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In the beginning of 2016 the politicians in the city of Stockholm made a decision to renovate 

the city's civic hall. The building accommodated, among a variety of businesses, a public arts 

school and a library. The building also accommodated Debaser, which was a one of 

Stockholm's most popular live music scenes that had hosted a lot of different bands and artist 

over the years. Due to the decision of renovating the civic hall Debaser had to shut down its 

business, and as a result of that a debate took off in newspapers and on social media. The 

debate brought up topics about the importance of Stockholm's live music scene and the 

process of decision-making in cultural politics. 

This study aims to describe how the decision was made by the politicians regarding the 

renovation of the civic hall and how the following debate discusses the topic of live music 

scenes. I have listed the arguments found in the debate and in the political documents 

regarding the decision-making process and analyzed them with Dorte Skot-Hansens three 

cultural rationales and Per Mangsets ten dilemmas of conflicts. Furthermore my result shows, 

not surprisingly, that the decision was based mainly upon the fact that the civic hall is owned 

by the municipality of Stockholm and the politicians wanted to promote the municipal 

enterprises by renovating the building. The discussion about the importance of the live music 

scene was held in the debate but it was not discussed as thoroughly as it may have seemed. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval 

Det talas ofta om det svenska musikundret som en av Sveriges stora exportvaror där 

popmusiken utgör en stor del av toppskiktet med artister som Robyn, Zara Larsson och 

Avicii. Denna yttersta spets inom popmusiken klarar sig bra på marknaden och kan stå på 

egna ben, men de stora framgångssagorna är bara toppen av ett isberg som rymmer så mycket 

mer. Det rymmer bland annat de mindre livescenerna som anses vara en grundsten där de 

stora hitskaparna tagit sina första stapplande steg i karriären. 

Studiefrämjandet, Livemusik i Sverige och MoKS (Musik- och Kulturföreningarnas 

Samarbetsorganisation) gav 2016 ut en rapport om popmusik och betydelsen av stöd för 

livemusikscener i Sverige (Studiefrämjandet 2016). De hävdar att popmusik är en genre som 

inte får den plats och det stöd som behövs inom kulturpolitiken. De anser problemet vara att 

många ser popmusik som en lättsmält och kommersialiserad kulturform, vilket leder till att 

den ses som en självförsörjande musikgenre med en stabil grund att stå på. Popmusik framförs 

på många mellanstora livescener runt om i landet och scenerna är en inkörsport till den större 

musikvärlden, men arrangörerna har det svårt att få det att gå ihop ekonomiskt. I rapporten 

hävdas att de mindre livescenerna är betydelsefulla och avgörande för uppkommande artister 

som skapar ett mervärde för samhället, men att de saknar erkännande och stöd inom 

kulturpolitiken (Studiefrämjandet 2016, 6). I rapporten beskrivs popmusiken som en pyramid 

bestående av tre delar: en bas, ett mellanskikt och en topp. Basen av pyramiden är en stark 

grund bestående av kulturskolor och studieförbund som gör det möjligt för människor att lära 

sig utöva musik. I toppen av pyramiden finns den lilla spetsen av Sveriges musikliv som 

genererar mycket pengar, detta inkluderar musikexporten och de stora livesatsningarna. Både 

pyramidens bas och topp klarar sig bra. Det är dock i pyramidens mellanskikt som situationen 

är problematisk. 

 

Enligt regeringens kulturproposition Tid för Kultur från 2009 är en av kulturpolitikens 

framtidsfrågor att "verka för ett rikt och nyskapande kulturliv som är tillgängligt för alla 

människor" (Regeringen 2009, 16), där alla ska ha rätt att kunna delta i ett mångfacetterat 

kulturliv. Men vad händer med nyskapandet och mångfalden av kulturutbudet inom musiken 

om man glömmer den viktiga grundpelaren med livescener? 

På grund av mitt eget intresse för musik fick jag under våren 2017 upp ögonen för en 

debatt som handlade om betydelsen av livemusikscener i Stockholm. Debatten hade tagit fart 
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när rockklubben Debaser Medis fick lägga ner sin populära verksamhet i Medborgarhuset i 

Stockholm. Nedläggningen var en konsekvens av ett beslut om renovering av huset som togs 

av Stockholms stad. Detta ledde mig in på tankar kring beslutsfattande inom kulturpolitiken 

vilket gjorde att jag ville undersöka och gräva vidare i debatten om Debaser Medis.  

 

1.2 Debatten om Debaser 

Debaser Medis var en välbesökt rockklubb som öppnades 2006 i Medborgarhuset i 

Stockholms innerstad (Debaser 2016). De bedrev verksamhet med nattklubb och spelningar 

på en mellanstor livescen med stort utrymme för popmusik där en blandning av både välkända 

och mindre kända artister stått på scenen. Ett beslut som togs av Stockholms stad om att 

genomföra en omfattande renovering och utveckling av Medborgarhuset ledde till att klubben 

inte kunde vara kvar i sina lokaler då husets ytor skulle omdisponeras för att öppnas upp och 

tillgängliggöras. Debasers Medis gamla lokaler skulle efter renoveringen istället ge plats för 

ett bibliotek. Det uppstod då en konflikt runt beslutet och i samma stund startade debatten. 

Stockholms stad hade i uppgift att hitta en ny likvärdig lokal åt klubben, men detta utan 

framgång då ingen lokal levde upp till samma standard som den föregående. På grund av de 

konsekvenser som uppkom av beslutet så avslutade Debaser Medis sin verksamhet i slutet av 

december 2016. Mot denna bakgrund har min undersökning fokus på att undersöka hur 

beslutet om ombyggnationen och flytten motiveras, hur samtalet om livescener förs i debatten 

och att belysa de politiska konflikterna. 

Det är dock inte första gången som Debaser lägger ner som en konsekvens av 

renovering. Debaser har tidigare startat upp flera verksamheter med livescen, bar och 

restaurang, som bland annat Debaser Malmö, Debaser Hornstulls Strand och Debaser Slussen 

i Stockholm (Debaser 2016). Av dessa finns nu enbart Debaser Hornstulls Strand kvar efter 

att både Debaser Malmö och Debaser Slussen lades ner under 2013, där Debaser Slussen 

lades ner som följd av rivningen och ombyggnationen av klöverblads-slussen (SR 2013). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva de kulturpolitiska beslut som ledde till att Debaser 

lämnade sina lokaler i Medborgarhuset och att analysera den debatt om Debaser som följde på 

beslutet ur perspektivet kulturpolitikens syn på livemusik. 
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Frågeställningar: 

 Vilka var Stockholm stads motiveringar för att Debaser måste lämna sina lokaler i 

Medborgarhuset? 

 Vilka argument framförde de olika aktörerna i debatten om Debaser? 

 Hur relaterade argumenten till kulturpolitikens konfliktdimensioner och till olika 

rationaliteter i kulturpolitiken?  

 

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Legitimitet 

Min undersökning behandlar kulturpolitiska konflikter, men det har varit svårt att hitta 

relevant forskning inom detta område. Det har däremot varit lättare att hitta forskning om hur 

kulturpolitiska beslut kan legitimeras, vilket också knyter an till mitt forskningsproblem. 

I texten Hur påverkas kvalitet och makt när staten blir aktör? (2015) problematiserar 

Roger Blomgren begreppen kvalitet och makt och hur de förhåller sig till den offentliga 

kulturpolitiken. Han tar även upp argument som används när staten legitimerar kulturpolitiska 

beslut. När stat, region eller kommun tar beslut om vilken typ av kultur som ska få stöd 

baseras ofta besluten på att kulturen ska vara av god kvalitet. Det innebär att god konst och 

kultur har företräde framför det som anses vara mindre gott. Staten argumenterar alltså för att 

den värnar om kvaliteten när den ger offentligt stöd till kultur. Samtidigt är det svårt att hitta 

objektiva kriterier för vad som är god konst och kultur. Det är närmast omöjligt att finna 

konsensus bland svenska folket när det gäller denna fråga då smak och kvalitet definieras av 

individuella upplevelser. Blomgren hävdar att när staten ägnar sig åt "smakpolitik" uppstår ett 

dilemma där "en definition av smak blir auktoritativt bindande." (Blomgren 2015, 48) 

 

När statsmakterna beslutar om att Dramaten och inte privatteatrarna ska ha statligt 

stöd innebär det att riksdagsledamöter premierar viss smak om vad som är god och 

mindre god kultur framför en annan. (Blomgren 2015, 48) 

 

Beslut som tas i politiska församlingar gäller alla, även för de som är emot beslutet. Det leder 

till att någons kultursmak får stöd på bekostnad av andras tycke och smak (Blomgren 2015, 

48–49). Att staten ska stödja konst och kultur är något som inte ifrågasätts utan ses som en 

självklarhet och det råder en konsensus mellan partierna i frågan. Däremot har åsikterna över 
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tid växlat mellan vilken konst och vilka aktiviteter som staten bör stödja och prioritera 

(Blomgren 2015, 50–51).  

