de övriga kategorierna avseende såväl försäljnings- som 
sysselsättningstillväxt. 

6 Stabil generell tillväxt Företagen i denna kategori har likheter med kategori 2, men med den 
skillnaden att dessa företag växer av egen kraft, inte genom uppköp av andra 
företag. 

7 Oregelbunden 
försäljningstillväxt 

Företagen växer mer i försäljning än i antalet sysselsatta, men utvecklingen är 
oregelbunden där företagen växer kraftigt under vissa perioder men mer 
begränsat under andra perioder. 

Figur 1 Tillväxtmönster bland expansiva små företag29 

 

När det kommer till frågan om varför vissa företag växer, har Storey beskrivit små företags 

tillväxtsfaktorer utifrån tre huvudkomponenter; entreprenören i företaget; företagets karaktär; 

företagets strategi. Företag vars entreprenörer har en positiv inställning och drivkraft till att 

expandera har även större chans att lyckas med tillväxt i företaget än entreprenörer som är 

tvingade till företagande på grund av olyckliga omständigheter. Större chans till att överleva 

och växa har företag som bildats av flera personer, men även om dessa personer har hög 

utbildning och tidigare ledarerfarenheter. Gällande företagets karaktär tenderar unga och små 

företag att växa snabbare än stora och etablerade. Skillnader kan dock noteras beroende på 

bransch och ägarform. Om man ser till ett företags strategi kan det noteras att snabbt växande 

företag ofta fokuserar på en viss position på marknaden inriktade på speciella segment. De får 

även kapital och kompetens från externa ägare i ansenligare grad.30  

 

                                                
29 Landström, Hans, 2000, s., 92, Citerar Davidsson, Per, & Delmar, Frédéric, A taxonomy of high-growth firm, 
Gent University, Belgien, 1998. 
30 Landström, Hans, 2000. Citerar Storey, David John, Understanding the small business sector, Routledge, 
London, 1994. 
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2.4.2 Fem faser i tillväxt hos mindre företag 
 
Neil Churchill och Virginia Lewis har utvecklat en modell för mindre företags utveckling där 

fokus ligger på de allra första faserna i utvecklingen.31 Modellen redogör för fem faser i ett 

företags utveckling. Varje fas karaktäriseras av ett index bestående av storlek, mångfald och 

komplexitet. Dessa beskrivs sedan av fem managementfaktorer: managerial style, 

organizational structure, extent of formal systems, major strategic goals och the owner’s 

involvement in the business. Nedan redogörs för var och en av faserna. 

 

Fas 1: Existens 

Organisationen är enkel och ägaren gör allt samt beordrar underställda direkt. Ägaren är 

företaget och utför alla viktiga uppgifter. System och formell planering existerar knappt och 

strategin är helt enkelt att överleva. I detta första steg är företagets främsta angelägenhet att 

behålla kunder och leverera den produkt eller tjänst som avtalats. De företag som klarar sig 

igenom denna fas går vidare till steg 2. 

 

Fas 2: Överlevnad 

I denna fas har företaget visat sig vara en fungerande enhet. Organisationen är fortfarande 

enkel och ägaren tar ännu alla stora beslut och är synonym med företaget. Huvudfokus ligger 

på överlevnad, att intäkterna på kort sikt ska täcka kostnaderna samt ifall intäkterna är 

tillräckliga för att kunna expandera till en lönsam storlek. Systemutveckling är ännu minimal 

och formel planering behandlar i bästa fall budget.  

 

Fas 3: Succé 

I denna fas finns två alternativ för ägaren. Antingen kan man exploatera företagets framgång 

och expandera eller hålla företaget stabilt och lönsamt och skapa en plattform för alternativa 

aktiviteter för ägaren.  

- Delfas 3: Disengagement                                                                                       

Ägaren och företaget rör sig ifrån varandra. Företaget har uppnått ekonomisk hälsa, 

tillräcklig storlek och har kommit in på marknaden. Inkomsterna är för branschen 

genomsnittliga eller ligger strax över. I denna fas har företaget vuxit tillräckligt för att 

behöva anställa kompetenta chefer som tar över vissa av ägarens uppgifter.  

                                                
31 Churchill, Neil C & Lewis, Virginia L, The five stages of small business growth, Harvard Business Review, 
Maj/juni83, vol., 61: 3., p30, 10p. 1983. 
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- Delfas 3: Growth    

Ägaren satsar allt kapital i tillväxt. De chefer som anställs bör ha ett öga för företagets 

framtid snarare än dess nuvarande situation och de system som installeras bör även de 

vara anpassade för företagets framtid snarare än dess nuvarande tillstånd. Utifrån 

denna fas kan företaget gå vidare till steg 4. 

Fas 4: Take-off 

I denna fas ligger huvudfokus på hur man ska fortsätta att växa i snabb takt och hur man ska 

finansiera tillväxten. Företaget har i detta steg decentraliserats och de system som finns har 

blivit mer komplicerade och förfinade. Risken i denna fas är att ägaren inte inser sina egna 

begränsningar och fortsätter att driva företaget, i vissa fall för hårt. Ägaren kan ibland ersättas 

på order av investerare eller kredithållare.  

 

Fas 5: Tillgångsmognad 

I denna fas ligger huvudfokus på att förstärka och kontrollera de finansiella fördelar som 

tillväxten medfört, samt att behålla de fördelar som ett litet företag har, till exempel 

flexibilitet på respons och den entreprenöriella andan. Ägaren och företaget är i denna fas till 

hög grad separerade och företaget bör använda sig av budgetar, strategisk planering, objektivt 

chefskap, standardiserade kostnadssystem, med mera. Allt detta utan att de entreprenöriella 

egenskaperna stelnar. Om den entreprenöriella andan kan hålla i sig kommer företaget att vara 

en kraftfull aktör på marknaden. Om företaget inte lyckas med detta kan det gå in i en sjätte 

fas: stagnation. I denna fas saknar ägaren innovativ beslutstagarförmåga och undviker risker.  

 

(Fas 6: Stagnation) 

Företaget stelnar och slutar att utvecklas. Detta kan antingen leda till ekonomiska förluster 

och konkurrs, eller till att företaget slutligen börjar gå bakåt i utvecklingsfaserna.  

 

2.5 Teoretiskt referensram 

Vi kommer att använda oss av det institutionella perspektivet och identifiera de olika idéer 

och regler som var rådande inom fältet vid tiden för Debasers uppstart och en kort tid innan. 

Vi kommer även att försöka urskilja skillnader eller likheter inom fältet då och fältet idag. 

Utifrån sammankopplingen av idéer, regler och organisation i den institutionella teorin ska vi 

försöka se mönster inom fältet som kan ha påverkat förutsättningarna för Debasers uppstart 
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samt hur det kan ha påverkat Debasers uppstart i sig. Vi kommer även att undersöka om 

Debasers grundare kan ses som intentionellt handlande aktörer som agerar utifrån 

institutionella idéer inom fältet. Vi kommer i analysen att försöka införliva teorier om 

entreprenörskap och organisationsidentitet i det institutionella perspektivet för att se hur 

Debasers identitet och entreprenörskap kan ha påverkats av den institutionella kontexten samt 

hur detta i sin tur kan ha påverkat Debasers positiva tillväxt. 

 

Vid analys av Debasers identitet ämnar vi att använda oss av de tre kategorier som står för det 

som är utmärkande för en organisation. Detta baserat på tanken om vad grundarna inom 

företaget anser vara centralt, särskiljande och varaktigt. De uttalade grundläggande 

värderingar som härmed identifieras kommer att hjälpa oss att förstå vad som driver Debasers 

grundare samt hur de väljer att ge uttryck för sina värderingar. Detta sätts även i kontrast till 

organisationens storlek och roll inom fältet då identiteten definierar vilka de är i förhållande 

till en större social kontext och ger förståelse för de regler som råder inom denna kontext. Här 

kommer vi även att försöka se hur det som är centralt, särskiljande och varaktigt inom 

organisationen kan ha påverkats av institutionaliserade idéer inom fältet. Liknelsen som 

gjordes mellan organisationsidentitet och Scheins tankar om olika nivåer av 

organisationskultur kommer inte att ligga till grund för vidare analys då den mer syftar till 

underliggande värderingar, något som denna studie inte har som syfte att undersöka. Vi 

fokuserar enbart på uttalade värderingar inom företaget.   

   

Vid användandet av teorier inom entreprenörskap kommer vi att utgå ifrån den information 

som framkommit i intervjuerna med Debasers grundare för att sedan tolka deras handlande 

utifrån de tankar som presenterats i avsnittet om entreprenörskap. Intressant att se är till vilken 

av de två dominerande synsätten på entreprenörens roll på marknaden som Debasers grundare 

kan anses tillhöra, det vill säga antingen som en skapare eller som en sökare av ojämnheter på 

marknaden. Vi ämnar även undersöka vilka eventuella entreprenöriella drag som kan 

identifieras hos aktörerna samt vilka faktorer som har spelat en viktig roll för Debasers 

entreprenörskap. Förutom de individuella aspekterna sätts även det entreprenöriella 

perspektivet in i en större social kontext där vi kommer att se till vilka institutionaliserade 

idéer som fanns inom fältet samt undersöka om de tankar om svärmar som Schumpeter talar 

om är något som kan vara relevant i vår studie av livemusikscenen.   

 



 
 

 19 

Entreprenörsperspektivet kommer även att integreras med tankarna om tillväxt inom små 

företag i och med de tre huvudkomponenter för tillväxtsfaktorer där entreprenören spelar en 

central roll. De andra två komponenterna som är företagets karaktär och företagets strategi 

kommer att vara till hjälp för att finna kännetecken för vilket tillväxtsmönster som Debaser 

följer. Avslutningsvis kommer vi att använda oss av modellen för fem faser i tillväxt hos 

mindre företag. Modellen kommer att utgöra ett redskap i analysen för att identifiera i vilken 

tillväxtfas Debaser befinner sig idag. Modellen är även ett redskap för att se om likheter eller 

skillnader kan finnas mellan modellens faser och Debasers utveckling med vilka 

organisatoriska förändringar de har behövt göra i och med sin utvidgade verksamhet.  

