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Abstract 
 

Nedläggningen av musikklubbar i Sverige har under de senaste åren diskuterats i både 

musikbranschen och media. Denna undersökning ämnar ge en djupare förståelse för 

klubbdöden som fenomen och lyfta fram de problem som uppstår. Med hjälp av en enkät 

undersöktes i vilken utsträckning musiker och arrangörer blir påverkade av klubbdöden. 

Majoriteten av svaren beskrev liknande upplevelser; det har blivit svårare att få spelningar, 

det är svårt att leva på musiken för både arrangörer och musiker samt att boende i närheten 

klagar på “oljud” från verksamheter som arrangerar musikevenemang.  
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1. Inledning 
Det senaste decenniet har många musikklubbar i Sverige stängts ner, en av städerna som främst 

drabbats är Stockholm. Många medelstora scener försvinner, det vill säga scener som tar kring 

500 besökare i lokalen. Att stänga ner musikklubbar resulterar bland annat i att band som är för 

stora för källarspelningar, men för små för t.ex. arenor, inte har en scen kvar att spela på. Det blir 

som resultat färre scener tillgängliga för musiker, vilket i sin tur gör att konkurrensen mellan 

musiker blir större samt att det blir svårt för de mindre aktörerna att nätverka och överleva. 

 

Många artister, t.ex. Molly Sandén och Johnossi, har skrivit på en namninsamling i ett 

gemensamt upprop med Svensk Live. Eftersom de anser att det är väsentligt för kulturlivet att 

klubbar får finnas kvar, vilket presenteras i en artikel skriven i Dagens Nyheter. I samma artikel 

skriver författaren även följande:  

Utan levande popmusik stannar Sverige. Ungefär så enkelt är det. Detta är en i högsta grad politisk fråga 

som rör hela Sverige. Andra må äga husen, men människorna äger städerna. Ansvariga politiker måste 

berätta hur de vill utveckla livescenerna, för framtidens artister och för alla människor som vill att deras 

innerstäder ska leva.1 

Detta problem finns också dokumenterat i andra länder, bl.a. i England har flera ikoniska 

musikklubbar behövt stänga p.g.a. klagomål kring ljudnivåerna från de som bor i närheten. En 

rapport från 2015 visar att 35% av Londons klubbar behövt stänga sedan 2007. Rapporten 

skapades bl.a. av Mayor’s Music Venue Taskforce som startades för att undersöka varför klubbar 

får stänga och vilken påverkan det hade på stadens kultur och ekonomi.2 Mayor´s Music Venue 

Taskforce har även tagit fram en “rescue plan” för att stabilisera och “rädda” Londons musikliv. I 

den beskrivs varför musikklubbarna behöver få finnas till.  

 
I moved to London at age 18 to make my way in music. Since then the city and its scene has changed a lot, 

and not always for the best. I’ve seen a lot of the venues that gave me the chance to experiment and grow as 

 
1 Svenska artister i upprop: Låt fler livescener utveckla Sveriges städer! Dagens Nyheter. (2019-06-
28) 
2 Gallier, Thea. What's happening to all our music venues, and how can we stop it? Louder Sound. 
(2019) 
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an artist disappear. Without the spaces for new talent to discover itself and its audience, music in London 

will die a slow death, and the UK will lose a huge part of its culture. Something needs to be done to protect 

these spaces.3 

I augusti 2018 skedde en ändring i ”the agent of change principle” den nationella planerings- och 

policyramen (NPPF). Ändringen innebär att de individer som väljer att bosätta sig i närheten av 

en musikklubb får anpassa sig till de rådande omständigheterna och musikklubbens ljudnivå. De 

som är bosatta nära blir ansvariga för att t.ex. ljudisolera om de anser att ljudnivån är ett problem. 

Detsamma gäller även om en musikklubb vill öppna i närheten av ett bostadsområde. Då har 

musikklubben ansvaret för att de boende inte störs och även ansvara för de ändringar som 

behöver göras för att de boende i närheten inte ska störas.4 

Enligt en del artiklar är en anledning till att många klubbar i Sverige stängt grundat på klagomål 

som inkommit från verksamheternas grannar. Linda Stolpe Margenberg frågar i sin krönika om 

människor blivit mer intoleranta mot buller.5 Hon ställer sig även frågan om det är legitimt att 

bosätta sig i en storstad och sedan lämna klagomål angående stadens ljud. Jonas Valfridsson 

säger i ett reportage gjort av Emma Engström att han inte tycker det är rimligt att folk får det 

lugnt och tyst när de bosätter sig centralt.6 Detta är en vanlig åsikt i kommentarsfält i artiklar 

kring ämnet, lika vanlig är också den motsatta åsikten, att de som bosätter sig i centrala storstäder 

också har rätt att kräva lugn och tystnad i sin bostad. Naturvårdsverket definierar buller enligt 

följande 

Buller är ett oönskat ljud. Fysiskt sett är det ingen skillnad mellan ljud och buller. Men vad vi betraktar som 

buller varierar starkt mellan olika personer och även med tiden på dygnet. [...] Variationerna för hur störda 

vi blir beror bland annat på vilken typ av ljud det är och ljudets kvalitet (till exempel ljudets styrka och vilka 