 

Kulturpolitiken har inte enbart sett till den goda konstens överlevnad. Den har även haft 

paternalistiska drag där staten ska stödja konst och kultur som gör medborgarna till bättre 

människor. Staten legitimerar då sitt beslut och agerar utifrån att den har medborgarnas bästa i 

åtanke. Ett exempel på detta är att staten under 1930-talet ville censurera de så kallade 

pilsnerfilmerna som var lättsamma och som uppmuntrade till alkoholkonsumtion. Problemet 

med filmerna var att de var populära och man vågade inte genomföra censuren. Istället 

föreslog man att staten skulle ge bidrag till filmer som var moraliskt uppbyggliga, som kunde 

lyfta och förbättra människorna och vara ett bättre alternativ till pilsnerfilmerna. Även nu för 

tiden går det att hitta spår av paternalism i dagens kulturpolitik. Ett argument med 

paternalistisk antydan som ofta framförs är till exempel att läsning och biblioteksbesök 

utvecklar oss, gör oss mer toleranta och demokratiska. Själva konsten är då inte det primära, 

utan det är hur den påverkar och utvecklar folket som är det viktiga (Blomgren 2015, 51–52).  

 

1.4.2 Kommersiell musik 

Då Debaser Medis var en rockklubb där det spelades främst rock- och popmusik och annan 

musik som anses kommersiell tar jag nedan upp forskning som behandlar den kommersiella 

musikens problematik. 

"Kommersiell musik är dålig musik." (Lilliestam 2009, 267) Denna mening har länge 

funnits i musikdebatten och kan återfinnas i klartext eller underförstått både i vardagliga 

samtal och i kulturpolitiken. Detta skriver professor i musikvetenskap Lars Lilliestam i boken 

Musikliv: Vad människor gör med musik - och musik med människor. Debatten om kultur och 

kommersialism är ständigt pågående om än i varierande grad under olika tidsperioder. 

Begreppet kommersiell kan ha olika betydelser (se Lilliestam 2009, 267). En betydelse är 

relativt neutral och kan beskriva en verksamhet som drivs utefter marknadsmässiga villkor. 

En annan betydelse är värdeladdad och kan syfta på att produktionen av musik och dess 

kvalitet är underordnad ett vinstsyfte. Musik och konst ses vanligen som någonting själsligt 

eller något som är upphöjt från det vanliga och alldagliga. Därför ses bra musik som ärlig, 

seriös och autentisk, medan den kommersiella musiken har anpassat sig till marknadens 

villkor. När artister rättar sig efter marknaden och skapar musik som tilltalar en större publik 

så säljer de ut sig och får en lägre status. Det anses fult att skapa musik för pengarnas skull 
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och många tycker istället att fokus ska ligga på det konstnärliga skapandet och kvaliteten för 

att det ska räknas som god musik. 

 

Under flera decennier har organisationer som Statens kulturråd försökt att komplettera 

kulturens kommersiella utbud genom att ge bidrag till kultur som har svårt att klara sig på den 

kommersiella marknaden. Inom musikområdet har det handlat om skivutgivning eller 

konsertverksamhet för de artister som annars inte haft ekonomiska förutsättningar. Stödet från 

kulturpolitiken har gjort att dessa artister har kunnat utvecklas och fortsätta sin verksamhet för 

att senare kanske klara sig själva. De offentliga bidragen har haft störst betydelse för de 

smalare musikgenrerna. Kulturpolitiken har alltså länge stött insatser för att motverka 

kommersialismen och främja kultur som politiker, makthavare och andra auktoriteter ansett 

vara bra och bortsett från vad folket eller publiken ansett vara bra eller efterfrågat (Lilliestam 

2009, 275). 

 

Universitetslektor i företagsekonomi Kjell Arvidsson hävdar i sitt antologikapitel "'Cred' och 

'Sellout' - Musikindustrins paradoxala drivkrafter." (2007, 70) att det finns det en motsättning 

mellan kultur och ekonomi inom musikindustrin och beskriver motsättningen med begreppen 

"cred" och "sellout". Cred är en förkortning av credibility som betyder trovärdighet. Att en 

artist har "cred" innebär att den är äkta, genuin och skapar musik av kvalitet. En "sellout" är 

den som skapar musik för att tjäna pengar och anpassar sig själv och sin image efter det.  

Enligt Arvidsson (2007, 70) är musikindustrin den del av musiklivet som är 

kommersiell och i begreppet finns även relationen mellan konsten och kommersen, alltså 

mellan musiken och industrin. Det debatteras mycket om vilka effekter de ekonomiska 

intressena har på musiken. Ett perspektiv i debatten är att intresset för lönsamhet inte är bra 

för den konstnärliga kvaliteten. Ur ett annat perspektiv ses kulturen och musiken som en 

tillväxtfaktor för samhället. Musikindustrin för tankarna till populärmusiken som länge har 

dominerat den vilket gjort att populärmusiken ofta fått kommersiella värden. Men även 

musikindustrins grundtanke baseras på att man vill skapa, sprida och uppleva musik.  

 

Hos företagen inom musikindustrin finns ett element av att man vill dela med sig av 

en upplevelse, skapa något som man vill ge till andra. Om en konstnär dessutom kan 

få betalt och rentav leva på sin konst betraktas det närmast som en möjlighet att få 

syssla med sin konst på heltid och därmed kunna skapa och dela med sig ännu mera. 

(Arvidsson 2007, 84–85) 
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Det innebär att konsten och det egna skapandet kommer i första hand och möjligheten att 

försörja sig på konsten kommer i andra hand även för artisterna i musikindustrin. Det är också 

många kulturskapare inom musikindustrin som är ofrivilliga företagare. De ser företagandet 

som ett nödvändligt ont och de vill egentligen inte vara knutna till det kommersiella fältet, 

men det ger dem möjligheter att skapa och ge ut sin musik, vilket är det viktigaste. 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Undersökningens teoretiska ramar består av Dorte Skot-Hansens kulturpolitiska rationaliteter 

samt Per Mangsets resonemang om kulturpolitiska konfliktdimensioner.  

 

1.5.1 Kulturpolitiska konfliktdimensioner 

Kulturpolitiska beslutsfattanden anses ofta vara styrda utifrån olika kulturpolitiska ideologier. 

Per Mangset (1992, 100) beskriver en kulturpolitisk ideologi som ett relativt 

sammanhängande system av föreställningar om hur kulturlivet ska organiseras och fungera i 

samhället. Ideologierna utgör olika grunder för hur kulturpolitik kan legitimeras och de kan 

lägga grunden för kulturpolitiska skiljelinjer och debatt. Kulturpolitiska beslut handlar till stor 

del om beslut om fördelning av resurser till olika aktörer med utgångspunkt från en 

uppsättning av värderingar. Olika kulturpolitiska ideologier kan ofta påvisa en rent principiell 

oenighet gällande kulturpolitiska beslut eller debatter, men det är långt ifrån alla gånger som 

oenigheter eller beslut i kulturpolitiken är knutna till bestämda ideologier. I olika sakfrågor 

kan en aktörs ställningstagande vara både mer eller mindre knutet till dennes ideologi. Till 

exempel kan lokala politiker från olika partier gå utanför ramarna för sina ideologier och enas 

i skepsis mot att centrala kulturmyndigheter blandar sig i beslut och ärenden som ligger på 

kommunal nivå, eller att två lokala partier från olika sidor i politiken enas om ett samarbete i 

en gemensam kommunal fråga. Besluten behöver då inte helt och hållet vara knutna till olika 

ideologier utan till andra ståndpunkter. 

Istället för att tala om olika ideologier när det gäller kulturpolitiska beslutsfattanden 

anser Mangset (1992, 110) att det är bättre att använda en uppsättning av kulturpolitiska 

konfliktdimensioner eller dilemman, där de faktiska besluten ofta blir kompromisser mellan 

de olika dilemmana. Mangset beskriver tio konfliktdimensioner (se Mangset 1992, 110–113), 

men alla är inte applicerbara i min undersökning varför jag enbart redogör för de dimensioner 

som identifierats i Debaser-debatten. 
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Dessa konfliktdimensioner är: 

o Motsättningen mellan elit- och masskultur. Ska man prioritera seriösa kulturyttringar 

eller lättare kultur? 

o Motsättningen mellan offentlig styrning och fri marknad. I vilken grad ska offentliga 

myndigheter stötta och reglera kulturlivet för att skydda allmänna samhällsintressen? I 

vilken grad ska kulturlivet baseras på ett fritt marknadssystem? 

 

1.5.2 Kulturpolitiska rationaliteter 

I artikeln Kultur til tiden - Strategier i den lokale kulturpolitik beskriver Dorte Skot-Hansen 

(1999) hur den danska kulturpolitiken har utvecklats från 60-talet fram till idag och har gått 

från att ha fokuserat på upplysning och bildning till att lägga mer vikt på upplevelse. 

Utvecklingen beskrivs med hjälp av kulturpolitiska rationaliteter som utgör ramverk för olika 

legitimeringsgrunder inom kulturpolitiken. Den kulturpolitiska utvecklingen delas in i tre 

rationaliteter: den humanistiska, den sociologiska och den instrumentella. I undersökningen 

kommer de kulturpolitiska rationaliteterna användas som idealtyper för att analysera debattens 

argument och se om de kan motiveras utifrån någon av dem. 