 

Med denna teoretiska referensram som bas för följande analys anser vi oss ha en stadig grund 

för att besvara studiens frågeställningar och genomföra det uttalade syftet.  
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3. Metod 

3.1 Metodansats  

Denna studie är av deskriptiv karaktär och har utgått ifrån en kombination av ett 

aktörsperspektiv och ett institutionellt perspektiv. Aktörsperspektivet syftar till att studien 

mestadels har utgått från den subjektiva uppfattning om organisationens identitet och tillväxt 

som personer inom den undersökta organisationen har. Det institutionella perspektivet 

innebär att aktörerna har tolkas utifrån fältet och dess rådande idéer och regler samt de 

handlingsalternativ som fältet möjliggör eller utesluter. På så vis kommer vi att kunna göra 

tolkningar utöver de som Debasers aktörer redogör för.  

 

Denna studie kommer att grunda sig på en deduktiv ansats, som går från teori till empiri, 

med andra ord att generella teoriers sanning tas för givna vid tolkning av data från empirin. 

De teorier vi använt oss av vid analysen av vår studie har utgjort en referensram som hjälpt 

oss kategorisera, förstå och förklara det material vi samlat in.32   

 

Då syftet med studien är att öka förståelsen för Debaser som organisation och den utveckling 

och förändring som skett inom fältet kommer studien fungera som en fallstudie för att samla 

in så mycket information som möjligt och utveckla kunskap om det enskilda fallet. 

Mestadels kommer denna studie att grunda sig på kvalitativa data från intervjuer som har 

genomförts med grundarna till Debaser för att få en tydligare bild av organisationen. Den 

kvalitativa intervjun är en passande metod om man vill ta del av intervjupersonens 

erfarenheter och dennes verklighetsuppfattning. Detta förmedlat ur intervjupersonens egna 

perspektiv och med egna ord.33 Intervjuer kommer även att göras med personer inom fältet, 

men utanför organisationen, för att öka kunskapen och skapa en helhetsbild. Kvantitativ 

sekundärdata kommer att användas från publicerade årsredovisningar och statistik från olika 

offentliga rapporter.  

 

                                                
32 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1., uppl., Liber, 
Malmö, 2003. 
33 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997. 
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Val av intervjupersoner 

Vid val av intervjupersoner har vi utgått från de för studien aktuella teorierna. Inom 

organisationen har vi valt att intervjua de två kvarvarande delägarna i Debaser, Annelie 

Telford och Jocke Jonsson. Detta då vi anser att de representerar organisationens 

entreprenörer som utgör grunden till organisationsidentiteten. De har även varit delaktiga i de 

strategiska beslut som tagits gällande expansion och administrativa förändringar. Vid val av 

intervjupersoner utanför organisationen har vi gjort ett bekvämlighetsurval och använt oss av 

snöbollsmetoden baserad på personliga kontakter och rekommendationer. Intervjuer har 

genomförts med Elin Trogen som idag är VD på 3NO Music AB och har tidigare arbetat på 

bokningsbolaget Luger och Hasse Lindgren som idag arbetar på Kulturrådets område för 

konst och kultur där han är handläggare för produktion och utgivning av fonogram, 

internationellt och interkulturellt kulturutbyte och samarbete inom musikområdet. Lindgren 

har tidigare arbetat med Fritz’s Corner, Musikdirekt, Arrangörsföreningen, ABF (Arbetarnas 

BildningsFörbund), RML (RockMusikerLinjen) med flera.  

 

3.2.2 Insamling av sekundärdata 

Vid insamling av sekundärdata om Debaser, Stockholms livemusikscen och fältet har vi sökt i 

tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar, rapporter och litteratur via sökmotorerna och 

databaserna Google, Google Scholar, Jstor, Affärsdata och Libris. Även kurslitteratur och 

tidigare uppsatser inom ämnet har bidragit med uppslag på relevant litteratur och teori.  

 

3.3 Intervjumetod 

Intervjuerna inom denna studie har genomförts utifrån samma struktur som kvalitativa 

forskningsintervjuer, vars syfte är att förstå den intervjuades verklighet utifrån dennes egna 

perspektiv för att sedan sätta detta i ett större sammanhang av de rådande idéerna inom fältet. 

Likt den kvalitativa forskningsintervjun har vi utgått ifrån en intervjuguide som tar upp vissa 

teman och förslag på specifika frågor baserade på syftet och den givna referensramen för 

studien. Intervjuerna har på så vis varit semistrukturerade. Teman för studien var bland andra 

fältet, livemusikscenen, Debasers identitet och tillväxt samt vilka uttalade bakomliggande 

intentioner Debasers grundare hade och utifrån dessa har intervjufrågorna formulerats. 

Intervjumallen har inför varje intervjutillfälle anpassats till intervjupersonen och det område 
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inom vilket denne kan tänkas bidra med kunskap. Informationen från samtalen i intervjuerna 

har använts som ett grundläggande sätt att vinna kunskap om fallet. Samtliga intervjuer har 

spelats in på diktafon samt transkriberats. Vid transkriberingen har vi använt oss av 

meningskoncentrering vilket innebär att det som intervjupersonerna sagt omformuleras till 

mer koncisa meningar där den väsentliga innebörden identifieras.34 

 

Därefter har vi gjort en analys av meningsinnehållet i våra intervjuer samt våra sekundärkällor 

utifrån Malteruds fyra olika faser vid kvalitativ analys av meningsinnehåll: helhetsintryck, 

kodning, kondensering och sammanfattning. I den första fasen läses intervjumaterialet igenom 

för att skapa en helhetsbild, därefter har speciella avsnitt lästs ytterligare gånger för djupare 

tolkning, förståelse för vissa yttranden samt för att finna gemensamma centrala huvudteman i 

olika intervjuer. I den andra fasen försöker man finna vad som är relevant för studiens 

forskningsfrågor. Vi har då gått igenom materialet för att finna information och kunskap om 

de centrala huvudteman som identifierats i första fasen, och markerat dessa med 

understrykningar och uppdelningar i olika ämneskategorier som vuxit fram under läsningens 

gång. I den tredje fasen utgår man ifrån kodningen i fas två. I denna fas tar man ut det kodade 

materialet från den ursprungliga texten vilket innebär att man kondenserar texten och får ett 

reducerat material att arbeta med. Här har vi även slagit ihop olika koder under mer enhetliga 

kategorier som har fått utgöra den uppdelning som vi har i den slutgiltiga texten. Detta ligger i 

linje med det man gör i den sista fasen, sammanfattningen. Det kondenserade materialet sätts 

här samman på nytt till en enhetlig text som förhoppningsvis ligger i linje med det som det 

ursprungliga materialet representerar.35 

 

3.4 Metodkritik 

Vi har under studiens gång ställt oss undrande till kvalitén på insamlad data samt vår egen 

tolkning av den. Centrala begrepp för datainsamlingens kvalitet är giltighet och tillförlitlighet. 

Begreppen är ursprungligen tagna från de kvantitativa metoderna då vissa mätinstrument 

används, men begreppen används även för kvalitativ metod då vi som forskare utgör själva 

mätinstrumentet. Tillförlitlighet redogör för om resultaten av datainsamlingen är oberoende av 

tillfälliga och för forskningen irrelevanta omständigheter. Giltighet redogör för om resultaten 

                                                
34 Kvale, Steinar, 1997. 
35 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, 2003.  
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av datainsamlingen tolkas på ett korrekt sätt.36 Vi har förhoppningen om att giltigheten för 

den data som vi har samlat in är hög då vi har haft möjligheten till fördjupade intervjuer där 

det funnits tillfälle att ställa följdfrågor till de temabaserade huvudfrågorna. Dock försvåras 

möjligheten att bedöma tillförlitligheten av det totala intervjumaterialet då vi använt oss av 

semistrukturerade öppna intervjuer samt att varje intervju genomförts utifrån olika 

intervjumallar anpassade till den specifika intervjupersonen. Samtliga intervjupersoner för 

studien har dock en klar koppling till det för studien relevanta fältet, och därmed en relevant 

kunskap att dela med sig av. Vi hade från början intentionen att intervjua ytterligare två 

personer, en inom organisationen och en inom fältet. Dessa personer har inte varit tillgängliga 

för intervju och skulle säkerligen bidragit med intressant information för studien. Detta till 

trots anser vi oss ha insamlat tillräcklig data för att skapa oss en bild av olika aktörers syn på 

ämnet. Inom organisationen anser vi oss ha intervjuat representativa personer, dock hade vi 

fått en djupare förståelse för Debaser om samtliga grundare intervjuats. De personer som vi 

intervjuat inom fältet har bidragit med relevant information. I efterhand kan vi dock se att vi 

hade fått en större förståelse av fältet om intervjuer genomförts med ytterligare personer 

utanför Debaser som arbetat med boknings- och arrangörsverksamhet både innan och efter 

Debasers uppstart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Kjaer Jensen, Mogens, Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare, 1., uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 1995. 
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4. Stockholms livemusikscen – då och nu 
Vi väljer att redan här applicera den teoretiska referensramen på de empiriska data som 

studien insamlat. Detta för att underlätta tolkningen av de data som presenteras, samt för att 

skapa en mer överskådlig bild av det som studien ämnar undersöka. Detta kapitel behandlar 

det fält som Debaser verkar inom och de idéer och regler som rådde vid Debasers uppstart vid 

2002 samt hur dessa ter sig idag. De data som vi har samlat in har här strukturerats upp för att 

lättare kunna knyta an till den institutionella teorin. I avsnitt 4.1 beskrivs Stockholms 

livemusikscen utifrån tre idéer som vi identifierat på fältet och avsnitt 4.2 tar upp regler och 

organisation som vi har kunnat identifiera. Avsnitt 4.3 beskriver hur Stockholms 

livemusikscen enligt olika aktörer på fältet ter sig idag, det vill säga det sammanhang inom 

vilket Debaser verkar.  

 

4.1 Idéerna på fältet 

I det här avsnittet beskrivs Stockholms livemusikscen från perioden kring millennieskiftet och 

framåt samt de på fältet dominerande idéer som vi har kunnat identifiera under studiens gång. 

Vi har tagit del av flera olika uttalanden av olika aktörer om Stockholms livemusikscen under 

den aktuella perioden. Dessa har varit äldre uttalanden från perioden kring Debasers uppstart 

2002 samt nyare uttalanden som haft ett mer retroaktivt synsätt. Ur det material som vi har 

kommit över har vi kunnat urskilja tre olika idéer. Dessa är:  

 

• Idén om att det fanns en brist på Stockholms livemusikscen från ett artist-, arrangörs- 

och politiskt perspektiv.  

• Idén om att det skett ett fokusskifte inom musikbranschen ur ett ekonomiskt 

perspektiv.  