frekvenser det innehåller). Tid på dygnet, vad vi håller på med, om bullret är kombinerat med exempelvis 

vibrationer och vår attityd till bullerkällan kan också påverka. Vi är också olika bullerkänsliga i olika 

miljöer.7 

 
3 The Mayor of London’s Music Venues Taskforce. Rescue Plan for London’s Grassroots Music 
Venues. Greater London Authority. (2015) 
4 Shapiro, Shain. The UK planning system finally recognises ‘Agent of change principle’ So now 
what? City Metric. (2018-10-23)  
5 Stolpe Margenberg, Linda. Klubbdöden avslöjar samtiden. Enköpingsposten. (2019-06-18) 
6 Engström, Emma. Protester mot klubbdöden: "Stockholm blir tyst”. Sveriges Radio. (2019-06-12) 
7Larsson, Henrik. Om du är störd av buller. Naturvårdsverket. (2019) 
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1.2 Bakgrund 

Livemusik skapar ofta minnesvärda upplevelser för människor. Detta är något många kan vittna 

om och ämnet togs upp på musikkonferensen MIRAC 2019 där Per Alexandersson i en intervju 

pratar om hans erfarenheter och minnen av livemusik. 

 

Per Alexandersson är bl.a. en av grundarna till Hultsfredsfestivalen, arrangör från tidig ålder och 

idag artistchef på Liseberg. I intervjun tillfrågas Alexandersson om han kan minnas sin första 

upplevelse med livemusik och ombeds att beskriva vad detta betydde för honom. Han berättar då 

om sin första konsertupplevelse som var med Hep Stars i Örebro på Folkets Park. Den första 

konsertupplevelsen som gjorde ett ordentligt intryck på Alexandersson var dock inte hans första, 

utan en senare med Karl Pedal. På den tiden var Karl Pedal en stor artist med en stor och rolig 

show som gjorde stort avtryck hos Alexandersson.8 

 

Personen som intervjuade Per Alexandersson heter Mats Trondman. Trondman berättar även han 

om att Hep Stars även var hans första liveupplevelse och minns särskilt virveltrumman på en av 

låtarna, vilket var nödvändigt för att kunna vara en del av gemenskapen enligt honom själv. 

Trondman pratar också om känslan av livemusik, att det är något som händer i rummet här och 

nu. Han säger också “[...] Hultsfred fanns ju inte för att det fanns en revisor. [...] fanns ju för att 

musiken fick en viss mening i tid och rum”. Trondman menar också att mycket av livemusiken 

som funnits eller idag finns i Sverige har haft sin början på fritidsgårdarnas scener och replokaler. 

Från fritidsgården fortsatte sedan banden till folkets park om de visat sig bli populära.9 

 

Anledningen till att Alexandersson började arrangera evenemang var att han inte upplevde att det 

hände något i det samhälle han var bosatt i. Utan att vara medveten om det var han och hans 

medarrangörer delaktiga i den så kallade gör-det-själv-kulturen. En relevant och viktig del i 

arrangerandet var att världen på ett sätt blev större med hjälp av alla nätverk och relationer som 

uppstod i samband med evenemangen. Flertalet av dessa finns kvar än idag trots att många år 

passerat. 

 

När skivbolagen började tjäna pengar på CD-försäljning kom även något som kallades för 

turnéstöd. Det betydde att Alexandersson kunde boka band till Hultsfred billigare än innan. 

 
8 Alexandersson, Per. Intervju, MIRAC musikkonferens. Falun. (2019-11-20) 
9 Ibid. 
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Denna möjlighet gjorde stor skillnad och han poängterar att ekonomiskt stöd för små arrangörer 

kan göra stor skillnad. T.ex. bokades Oasis för 1000 pund och Rammstein för 5000 pund tack 

vare turnéstödet. Hultsfredsfestivalen ansågs under sin storhetstid vara den plats som band ville 

promota sina CD-skivor på. Skivbolagen tog då tillfället i akt och började marknadsföra band och 

artister genom liveframträdanden, “vad kan vara bättre än att spela live?”10  

 

Livemusik har under många år varit möjligt att uppleva i olika former, både på festivaler eller 

under mindre spelningar på mindre musikklubbar. Många vittnar om nostalgiska möten med 

livemusik, trots detta blir det allt svårare för musiker och arrangörer att synas och leva på sin 

musik. I vilken utsträckning och på vilka sätt upplever musiker och arrangörer att de påverkas av 

klubbdöden idag? 

  

 
10 Alexandersson, Per. Intervju, MIRAC musikkonferens. Falun. (2019-11-20) 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Undersökningen ämnar studera i vilken utsträckning människor påverkas av klubbdöden. För att 

nå kärnan i dessa frågor behöver de som på olika vis arbetar med livemusiken få komma till tals. 

Utifrån deras perspektiv kan problemet sedan formuleras och undersökningen kommer utgå från 

följande forskningsfrågor: 

 

● Hur är musikklubbarna viktiga? 

● I vilken utsträckning påverkas människor av klubbdöden? 

● Upplever musiker och arrangörer att det är svårare att driva sin verksamhet idag? 