 

I början av 60-talet blev kulturpolitiken ett eget politikområde. Staten hade gjort en politisk 

uppgradering av kulturområdet och ville nu satsa på en demokratisering av kulturen. Den 

humanistiska rationaliteten hade då en stark ställning inom kulturpolitiken där 

utgångspunkten var att kulturen skulle bidra med upplysning och bildning för att stärka 

demokratin. Den goda konsten och kulturen skulle nå ut till hela befolkningen oavsett social 

tillhörighet eller vart man var bosatt i landet. Konsten skulle spridas via de lokala 

kulturinstitutionerna och förmedlas och förklaras med hjälp av till exempel museipedagoger 

och bibliotekarier som hade fullgod utbildning och kompetens i ämnet (Skot-Hansen 1999, 

12–13).  

 

Den sociologiska rationaliteten uppkom i mitten av 70-talet och lade fokus på kulturell 

demokrati. Kulturpolitiken skulle leda till frigörelse och det var civilsamhället och folket som 

skulle ta initiativen. Kulturen hade blivit en process som alla kunde delta i och man hade ett 

pluralistiskt kulturbegrepp som utgångspunkt där alla former av kultur var likvärdiga. Alla 

oavsett social tillhörighet eller identitet hade rätt till att utöva sin egen kultur där kommunen 

skulle stå i tjänst med att ge folket tillgång till olika lokaler som bland annat medborgarhus, 
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övningslokaler, verkstadslokaler. Människor skulle genom sitt eget utövande få bekräftelse på 

att även deras kultur hade ett egenvärde. Det var inte längre kulturförmedlarnas uppgift att 

upplysa folket om god kultur, de skulle istället försöka uppmuntra till utövande av lokala 

kulturaktiviteter (Skot-Hansen 1999, 13–14).  

 

Under 80-talet växte den instrumentella rationaliteten fram och kulturpolitiken började 

använda kulturen som ett verktyg för ekonomisk utveckling. De ekonomiska fördelar som 

kunde utvinnas med hjälp av kulturen blev viktigare än kulturens egenvärde. Kulturen 

anpassades alltmer till marknaden och vände sig nu till olika segment och livsstilar i samhället 

istället för att rikta sig till hela befolkningen. Konst och kultur blev en vara som skulle 

konsumeras av en specifik målgrupp och tog inriktning mot att erbjuda nya upplevelser och 

god underhållning. Stora kulturprojekt som musikfestivaler tog form för att hjälpa till att 

synliggöra städer och platser och ge dem en identitet, vilket i sin tur skulle främja platsens 

besöksnäring och få människor att flytta dit (Skot-Hansen 1999, 14).  

 

Det är viktigt att påpeka att man under kulturpolitikens utveckling inte har övergett en 

rationalitet för en annan och det går inte att hitta någon kommun, region eller stat som arbetar 

enbart enligt en humanistisk, sociologisk eller instrumentell kulturpolitik. Det handlar snarare 

om en kulturpolitik med olika lager där strategierna "flyder sammen i ett noget 

uigennemskueligt mønster" (Skot-Hansen 1999, 17) och där man framhäver olika 

rationaliteter beroende på sammanhang. Sven Nilsson beskriver boken Kulturens nya vägar 

(2003) sin syn på förhållandet mellan rationaliteterna som en slalompist och att 

"Kulturpolitiken hämtar sina värderingar och sina argument än från den humanistiskt, än från 

den sociologiskt eller den instrumentellt motiverade repertoaren." (Nilsson 2003, 449) 

 

1.6 Metod 

1.6.1 Material 

För att ta reda på hur beslutsgången gick om upprustningen av Medborgarhuset och flytten av 

Debaser har jag hämtat material i form av offentliga handlingar från de nämnder och 

förvaltningar som varit inblandade i frågan, samt från kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i Stockholms Stad. Materialet har hämtats elektroniskt via webbplatsen 

Insyn Sverige där Stockholms stad publicerar sina offentliga handlingar. 
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Materialet som ligger till grund för undersökningen av debatten består av debatt- och 

nyhetsartiklar om Debaser publicerade under 2016 och 2017 i Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter, Stockholmdirekt, Södermalmsnytt, Årsta/Enskede, Metro och SVT. Insamlingen av 

materialet har gjorts med hjälp av sökmotorn Google där jag sökt på "Debaser + Debatt", 

"Kulturdebatt + Debaser", "Debaser Medis läggs ner" och "Debaser Medis". Detta för att få 

fram relevanta artiklar om ämnet som är del av debatten. Jag gjorde flera försök att hitta 

artiklar i ämnet i olika kulturtidskrifter men där fanns inget att hämta. Google-sökningarna 

resulterade i många korta nyhetsartiklar, några krönikor och ett fåtal blogginlägg som valdes 

bort då de inte bedömdes relevanta för undersökningen. Utöver detta framkom det att det hade 

startats två namninsamlingar mot att Debaser Medis skulle flyttas, där insamlingarna fick ihop 

8735 respektive 629 underskrifter (Olsson 2016). En privatperson skapade även facebook-

sidan "Rädda Debaser Medis" som fick över 4000 likes (Lundberg 2016d).  

 

Tanken vid urvalet av material har varit att få en så bred överblick av ämnet som möjligt, det 

vill säga att flera olika avsändare har fått komma till tals och framföra sina argument. Det är 

då inte enbart politiker från olika partier och representanter från Debaser, utan även andra 

aktörer har involverats. Ett medvetet val var också att försöka få med artiklar från flera olika 

dagstidningar för att få en så bred bild av debatten som möjligt. Det har även gjorts en 

avgränsning av materialets omfattning med tanke på undersökningens storlek och den tid som 

finns tillgänglig till att utföra den. Jag har avgränsat undersökningen till 15 artiklar som jag 

bedömt sammantagna spegla argumenten i debatten (se referenslista). Jag har bland annat valt 

bort de nyhetsartiklar som inte bidragit något till argumentationen.  

 

1.6.2 Analysmetod 

Undersökningens analysmetoder har anpassats utifrån min problemformulering och mina 

forskningsfrågor. Först görs en argumentationsanalys för att urskilja de argument som 

framförts i beslutsprocessen och i den efterföljande debatten om Debaser. Vidare tar jag reda 

på hur argumenten kan kategoriseras genom att använda mig av en idéanalys med idealtyper 

som hjälpmedel, där idealtyperna består av Skot-Hansens kulturpolitiska rationaliteter. Jag 

kommer även att använda Mangsets konfliktdimensioner som analysverktyg för att se hur 

argumenten förhåller sig till dem. 
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1.6.2.1 Argumentationsanalys 

Inom argumentationsanalys är man främst intresserad av texters innebördsaspekter och det är 

vanligt att använda denna analysmetod för att strukturera upp argument i hela debatter 

(Bergström och Boréus 2012, 92, 117). Argumentationsanalysen har sin grund i filosofin och 

vilar på den formella logiken där man ser på argumentation som logisk och rationell, det vill 

säga logosinriktad. Studiens argumentationsanalys har ett deskriptivt syfte, att från ett 

befintligt sammanhang där argumentationen förekommit försöka rekonstruera 

argumentationen och beskriva den debatt som ägt rum. Bergström och Boréus beskriver också 

att argumentation är ett inslag i texter som inte enbart består av skäl som är för eller emot 

särskilda uppfattningar (Bergström och Boréus 2012, 92–93). För att komma fram till kärnan 

av debatten letar jag efter argument som uttrycks i materialet både direkt och indirekt. Det 

gäller också att se till vikten av det underförstådda för att ta hänsyn till det som inte sägs 

explicit (Bergström och Borèus 2012, 113). Det finns till exempel underförståddheter som 

kräver en kännedom om textens sammanhang för att nå fram. Underförståddhet kan även vara 

ett sätt för avsändaren att inte behöva stå för sin åsikt genom att den inte direkt dras ut i ljuset. 

Syftet med analysen är att hitta de argument som finns i debatten för att sedan ställa upp och 

redovisa dem. Redovisning av argument kan göras på olika sätt. I undersökningen ställer jag 

upp argumenten enligt en pro- et contralista. Denna uppställning kan användas på hela 

debatter genom att urskilja en tes och därefter rada upp de olika argumenten och det kan ofta 

räcka att hitta de vanligast förekommande eller de viktigaste argumenten (Bergström och 

Boréus 2012, 133).  

 

1.6.2.2 Idéanalys 

För att gå vidare och utveckla min analys av de argument som upptäckts i debatten görs en 

idéanalys grundat på dem. Att undersöka just debatter är en vanlig utgångspunkt inom 

idéanalysen (Beckman 2005, 39). Idéanalys är en analysmetod där man studerar politiska 

texter och uttalanden på ett systematiskt sätt (Beckman 2005, 9). Det finns flera olika typer av 

idéanalys där valet av inriktning utgår från studiens syfte och frågeställningar (Beckman 

2005, 11). Enligt Beckman finns tre olika syften för en idéanalytisk undersökning (Beckman 

2005, 14). Syftet kan vara att forskaren vill beskriva och tolka innebörden av politiska 

budskap, att ta ställning till hållbarheten av politiska budskap, eller att förklara uppkomsten 

eller konsekvenserna av de politiska budskapen. Denna studie inriktas mot det första syftet 

med att beskriva och tolka, där de politiska budskapen består av de argument som 
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framkommit ur debatten genom argumentationsanalysen. En beskrivande idéanalys innebär 

att dra slutsatser från sitt material. Genom att läsa och analysera materialet går det att säga 

något om textens bakomliggande budskap (Beckman 2005, 48-49). Därmed kommer min 

analys att bestå av en beskrivning av debattens argument och idéer som sedan relateras till 

Mangsets konfliktdimensioner och Skot-Hansens rationaliteter.  