• Idén om att ett attitydskifte skett gentemot pop- och rockmusik från politiskt håll.   

 
I och med att dessa tre idéer har återkommit hos flera olika aktörer kan de tolkas som för 

perioden dominerande idéer för musikbranschens fält. Alla dessa idéer kan tolkas som 

påverkande faktorer som möjliggjort för den förändring och utveckling som skett på 

Stockholms livemusikscen samt möjliggjort för Debasers grundare att skapa sin verksamhet. 

Nedan beskrivs dessa tre idéer närmare. 
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4.1.1 Bristen 

I Stockholm sågs under 1990-talet en tydlig minskning av scener i samband med 

nedläggningen av centrala konsertlokaler och rockklubbar som Ritz, Gino, Electric Garden, 

Tantogården och Studion. I och med detta skapades ett glapp mellan små pubar med 

livemusik och större scener som Cirkus, Klubben och Arenan och det skapades ett behov av 

en konsertlokal av mellanstorlek i Stockholm. Bristen uppmärksammades från flera håll, 

bland annat från musiker, politiker och skivbolag. Elin Trogen, VD på skivbolaget 3NO 

Music AB, berättar att det inte fanns några ställen som hade en kapacitet på 3-400 personer 

som även kunde vara klubb och bar. Stockholm hade inte någon fast rockscen och behovet av 

en fanns både hos band, hos publik och hos bokningsbolag. I sin lägesrapport 

Livemusikscenen för pop och rock i Sverige från 2001 meddelade Joppe Pihlgren, sångare och 

gitarrist i rockgruppen Docenterna samt tv-reporter, att livemusikscenen för pop och rock 

under de senaste åren hade utarmats och att kraftiga åtgärder behövdes för att förbättra 

infrastrukturen för livemusikscenen. Utarmningen berodde enligt Pihlgren delvis på att 

mindre scener på fritidsgårdar och musikföreningar hade lagts ner vilket kunde leda till att 

nya band och förmågor inte fick chans att utvecklas. Mikael Katzeff, före detta medlem i 

proggbandet Gudibrallan och aktiv musikarrangör, sade i en intervju från 2002 att Stockholms 

livescen aldrig varit så fattig som den var då.37 Även dåvarande handelsminister Leif 

Pagrotsky uttalade sig i en artikel från 2001 om sin oro för den negativa utvecklingen. Han 

sade att ”Det här är en produktiv näring som ger en bra framtid för Sverige. Och jämfört med 

vad man lägger på många andra ungdomsaktiviteter är musik billigt och prisvärt”.38 

Musikexporten var något som även Pihlgren såg som centralt, men för att lyckas med denna 

menade han att Sverige måste ha en tillräckligt stor och professionell scen för artister att 

utvecklas på. Detta var något som dåvarande kulturborgarrådet Birgitta Rydell höll med om. 

Hon menade att ”det är oerhört viktigt med ett livaktigt kultur- och musikliv” 39 och att det 

måste ”finnas en grogrund för nya artister”. Rydell menade att detta skulle åtgärdas genom att 

band skulle få det lättare att få tag på lokaler att repa i samt att Stockholm stad som 

fastighetsägare behövde bli bättre på att förmedla lokaler. Hon erkände problemet med 

reglerna för ljudnivåer och att det var tvunget att skapas lösningar.40   

 
                                                
37 Bergbom, Kalle, För få och sanna entusiaster, Situation Stockholm, juni 2002, årgång 8., s 25., 2002. 
38 Lutteman, Markus, Nya band får ingen chans, Aftonbladet, 2001-04-11. (Elektronisk) 
39 Röshammar, Martin, Stockholms musikscen – Keff eller fet? Situation Stockholm. juni 2002, årgång 8, s 22, 
2002. 
40 Ibid. 
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Denna idé om att det rådde brist på livemusikscener i Stockholm fanns alltså hos många och 

starka aktörer på fältet. Idén fanns även hos grundarna till Debaser, vilket beskrivs närmre i 

ett senare avsnitt.  

 

4.1.2 Fokusskiftet 

I och med den dalande skivförsäljningen har musikbranschen förlorat inkomster vilket har lett 

till att man tvingats börja arbeta mer med andra typer av verksamhet. Konsertverksamhet är 

ett exempel. Fokus har skiftat från att sälja och producera skivor till att artister spelar live och 

turnerar allt mer. Elin Trogen bekräftar detta fokusskifte och säger i intervjun att denna trend 

har pågått under de senaste fem åren och att konkurrensen har ökat när det kommer till 

konsertbokningar.41 Denna utveckling kan även urskiljas i Kulturrådets statistik över 

ökningen av antalet konsertbesökare42, i STIM: s ökade intäkter från festivaler och konserter 

samt i det ökade konsertarbetet från artister i och med den dalande skivförsäljningen. Thomas 

Johansson, grundare av EMA Telstar43 och ordförande i Live Nation Europa, bekräftar även 

han fokusskiftet i och med uttalandet ”Under en lång period kunde man avgöra vad som 

funkade genom att kolla in skivtoppen. Men nu är det inte så enkelt [...] man måste ha känsla 

för tidens strömningar och väga in alla tänkbara faktorer.”44 Med detta menas att förr var de 

artister vars skivor som sålde bäst mest populära hos publiken. Idag, i och med nedladdning 

och streamingtjänster45, kan en artist ha tusentals lyssnare utan att ha sålt en enda skiva. Att 

debatten om fokusskiftet är omfattande idag syns tydligt i bland annat Dagens Nyheters 

artikelsamling under rubriken Musikbransch i förändring med artiklar som Skivbolagen hittar 

nya inkomster och Skivförsäljningen fortsätter rasa.46 

 

4.1.3 Attitydskiftet 

Förutom ett skifte av fokus gällande skivförsäljning till konsertverksamhet menar Debasers 

grundare Annelie Telford47 och Jocke Jonsson48 att det även skett ett skifte gällande attityd 

                                                
41 Trogen, Elin, Intervju 2009-04-06. 
42 Statens Kulturråd, 2001, 2003 & 2008. 
43 EMA Telstar var ett konsertarrangörsbolag som grundades 1969 och var under sin tid Sveriges största.  Under 
90-talet köptes bolaget upp av det amerikanska företaget Clear Channel och blev del av dess 
underhållningsavdelning som tre år efter uppköpet bildade det fristående bolaget Live Nation.  
44 Arvidsson, Henrik, Den dolda makthavaren,  Dagens Nyheter, 2008-07-23. (Elektronisk) 
45 Streaming är uppspelning av ljud och videofiler på mottagarens dator eller mobiltelefon samtidigt som de 
överförs från Internet. Filerna kan avlyssnas vid uppspelningstillfället men kan inte laddas ned och sparas i 
datorn.  
46 Dagens Nyheter, Musikbransch i förändring, Dagens Nyheter. (Elektronisk) 
47 Telford, Annelie, VD och delägare i Debaser, Intervju 2009-04-08. 
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gentemot pop och rock. Telford menar att de vid tiden för Debasers start gick ur ett klimat där 

politiker inte såg populärmusik som kultur, till att de precis hade börjat göra det. 

Diskussionen hade börjat komma igång och synen på pop och rock som klassisk kultur 

skiftade från, som det tidigare kallats, ren underhållning. Jonsson anser att han har fått arbeta 

hårt för att pop och rock ska ses som en kulturyttring och att ”politiker inte har sett musik som 

kultur utan att det är fult, jobbigt och förknippat med droger och artister som gör bort sig, om 

man ska hårddra det”.49 Jonsson kan se att attitydförändringen från politiskt håll började 

2002-2003 och både Telford och Jonsson menar att denna förändring delvis berodde på att det 

hade kommit in en yngre generation på beslutsfattarpositioner bland kulturpolitikerna. Dessa 

personer var själva uppväxta med pop och rock och såg pop och rock som en självklar 

kulturyttring, medan de som hade de positionerna tidigare inte hade samma inställning och 

acceptans. Hasse Lindgren på Kulturrådet har dock inte samma bild av den kulturpolitiska 

attityden. Det fanns enligt Lindgren inget motstånd gentemot pop och rock från politiskt håll 

och att så många klubbar lades ned på en gång under 90-talet ser han snarare som en slump. 

Han anser att de nedläggningar av rockklubbar som skedde berodde på ”tidens gång” 50, det 

vill säga att hyreskontrakt förr eller senare går ut. Även Telford och Jonsson anser att det kan 

ha berott på ett olyckligt sammanträffande att så många klubbar lades ned samtidigt. Att pop 

och rock inte klassas som klassisk kultur håller Lindgren med om. Han anser dock att det 

snarare har berott på ett motstånd inom själva pop- och rocksfären att klassas som klassisk 

kultur men att pop och rock från politiskt håll absolut räknas och har räknats som kultur. De 

svårigheter som uppstått med till exempel utskänkningstillstånd har enligt Lindgren alltså inte 

berott på att pop och rock inte klassas som en kulturyttring, men kan däremot ha berott på att 

det fortfarande klassas som ungdomskultur. Enligt Telford uppstod det dock bland politiker en 

ny acceptans gentemot livemusik och en idé om att det behövdes en ny scen i Stockholm. 

Fastighets- och saluhallskontoret som är den hyresvärd som äger Debasers lokaler är ett 

kommunalt bostadsbolag och därmed politikerstyrt. De har enligt Telford varit en viktig aktör 

för Debasers existens eftersom de låter dem hyra både lokalerna vid Slussens och vid 

Medborgarplatsen. Att de har varit så pass öppna för att hyra ut lokaler till livemusikscen, 

som länge ansågs vara en väldigt jobbig hyresgäst, tror Telford definitivt har att göra med en 

ny acceptans hos politiker mot livemusik och att konsertarrangörer och klubbägare har börjat 

ses som seriösa aktörer.  

                                                
48 Jonsson, Jocke, grundare och delägare i Debaser, Intervju 2009-04-14. 
49 Ibid. 
50 Lindgren, Hasse, handläggare på Statens Kulturråd, Intervju 2009-04-23. 
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4.2 Regler och organisation på fältet 

Som beskrevs i teoriavsnittet skapas regler och organisation ur idéer. I det material som vi 

insamlat har vi funnit flera regler, det vill säga direktiv, normer och standarder, som påverkar 

Stockholms livemusikscen och Debaser samt organisationer som arbetar för att främja 

aktörernas intressen.  