 

 

 

  



 

6 
 

2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras forskning som tidigare gjorts. Forskningen kring klubbdöden är 

begränsad vilket har lett till att källor i närliggande fält har använts som utgångspunkt i 

undersökningen. Källorna kommer att delas upp och informationen kommer att beskrivas var för 

sig för tydlighetens skull. I brist på tidigare forskning har jag valt att använda kandidatuppsatser 

trots det faktum att det inte är optimalt för en vetenskaplig studie.  

2.1 Musikens värde för människan  

Det finns forskning som visar på att livemusik är viktigt både för samhället och de enskilda 

individerna. Litteraturstudien The Social and Cultural Values of Live Music: Sustaining Urban 

Live Music Ecologies av Arno van der Hoevena och Erik Hitters visar på vikten av att det finns 

utrymme för livemusik, Studien menar att livemusik har ett kulturellt värde (culture value) och ett 

socialt värde (social value). Författarna skriver:  

 
Live music ecologies that support the social capital of 

urban communities function as spaces where different groups of people 

can develop social networks and meet each other.11 

 

När Hoevena och Hitters talar om socialt värde menar de t.ex. att livemusiken bidrar till att forma 

olika platsers identitet. Klubbar kan vara karaktäristiska för gator och stadsdelar, många städer 

har även arenor som en del av stadens kulturarv och i många fall beror det på att stora band spelat 

på en viss scen eller har påbörjat sin karriär på en viss klubb. Individer kan i sådana fall 

identifiera sig med bandet eller artisten och med det känna en stolthet över band och artister som 

”representerar” något som de identifierar sig med, t.ex. individens nationalitet eller stad. 

Exempelvis kan människor från Sverige känna stolthet och tillhörighet när de hör svenska artister 

som t.ex. gruppen ABBA eller AVICII. 

 

Det kulturella värdet diskuteras i Hoevenas och Hitters studie utifrån flera aspekter. Bland annat 

främjar musikscenerna musikalisk kreativitet. Speciellt viktigt kan det vara för de som inte 

 
11 Van der Hoevena, Arno. Hitters, Erik. The social and cultural values of live music: Sustaining urban 
live music ecologies (2019) s.267 
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aspirerar på framgång, utan enbart för att musiken ger glädje och energi. Livemusik är enligt 

Hoevena och Hitters inspirerande för både musiker och publik eftersom det blir enkelt att 

upptäcka ny musik och nya genrer, vilket kan leda till en ökad kreativ produktivitet. Studien tar 

även upp det faktum att musikbranschen generellt inte betalar höga gager till aktörer. Det är 

viktigt med en plats där nya talanger kan få möjligheten att öva och praktisera sin musik för att 

utvecklas och ges chansen till att skapa ett socialt nätverk.12 

 

Lilliestam menar att kulturen påverkas med förändringar i samhället vilket i sin tur ger snabba 

förändringar i kulturen. När samhället genomgår snabba och stora förändringar gör även kulturen 

det, menar Lilliestam. Förändringar i samhället påverkar hur människor använder musiken i sina 

liv, ett snabbt föränderligt samhälle ger upphov till nya tankar, vanor, beteendemönster, behov, 

kunskaper osv.13 Det höga tempot i dagens samhälle förändras även sättet människor lyssnar på 

musik. Det har i Sverige aldrig varit enklare att konsumera musik än det är nu. I och med internet 

och streamingtjänster är idag utbudet av musik mycket större och mer lättillgängligt än någonsin 

tidigare. En liknande tanke framkommer i intervjun med Alexandersson där han beskriver hur 

musiken blev billig och lättillgänglig i.o.m. framväxt i Sverige vilket i sin tur gav musikklubbar 

ett tydligt syfte i samhället. 

 

När individer lyssnar på eller utövar musik de tycker om händer en hel del i kroppen skriver 

författaren Lilliestam. Kemiska reaktioner i hjärnan sätts igång och utsöndrar bl.a. endorfiner, 

adrenalin och oxytocin. Blodtrycket höjs, puls och andningsfrekvens ökar. Det är vanligt att 

kroppen sätts i vakenhet och på olika sätt rör sig. När en individ hör musik är det inte ovanligt att 

denne börjar stampa takten, svänga med foten, dansa och så vidare. De fysiska reaktionerna 

hänger ihop med emotionella och psykiska processer och tillstånd. Lilliestam skriver också att de 

psykologiska processerna med stor säkerhet beror på den sociala samvaron. Musiksmak hänger 

oftast ihop med vem individen vill vara och förstärker därmed ens identitet, i likhet med det som 

Hoevena och Hitters diskuterade kring socialt värde.14 Sammanfattningsvis påverkar musik 

kroppen på flera sätt samt hjälper individen att forma och uttrycka sin identitet. Det är allmänt 

 
12 Van der Hoevena, Arno. Hitters, Erik. The social and cultural values of live music: Sustaining urban 
live music ecologies (2019) s.267 
13 Lilliestam, Lars, and Göteborgs universitet. Institutionen för musikvetenskap. , 'Musikliv: Vad 
Människor Gör Med Musik - Och Musik Med Människor', (2009). s.44 
14 Lilliestam, Lars, and Göteborgs universitet. Institutionen för musikvetenskap. , 'Musikliv: Vad 
Människor Gör Med Musik - Och Musik Med Människor',(2009). s.130 
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känt att dagens samhälle förändras snabbt vilket i sin tur påverkar hur människor väljer att 

konsumera musik. 