 

För att strukturera och kategorisera debattens argument används idealtyper. Idealtyper kan ses 

som en sorts modell eller tankekonstruktion som beskriver de väsentliga egenskaperna hos en 

särskild ståndpunkt eller ideologi (Beckman 2005, 28). En idealtyp är således ett ramverk 

bestående av de egenskaper som vi tillskriver det. Idealtyperna i en idéanalys används som ett 

raster som läggs över texterna och de är en form av tankekonstruktion som inte kan avläsas i 

verkligheten (Bergström och Boréus 2012, 150) Studiens idealtyper kan inte heller helt och 

hållet ses i verkligheten. Delar av dem kan urskiljas inom kulturpolitiken men de är sällan 

renodlade och de överlappar varandra. De idealtyper som används i min undersökning består 

av Skot-Hansens tre kulturpolitiska rationaliteter (den humanistiska, den sociologiska och den 

instrumentella) för att beskriva och knyta an till hur debattens argument och idéer kan kopplas 

till olika utgångspunkter i kulturpolitiken.  

 

1.7 Disposition 

I kapitel 2 beskriver jag först resultatet av beslutsgången i ärendet om Debaser och vilka 

argument som framkommit. Sedan går jag vidare och redogör för de argument som förts fram 

i debatten via nyhets- och debattartiklarna och vilka aktörer som uttryckt vad. Vidare 

analyserar jag beslutsgångens argumentation och debattens argument med hjälp av mina 

analysverktyg som utgörs av Mangsets konfliktdimensioner samt idealtyper som består av 

Skot-Hansens kulturpolitiska rationaliteter. I kapitel 3 följer jag upp resultatet med en 

diskussion och drar slutsatser utifrån min analys.  
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2 Resultat 

2.1 Beslutet om Medborgarhuset 

Projektet med upprustning och utveckling av Medborgarhuset drevs av Stockholms 

fastighetskontor tillsammans med Stockholms kulturförvaltning och idrottsförvaltning. 

Fastighetskontoret hade det övergripande ansvaret för genomförandet av projektet 

(Tjänsteutlåtande 2016, 13). Innan renoveringen rymde huset verksamheter med kulturskola 

och bibliotek som drevs av Stockholms kulturnämnd samt verksamhet med badhus, gym och 

idrottshall som drevs av Stockholms idrottsnämnd. Andra hyresgäster i huset var 

studieförbundet Sensus, konsertlokalen Debaser, restaurangen Pizza Hut, nattklubben Göta 

Källare, restaurangen BAR54, sushirestaurang och Tv-kanalen ”Öppna kanalen” (Reviderat 

inriktningsbeslut 2015, 10). 

 

2.1.1 Planeringen av ombyggnationen 

Medborgarhuset invigdes 1939 på Södermalm i Stockholm. Huset skapades utifrån tanken om 

att ge stockholmarna en plats med fokus på kropp, själ och bildning och för att möta deras 

behov av ett hus med nya samlings- och möteslokaler, bad och biblioteksverksamhet. 

Medborgarhuset är således en gammal byggnad och under 2011 påbörjade fastighetskontoret 

en utredning om hur huset kunde rustas upp och utvecklas för att "bli ett mer attraktivt 

besöksmål samt bidra till målen att skapa en hållbar stadsmiljö". (Reviderat inriktningsbeslut 

2015, 8) Utredningen resulterade i två olika inriktningsförslag om upprustningen. Det första 

alternativet var förslag på åtgärder som skulle omfatta en uppgradering av husets tekniska 

standard samt åtgärder för hur husets verksamheter skulle kunna drivas på ett nytt effektivt 

sätt. Det andra alternativet var ett förslag på utveckling av hela huset med en omdisponering 

av dess ytor för att skapa en mer tillgänglig byggnad med moderna och anpassade lokaler för 

besökarna (Reviderat inriktningsbeslut 2015, 8). 

 

I februari 2014 beslutade både kulturnämnden och fastighetsnämnden att anta det andra 

alternativet för att medborgarhuset skulle kunna växa och utvecklas för att bli en mer 

"attraktiv mötesplats" (Reviderat inriktningsbeslut 2015, 9). Det sista beslutet om 

inriktningsförslaget togs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015 där de antog 

kulturnämndens och fastighetsnämndes förslag om utveckling av Medborgarhuset 
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(Beslutsprotokoll kommunfullmäktige 2015). Därmed antogs förslaget om att hela 

Medborgarhuset skulle rustas upp och ytorna skulle omdisponeras med en ombyggnation. 

 

2.1.1.1 Tjänsteutlåtandet 

I januari 2016 lade fastighetskontoret, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen fram ett 

gemensamt tjänsteutlåtande som förslag till beslut om Medborgarhusets renovering och 

utveckling. I utlåtandet beskrivs att huset är i stort behov av upprustning samt att 

verksamheterna i huset behöver fler funktionella lokaler för att kunna utvecklas. Det framhålls 

så som tidigare att huset ska bli en mer attraktiv mötesplats där verksamheterna ska kunna 

möta besökarnas behov (Tjänsteutlåtande 2016, 4). Det radas även upp ett antal mål för 

projektet: 

 

Målet för utvecklingen av Medborgarhuset är att: 

 Skapa ett förnyat medborgarhus som stödjer den ursprungliga 

donationsfondens syfte; kropp, själ och bildning. 

 Förstärka byggnadens ursprungliga syfte att skapa förutsättningar för 

ungdomar att förbereda sig för framtidens utmaningar.  

 Förbättra tillgängligheten och kommunikationen till och inom byggnaden. 

 Genomföra nödvändiga renoveringar för att uppnå en acceptabelt modern 

standard och god arbetsmiljö samt säkerställa fastighetens långsiktiga värde. 

 Bidra till en hållbar stadsmiljö.  

 Bidra till folkhälsan genom ett bad för alla.  

 Bidra till att förbättra tryggheten i området. (Tjänsteutlåtande 2016, 4–5) 

 

I tjänsteutlåtandet utvecklas och framhävs målen om husets ursprungliga syfte och synen på 

tillgänglighet. Medborgarhuset har drivits och kommer fortsättningsvis att drivas med 

konceptet "Kropp, själ och bildning" och detta har speglats i dess verksamheter med badhus, 

idrottshall, bibliotek, och kulturskolans egna verksamheter med teater, bild, musik och dans 

(Tjänsteutlåtande 2016, 4). Kulturskolans verksamhet kommer enligt denna plan att få en 

större yta; den befintliga ytan utökas med 700 kvadratmeter för att ge bättre förutsättningar 

för dess elever och personal. Det ger också en möjlighet till att bredda verksamhetens utbud 

och utöka antalet elevplatser. Bibliotekets verksamhet ska ges mer plats då den är i stort 

behov av en större barnavdelning och för att kunna öka tillgängligheten för personer med 

funktionsvariationer. Dessa förändringar kan inte genomföras i bibliotekets befintliga lokaler, 

vilket innebär att biblioteket flyttas till en annan del av byggnaden. Detta förslag bedöms 

kunna bidra till en stärkt samverkan mellan biblioteket och kulturskolan då de kommer att ha 
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möjlighet att arbeta närmare varandra på ett antal gemensamma ytor i huset (Tjänsteutlåtande 

2016, 9). 

 

Byggnadens mest påtagliga brist beskrivs vara dess tillgänglighet där man anser att lägets 

potential inte utnyttjas optimalt (Tjänsteutlåtande 2016, 4). Både kommunikationen mellan 

tunnelbanan och verksamheten, samt kommunikationen mellan de olika verksamheterna i 

huset anses vara begränsade på grund av husets utformning. Även byggnadens yttre skapar en 

tillgänglighetsbarriär i kontakten med Medborgarplatsen, vilket är viktigt att försöka 

överbygga. Det kommer därför att utföras en rad tillgänglighetsåtgärder både innanför och 

utanpå byggnaden för att göra Medborgarhuset till en attraktiv mötesplats (Tjänsteutlåtande 

2016, 6). 

 

På grund av renoveringen kommer det att ske omförhandlingar av alla hyresavtal till en 

kortare hyrestid och inför genomförandebeslutet ska avsiktsförhandlingar tas fram för de 

hyresgäster som fortsätter bedriva verksamhet i huset (Reviderat inriktningsbeslut 2015, 10-

11). Enligt tidigare planering i inriktningsbeslutet kommer det att pågå en fortlöpande dialog 

med hyresgästerna i huset. En plan för avbrott och evakueringar för det ska vara färdigställt 

till genomförandebeslutet. Projektet kommer tillsammans med de hyresgäster som är 

planerade att evakueras försöka hitta alternativ för att de ska kunna fortsätta med sin 

verksamhet. De hyresgäster som lägger ner sin verksamhet på grund av renoveringen ska 

projektet finna en överenskommelse med (Reviderat inriktningsbeslut 2015, 14). Vad en 

sådan överenskommelse innebär rent konkret står inte att läsa. 