 

Det finns regelverk som försvårar för konsertarrangörer, exempelvis direktiv för ljudnivåer på 

konserter. Enligt Socialstyrelsen är risken för hörselskador hög vid ljudnivåer över 100 

decibel och eftersom ljudnivåerna vid konserter ofta överskrider denna gräns kan de vara 

skadliga för hörseln. Enligt 26 kap 19 § miljöbalken har den som har en verksamhet där det 

spelas musik ansvar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar besökarens hörsel.51 

Direktivet är tvingande och påföljder vid brott mot det kan bland annat bestå av böter. Efter 

granskning av Debaser har Miljö- och hälsoskyddsnämnden utfärdat ett föreläggande som 

innebär att Debaser skall upprätta och redovisa ett egenkontrollsprogram för att kontrollera att 

ljudnivån på Debaser inte överskrider 100 decibel i ekvivalentnivå och 115 decibel i 

maxnivå.52 Debaser har med hjälp av Arrangörsföreningen överklagat denna bestämmelse till 

miljödomstolen men domslutet föll slutligen till Debasers nackdel. Lindgren och Jonsson 

anser att det är fel att begränsa livemusik på det sättet. Lindgren menar att man måste skilja på 

buller i arbetsmiljö och konstuttryck. Enligt Lindgren pågår en konsert sällan i mer än 1 

timme och är inte skadlig för hörseln. Dessutom är konsertbesökarna för det mesta vuxna 

människor som själva valt att gå på konsert och därför själva kan ta ansvar för att skydda sin 

hörsel. Jonsson menar att regler om ljudnivåer borde anpassas efter enskilda lokaler då alla 

scener är olika. ”Musik är så mycket livekraft och man ska känna det lite i magen. Plus att 

man själv väljer att gå dit”.53 Debaser har enligt Jonsson varit aktivt involverade i debatten 

kring ljudnivåer på klubbar och konserter. Hans anser dock att den idag har blivit lite konstig 

och missvisande då de som arbetar med reglerna inte är verklighetsförankrade i den miljö som 

Debaser verkar inom.  

 

                                                
51 Socialstyrelsen, Frågor och svar om höga ljudnivåer på konserter och diskotek. (Elektronisk) 
52 Komplettering av överklagande 2007-07-27 Stockholm, Mål M 4099-07, Nacka Tingsrätt Miljödomstolen.   
53 Jonsson, Jocke, Intervju 2009-04-14. 
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En liknande debatt råder gällande affischeringsförbudet. Även denna regel är ett direktiv som 

kan leda till böter om det ej efterföljs. Enligt en namninsamling med 540 underskrifter med 

syfte att avskaffa affischförbudet så skapar förbudet hinder för:  

”[…]teatrar, klubbar, konsertarrangörer, museer och andra som bidrar till att ge 

huvudstaden ett rikligare kulturliv. För många är affischering den enda marknadsföring 

man har råd med, och platserna för laglig affischering är idag på tok för få.”54  

Stockholm stad tog 2007 beslutet att sätta upp 100 nya fria affischeringsplatser, men enligt 

Jonsson är det ändå alldeles för lite. Oskar Schönning, artist och musiker, anser till och med 

att affischförbudet hotar demokratin och förstår inte varför elskåp, garageportar, husväggar, 

stolpar och träd inte kan användas som affischplatser.55 Jonsson menar att folk i Stockholm 

har vant sig vid var de kan söka information om konserter och klubbar samt menar vidare att 

affischering är en konstform i sig. Detta kan tolkas som en norm bland konsertarrangörer och 

publik. Om det förväntas att information om konserter ska finnas på stadens väggar och att 

publik söker information på dessa platser så det blir det ett brott mot normen av 

konsertarrangörer att sluta affischera. 

 

Debatter kring regler för affischering och ljudnivåer är något som varit aktuellt för 

konsertverksamhet under en lång tid. De problem som dessa medför för konsertarrangörer 

togs upp i C-uppsatsen Stockholms livescen – förutsättningarna för mindre konsertarrangörer 

i Stockholm från 2002 och vi tror att debatten kommer att fortgå ännu en lång tid.  

 

Författarna till C-uppsatsen diskuterar olika lösningar för hur förutsättningar för 

konsertarrangörer skulle kunna förbättras i Stockholm. Bland annat ger de förslag på hur 

bidragsgivning till konsertarrangörer och artister skulle kunna se ut. Ett av alternativen som 

författarna ger är mycket likt den nya typ bidrag som nyligen införts: livecheckar. 

Livecheckar är ett bidrag som både enskilda musiker och mindre konsertarrangörer kan 

ansöka om vid spelningar på små scener så som nattklubbar, fritidsgårdar och kulturhus. 

Beloppet föreslås, av Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt, ligga på 1500 kronor 

för varje medverkande per konsert och ska finansieras med en del av alliansens så kallade 

växtpengar. Intentionen med livecheckar är att öka utbudet av kvalitativ livemusik och att 

skapa bättre villkor för kulturarbetare.56 Detta kan ses som ett försök att införa en standard 

                                                
54 Nylind, Petter, Stockholms Kulturliv, Namninsamling: Avskaffa affischförbudet, 2007-11-12. (Elektronisk) 
55 Schönning, Oskar, Affisch-förbud hotar demokratin, Expressen, 2008-10-16. (Elektronisk) 
56 Söderling, Fredrik, Livecheck ska öka Stockholms musikutbud, Dagens Nyheter, 2009-01-30. (Elektronisk) 
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som ger musiker fördelar, men som inte är ett tvång. Hasse Lindgren anser i denna fråga att 

den danska modellen är att föredra där klubben får intäkter från baren och artisten får 

intäkterna för inträdet. Han menar att politiker inte ska lägga sig i biljettpriser.  

 

Det finns idag även olika föreningar för konsertarrangörer som kämpar för att stärka och 

förbättra livemusikscenen förutsättningar och ställning i den offentliga debatten. Till de tre 

största räknas Kontaktnätet, MOKS – musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation 

och Arrangörsföreningen (som Lindgren varit med och startat upp) där bland annat Debaser är 

medlem samt att några av Debasers grundare sitter i Arrangörsföreningens styrelse.57 Alla 

dessa olika organisationer har bildats kring idéer som finns hos aktörer inom branschen. 

Organisationerna arbetar antingen för eller emot vissa idéer eller regler i de fall sådana har 

skapats kring idéerna. Inom organisationerna skapas möjligheter till handling för aktörerna, 

som i exemplet med Arrangörsföreningen där Debasers grundare har möjlighet att lobba för 

bättre anpassade regler för ljudnivåer.    

 

4.3 Stockholms livemusikscens utveckling  

Idéer, regler och organisation har skapat den institutionella miljö inom vilket Debaser har 

startat och inom vilket Stockholms livemusikscen verkar idag. Debasers grundare, vars mål 

och intressen var att starta en rockklubb som de själva skulle vilja besöka, har utifrån 

förutsättningarna i denna miljö handlat för att förverkliga sina intentioner. Grundarna kan 

därför klassas som intentionellt agerande aktörer inom fältet. 

 

Idén om att det rådde brist på livemusikscener i Stockholm fanns även hos skaparna av 

Debaser, som därför tog beslutet att hösten 2002 starta en ny rockklubb. Under första helgen 

var det fullsatt och redan 2003 räknades Debaser enligt Elin Trogen som en etablerad 

rockscen. Detta var något som man ansåg även inom Debaser då man i årsredovisningen för 

2002 kan läsa ”Rockklubben har snabbt positionerat sig som Stockholms främsta 

livemusikklubb i segmentet för en kapacitet för 350 personer”58. Trogen arbetade vid den 

tiden på bokningsbolaget Luger och berättar att de etablerade livebokarna och arrangörerna 

bokade in sina artister på Debaser redan från start eftersom publikkapaciteten var perfekt. I 

kölvattnet av Debasers uppstart öppnade flera nya liveklubbar, till exempel Mondo, Pet 

                                                
57 Ungdomsstyrelsen. Fokus 06: En analys av ungas kultur och fritid, Ungdomsstyrelsen, Stockholm, 2006.  
58 Debaser Restaurang AB, årsredovisning för räkenskapsåret 20020901-20030831. 
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sounds, och Street vilket bidrog till att konkurrensen bland Stockholms livemusikscener 

ökade. Trogen beskriver det som en snöbollseffekt då ”ju mer spelningar man gör i en stad 

desto bättre rykte får man”.59 Fler band vill spela i staden och möjligheten att anordna 

konserter ökar. Om livemusikscenen år 2002 ansågs vara död och fattigare än någonsin är 

åsikterna idag av motsatt karaktär. Programledaren och musikjournalisten Per Sinding-Larsen 

säger i en artikel att det indirekt skapats en spelglädje och samarbetsvilja mellan artisterna på 

grund av skivbolagens dystra utveckling. Han säger även att han under sin livstid inte varit 

med om något liknande och att ”det kommer så många bra låtar varje dag att jag måste stanna 

upp och nypa mig i armen”60. Trogen beskriver livemusikscenen i Stockholm som ”väldigt 

aktiv, livlig och dynamisk”.61 Att livemusikscenen idag är högst levande och under utveckling 

ses i öppnandet av nya klubbar som Lilla hotellbaren och att klubbar som Göta Källare och 

Berns åter igen satsar på kontinuerlig livemusikverksamhet. Trogen menar dock att i och med 

att det finns många bra ställen, kan livescenen ibland konkurrera ut sig själv. Det finns ett 

väldigt stort utbud av bra band som konkurrerar om få dagar att spela på. Stockholm är enligt 

Trogen för litet för att kunna hålla fullsatta konserter sju dagar i veckan eller flera konserter 

på samma kväll. Vi har enligt Trogen heller ingen tradition av att gå ut och se spelningar 

söndag till onsdag vilket reducerar speldagar till torsdag till lördag. Vi kan se att denna 

konkurrens kan leda till konkurs hos klubbar och konsertarrangörer vilket skulle kunna leda 

till att utbudet återgår till att vara väldigt smalt. På så vis kan svängningar på livemusikscenen 

ses som en slags livscykel som växlar mellan att vara väldigt rik på olika aktörer till att bli 

väldigt fattig. Som kan tolkas ur ovanstående uttalanden befinner sig Stockholm just nu i en 

rik fas.  