 

Det finns ekonomiska aspekter av livemusiken som inte sätter musiken i fokus, utan även intäkter 

runt arrangemanget som i sin tur kan påverka upplevelsen av liveframträdandet. Många 

musikklubbar serverar t.ex. alkohol vilket skapar ännu en dimension i upplevelsen för besökaren 

samtidigt som det ger en ytterligare inkomst till klubben. Det är alltså inte enbart musikbranschen 

som tjänar på att livemusikscenen finns. Andra aktörer kan gynnas av en sådan verksamhet, t.ex. 

de som säljer mat eller taxichaufförerna som tar besökarna till lokalen.15  

 

2.2 Missnöjets potential att förändra 

2009 skrevs en kandidatuppsats av Camilla Ihrstedt och Sara Isaksson. Denna uppsats har titeln 

“Debaser - En ångvält på Stockholms livemusikscen” och är en deskriptiv studie kring Debasers 

uppkomst samt dess betydelse under tidigt 2000-tal. Som namnet antyder beskriver uppsatsen 

stockholmskedjans relevans för staden och att det var den första av en rad klubbar att öppna i 

staden, klubben var en av de första i sitt slag, det fanns generellt inte många liveklubbar i 

Stockholm då. Debaser öppnade sin verksamhet i en tid som enligt författarna var “präglad av 

allmänt missnöje inom livemusikscenen i Stockholm”. Efterfrågan på livescener var stor. Ungefär 

tio år senare (2020) uttrycker människor samma sorts missnöje och önskan kring ett rikt musikliv 

i Sveriges städer. 

 

 

 

 

 

  

 
15 Ibid. s158 
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3. Teori 
Med föregående avsnitt som bakgrund är utgångspunkten i denna uppsats att livemusiken 

genererar olika typer av värden för musiker, artister, arrangörer men även besökare. För att fånga 

dessa olika värden har Pierre Bourdieus kapitalbegrepp använts som analytiskt verktyg. Han har 

formulerat teorier som kan appliceras på individer och grupper. Bourdieu urskiljer fyra former av 

kapital av vilka socialt och ekonomiskt kapital har framstått som mest betydelsefulla för analys. 

 

Symboliskt kapital kan enligt författaren Donald Broady ses som ett av Bourdieus mes 

grundläggande begrepp inom sociologi. Begreppet är brett och används för att beskriva relationen 

mellan människor och ting. Ting som har blivit tilldelade ett värde av en grupp människor. Dessa 

ting kan vara examina, konstverk eller vetenskapliga arbeten. Braody skriver att ”symboliskt 

kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde”. 

Symboliskt kapital är inte lika med teknisk kompetents och får inte förväxlas med sådant. 

Tekniska förmågor som att t.ex. kunna spela ett instrument räknas inte in under symboliskt 

kapital.16 

 

Frankrike är ett land som domineras av kulturellt kapital. Individer får kulturellt kapital genom att 

inneha examina från högt uppsatta lärosäten, att föra sig väl i tal och skrift, lyssna på klassisk 

musik eller läsa klassisk litteratur. Kulturellt kapital betraktas enligt Broady som en bred 

underrubrik till symboliskt kapital, vilket det även kommer göra i denna uppsats17 

 

Socialt kapital består enkelt formulerat av de nätverk människor en person har tillgång till. Som 

t.ex. släktningar, vänner, gamla klasskamrater osv. Till skillnad från kulturellt kapital räknas inte 

det sociala kapitalet till symboliskt kapital. Broady har tolkat Bourdieu på det vis att han 

resonerar att individerna i en grupp i sig själva har olika positioner i samhället, olika kulturellt 

kapital och även olika ekonomiska kapital (diskuteras senare). Tillsammans utgör dessa faktorer 

och kapital i en del av det sociala kapitalet.18 

 

 
16 Broady, Donald. Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (1991) s.123–124 
17 Broady, Donald. Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (1991) s.124–126 
18 Broady, Donald. Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (1991) s.128–129 
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Ekonomiskt kapital är de ekonomiska tillgångarna en individ eller en grupp har. Det kan vara 

inkomster och ägande av byggnader, bostäder, företag, utrustning osv. Det kulturella kapitalet 

kan omformas till utbildningskapital som i sin tur konverteras till ekonomiskt kapital i form av 

lön och andra ekonomiska tillgångar.19  

 

Den här studien berörs främst av det sociala kapitalet då undersökningen riktar sig mot musiker 

och artister som grupp och hur dessa påverkas av nedstängningen av musikklubbar i landet.   