 

2.1.2 Beslutsprocessen 

2.1.2.1 Kulturnämnden 

I december 2015 tog kulturnämnden sitt beslut i ärendet enligt det gemensamma 

tjänsteutlåtandet där ledamöterna för S, V och MP ställde sig bakom förvaltningens förslag. 

Minoritetens förlag innefattade ett gemensamt förslag av ledamöterna från M, L, C och KD 

som ville återremittera ärendet på grund av för höga kostnader samt att de ansåg att de 

kommersiella och ideella verksamheterna skulle få vara kvar i huset. Det var dock enbart M 

och L som reserverade sig mot nämndens beslut och L gjorde ett särskilt uttalande. 

(Beslutsprotokoll kulturnämnden 2015).  
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I L:s uttalande framhöll de att både de ideella och kommersiella verksamheterna ska rymmas i 

Medborgarhuset och understryker att "(h)uvudsyftet med utvecklingen av Medborgarhuset är 

att det ska bli ett mer tillgängligt och levande hus." (Beslutsprotokoll kulturnämnden 2015, 

24) Att slänga ut en sådan populär och uppskattad konsertverksamhet som Debasers, menar 

de, är kontraproduktivt och de anser att det är viktigt att det finns kultur tillgänglig i både de 

inre och yttre delarna av Stockholm. De påpekade också att de tidigare framhållit vikten av att 

Debaser ska vara kvar i huset. 

 

2.1.2.2 Idrottsnämnden 

Idrottsnämnden tog beslut i ärendet i början av februari 2016 enligt det tidigare gemensamma 

tjänsteutlåtandet, där S, V och MP ställde sig bakom förvaltningens förslag. M, KD och L 

reserverade sig mot beslutet och hänvisade till sina egna förslag med återremittering. 

Minoritetsförslagen bestod av M:s och KD:s gemensamma förslag om återremittering av 

ärendet då de ansåg att kostnadernas hade skenat iväg, samt av L:s förslag om återremittering 

där de framhöll vikten av att låta de ideella och kommersiella verksamheterna som Debaser 

vara kvar i huset. L gjorde även här ett yttrande där de tog upp samma resonemang som vid 

beslutet i kulturnämnden (Beslutsprotokoll idrottsnämnden 2016, 12–14). 

 

Efter att idrottsnämnden tog sitt beslut gjordes ett särskilt uttalande av representanterna från 

S, MP och V där de beskrev läget för ombyggnationen och orsaken till beslutet. De lyfter där 

fram att Medborgarhuset har varit i behov av en ombyggnation sedan länge, då både 

arbetsmiljön och husets dåliga skick har tvingat kulturskolans verksamheter att byta lokaler 

eftersom de varit för dåliga för att genomföra undervisning i. Kulturskolans verksamhet är en 

prioriterad fråga då det handlar om barns rätt och tillgång till kultur. "Utökade lokaler för 

kulturskola, bibliotek och föreningsliv ger såväl unga som gamla möjlighet till rekreation, 

möten och fritidsaktiviteter." (Beslutsprotokoll idrottsnämnden 2016, 15) Husets 

tillgänglighet har även varit en stor fråga under projektets utveckling. Entrén och lokalerna 

kommer att anpassas och göras mer tillgängliga för personer med funktionsvariationer. Det 

kommer att skapas bättre kommunikation till tunnelbanan och Götgatan då det kommer att 

byggas entréer i anslutning till dem. Genomförandebeslutet bidrar till att Medborgarhuset blir 

öppnare och mer tillgängligt för alla. Det kommer också att bli enklare att röra sig mellan de 

olika verksamheterna i huset där bland annat ett nytt café och flera allmänna ytor kommer 

göra huset till en mer attraktiv mötesplats. 
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Beslutet om renovering medför att man måste omdisponera verksamheterna för att göra 

huset mer funktionellt och skapa en bättre tillgänglighet. Det gör det omöjligt att ha kvar den 

nuvarande konsertverksamheten. Vidare framför de att det är väldigt kostsamt att ljudisolera 

en kulturklassad byggnad som Medborgarhuset och menar att situationen är beklaglig då 

staden är i stort behov av livescener av Debasers storlek. De påpekar att fastighetskontoret har 

letat efter ersättningslokal för Debasers verksamhet och i det förslag som lagts fram har 

Debaser erbjudits en lokal i det nya Medborgarhuset med plats att driva musikrestaurang. 

Debaser har dock tackat nej till detta förslag. Debaser har också avböjt andra lösningar för en 

livescen i byggnaden då kostnaderna varit för höga. Även tidigare förslag på lokaler i andra 

fastigheter har avböjts av Debaser då de ej har uppfyllt deras behov. De betonar att arbetet 

med att hitta en lämplig och likvärdig lokal åt Debaser stående fortsatt pågår och är prioriterat 

(Beslutsprotokoll idrottsnämnden 2016, 14–15). 

 

2.1.2.3 Fastighetsnämnden 

Det sista beslutet i frågan innan den fördes vidare till kommunfullmäktige togs i 

fastighetsnämnden den 2 februari 2016. Nämnden tog beslut enligt förslaget från S, MP och V 

som stod i enighet med tidigare tjänsteutlåtande från den 19 januari 2016. L och M gav egna 

förslag till beslut, där KD instämde med M:s förslag och C instämde med L:s förslag. M och 

L reserverade sig mot det tagna beslutet och hänvisade till sina förslag om återremittering av 

ärendet. Efter beslutet gjordes ett utlåtande av S, MP och V där de framförde samma åsikter 

som de gjorde vid beslutet i idrottsnämnden (Beslutsprotokoll fastighetsnämnden 2016, 39–

43). 

 

I M:s förslag om återremittering av ärendet framhåller de att huvudsyftet med projektet är att 

Medborgarhuset "ska bli ett mer tillgängligt och levande hus som fortsätter att vara ett 

centrum för kultur och idrott på Södermalm." (Beslutsprotokoll fastighetsnämnden 2016, 40) 

De anser att det inte enbart ska satsas på de kommunala verksamheterna i huset, utan även de 

ideella och kommersiella kulturella verksamheterna. Det är viktigt att Stockholms stad 

fortsätter att arbeta med de kommersiella aktörerna och ger dem spelrum i Medborgarhuset 

under marknadsmässiga villkor. De betonar även att de framhöll vikten av detta redan vid 

inriktningsbeslutet som togs 2014.  
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L:s förslag om återremittering genomsyras av samma idé som vid tidigare yttranden i 

kulturnämnden och idrottsnämnden. De pekar ett finger mot vänstermajoriteten som i och 

med sitt beslut gör att Debaser förlorar sina lokaler i huset. De påpekar återigen att när 

inriktningsbeslutet togs under 2014 så framhöll L (som då hade ordförandeskapet i 

fastighetsnämnden) tillsammans med C och M att det var viktigt att låta Debaser ha kvar sin 

nuvarande verksamhet. Arbetet med att hitta en ersättningslokal åt Debaser har varit 

otillräckligt och de anser att argumentet om att det är svårt att hitta lokaler i innerstaden som 

tål konsertverksamhetens ljudnivå är för tunt (Beslutsprotokoll fastighetsnämnden 2016, 41). 

 

Det slutgiltiga beslutet i ärendet om upprustningen och utvecklingen av Medborgarhuset togs 

i kommunfullmäktige i maj 2016. Där man beslutade enligt kommunstyrelsens förslag som 

stod i enighet med förvaltningarnas tidigare tjänsteutlåtande (Beslutsprotokoll 

kommunfullmäktige 2016, 24).  
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2.2 Debatten 

I debatten som följde beslutet om Medborgarhusets ombyggnation skrevs ett antal debatt- och 

nyhetsartiklar. Där argumenterade skribenterna om bland annat betydelsen av Debaser, 

Stockholms livescener och vilken kulturpolitik som skulle bedrivas. Min undersökning 

behandlar 16 artiklar där jag delat in de olika debattörerna i kategorier enligt nedan och 

beskriver deras argument. Det var främst politiker som deltog i debatten och andra aktörer 

som deltog var Debasers VD Annelie Telford, organisationen Livemusik Sveriges styrelse, 

kulturhistorikern Mats Wickman och musikern och journalisten Emma Pavlovic Svensson. 

 

2.2.1 Socialdemokraterna 

Under debattens gång var det enbart socialdemokraterna som argumenterade för ståndpunkten 

att Debaser inte kunde stanna kvar i Medborgarhuset. I en artikel i Södermalmsnytt berättar 

Jan Valeskog, ordförande i fastighetsnämnden, att det var omöjligt att ha kvar Debaser i huset 

och ger två anledningar till detta: 

 

För det första måste hela huset byggas om för att öka tillgängligheten och för att vi 

ska få bra lokaler för biblioteket, Kulturskolan och badet. För det andra så skulle 

andra verksamheter bli störda om Debaser fanns kvar. Kostnaderna för att 

ljudisolera är väldigt stora. (Lundberg 2016a) 

 

I frågan om varför det krävdes en omdisponering av ytorna svarar Valeskog att det hade 

resulterat i "lika usel tillgänglighet och det hade fortfarande varit ljudstörningar." (Lundberg 

2016a) Samtidigt håller Valeskog med om att det behövs livescener av Debasers storlek i 

Stockholm, men att det är svårt att hitta lokaler i innerstaden. 