 

                                                
59 Trogen, Elin, Intervju 2009-04-06. 
60 Sundqvist, Alexandra, Tillsammans är tillbaka!, Dagens Nyheter, 2009-02-16. (Elektronisk) 
61 Trogen, Elin, Intervju 2009-04-06. 
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5. Debaser  
Detta avsnitt kommer att behandla Debaser som organisation och hur dess utveckling har sett 

ut sedan dess start. Liksom i föregående avsnitt om livemusikscenen kommer vi även i detta 

avsnitt sammanväva empiri och analys. Inledningsvis ges en kort bakgrund om Debaser, 

därefter följer Hjärnorna bakom Debaser där vi applicerar teorier om entreprenörskap. Sedan 

följer stycket Debasers identitet där vi analyserar efter teorier om organisationsidentitet. 

Slutligen kommer vi i Debasers tillväxt att se närmare på Debasers tillväxtmönster och 

identifiera olika tillväxtfaser utifrån teorier om tillväxt i små företag.  

 

5.1 Bakgrund 

Debaser öppnade i Stockholm, september 2002, i en gammal systembolagetlokal på Karl 

Johans torg belägen mellan Slussen och Gamla Stan. Debaser har idag öppet cirka sex dagar i 

veckan året runt och håller livespelningar ungefär fyra kvällar i veckan. Lokalen vid Slussen 

har en sammanlagd kapacitet på 500 gäster och har under sommarmånaderna en uteservering 

med à la carte servering. 2006 öppnade Debaser sin andra klubb i Stockholm på 

Medborgarplatsen: Debaser Medis. Restaurangbaren och konsertsalen som är belägna på 

första våningen har en kapacitet på 810 personer. Det är även på denna våning som de olika 

klubbarna huserar. På andra våningen finns en biosalong med biofoajébar med en 

sammanlagd kapacitet på 150 och på tredje våningen ligger Ljunglövska salen som är en 

klassisk festvåning där både biosittning och middagssittning kan förekomma.62 2007 öppnade 

Debaser i Malmö, debaser Malmö, som samma år blev utnämnt till Årets Bar- och Mötesplats 

av Nöjesguiden.63 Sammanlagt har företaget idag cirka 150 anställda64 och sedan starten har 

cirka 1500 mer eller mindre etablerade artister spelat på Debasers olika scener. Bland dessa 

kan följande nämnas: Bob Dylan, The Strokes, The Soundtrack of our Lives, The Ark, 

Moneybrother, Ebba Grön och Ryan Adams.65 

 
5.2 Hjärnorna bakom Debaser 

Debasers grundare, Peter Thorell, Annelie Telford (då Åkerstedt), Magnus Eriksson, Jocke 

Jonsson och Micke Lindevall, kommer alla från olika bakgrunder inom evenemangs- och 

krögarbranschen. Thorell arbetade tidigare på bland annat Studion och hade 1996 tillsammans 
                                                
62 Debaser, Om Debaser. (Elektronisk) 
63 Ibid.  
64 Jonsson, Jocke, Intervju 2009-04-14. 
65 Ibid. 
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med Tomas Knigge och Micke Jakobsson köpt Tantogårdens restaurangverksamhet för att 

kunna anordna konserter där på heltid. Telford arbetade där som restaurangchef och Eriksson 

som kock. Jonsson arbetade en del med musikverksamheten på Tantogården samt som 

bandbokare på bland annat Studion.66 Lindevall arbetade med rockklubben Fritz’s Corner på 

Kägelbanan. Idag står Telford och Jonsson kvar som ensamma ägare då Thorell och Eriksson 

sålt sina andelar. Lindevall arbetar fortfarande kvar som bandbokare, samtidigt som han 

spelar gitarr i bandet The Barbwires.  

 

Idén att starta en ny rockklubb kom ur ett önskemål från grundarnas sida att öppna ett ställe 

som de själva skulle vilja gå till. Detta på grund av att det vid den tiden fanns gott om mindre 

ställen som anordnade livespelningar men det fanns ingen renodlad rockklubb anpassad för 

konserter. Grundarna ville att Debaser skulle vara ett ställe som hade livemusiken som 

prioritet nummer ett, men som även hade en bra bar och ett bra dansgolv. När kontraktet på 

Tantogården sades upp började Thorell söka efter en ny lokal och fann lokalen vid Karl 

Johans torg som vid den tiden hyrdes av en salsaklubbarrangör. 67 I april 2002 anordnade 

Thorell och de andra en testkonsert i lokalen vilken blev mycket lyckad. När de senare fick 

erbjudande att köpa kontraktet nappade de direkt och i september samma år hade Debaser 

premiär med fullsatta klubbar redan från första helgen.68 Vi kan här identifiera Debasers 

grundare som entreprenörer som alerta möjlighetssökare och att de olika personerna 

tillsammans hade en helhetsuppfattning om fältet då de hade många års erfarenhet av att jobba 

inom det. Vi kan här knyta an till Storeys teori om tillväxtfaktorer då han menar att företag 

har större chans att överleva om det har bildats av flera personer, vilket kan appliceras på 

Debaser. Detta är något som man även tycks anse inom verksamheten då Jonsson i intervjun 

säger att de fem grundarna var en perfekt mix och att deras olika bakgrunder kom att betyda 

mycket. 

 

5.2.1 Från gap till svärmar 

Det Debasers grundare gjorde var att identifiera ett gap på marknaden och ett stort behov av 

en livemusikscen av mellanstorlek. Ur detta perspektiv kan Debasers entreprenörskap tolkas 

utifrån human-action-traditionen vars fokus ligger på individerna som upptäcker 

affärsmöjligheter och som söker ojämvikter på marknaden. Vi anser att Debasers start ledde 

                                                
66 Ström, Karin, Debaser tror på rocken Svenska Dagbladet 2002-09-13. (Elektronisk) 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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till en utjämning av marknaden då den fyllde ett behov samt en efterfrågan från många olika 

håll. Den ledde även till skapandet av möjligheter för andra aktörer inom samma fält. Som 

redan beskrivits har det startat flera nya livemusikscener efter Debasers uppstart. Schumpeter 

beskriver detta fenomen som ”svärmar”, det vill säga att andra entreprenörer lättare kan 

uppstå om en lyckad verksamhet med speciella kombinationer genomförts först av mer 

kvalificerade personer, vilket i sin tur leder till ett uppsving i ekonomin. Telford och Jonsson 

berättar under intervjuerna att de upplevde att alltfler mindre barer och krogar började med 

livemusik efter att Debaser startat. De upplevde även att de bidrog till att högre krav ställdes 

på kvalitetsmässigt bra livemusik med bra ljudanläggningar, då de själva satte musiken i 

första rummet. Att det skedde ett uppsving i ekonomin bevisas bland annat av STIM: s 

årsredovisningar, men även att konsertintäkterna hos bokningsbolagen ökat. 

 

5.2.2 Risktagarna 

Då beslutet var taget att Debaser skulle startas gick Thorell, Telford, Jonsson och Eriksson in 

som delägare och tog personliga lån på sammanlagt fyra miljoner kronor och satte på samma 

gång sina bostäder och själva företaget i pant. Lindevall valde att inte ta lån och därmed inte 

bli delägare i verksamheten men ses ändå som en av Debasers grundare.69 Med detta som 

bakgrund kan man definitivt se på Debasers grundare som entreprenöriella risktagare. Att ta 

sociala och ekonomiska risker är något som präglar entreprenörskap, men det skapar på 

samma gång drivkrafter bakom ekonomisk utveckling och byggandet av nya arenor. Debaser 

kan ses som en ny arena inom livemusikscenen då den kom att fylla det gap som fanns mellan 

stora och små scener.  

 

5.2.3 Vikten av nätverk och den sociala kontexten 

Telford nämner i intervjun att många av Stockholms musiker gärna söker sig till Debaser och 

att hon arbetat tillsammans med flera sedan tiden på Tantogården. Till dessa kan bland annat 

Magnus Carlson i Weeping Willows räknas. Weeping Willows är ett väletablerat band och att 

de spelade på Debaser Slussens premiär kan ha bidragit till att klubben snabbt kom att räknas 

till de etablerade scenerna. Här kan betydelsen av sociala nätverk identifieras, något som 

enligt Landstöm är mycket viktigt för entreprenören.70 Hade inte Magnus Carlson varit bekant 

med Debasers grundare sen tidigare hade bandet eventuellt inte velat spela på premiären och 

                                                
69 Telford, Annelie, Intervju 2009-04-08.  
70 Landström, Hans, 2000. 
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kanske hade det tagit längre tid för Debaser att etablera sig. Jonsson nämner att även 

kontakter med hyresvärdar och byggföretag har varit viktiga för Debaser. Möjligheten att hyra 

en lokal istället för att köpa har varit viktigt samt att byggföretag ställt upp med utlåning av 

material vilket har betytt att man inte har behövt köpa in sådant till olika evenemang. En 

annan form av nätverk som Jocke poängterar är arbetet med hemsidan som har fått allt större 

betydelse med tiden. Den typ av nätverk som skapas via hemsidan är till exempel med gäster 

och arrangörer.  

 

De lån som togs kom dels ifrån bank men främst från Carlsberg bryggerier. Att bryggerier står 

som långivare till nystartade krogar är enligt Telford vanligt i restaurangbranschen. 

Bryggerierna tar en roll som bankerna vägrar ta. Detta på grund av att bankerna ofta inte är 

kapabla att bedöma om låntagare har en bra affärsidé. Bryggerierna har däremot bättre 

kompetens att döma i sådana frågor samt ifall budgetar stämmer. Utöver lånen finansierades 

Debasers uppstart till en liten del av grundarnas egna besparingar samt indirekt av ett statligt 

bidrag på en miljon kronor som tilldelades Fritz’s Corner för inköp av PA-anläggning71. 

Denna anläggning lånades sedan ut till Debaser mot att Fritz’s Corner slapp betala hyra under 

det första året. Uppstarten möjliggjordes alltså till viss del indirekt av statligt bidrag men 

utöver det har Debaser inte mottagit några statliga bidrag. Som beskrevs i teoriavsnittet är 

entreprenörskap ett komplext fenomen som är beroende av både den sociala och kulturella 

kontexten inom vilken den uppstår. Det vi kan se i exemplet ovan är att den sociala kontexten 

spelade en stor roll då starten av Debaser inte varit möjlig utan ett aktivt stöd uppifrån att 

främja den lokala livemusikscenen med kvalitetsmässig ljudanläggning.  