 
19 Broady, Donald. Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (1991) s.152 
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4. Metod 

4.1 Undersökning 

För att utföra undersökningen har en enkätundersökning använts. Denna innehöll till största del 

öppna frågor. (se frågeformuleringar 4.3 eller bilaga) Hur enkäten utformats är starkt inspirerats 

av intervjuer som metod där öppna frågor fungerar väl när undersökningen behandlar hur 

människor upplever ett visst fenomen och ämnar ge en personlig inblick i svaren.20 Nackdelarna 

med denna form av undersökning är att kroppsspråk och tonlägen inte kan uppfattas samt att det 

krävs att både sändare och mottagare behärskar det skriftliga språket relativt väl.21 Detta ses dock 

inte som ett hinder för att använda denna metod i undersökningen eftersom kroppsspråk och 

tonläge inte bedöms vara relevant för analysen av data senare i undersökningen. Möjligheten att 

ställa följdfrågor uteblir även vid användandet av denna metod. Undersökningen gjordes med 

hjälp av verktyget Google Forms och det är därför omöjligt att veta vem som faktiskt svarat vad, 

om det är sant osv. Det bortfall som blir när formuläret publiceras öppet på internet är även det 

omöjligt att beräkna.  

 

Skriftliga, databaserade undersökningar är bra för undersökningen eftersom det inte kräver att 

respondenterna är på en viss plats, en viss tid. De kan genomföra undersökningen när de känner 

att de har tiden, samt att insamlad data kommer från flera olika håll geografiskt. Intervjun 

transkriberades även i samma stund som frågor och svar skickades vilket gör materialet direkt 

tillgängligt för analys.22  

4.2 Urval 

Om intervjuerna genomförs bör intervjuaren fråga sig själv varför en viss person ska intervjuas. 

Om det inte finns en bra anledning till detta är det lika bra att låta bli.23 Ett urval av respondenter 

har gjorts utifrån ett fåtal kriterier som bedömts som centrala för att kunna besvara 

frågeställningarna. Kön är inte relevant för undersökningens frågeställningar, däremot väger 

respondenter med lång erfarenhet av livemusik lite tyngre än de som har mindre erfarenhet. 

Intervjuerna har svagt avgränsats till musiker och arrangörer för att arbetet ska rymmas inom 

undersökningens ramar, men jag har även gett de som identifierar sig som något annat än musiker 

 
20 Hallin, Anette. Helin, Jenny. Intervjuer (2018) s.10  
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Hallin, Anette. Helin, Jenny. Intervjuer (2018) s.31 
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eller artist möjligheten att svara också eftersom det finns andra perspektiv som kan vara relevanta 

för undersökningen, som till exempel besökare och volontärer synpunkter. 

4.3 Frågeformuleringar 

Frågorna har formulerats kort och precist för att underlätta för respondenterna när de ska svara 

samt för att det inte ska kännas jobbigt för de som öppnar formuläret. Frågorna publiceras nedan. 

Formuläret i sin helhet kommer bifogas sist i undersökningen under Bilagor. 
 

1. Ålder:  
 

2. Vilken stad bor du i? (eller närmast) 

 

Ovanstående fråga användes för att fastställa vart personen befinner sig och spenderar 

majoriteten av sin tid men även potentiellt ge insikt i hur klubbdöden är ett problem utanför till 

exempel Stockholm, eller om det främst är ett fenomen som främst upplevs i större städer. 

 

3. Hur är du verksam i livemusikbranschen? Du kan välja flera alternativ eller välja 

att beskriva din roll kort själv. (se bilagan) 

 

4. Hur länge har du varit verksam i livemusiksbranschen?  

 

5. Upplever du att du blivit påverkad av den omdebatterade "klubbdöden"? Om ja, 

hur? 

 

6. Upplever du att musikklubbarna är viktiga för dig? Om ja, på vilket sätt? 

 

7. Har du något mer du vill dela med dig av angående livemusik eller klubbdöden får 

du mer än gärna skriva det här! 

 

Möjligheten att få lämna egna kommentarer och föra egna resonemang fanns också eftersom det 

kan finnas individer som sitter på information eller åsikter som de vill dela med sig av men som 

inte passar in under de andra frågorna. Alla frågor utom denna är obligatorisk och måste besvaras 

för att formuläret ska kunna lämnas in.  
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4.4 Etiska överväganden  

Respondenterna informerades om undersökningens syfte samt att informationen de lämnar 

kommer att användas i undersökningen. De blev även tydligt informerade om att enkäten är högst 

frivilligt och de har möjligheten att avbryta sin medverkan när som helst utan konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet applicerades vilket innebär att respondenterna är anonyma och 

informationen kommer inte vara tillgänglig för obehöriga. Undersökningen utfördes därmed 

enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning.24 

4.5 Genomförande 

Undersökningen var öppen under tio dagar och gjordes med hjälp av verktyget Google Forms. 

Länken till undersökningen delades i grupper på Facebook för musiker och arrangörer samt även 

på min privata Facebook-sida. Anledningen till detta är att eftersom många av mina Facebook-

vänner är aktiva musiker och arrangörer. Många människor valde även att dela inlägget på sina 

egna Facebook-sidor och inlägget fick då ännu större spridning. Resultaten sammanställdes sedan 

i ett kalkylark. 

 

När undersökningen stängts hade 113 svar genererats och respondenterna var mellan 18 och 61 

år. De flesta respondenterna som deltog hade över tio års erfarenhet av livemusikbranschen som 

musiker och arrangörer och var geografiskt sett väldigt utspridda. Det kom svar från bl.a. från 

Skellefteå, Malmö och Stockholm. Storleken på städerna respondenterna bor i, eller närmast, 

varierade också. Många respondenter som var bosatta närmare mindre städer påvisade en önskan 

om att de skulle vilja ha fler verksamheter och spelmöjligheter på mindre orter i Sverige, det vill 

säga på orter mindre än till exempel Stockholm och Göteborg. 