 

Stockholms kulturborgarråd Roger Mogert anser att det är dåligt för staden och dess livescen 

att mista en sådan konsertlokal som Debaser, men säger att det inte går att lösa problemet för 

"en rimlig kostnad." (Lundberg 2016c) Han påpekar att alla partier har velat lösa frågan om 

Debaser, men att det har varit en ekvation som inte gått att få ihop. Mogert är också 

självkritisk och anser att politikerna borde börjat arbetet med att hitta en ersättningslokal till 

Debaser tidigare samt tillägger att det är något som både de och liberalerna, som hade frågan 

innan, får ta på sig. 
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I en debattartikel i Svenska dagbladet svarar Roger Mogert på kritik som anförts av 

liberalerna (se Edholm och Jonlund 2017a) som anser att nöjeslivet och konsertlokalerna 

måste in i stadsplaneringen. Mogert skriver att kulturen redan finns med i stadsplaneringen 

och påpekar att när liberalerna hade ansvar för kulturfrågorna i Stockholm la de fokus på stora 

arenabyggen, gjorde nedskärningar på anslag till egna och fria verksamheter och de styrde 

kulturlivet mot att tänka mer kommersiellt (Mogert 2017). Vidare beskriver han hur 

socialdemokraterna har arbetat in kulturen i stadsplaneringen vid det nya Slakthusområdet i 

Stockholm där de ser på möjligheterna att skapa ateljéer, konsertlokaler med mera. Utöver det 

berättar Mogert om hur socialdemokraterna arbetar med kulturfrågorna och ger exempel på en 

ny ateljéstrategi, sänkta avgifter för kulturskolan och en nystartad filmfond. 

 

2.2.2 Liberalerna 

Liberalerna Lotta Edholm och Rasmus Jonlund gav sig in i debatten genom att skriva en 

debattartikel i Svenska Dagbladet där de anser att man måste planera konsertlokaler så som 

man planerar för förskolor, bibliotek och annan infrastruktur. De beskriver att "(m)an slår 

sönder nöjeslivskluster och stadsmiljöer som faktiskt fungerar för stockholmare och 

besökare." (Edholm och Jonlund 2017a) och att det är viktigt att ta med kulturlivets faktiska 

värde in i stadsplaneringen. De anser också att innerstadens kärna dör helt efter kontorstid 

vilket är ett problem för Stockholm som huvudstad. "Att bygga en levande stad är en 

gemensam, demokratisk uppgift." (Edholm och Jonlund 2017a) 

 

Edholm och Jonlund (2017b) skrev ytterligare en debattartikel där de tycker att det är sorgligt 

hur Stockholm utvecklas med avseende på livescenerna och menar att socialdemokraterna inte 

kommer med några konkreta förslag på hur situationen ska förbättras. Det anser att de mindre 

konsertarrangörernas villkor i staden är anemiska och att den socialdemokratiska majoriteten 

har dragit bort mattan underfötterna för kulturskaparna. När livescenerna försvinner från 

innerstaden gör det att Stockholms kulturliv försämras. 

 

2.2.3 Moderaterna 

I januari 2017 skrev tre representanter från moderaterna en debattartikel där de anser att den 

socialdemokratiskt ledda majoriteten ska hålla sitt löfte till Debaser genom att hitta en ny 

lokal (König Jerlmyr, Granswed, Järkeborn 2017). Vidare beskriver de vikten av Debaser för 
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Stockholm kulturliv och att "Debaser är en mötesplats över generationsgränserna, där många 

artister har börjat sin karriär." (König Jerlmyr, Granswed, Järkeborn 2017) De påpekar även 

att Livemusik Sverige och Livenation anser att Debaser utgör en stor del av Sveriges musikliv 

och skriver att: 

 

Musiken och kulturen ger arbetstillfällen och ökar Stockholms attraktionskraft. Den 

svenska livemusiken omsätter omkring fyra miljarder kronor per år och vår 

huvudstad utgör navet. Finns det inga stora scener att boka in liveartisterna på, 

kommer Stockholms ställning som musikstad påverkas negativt. (König Jerlmyr, 

Granswed, Järkeborn 2017) 

 

Stockholm ska vara en levande stad med ett mångfacetterat musikliv. Moderaterna anser att 

man måste skapa förutsättningar och hitta lösningar för aktörer inom olika områden och 

menar att socialdemokraterna har underskattat livescenernas betydelse. (König Jerlmyr, 

Granswed, Järkeborn 2017) 

 

2.2.4 Centerpartiet 

Centerpartisten Karin Ernlund anser att den rödgrönrosa majoriteten har gjort fel när de 

prioriterat den kommunala kulturen framför den kommersiella. Ernlund säger att "(i) de beslut 

som mitt parti var med och fattade i den tidigare majoriteten var vi tydliga med att det skulle 

finnas både kommunala och kommersiella verksamheter sida vid sida" (Jennische 2016) och 

hon tycker det är synd att man nu har avvikit från detta ställningstagande. Ernlund anser även 

att "Medis blir en otryggare plats när Debaser försvinner." (Jennische 2016) och om man vill 

att Medborgarplatsen ska vara levande efter dagtid krävs det att man har verksamheter som är 

öppna kvällar och helger. 

 

2.2.5 Andra aktörer  

Debasers VD Annelie Telford har gjort flera uttalanden i olika tidningar. Telford tycker att 

beslutet är idiotiskt och säger att "(d)et är inte svårt att placera en biblioteksverksamhet i 

jämförelse med att placera en central konsertverksamhet." (Haidl 2016) Hon påpekar att 

staden har flera större arenor för musik och att det finns för få scener av Debasers storlek. 

Telford anser att politikerna har lekt med hennes anställdas och livemusikens förutsättningar i 

Stockholm. "Vi är ett företag som ger väldigt mycket kultur till staden. Vi har aldrig kostat 
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staden en krona och är kommersiellt fungerande." (Lundberg 2016e) I och med att Debaser 

förlorar sin lokal så kommer det att bli "ett hål i Stockholms klubbgeografi" (Nordström 

2016) och det leder till att mindre band inte kommer att kunna spela i Stockholm. "Vi är 

ekonomiskt stabila utan att sälja ut vår själ. Vi gör fortfarande det vi gillar. Men det är inte 

helt enkelt i den här stan." säger Telford. (Nordström 2016) Hon anser att bibliotekets 

intressen har kommit i första hand, men hon tror inte att staden har struntat i Debaser utan att 

arbetet med att hitta en ersättningslokal påbörjades för sent. 

 

Livemusik Sveriges styrelse (2016) skrev en artikel i Metro och uppmanade politikerna att 

tänka om. De anser att Debaser är viktig för den svenska livescenen och Stockholms kulturliv.  

 

Livemusiken utgör mer än halva svenska musikbranschen och omsätter över fyra 

miljarder kronor per år. Den är också den främsta intäktskällan för de flesta artister. 

Livemusiken bidrar till att göra olika platser attraktiva och bidrar starkt till 

besöksnäringen. Lägg till tusentals arbetstillfällen och musikexport. Addera faktorer 

som social sammanhållning, mångfald och betydelsefulla mötesplatser. (Livemusik 

Sveriges styrelse 2016) 

 

De menar även att Debaser Medis bidrar till detta, men att de som så många andra 

livemusikarrangörer möts av en förlegad syn på genren "pop". De menar att offentligheten 

inte ser pop som kultur "varken när det gäller tillgång till lokaler eller stöd till verksamheter." 

(Livemusik Sveriges styrelse 2016) De påpekar att Debaser med dess läge och storlek är 

viktig för den svenska livescenen. 

 

Tar man bort en scen av den storleken i Stockholm, tar man också bort en viktig 

pusselbit för turnéer i andra svenska städer. Tar man bort Debaser Medis i 

Stockholm, tar man bort ett viktigt steg på vägen för artister som kan bli riktigt 

stora. Tar man bort Debaser Medis försvårar man för Stockholm att bli en bättre 

musikstad. (Livemusik Sveriges styrelse 2016) 

 

Om man tar bort Debaser från Medborgahuset begår man ett stort misstag och man har 

fortfarande inte förstått att pop är kultur (Livemusik Sveriges styrelse 2016). 

 

Kulturskribenten Mats Wickman (2017a) skriver i sin debattartikel att intresset för livemusik 

är större än någonsin men att politikerna gång på gång försämrar förutsättningarna för 
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livescenerna. Han hävdar att Jan Valeskog (S) har sagt att livemusiken passar bättre utanför 

tullarna och att Valeskog borde prata med sina Skandinaviska kollegor i Köpenhamn och Oslo 

för att "där har livescenen väldigt mycket i den centrala staden att göra och ses som en viktig 

del i det utbud som ökar stadens attraktionskraft." (Wickman 2017a) 

 

Wickman menar att planen bakom beslutet baseras på en föreställning om att i ett kommunalt 

hus ska de kommunala verksamheterna ha de bästa lokalerna och han anser att detta tankesätt 

gör att socialdemokraterna är bakåtsträvande i sin politik. Han skriver vidare att "trots att 

rock- och popmusiken varit etablerade i flera decennier är det fortfarande som om stadens 

styrande ser den som en ytlig ungdomskultur." (Wickman 2017a) Debaser var en mindre lokal 

där flera uppkommande artister spelade och på grund av beslutet kommer allt färre band att ta 

vägen förbi Stockholm. Således kommer stadens kulturutbud att krympa. 