 

5.3 Debasers identitet  

Organisationsidentitet är, som redan nämnt, något som företag lägger ner mycket arbete och 

tid på, både gällande centrala värderingar inom företaget men även vid val av och utformning 

av logotyp. Namnet Debaser är ursprungligen ett namn på en låt av rockbandet Pixies. 

Grundarna tyckte om låten och ansåg att ordet Debaser lät bra. Telford berättar att när de tog 

reda på den egentliga innebörden av ordet fick de veta att det är ett amerikanskt slangord för 

ångvält, något som de kände var ”klockrent”72. De ville ha ett namn som dels hade en 

                                                
71 En PA-anläggning består av en signalkälla till exempel mikrofon samt en högtalare med tillhörande 
förstärkare. I mer avancerade tillämpningar tillkommer förutom högtalarsystem för scen och utljud även slutsteg, 
processorer, mixerbord och mikrofoner. 
72 Telford, Annelie, Intervju 2009-04-08. 
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innebörd de kunde identifiera sig med, men även att det skulle representera den slags musik 

som skulle spelas. De ville dessutom att ”insatta skulle känna sig insatta”73, det vill säga skapa 

en referensram för den pop- och rockintresserade publiken.  

 

5.3.1 Livemusiken 

Kärnan i Debasers verksamhet är, och har sedan starten varit, musiken. Målet var enligt 

Thorell att ta dit nya band och hålla standarden så hög att band kvalitetsstämplades bara 

genom att få spela där.74 Telford berättar att de gärna ville att banden som spelade på Debaser 

inte nödvändigtvis skulle vara de allra största men däremot de mest intressanta. En tanke var 

att banden under sitt första besök i Sverige skulle spela på Debaser för att vid nästa besök ha 

blivit tillräckligt stora för att spela på exempelvis Cirkus.75 I och med starten av Debaser 

Medis har Debaser idag dock möjligheten att anordna konserter med band både innan och 

efter genombrott.  

 

5.3.2 En helhet 

Förutom livemusik ville grundarna att Debaser skulle erbjuda en helhet med en bra bar, 

dansgolv och restaurang och trots epitetet ”rockklubb” skulle Debaser rent kvalitetsmässigt 

vara väldigt starka. På grund av Debaser Slussens lokaler var det till en början problematiskt 

att erbjuda bra mat, men så fort det möjliggjordes att öppna uteservering startades en à la carte 

restaurang. På Debasers övriga lokaler hålls servering året runt.76 Det är enligt Telford denna 

helhet som skapas i och med konserterna, baren, dansgolvet och restaurangerna som skiljer 

Debaser från andra klubbar i Stockholm. På så vis försöker Debaser på ett sätt likna en viss 

grupp valda organisationer (klubbar) inom sitt fält, på samma gång som de försöker särskilja 

sig från dessa utifrån olika kriterier. Kriterierna är i detta fall att skapa en mer kvalitetsmässig 

helhet som ska utmärka Debaser från andra klubbar på Stockholms livemusikscen. Som 

nämndes i teoriavsnittet påverkas identiteten av förmågan att särskilja sig som organisation, 

då en kollektiv känsla av att vara utmärkande uppstår hos medarbetarna. Denna kollektiva 

känsla skapar i sin tur centrala värderingar inom organisationen. 

 

                                                
73 Ibid. 
74 Ström, Karin, 2002. 
75 Telford, Annelie, Intervju 2009-04-08.  
76 Ibid.  
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5.3.3 Centrala värderingar 

Förutom vad som skulle erbjudas på Debaser var attityden och de värderingar som skulle råda 

på plats mycket viktiga. Det Debaser, enligt Telford och Jonsson, skulle erbjuda var vänlighet, 

välkomnande och likabehandling. Detta menar grundarna stod i kontrast till det exkluderande 

av gäster som fanns och finns på andra klubbar, bland annat i användandet av ”pointers”77 och 

VIP-kort. Då Debaser direkt vid starten blev populärt drog de till en början till sig dels 

klientel som förväntade sig att inte behöva stå i kö och dels klubbarrangörer som förväntade 

sig att få specialbehandla utvalda gäster.78 Dessa arrangörer vägrades abonnera Debaser då det 

var och är mycket viktigt för grundarna att alla behandlas lika. Telford nämner dock att det 

alltid kommer att finnas en gästlista för bandmedlemmar, journalister och Debasers egen 

personal, men att den är limiterad. Den gäller på vintern till kl. 22 och på sommaren till kl. 23, 

efter det är det bara att stå i kön som gäller. Telford berättar att många andra ställen 

eftersträvar att de ska locka till sig kändisar, då kändisar lockar till sig fler gäster. Debaser har 

istället skrämt bort många av de kändisar som inte har ett musikintresse, medan de som är 

musikintresserade kommer dit av ett eget intresse. Det var en fast idé från början att alla 

gäster är lika mycket värda. Det finns ingen bestämd dress code och står man i kö så kommer 

man in, under förutsättning att man sköter sig i övrigt och inte är för berusad. Likabehandling 

och respekt är något som även gäller gentemot Debasers personal då man anser att gäster ska 

behandla personalen väl, kunden har på så vis inte alltid rätt.  

 

De centrala värderingarna i Debasers verksamhet är på så vis värme, vänskap, likabehandling 

och icke-exluderande. Dessa centrala värderingar inom Debaser kan vi även tolka vara en del 

av ytterligare idéer inom fältet. Stora debatter i tidningar och media har sedan länge pågått 

gällande klubbar som exkluderar och därmed diskriminerar gäster utifrån externa attribut så 

som utseende, klädstil, och etniskt ursprung. Idéer fanns därför om behovet och efterfrågan 

efter mer likabehandlande klubbar där alla gäster kunde känna sig lika välkomna. Denna idé 

tolkar vi även som central för just klubbar i genren pop och rock som generellt sett oftast 

saknar officiell ”dress code”.  

 

Centralt inom Debaser är även vad som enligt Telford och Jonsson är och vad som inte är 

Debaser. Debaser är i första hand är pop och rock. Debaser är inte jazz och hip-hop, även om 

                                                
77 ”Pointers” kallas det när vaktchef och klubbarrangör står i entrén och väljer ut gäster som ska få komma in ur 
en rund kö. 
78 Telford, Annelie, Intervju 2009-04-08. 
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klubbar med den typen av musik har hyrt in sig tidigare. Vid de tillfällena har arrangemangen 

dock blivit misslyckade då publiken inte känt igen sig. Utöver musikgenrer som varumärket 

Debaser inte representerar så finns vissa principer, till exempel att det inte ska gå att abonnera 

Debaser en fredag eller lördag eftersom Debaser alltid ska vara öppet för allmänheten dessa 

dagar. Debaser exponerar heller inga andra företags varumärken. För att ett varumärke ska få 

synas i Debasers lokaler är kravet att exponeringen ska gynna gästen. Telford anser inte att en 

”banner”79 uppfyller detta krav, däremot kan en ”give away”80 anses som något som skulle 

kunna gynna gästen.  

 

5.3.4 Den röda tråden 

Det som grundarna anser vara varaktigt inom Debaser, och som kopplar företaget till det 

förflutna och framtiden, är kvalitativ livemusik, helhetstanken samt det långsiktiga satsandet. 

Det vill säga att endast arbeta med vad som i förlängningen kan vara värdegrundskapande 

samt ekonomiskt och intressemässigt lönsamt. I mångt och mycket följer på så vis det som är 

centralt, särskiljande och varaktigt inom organisationen en röd tråd. Musik, helhet, 

likabehandling och långsiktigt satsande, är något som varit bidragande faktorer till Debasers 

framväxt, som beskrivs i följande stycke. 

 
5.4 Debasers tillväxt 

5.4.1 Tillväxtmönster 

Debaser har vuxit relativt stabilt av egen kraft sedan starten med undantag för räkenskapsåret 

2006-2007 då nettoomsättningen ökade från 24 miljoner året innan till 63,7 miljoner.81 

Verksamheten hade under det året expanderat med Debaser Medis och Debaser Malmö. 

Antalet anställda har enligt årsredovisningarna varierat relativt osammanhängande med 

nettoomsättningen men har övergripande sett ökat med drygt 100 % från 2002 (24 anställda) 

till 2007 (57 anställda). Under sitt första verksamhetsår omsatte Debaser över 13 miljoner 

kronor.82 2009 är företaget budgeterat till 90 miljoner.83 Detta tillväxtmönster som Debaser 

har följt kan kategoriseras som en kombination av Delmars och Davidssons sjätte och sjunde 

tillväxtmönster. Företaget har vuxit av egen kraft och skapat ny sysselsättning (Stabil generell 

                                                
79 ”Banner” är en vägghängd reklam med ett företags logga eller slogan. 
80 ”Give away” är att gästen får en present av företaget i marknadsföringssyfte. 
81 Debaser Restaurang AB, årsredovisning för räkenskapsåret 20060901-20070831. 
82 Debaser Restaurang AB, årsredovisning för räkenskapsåret 20020901-20030831. 
83 Telford, Annelie, Intervju 2009-04-08. 
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tillväxt), men utvecklingen är oregelbunden samtidigt som företaget har vuxit mer i 

försäljning än i antalet sysselsatta (Oregelbunden försäljningstillväxt).  