 

Respondenterna har delats in i olika grupper utifrån hur de valt att identifiera sig för att skapa en 

enklare överblick i diagrammet. De som valt att identifiera sig som solomusiker, DJ’s och 

liknande har grupperats in med musiker/vokalister (i ett band) och kallas nu musiker. Många av 

musikerna har även fyllt i ”besökare vid evenemang” och liknande. Dessa har inte tagits i 

beaktning för att förenkla grupperingen. De musiker som valt att fylla i att de både är musiker 

och arrangörer (och vice versa) har blivit tilldelade en egen grupp.  

 
24 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Elanders Gotab. (i.d.) 
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● Musiker/vokalist (i ett band) + musiker på något vis + DJ’s som INTE identifierade sig som arrangör: 76 st 

● Arrangörer som INTE identifierade sig som musiker eller artist: 10 st 

● Musiker + DJ’s som också identifierade sig som arrangör: 18 st 

● Övriga (besökare, eventpersonal, film och tv, volontärer för evenemang, recensent, journalist): 9 st 

 

 

 

 

 

  

Musiker
67%

Arrangörer
9%

Musiker	+	arrangör
16%

Övrigt
8%

RESPONDENTERNAS	YRKESVERKSAMMA	ROLLER
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5. Resultat och analys 

5.1 Klubbdödens konsekvenser och påverkan 

Det framgår tydligt i resultatet av enkäten att majoriteten (86,7%) av respondenterna känner sig 

påverkade av klubbdöden. Klubbdöden har stora konsekvenser för dem och deras verksamheter 

och gemensamt för både musiker/vokalister och arrangörer är att det blivit mer utmanande 

ekonomiskt att bedriva sina verksamheter. Flertalet respondenter beskriver att det sociala 

sammanhang som tidigare fanns på musikklubbar försvunnit. Det sociala kapitalet minskar och 

verksamheter stänger i och med det minskade ekonomiska kapitalet, vilket i sin tur bidrar till att 

fältet där musiker rör sig blir mindre.25 

 

En majoritet av respondenterna beskriver hur de på flera olika sätt påverkas negativt av 

klubbdöden. Musiker i dryga fyrtioårsåldern beskriver sin upplevelse av klubbdöden på följande 

sätt: 

  

(a) Ja, det är definitivt färre speltillfällen nu än vad det var förr. Det har ju minskat hela tiden från 1990 till 

nu egentligen. När man 1990 gjorde en 20 mils radie-cirkel runt Kristinehamn så kunde man räkna 

speltillfällen/aktiva krogar, parker, arenor och salonger upp till flera hundratals, om man gör samma sak 

idag så kanske man kommer upp i uppskattningsvis runt 40-60 speltillfällen, högt räknat(varierar 

givetvis med årstid/säsongen) 

 

(b) Som musiker visar det sig i färre speltillfällen. Som arrangör i svikande publiksiffror. 
 

(c) Absolut! Klubbar är perfekta att spela på för att skaffa sig en ny publik, knyta kontakter och visa upp 

sig på. Man går inte direkt från att spela på fritidsgårdar till arenor. Det måste finnas mellanting. 

 

(d) Som musiker är det [klubbarna] en del av mitt levebröd. Som musikälskare så innebär det färre chanser 

att se ny spännande musik då marknaden präglas av säkra kort. 

 
 

Dessa upplevelser delas med andra individer oavsett ålder. Musiker i 20-års åldern ger en 

liknande bild av situationen, men där hen även ger uttryck för hur sociala värden påverkas: 

 
25 Broady, Donald. Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (1991) s.128–129 
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(a) Mycket av det sociala har försvunnit men framförallt så finns det förre som "satsar" på musiken eller 

som har det som ett seriöst fritidsintresse. Det fanns fler möjligheter förr. Nu är det endast dom "bästa" 

eller dom som är villiga att jobba extremt hårt och mycket som spelar känns det som. 
(b) Det är både där man får spela och träffa andra ur stadens musikliv. Utan kontakter sker inga nya 

konstellationer av musiker, för musik och annan kultur skapas inte i ett vakuum. 

 

(c) Ja, eller mer för samhället. Jag personligen tycker mest att det är tråkigt men jag tror att det är viktigt 

med sociala platser där man kan skapa tillsammans, oavsett om det är musik, teater eller film etc. Det är 

viktigt för många människor som kanske vill och behöver få hålla på men pga "klubbdöden" kanske det 

inte är möjligt för alla. 

 

(d) För mig är upplevelsen av livemusik en energikälla dit jag behöver vända mig emellanåt för att få ny 

energi och inspiration - antingen i form av talangscout/bokare eller artist. Det behöver inte vara på just 

en klubb, det funkar även att upplevas på en restaurang, bar eller annan lokal som är passande för en 

specifik genre/artist/band; oavsett location så behöver jag livemusik för att må bra och känna vidare lust 

att själv skriva, skapa och musicera. 