 

I en andra artikel undrar Wickman (2017b) varför socialdemokraterna väljer att bygga om en 

fungerande lokal till ett bibliotek, speciellt då lokaler som biblioteket lämnar i huset ska ge 

plats åt nya krogar. Han anser att det finns alltför få lokaler för livemusik i Stockholm, men 

det finns ingen brist på krogar. Han påpekar även att det har varit väldigt tyst i frågan hos MP, 

V och Fi och undrar hur de ställer sig till beslutet. 

 

Emma Pavlovic Svensson undrar var man nu ska kunna spela i Stockholm. Hon anser att det 

redan finns nog många bibliotek i staden, men att det är lättare att driva biblioteksverksamhet 

då den är tystare jämfört med konsertverksamhet. "Utbudet krymper för varje år. Debaser 

Medis har perfekt storlek, bra ljud och duktig personal. De håller en internationell klass och 

lockar många utländska akter." (Andersson 2016) Att spendera flera miljoner på att flytta det 

nuvarande biblioteket till en annan del av Medborgarhuset på bekostnad av annan 

kulturverksamhet anser hon är "ren och skär idioti". (Andersson 2016) 

 

2.2.6 Sammanfattning av argumenten 

För att får en bättre överblick av beslutets och debattens argument har de satts in i en pro- et 

contralista, detta utifrån om de är för eller emot beslutet om Debasers flytt från 

Medborgarhuset. Då flera av argumenten liknar och går in i varandra har de kopplats ihop till 

bredare argumentationslinjer. Detta är således argumenten i en sammanfattad form: 
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Proargument 

 Det är för kostsamt att ljudisolera en konsertlokal då Medborgarhuset är en 

kulturklassad byggnad. 

 Utökade lokaler för kulturskola, bibliotek och föreningsliv ger såväl unga som gamla 

möjlighet till rekreation, möten och fritidsaktiviteter. Det handlar om allas rätt till 

kultur. 

 Medborgarhuset blir öppnare och mer tillgängligt för alla genom att anpassas bättre 

för personer med funktionsvariationer och genom att skapa bättre kommunikationer 

till huset via tunnelbanan och Götgatan. 

 Biblioteket, kulturskolan och badhuset behöver nya lokaler för att kunna utveckla 

verksamheterna. 

 

Contraargument 

 Det ska finnas plats för både kommunala och kommersiella verksamheter i huset för 

att Medborgarhuset ska vara levande efter dagtid och för att huset ska fortsätta vara ett 

centrum för kultur och idrott. 

 Kulturlivet påverkas negativt när livescenerna försvinner och kulturutbudet krymper. 

 Livemusiken tillför viktiga faktorer som social sammanhållning, mångfald och 

betydelsefulla mötesplatser. 

 Kulturskaparnas förutsättningar försämras eftersom livemusiken skapar arbetstillfällen 

för artister men även andra aktörer runt om i Sverige och andra länder. 

 Stockholm som stad påverkas negativt eftersom livemusik och kultur är en viktig del 

av stadens attraktionskraft och för att Stockholm ska vara en levande huvudstad. 

 Beslutet visar att man fortsatt har en förlegad syn på pop som en ytlig ungdomskultur. 

 

2.3 Analys av argumenten 

För att ta reda på vad beslutet och debattens argument grundar sig i delas de in under de 

tidigare beskriva kulturpolitiska konfliktdimensionerna som Mangset resonerat kring. Vidare 

sorteras argumenten även in i olika rationaliteter utifrån hur de kan motiveras kulturpolitiskt 

enligt Skot-Hansens modell. 
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2.3.1 Kulturpolitiska konfliktdimensioner 

2.3.1.1 Seriösa kulturyttringar eller lättare kultur 

De vanligaste argumenten som är för beslutet utgår från att det är viktigt att prioritera de 

kommunala verksamheterna i Medborgarhuset och att de behöver bättre lokaler för att kunna 

utvecklas. Det kan även relateras till husets huvudsyfte om att det ska drivas efter konceptet 

kropp, själ och bildning. Det har skett en avvägning mellan seriösa kulturyttringar och lättare 

underhållning, eller den offentligt finansierade kulturen och de kommersiella verksamheterna 

(som Debaser, Bullerbyn och Göta Källare). Socialdemokraterna påpekar i sin argumentation 

att även livescenerna är viktiga men när det kommer till Medborgarhuset så har den 

kommunala kulturen fått företräde.  

I detta dilemma speglas också argumentet om att politikerna har en förlegad syn på 

popgenren som en ytlig ungdomskultur och att man inte ser livescenerna som en viktig del av 

kulturutbudet. Här värderas livemusiken även som kommersiell kultur då politikerna valt att 

satsa på den traditionella bildande kulturen. 

 

2.3.1.2 Offentlig styrning eller fri marknad 

Under beslutsgången och debatten argumenterade liberalerna, moderaterna och centerpartiet 

för att det skulle finnas plats för både kommunala och kommersiella verksamheter i 

Medborgarhuset. Detta argument relaterar till att det ska vara en fri marknad där det ska 

finnas flera valmöjligheter, att det ska finnas en balans mellan offentligt finansierad kultur 

och kommersiell kultur för att människor ska få tillgång till den kultur som faktiskt 

efterfrågas. Argumentet behöver inte rent konkret syfta på att just Debaser eller livemusiken 

är viktig, utan det kan användas som ett redskap för att påpeka att det är viktigt med 

konkurrens och fler valmöjligheter på marknaden. 

 

2.3.1.3 Övrigt 

Det finns även argument som är svårplacerade i konfliktdimensionerna, vilket kanske beror på 

att det inte råder någon större oenighet runt dem. Bland annat argumenten att man vill öka 

Medborgarhusets tillgänglighet, att Stockholm och kulturlivet påverkas negativt eftersom 

livemusik är en viktig del av stadens attraktionskraft, samt att livescenerna bidrar till social 

sammanhållning, mångfald och betydelsefulla mötesplatser. 
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2.3.2 Kulturpolitiska rationaliteter 

2.3.2.1 Humanistisk 

Den humanistiskt motiverade kulturpolitiken syftar till en demokratisering av kulturen och 

framhäver upplysning och bildning där kulturen ska förmedlas via kulturinstitutionerna. De 

argument som kan relateras till den humanistiska rationaliteten är främst socialdemokraternas. 

De anser att de kommunala verksamheterna ska ha bra lokaler där både unga och gamla ska 

kunna mötas och ta plats. Det kan kopplas till att alla ska kunna delta i kulturlivet och att det 

ska göras med hjälp av kommunens kulturverksamheter, vilket är utmärkande för den 

humanistiska rationaliteten. Socialdemokraterna tar också upp ett krav på tillgänglighet och 

försvarar beslutet med att huset måste göras mer tillgängligt och anpassas för personer med 

funktionsvariationer. Tillgänglighetsperspektivet är också ett argument som kan syfta på 

demokratisering av kulturlivet. Även Medborgarhusets koncept om "kropp, själ och bildning" 

kan kopplas till denna rationalitet.  

 

2.3.2.2 Sociologisk 

Det är svårare att hitta argument som relaterar direkt till den sociologiskt motiverade 

kulturpolitiken och de som tas upp kan löst relateras till den. Den sociologiska rationaliteten 

betonar att kulturpolitiken ska leda till frigörelse av undertryckta grupper i samhället. Den 

lägger också vikt på eget skapande och kulturutövande, vilket kan motivera satsningen på 

kulturskolan där alla har möjlighet att skapa tillsammans eller med andra. 

Rationaliteten inkluderar även bredare kulturbegrepp där alla kulturformer ses som 

likvärdiga. Hit kan man koppla argumenten om att politikerna har en förlegad syn på 

popmusik då de värnar mer om den offentligt finansierade kulturen. Debattörerna 

argumenterar då för ett bredare kulturbegrepp genom att de vill att pop ska accepteras som en 

seriös genre. Livemusik Sveriges styrelse menar att popmusiken inte får den plats den 

förtjänar, varken när det gäller tillgång till lokaler eller stöd till verksamhet. Därför anser de 

att de att det är viktigt att Debaser ska finnas kvar som en stöttepelare som bär upp 

musikgenren och breddar kulturlivet.  

 

2.3.2.3 Instrumentell  

En stor del av argumenten i diskussionen kan relateras till den instrumentella kulturpolitiken 

där kulturen används som ett medel för att uppnå andra syften. Det är vanligt att kulturen 
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används för att synliggöra en plats, och både i beslutsprocessen och debatten lyfts detta 

perspektiv fram. Ett flertal debattörer menar att det påverkar Stockholm negativt att Debaser 

flyttar ut ur Medborgarhuset eftersom livescenerna bidrar till att öka Stockholms 

attraktionskraft. Även i tjänsteutlåtandet används motiveringen att man vill att 

Medborgarhuset ska bli ett mer "attraktivt besöksmål". Dessa argument är tydliga exempel på 

instrumentella motiveringar.  