 

5.4.2 Tillväxtfaser 

Till en början gjorde Debasers grundare så mycket som möjligt själva i organisationen, vilket 

innebar kontorsarbete på dagtid och nattklubbsarbete på kvällar och nätter. Detta passar in väl 

i fas 1 (Existens) i Churchills och Lewis modell för tillväxt inom små företag där strategin är 

att överleva, organisationen är enkel och ägaren utför alla viktiga uppgifter. Dock i och med 

den ekonomiska framgången som skedde redan under det första räkenskapsåret skulle 

Debaser redan från början kunna passa in i fas 2 (Överlevnad). Företaget visar sig där vara en 

fungerande enhet och huvudfokus ligger bland annat på att intäkterna ska kunna täcka 

expandering till lönsam storlek. År 2003 tillsattes en styrelse i verksamheten och 

expansionsmöjligheter i Sverige började undersökas. Även uteserveringen vid Slussen 

öppnade sommaren 2003 vilket kom att utgöra en viktig komponent i verksamheten.84 Här har 

företaget gått in i fas 3 (Succé) i tillväxtmodellen, där man satsar kapital på tillväxt och har 

tillsatt system för hur företaget ska drivas som är anpassade för företagets framtid. De städer 

som till en början var aktuella för expansion var Sundsvall, Malmö och Göteborg. En 

anledning till att expandera var bland annat de samordningsvinster som kan uppstå i och med 

möjligheten att erbjuda utländska band spelningar i flera städer. Det kunde dessutom öka 

chanserna att banden väljer att komma till Sverige över huvud taget. I och med verksamhetens 

expansion, har Jonsson och Telford idag delegerat ut mycket av det arbete de i början utförde 

själva och har nu egna ansvarsområden. I verksamheten finns idag en marknadsavdelning, en 

ekonomiavdelning, en förproduktionsavdelning, en teknikavdelning med flera. Det har vuxit 

fram en organisation som från att ha fokuserat väldigt mycket på nuet, idag har mer 

långsiktiga strategier för företaget. Här kan fas 4 (Take-off) identifieras i och med att 

företagets system har blivit mer utvecklade och att det finns planer på fortsatt expansion. I fas 

4 finns även risken att ägaren inte inser sina egna begränsningar men det är något som både 

Jonsson och Telford gör. Bland annat poängterar de båda vikten av lokalt förankrad personal 

vid etablering i nya städer då de själva inte kan ha lika bra kunskap om marknaden i dessa 

städer. Enligt Jonsson är det ”a och o” att hitta rätt människor att arbeta med och viktigt att 

arbeta med någon som kan stadens förutsättningar när man etablerar sig i en ny stad. Det är 

även viktigt att kombinera kunskaper om den nya marknaden med god inblick i Debasers 
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företagsidé. Inför premiären av Debaser Malmö anställdes Anna Storåker som bandbokare 

som tidigare arbetat på bland annat Mejeriet i Lund. För att få en uppfattning om 

företagskulturen är det enligt Telford viktigt för personalen att arbeta i, leva i samt konsumera 

den och Storåker fick som förberedelse arbeta på Debasers kontor i Stockholm i sex månader i 

syfte att ”få in Debaser-filosofin”85. Enligt Telford befinner sig Debaser i en expansionsfas 

vilket kan tolkas som att den entreprenöriella andan håller i sig i företaget trots de finansiella 

fördelar som tillväxten medfört. Risken för stagnation är därför låg och Debaser kan enligt 

modellen ses som en kraftfull aktör på marknaden. Idag kan Debaser alltså passa in i fas 5 

(Tillmognadsfasen), förutom i det att Debasers ägare inte tycks separerade från företaget. 

 

5.4.3 Framtiden 

Det finns en vilja och nyfikenhet hos grundarna att hela tiden utforska nästa steg i 

utvecklingen av företaget vilket bidrar till expansionen.86 Enligt Storeys huvudkomponenter 

för tillväxt kan denna positiva attityd gentemot tillväxt hos Debasers entreprenörer ha bidragit 

till att expanderingen av företaget har varit lyckad. Idag finns Debaser på tre platser i Sverige: 

Slussen och Medborgarplatsen i Stockholm samt i Malmö. Den 20 maj 2009 öppnar Debaser 

ytterligare en lokal i Stockholm, Debaser Humlegården. Denna kommer att bli den första 

renodlade restaurangen och den första utan livemusik. Detta på grund av ett ökat intresse för 

mat och dryck hos Telford och Jonsson. I och med det går Debaser ifrån ett av sina centrala 

identitetsdrag, livemusiken.87 Under 2010 planerar Debaser att öppna i Göteborg. I dagsläget 

finns inga planer på ytterligare expansion inom Sverige. Det finns idag heller inga konkreta 

planer på att öppna en klubb utomlands. Debaser har dock vid ett tidigare tillfälle blivit 

kontaktade av Exportrådet med ett erbjudande om stöd för att öppna utomlands. Exportrådet 

arbetar för att varumärken som de anser bör vara representerade utomlands får tillräckligt med 

stöd för att kunna möjliggöra etablering i ett annat land. Till en början var intresset starkt men 

man beslutade sig för att man inte var färdiga i Sverige ännu. Bland annat ville man öppna en 

renodlad åretruntrestaurang i Stockholm samt öppna en klubb i Göteborg. Man ville att 

Debaser skulle finnas i de tre största städerna i Sverige, det vill säga Stockholm, Malmö och 

Göteborg. Framtida satsningar för Debaser utöver expandering är att börja använda 

närproducerade och ekologiska varor i restaurangerna. Enligt Telford ligger Debaser i ett 

relativt priskänsligt segment och därav kommer de ökade kostnaderna för ekologisk mat att 
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tas ut från företagets vinst och inte ur höjda priser. Debaser kommer enligt Telford att gå mot 

en mer miljömedveten hållning över lag.  

 

Varken Jonsson eller Telford har som mål att verksamheten kommer att fortsätta i evighet. 

Detta av flera anledningar, bland annat finns en osäkerhet kring Debaser Slussens framtid på 

grund av Slussens planerade ombyggnad. Det finns även tankar om att varje rockklubb har sin 

tid88 samt att ju äldre man som ägare blir desto längre ifrån kunderna kommer man och desto 

svårare blir det att identifiera sig med kunden för att veta vad denne vill ha.89 I ett sådant läge 

finns alternativet att gå över till förvaltning. Även här kan medvetenheten om de egna 

begränsningarna noteras som bidrag till att Debaser inte fastnat i fas 4 i tillväxtmodellen.   
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6. Slutdiskussion 

I uppsatsens inledande diskussion argumenterade vi för att en förändring hade skett inom 

musikbranschens fält som i sin tur haft en stark påverkan på hur livemusikscenen under de 

senaste åren har förändrats. Det som vi kunde läsa oss till i artiklar och rapporter var att 

livemusikscenen i Stockholm under början av 2000-talet var bedrövlig och att det fanns ett 

tydligt behov av en livescen av mellanstorlek. 2002 öppnade Debaser som motsvarade det 

som efterfrågades och sedan dess har livemusikscenen haft en till synes positiv utveckling. 

Debaser har även haft samma positiva tillväxt som livemusikscenen och i uttalanden från 

olika personer inom fältet påstås livemusikscenen i Stockholm idag vara levande och 

kvalitetsmässigt bra. Utifrån denna bakgrund fann vi ämnesområden som vi ansåg vara 

intressanta för vidare studier som ledde oss fram till syftet med denna uppsats vilket var att 

göra en deskriptiv studie av interna drivkrafter i organisationen Debaser uppkomst och 

utveckling på Stockholms livemusikscen samt försöka identifiera dominerande idéer på fältet 

som kan ha påverkat Debaser och livemusikscenens utveckling. Med hjälp av vår givna 

referensram har vi analyserat de data som vi insamlat och kommit fram till en rad intressanta 

resultat. 

 

Utifrån det institutionella perspektivet har vi identifierat regler, organisation och tre 

dominerande idéer inom fältet. De idéer som har vi kunnat urskilja har vi tolkat som 

institutionella då de har uttryckts vid olika tidpunkter och av flera starka aktörer på fältet, 

bland annat artister, klubbägare, skivbolag och kulturpolitiker. Dessa var idéer om att det 

rådde brist på livemusikscener i Stockholm under perioden kring millennieskiftet, att det skett 

ett fokusskifte inom branschen samt att det skett ett attitydskifte gentemot pop och rock från 

politiskt håll. De regler som vi har identifierat har varit av olika karaktär, både direktiv, 

normer och standarder. I det här fallet har vi funnit regler som varit både till livemusikscenens 

fördel och till dess nackdel. De ofördelaktiga har varit direktiv gällande ljudnivåer vid 

livespelningar och direktiv för affischering. I dessa fall har det varit socialstyrelsen och 

skönhetsrådet som lobbat för dessa regler. Deras intressen har legat i att skydda människors 

hörsel respektive att hålla Stockholm rent samt gynna betalreklam. Att konsertarrangörer 

väljer att affischera illegalt kan vi se som en norm i och med att det från publikens sida 

förväntas att information om konserter ska vara tillgänglig på det sättet. I införandet av 

livecheckar identifierar vi en standard som gynnar livemusikscenen genom att garantera 
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artister lön vid livespelningar. De organisationer som vi identifierat har arbetat till 

livemusikscenens fördel. Arrangörsföreningen, Kontaktnätet och MOKS arbetar aktivt för att 

gynna livemusikscenen och dess aktörer. Dessa organisationer är skapade och drivs av aktörer 

inom fältet för att främja aktörernas mål och intressen. Debasers grundare har identifierats 

som intentionellt handlande aktörer på fältet som utifrån förutsättningar i den institutionella 

miljön handlat för att främja sina mål, det vill säga starta upp Debaser.  

 

Vi har ur ett aktörsperspektiv kunnat identifiera Debasers grundare som risktagande och 

möjlighetssökande entreprenörer. Entreprenörskapet har vi tolkat utifrån human-action-

traditionen där entreprenörerna är individer som söker ojämvikter och identifierar gap på 

marknaden. Vi har även enligt Schumpeters tankar om svärmar identifierat fler klubbar som 

uppkom i Debasers kölvatten. Vikten av entreprenörens nätverk har även noterats i och med 

behovet av kontakter med artister, hyresvärdar, byggföretag och bryggerier samt ett stöd från 

den sociala kontexten. 

 

Gällande organisationsidentiteten har vi tagit del av vad grundarna av Debaser anser vara 

centralt, särskiljande och varaktigt inom sin organisation. Centralt är livemusiken och den 

välkomnande och den ickeexkluderande attityden samt vad som är och inte är Debaser. 

Särskiljande är enligt grundarna den kvalitetsmässiga helhetstanke som finns om vad Debaser 

ska erbjuda sina gäster. Slutligen det som är varaktigt inom organisationen är kvalitativ 

livemusik, helhetstanken samt det långsiktiga satsandet på det som i förlängningen kan vara 

värdegrundskapande samt ekonomiskt och intressemässigt lönsamt. 