 

Även i arrangörsledet ges beskrivningar av hur klubbdöden drabbar verksamheten. En arrangör i 

Linköping beskriver hur utvecklingen tvingat fram ett allt mer begränsat antal evenemang per år: 

 
Linköping har under de åren fått färre och sämre lokaler och har gjort att vi minskat från att sätta upp 104 

konserter med runt 350 band vårt topp år till att idag göra mellan 10-20 konserter med mellan 20-30 artister 

 

För att ge ytterligare perspektiv på klubbdödens konsekvenser så har även bl.a. volontärarbetare 

(a) och besökare (b) ingått i urvalet. Följande respondenter är båda i 20-års åldern: 

 
(a) Mindre ställen att gå till i staden. Måste åka iväg 5->10mil extra för att se något i klubbväg. 

 
(b) Ja. För det är rätt många klubbar och lokaler som stänger ner för banden som ska spela. Vilket jag 

tycker är onödigt. Den sociala biten samtidigt som en bra biten för banden att få spela live försvinner. 

 

Även om en majoritet av respondenterna tydligt beskriver hur de påverkats negativt svarar ändå 

ca 13% att de inte upplever någon större skillnad eller att de kände sig osäkra på frågan. De som 

känner sig osäkra på frågan har beskrivit att de bl.a. tycker att arrangörer blivit mer försiktiga 

med vilka akter de bokar. Det vill säga att det blivit svårare för mindre etablerade band att få 

spelningar eftersom det inte är säkert att de kommer dra en publik stor nog för att arrangemanget 
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ska kunna motiveras och vara ekonomiskt hållbart för arrangören. Följande exempel kommer från 

en musiker: 

 
Nja, generellt är väl arrangörer mer försiktiga med att boka mindre band. Mer fokus på ekonomin nu än för 

några år sedan. 
 

Flera respondenter som i någon form utövar egen musik beskrev i sina svar att det inte finns 

många spelningar att få, utan att de akter som blir bokade antingen är de som är så pass stora att 

de genererar tillräckligt med pengar, eller de som kan tänka sig att spela gratis. 

 

Ytterligare ett problem som lyfts fram av respondenterna och som även varit uppmärksammats i 

media under det senaste året är problemet med för hög ljudvolym. Flertalet respondenter 

uttryckte att det är ett problem att boende intill musikklubbar störs av ljudet och därmed lämnar 

klagomål som på lång sikt tvingar musikklubbarna att stänga ner. En arrangör i fyrtioårsåldern 

beskriver detta på följande sätt: 

 
Det borde var olagligt att köpa en bostadsrätt ovanpå t.ex. en bar och sedan kunna tvinga stället till tystnad. 

Städerna borde främja scenerna och alla eldsjälar, speciellt när Sverige skrytit om "det svenska 

musikundret". Överlag att premiera ett större solidariskt tänkande. 

 
Även om det finns olika uppfattningar är bilden som framkommer att klubbdöden har en 
omfattande negativ påverkan. Den bild som framkommer är att klubbdöden. 

5.2 Musikklubbarnas betydelse 

Det framgår tydligt att majoriteten av respondenterna anser att klubbarna är av stor betydelse, det 

är dock inte alla som anser detta. En av dessa utvecklade svaret med att klubbarna inte längre var 

viktiga utan att ge något utförligare resonemang. Resterande respondenter (97,3%) uppgav att de 

anser klubbarna är av stor vikt för både musiker och arrangörer, men även för besökare och andra 

aktörer i branschen.  

 

En aspekt som lyfts fram handlar självklart om ekonomin, det vill säga att utan tillräckliga 

inkomster går det inte att överleva på sin musik, det gäller både arrangörer och musiker. Även 

den sociala aspekten sätts i fokus med argumentet att det behövs platser där man kan möta 

likasinnade och knyta kontakter. I Bourdieus termer handlar det om en minskning av socialt 
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kapital. Eftersom det sociala kapitalet kan användas för att tillgå ekonomiskt kapital är det troligt 

att minskningen av socialt kapital är relaterat till förlust av ekonomiskt kapital.26 

 

Sammanfattningsvis är det enligt undersökningen viktigt för musikutövare och arrangörer att få 

exponera sina verk, träffa likasinnade, knyta kontakter och uppleva andra utövares verk för 

inspiration, glädje och motivation. Resultatet tyder på att livemusik är en stor del i det sociala 

kapitalet för både musiker och artister och att förlora dessa platser skulle kunna vara förödande 

för musikbranschen då det skulle bli betydligt svårare att nätverka.  

5.3 Analys 

Majoriteten av musiker och arrangörer anger att de blivit påverkade av klubbdöden och att 

klubbarna fortfarande har stor betydelse för deras verksamma yrkesliv. De värnar om klubbarna 

och dess kulturella värde för städernas identiteter. I enlighet med Hitters och Hoevenas 

publikation inspirerar livemusik till skapande samt att det är enkelt att hitta ny musik som annars 

hade varit svårare att kommit i kontakt med. 27 Möjligheten att möta nya människor för att knyta 

kontakter och skapa ett nätverk var något som var vanligt förekommande bland respondenternas 

svar. Bourdieus sociologiska teorier socialt kapital användas.28 Det är viktigt att möta nya 

människor för att skapa möjligheter och med hjälp av ett stort socialt kapital kan möjligheter 

skapas och nätverk frodas. 