Politikerna argumenterade för att det behövs en balans mellan de kommunala och 

kommersiella verksamheterna i Medborgarhuset för att det ska vara en levande plats efter 

dagtid och för att huset ska fortsätta vara ett centrum för kultur och idrott. Det argumentet 

skulle kunna tolkas som en instrumentell motivering om än en vag sådan, det vill säga att 

Medborgarhuset ska bli en central mötesplats med hjälp av kulturen. Det kan även handla om 

att kulturen hjälper till att synliggöra Medborgarhuset och Medborgarplatsen, vilket profilerar 

Södermalm.  

 

Argumentet att livemusiken tillför viktiga faktorer som social sammanhållning, mångfald och 

betydelsefulla mötesplatser skulle kunna sättas i relation till flera rationaliteter. Den kan 

kopplas till den instrumentella på grund av att kulturen används för att skapa social 

sammanhållning som bidrar till skapandet av en gemensam identitet. Mångfaldsbegreppet 

motiveras genom den humanistiska rationaliteten där kulturen ska nå alla människor, men det 

kan även relatera till den sociologiska rationaliteten där man fokuserar på att alla grupper i 

samhället ska delta i kulturlivet och där kulturen bekräftar deras identitet.  
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3 Avslutande slutsatser och diskussion 

3.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar undersökningsresultatet att flytten av Debaser var en konsekvens 

som följde efter beslutet om renoveringen av Medborgarhuset. Beslutet om ombyggnationen 

var inte menat att resultera i Debasers nedläggning. Tanken var att man skulle hitta nya 

lokaler men sökandet började för sent och kostnaderna för att ljudisolera lokaler i 

Medborgarhuset ansågs vara för höga. Motiveringarna för ombyggnadsbeslutet bygger främst 

på ett tillgänglighetsperspektiv där kulturskolans och bibliotekets verksamheter behöver större 

och bättre ytor för att tillgängliggöra och anpassa huset för alla dess besökare. Utifrån 

Medborgarhusets koncept om kropp, själ och bildning samt att det är ett kommunalt hus är det 

inte överraskande att Stockholms stad väljer att främst satsa på sina egna verksamheter med 

kulturskola, bibliotek och badhus. Att Debaser sedan inte fick någon ersättningslokal var en 

miss i planeringen från politikernas sida som inte gick att åtgärda när tiden väl runnit iväg. 

 

Det var väldigt få konfliktdimensioner som kunde urskiljas i debatten, troligtvis på grund av 

att det rådde en enighet i flera argument och frågor som fördes fram i diskussionen. De två 

konfliktdimensioner som identifierades, seriösa kulturyttringar eller lättare kultur och 

offentlig styrning eller fri marknad, är ett par ganska grundläggande motsättningar som kan 

utgöra centrala skillnader hos olika ideologier. Diskussionen grundar sig först och främst i att 

man är oeniga om den kulturella prioriteringen och att beslutet inte har tagit nog med hänsyn 

till Debasers verksamhet. Konflikterna i beslutsgången och debatten kopplas i första hand till 

idéer om vilken typ av kultur som ska prioriteras och lyftas fram. I förslaget för renoveringen 

togs ett beslut som lutade mer mot att främja traditionell kultur framför kommersiell i och 

med att man satsar på kommunens verksamheter. Man skulle även kunna säga att beslutet är 

grundat på en paternalistisk ståndpunkt, där man vill göra det som anses bäst för med 

borgarna genom att erbjuda dem kultur som leder till bildning och självutveckling. Vidare 

finns konflikten mellan offentlig styrning och privat marknad då man har tagit ett beslut som 

gynnar de kommunala verksamheterna mer än de privata, och där flera av de politiska 

debattörerna vill ha större balans mellan kommersiella och kommunala verksamheter i huset.  

 

Det som framkommit med hjälp av de kulturpolitiska rationaliteterna är att det flesta 

argumenten kan motiveras tydligast via den humanistiska och den instrumentella 

rationaliteten. De humanistiska motiveringarna kopplas mest till socialdemokraternas 
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argument där de står fast vid att beslutet är bra för biblioteket och kulturskolan vilket relaterar 

till tankar kring utveckling och bildning. De argumenterar även för tillgänglighetsperspektivet 

som utgör grunden till varför Medborgarhuset ska renoveras, för att det ska öppna upp huset 

för alla dess besökare. De andra politiska partierna är dock inte emot satsningarna på de 

kommunala verksamheterna, men de vill även betona att det är viktigt att ge spelrum åt både 

de offentliga och de privata verksamheterna. De instrumentella motiveringarna förs fram av 

bägge sidor i debatten där de framför liknande argument. Här kan jag främst urskilja argument 

som betonar att kulturen och livemusiken kan användas som medel för att uppnå andra syften, 

till exempel att det gynnar Stockholm som stad att ha en livescen som Debaser och att 

livemusiken skapar mötesplatser och lockar utländska artister till staden. De sociologiskt 

motiverade argumenten var inte lika närvarande i debatten och det fanns inga som jag direkt 

kunde koppla till den rationaliteten. Det var mer enstaka begrepp ur argumentationslinjerna 

som löst skulle kunna relateras dit. Jag anser att resultatet visar det som Skot-Hansen påstår, 

att det sker en överlappning av rationaliteterna och att kulturpolitik inte enbart kan motiveras 

utifrån en av dessa. Motiveringarna flyter samman och läggs som lager på varandra genom 

debatten. 

 

3.2 Diskussion 

Undersökningens syfte var att beskriva beslutet som ledde till att Debaser la ner sin 

verksamhet samt att ta reda på hur samtalet förs om Sveriges livemusikscener. Den första 

delen av mitt syfte med att beskriva beslutet har genomförts. Det har däremot varit mer 

komplicerat att beskriva hur samtalet har förts om livemusikscenerna och det har varit svårt 

att värdera hur politikerna som var emot beslutet tog ställning till dem. Socialdemokraterna 

diskuterar knappt livescenerna alls, utan är mer upptagna med att försvara sitt beslut. 

Politikerna i moderaterna, centerpartiet och liberalerna argumenterar för att Debaser och dess 

livescen ska vara kvar, men det är oftast på grund av vad livescenerna kan tillföra andra delar 

av samhället. De andra aktörerna tar också upp vilka vinster som livemusiken för med sig 

både själsligt och ekonomiskt, de gör det däremot på ett mer övertygande och ärligt sätt än 

politikerna. Sammanfattningsvis kan man säga att det samtal som förs om livescenerna sker ur 

ett större perspektiv där de oftast talas om som ett medel för att uppnå något annat. Men lite 

då och då flikar man även in kommentarer om att man glömmer bort vilken betydelse de har 

för musiklivet och artisterna. Man vet att egenvärdet finns men det kanske inte alltid räcker 

som argument i en större beslutsfråga, vilket gör att man måste ta upp de andra 
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samhällsnyttorna som livescenerna kan bidra med. Diskussionen om livescenerna finns i 

debatten men den förs inte på en tillräckligt genomgående och djup nivå. 

 

En konsekvens som debatten om Debaser och livemusikscenerna kan föra med sig är att 

politikerna i Stockholm tar mer hänsyn till privata aktörer vid kulturpolitiska beslut. Debatten 

visar också på att det inte är helt riskfritt att ta beslut som kan påverka betydelsefulla 

mötesplatser eller kulturlivet. Debatter är dock en viktig del av all politik som leder till ökad 

förståelse och för samhället framåt. Trots att Debaser Medis lade ner så innebär det inte slutet 

för hela verksamheten. Debaser har fortsatt kvar en livescen i Stockholm och kommer troligen 

att satsa på att starta upp en ny livescen för att sprida musik. 

 

När det stod klart att Debaser inte kunde vara kvar i Medborgarhuset uppstod även en stor 

diskussion i sociala medier och i bloggar. Denna diskussion skulle också kunnat vara 

användbar i min undersökning och kompletterat mitt resultat. Det hade även varit värdefullt 

att få åsikter från artister eller andra aktörer som har de mellanstora livescenerna som 

arbetsplats. Det hade lett till ett större material som kanske hade gett en bättre bild över 

samtalet om just livescenerna och framförallt Debasers betydelse för sina besökare. Istället för 

att gå igenom många tunga beslutsdokument hade exempelvis intervjuer med politikerna varit 

av värde. Det hade krävt mer tid och det skulle troligtvis haft en annan inverkan på mitt 

reslutat. Vid upprepning av denna undersökning är det inte helt säkert att samma resultat 

skulle uppnås då jag själv värderat debattens argument och kategoriserat in dem i större 

argumentationslinjer istället för att rada upp argumenten var för sig i pro- et contralistan. 

Ett förslag för vidare forskning är att undersökningen kan användas som underlag till 

jämförelse hur beslut om kultur motiveras och legitimeras ur ett kommunalt perspektiv eller i 

ett vidare perspektiv om hur diskussionen förs om Sveriges livemusikscener.  
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