 

När det kommer till Debasers tillväxt har vi identifierat att företaget kan ses som en 

kombination av två tillväxtmönster. Dels har företaget vuxit av egen kraft och skapat ny 

sysselsättning vilket stämmer överens med mönstret Stabil generell tillväxt. Debasers 

utvecklingen har dock varit oregelbunden samtidigt som företaget har vuxit mer i försäljning 

är i antalet sysselsatta vilket gör det möjligt att se på Debasers tillväxt enligt mönstret för 

Oregelbunden försäljningstillväxt. Vi har även kunnat konstatera likheter med Debasers 

utveckling och de fem faserna om tillväxt inom små företag. Vi har identifierat att Debaser 

idag befinner sig i fas fem, Tillmognadsfasen, förutom i det att Debasers ägare inte tycks 

separerade från företaget. Vi anser även att den entreprenöriella andan håller i sig i företaget 

trots de finansiella fördelar som tillväxten medfört och att risken för stagnation därför är låg.  
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Utifrån det som redogjorts för i analysen kan vi väva samman de olika teorierna till en 

enhetlig bild av Debaser och fältet inom vilket Debaser kan anses vara en stark aktör. Debaser 

uppkomst möjliggjordes till stor del av de dominerande idéer som vi i denna studie lyckats 

identifiera. Idén om att det fanns en brist på livemusikscenen var något som konstaterats från 

många håll, och Debasers grundare som redan var aktiva inom fältet kände av denna brist som 

i sin tur skapade ett utrymme för dem som intentionellt handlande entreprenörer att starta sin 

verksamhet. Även idén om att det skedde ett så kallat attitydskifte från politiskt håll gentemot 

pop och rock men även mot själva livemusikscenen skapade ytterligare möjligheter för 

Debaser att förverkliga sin affärsidé. Detta bland annat på grund av att Debaser är beroende 

av en kommunalt styrd hyresvärd. Attitydskiftet påverkade inte bara Debaser utan även andra 

entreprenörer inom fältet vars möjligheter ökade att skapa nya livemusikscener i kölvattnet av 

Debasers uppkomst, så kallade svärmar. Attitydskiftet var inte en allena verkande orsak, även 

de satsningar från politiskt håll som skett för att främja småföretagande och entreprenörskap 

kan ha påverkat den utveckling som noterats. Det fokusskifte som skett inom fältet då 

livemusik fått allt större utrymme kan ha påverkat den positiva tillväxt som Debaser haft 

sedan sin start. Detta då allt fler artister och bokningsbolag satsar på livespelningar som 

inkomstkälla snarare än skivförsäljning vilket lett till en möjlighet för Debaser att anordna fler 

spelningar. Fokusskiftet har även påverkat livemusikscenen som helhet, då det främjat andra 

aktörer inom fältet. Debaser har kommit att bli starka aktörer inom fältet som kämpat för sina 

intressen och har skapat organisering kring idén om behovet av en levande livemusikscen i 

Stockholm. Bland annat är de med i Arrangörsföreningen, en organisation för professionella 

konsertarrangörer i Sverige som arbetar för att främja livemusikscenens ställning i den 

offentliga debatten samt förbättra förutsättningar för arrangörsverksamhet i hela landet. 

Debaser har även kommit att bli en del av den debatt som finns gällande diskriminering av 

klubbgäster i och med sina centrala värderingar om gästers lika värde. De är dessutom aktiva 

deltagare i debatten kring de regelverk som påverkar deras verksamhet så som 

bestämmelserna kring ljudvolym och affischeringsförbud. Den tolkning som vi har gjort av 

Stockholms livemusikscen är att Debaser varit en stark och viktig aktör för den utveckling 

som skett och som fått kunniga personer inom fältet att skifta uppfattning om det rådande 

klimatet inom fältet. Att Debaser anses vara en rockinstitution, som vi nämnde inledningsvis, 

kan vi nu ytterligare bekräfta. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har vi funnit många intressanta ämnen som det inte funnits utrymme att 

fördjupa sig i under denna uppsats, men som skulle kunna vara relevanta för vidare forskning.  

Vidare fördjupning kan ske inom fältet för livemusikscenen för att finna fler dominerande 

idéer, regler och organisation (lobbygupper) som kan ha påverkat fältet. Intressant 

uppföljningsstudie kan även vara att undersöka tanken om att livemusikscenen i Stockholm 

verkligen följer en livscykel. 2002 menade aktörer på fältet att det fanns ett gap, medan det 

2009 snarare rapporteras om en livlig livemusikscen som riskerar att konkurrera ut sig själv. 

Hur ser då läget för livemusikscenen ut om 10 år? Har mättnaden hållit i sig, eller står vi inför 

ett nytt gap? 
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Bilaga 1 

Intervjumall 
Intervju med Elin Trogen 2009-04-06 
 

- Berätta lite om dig själv och om 3NO music ab.  
 
Stockholms livemusikscen idag. 

- Hur upplever du Stockholms livemusikscen idag? 
 

Stockholms livemusikscen runt 2001-2002 
- Hur minns du Stockholms livemusikscen under åren efter millennieskiftet? 

 
Utveckling av livemusikscenen 2001-2009 

- Upplever du att en utveckling skett och hur ter sig då denna? 
 

3NO: s bild av Debaser 
- Har ni samarbeten med Debaser? 
- Skiljer sig Debaser från andra scener som samarbetspartner? 
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Bilaga 2 

Intervjumall 
Intervju med Annelie Telford, 2009-04-08 
 
Debasers uppstart 

- Hur minns du livemusikscenen i Stockholm tiden innan Debaser startade? 
- Vilka var de drivande faktorerna som bidrog till att ni ville starta Debaser? 
- Hur gick ni tillväga för att undersöka efterfrågan på marknaden? 
- Vad var viktigt vid sökande av lokal?  
- Vad var viktigt för er att Debaser skulle representera, erbjuda, etc… 
- Hur kom det sig att ni valde namnet Debaser? Vad symboliserar det? Finns det andra 

referenser än till Pixies? 
- Hur finansierades uppstarten? Lån, sponsorer mm? 

 
Expandering 

- Vilka aktörer har varit viktiga för er utveckling? 
- Hur kommer det sig att ni vill starta nya scener? 
- Vilka har varit de bidragande faktorerna? 
- Vad tänkte ni på vid val av lokal? Val av stad? 
- Framtida expandering? 

 
Debaser idag  

- Hur ser organisationsstrukturen ut idag jämfört med i början? 
- Har din chefsroll förändrats gällande vilka uppgifter du utför själv och hur mycket du 

delegerar till andra? 
- Har organisationsstrukturen förändrats? 
- Har det administrativa systemet varit tvunget att förändras i takt med att 

organisationen har expanderat? 
- Har målen förändrats sedan starten? Har det blivit viktigare att sätta tydligare 

strategiska mål för verksamheten?  
 
Organisationsidentitet 

- Hur skulle du beskriva Debaser som klubb och livescen? 
- Vad i organisationen anser du vara centralt? 

o värderingar  
o normer 
o framtida visioner  
o ambitioner 
o sätt att arbeta på inom organisationen (Platt/hierarkiskt?) 

- På vilket sätt är Debaser särskiljande från andra livemusikscener i Stockholm? 
- Varför tror ni att publiken väljer att gå till Debaser? 
- Vad ser du som varaktigt inom organisation? Dvs. vad inom företaget är viktigt att 

hålla fast vid för att fortsätta att vara en lönsam verksamhet? Finns det önskemål eller 
behov av förändringar och vilka skulle dessa i sådana fall vara?  
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Bilaga 3 

Intervjumall 
Intervju med Jocke Jonsson, 2009-04-14 
 
Debasers uppstart 

- Hur minns du livemusikscenen i Stockholm tiden innan Debaser startade? 
o Allmänna attityder uppifrån? Mot pop&rock? Mot nyföretagande? 
o Kulturpolitiskt? 
o Regelverk runt omkring? (ljudnivå, affischering, bidragsgivande) 

- Vilka var de drivande faktorerna som bidrog till att ni ville starta Debaser? 
- Hur lång tid gick det mellan idé till handling?  
- Hur såg etableringsfaserna ut? 
- Vad var viktigt för er att Debaser skulle representera, erbjuda, etc… 

 
Expandering 

- Vad är det som gör att ni har vuxit? Och hur stor roll spelar ni som entreprenörer för 
Debasers tillväxt? Övriga bidragande faktorer? 

- Vilka utomstående aktörer har varit viktiga för er utveckling? 
 
Debaser idag  

- Har målen förändrats sedan starten?  
- Vilken betydelse har nätverk för er? Både under uppstarten, expanderingen och i 

nuläget? Hur arbetar ni med nätverk? 
 
Organisationsidentitet 

- Vad i organisationen anser du vara centralt? 
o Värderingar, normer, framtida visioner, ambitioner, sätt att arbeta på inom 

organisationen (Platt/hierarkiskt?) 
- På vilket sätt är Debaser särskiljande från andra livemusikscener i Stockholm idag? 
- Vad debaser är, och inte är? 
- Vad ser du som varaktigt inom organisation? Dvs. vad inom företaget är viktigt att 

hålla fast vid för att fortsätta att vara en lönsam verksamhet? Finns det önskemål eller 
behov av förändringar och vilka skulle dessa i sådana fall vara?  
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Intervjumall 
Intervju med Hasse Lindgren 2009-04-23 
 
– Berätta gärna kort om din egen bakgrund och arbetsuppgifter på Kulturrådet idag. 
 
Klimatet på livemusikscenen runt 2000. 
– Utifrån en c-uppsats om Stockholms livescen från 2002 samt diverse artiklar och rapporter 
från samma tid har vi fått uppfattningen om att klimatet för livemusikscenen var ganska tufft 
kring slutet av 90-talet och början på 2000-talet. Hur minns du denna period för Stockholms 
livemusikscen? 
 
– Enligt Joppe Pihlgrens i rapporten Livemusikscenen för pop och rock i Sverige från 2001 
hade livemusikscenen försämrats och han efterlyser en förbättring av infrastrukturen för 
livemusikscenen för pop och rock. Han talar bland annat om nedläggning av fritidsgårdar och 
minskade bidrag från statligt håll. Har det skett några politiska förändringar gällande dessa 
punkter?  
 
– Har du några tips på rapporter som behandlar detta ämne? 
 
Attityd mot pop och rock. 
– Enligt Annelie Telford och Jocke Jonsson på Debaser räknades inte pop och rock som en 
kulturyttring vid perioden. Detta i sin tur ledde till försämrade förutsättningar för 
livemusikscenen. De menar att det skedde ett attitydskifte gentemot pop och rock då en ny 
generation kulturpolitiker kom upp på beslutsfattande poster. Vad säger du om det? Har det 
skett en attitydförändring och hur ter sig attityden idag? 
 
Livemusikscenen idag. 
– Vad tycker du om livemusikscenen i Stockholm idag? 
– Hur ser fortutsättningarna ut för konsertarrangörer att ansöka om bidrag?  
– Vad anser du i frågor kring ljudnivåer, affischering och livecheckar?  
 
 
 
 

 

 
 

 