 

I uppsatsen “Debaser - en ångvält på Stockholms musikscen” skriver författarna Camilla Ihrstedt 

och Sara Isaksson om Debasers framväxt i ett Stockholm som präglas av missnöje kring den 

dåvarande musikscenens situation. Många musikscener lades ner i början av 2000-talet och 

efterfrågan på nya musikverksamheter var stor. 29”[...]Publiken behöver även gå på arrangemang 

och visa sitt stöd, inte bara gnälla från soffan.” skriver en arrangör/musiker som svar i 

formulärundersökningen vilket belyser detta problem väl. Publiken är en lika viktig del i 

livemusikvärlden som arrangörer och utövare. Även om detta inte är den enda anledningen till att 

musikklubbar stänger är det bevisligen en faktor som har stor påverkan. 

 

 
26  
27 Van der Hoevena, Arno. Hitters, Erik. The social and cultural values of live music: Sustaining urban 
live music ecologies (2019) s.267 
28 Broady, Donald. Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (1991) s.128–129 
29 Ihrstedt, Camilla. Sara, Isaksson. Debaser - en ångvält på Stockholms musikscen. Södertörns 
Högskola. (2009) 
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Många respondenter uttryckte som sagt problemet med klagomål från grannar. Eftersom oljud är 

subjektivt och går hand i hand med buller sätter detta många verksamheter i en svår situation där 

möjligheten att bekosta ljudisolering inte alltid finns.30 Storbritannien har löst detta genom det 

tidigare nämnda agent of change, vilket skulle kunna vara en lösning och hjälpa städerna att 

fortsätta få vara levande.31  
  

 
30 Larsson, Henrik. “Om du är störd av buller”. Naturvårdsverket. (2019) 
31 Shapiro, Shain. The UK planning system finally recognizes ‘Agent of change principle’ So now 
what? City Metric. (2018-10-23) 
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6. Diskussion 
Analysen bekräftar den bild som framkommit i media om att klubbdöden har en mängd negativa 

konsekvenser. Det handlar inte minst om att det blivit än mer svårt för mindre etablerade musiker 

och artister att försörja sig på sin musikutövning. Med Bourdieus termer handlar det således om 

ett minskat ekonomiskt kapitel. Det ekonomiska kapitalet i branschen är litet för de 

förhållandevis små aktörerna.32 Som konsekvens av detta får klubbarna svårt att betala hyran och 

musikerna kan inte få det arvode de tidigare fått. Klagomålen på ljud från närboende är också 

svåra att åtgärda när ekonomin inte tillåter. Det sociala värdet kan då bli lidande och människor 

vill potentiellt inte identifiera sig med verksamheter som stör.33 Musikalisk kreativitet främjas av 

musikscenerna och individer som utövar musik främst för glädjen och energin de får av att 

uppträda. I enlighet med författarna Hoevena och Hitters upplever respondenter i alla grupperna 

att det är inspirerande och viktigt med livemusik på många sätt, bland annat att för att det är 

enkelt att upptäcka ny musik via musikklubbar.34  

 

Det råder inga tvivel om att levande musik är viktigt för många människor. Många människor 

möts under evenemang och skapar tillsammans en gemenskap i den levande musiken. Vi har idag 

möjligheten att konsumera mer musik än någonsin förr, ändå är det enligt ett flertal arrangörer 

svårt att dra publik till evenemang. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka detta från det 

motsatta perspektivet och se varför människor inte tar sig till mindre spelningar. Musikklubbar är 

viktiga för musiker och arrangörer, men vilken betydelse har de för den potentiella publiken och 

vad skulle kunna göras för att locka dit denna? Lilliestams skriver han om det moderna 

samhällets höga tempo och snabba förändringar.35 Många respondenter känner sig påverkade av 

klubbdöden som fenomen och upplever att det finns en hel del problem. Samhället har förändrats 

mycket och sedan musik blev lättillgänglig och billig, som Per Alexandersson pratade om i 

intervjun, har kulturen blivit lidande. Som Lilliestam också skrev kan samhällets förändringar 

påverka hur människor använder sig av musik och att dessa till viss del styr tankar och 

 
32 Broady, Donald. Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (1991) s.152 
33 Van der Hoevena, Arno. Hitters, Erik. The social and cultural values of live music: Sustaining urban 
live music ecologies (2019) s.267 
34 Ibid. 
35 Lilliestam, Lars. Institutionen för musikvetenskap. , 'Musikliv: Vad Människor Gör Med Musik - Och 
Musik Med Människor',(2009). s.44 
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beteendemönster, möjligheten att musikklubbarna i samband med det fick sig en smäll finns.36 

Det kan vara så att de generationer som gav musikklubbarna sin roll i samhället inte lyckades ge 

den yngre generationerna samma värderingar i samband med de tekniska revolutionerna. 

6.1 Metodkritik och förslag till vidare forskning 

Denna undersökning visade att människor känner sig påverkade av klubbdöden, däremot går det 

inte utifrån denna studie att avgöra om det är så att de som valt att inte delta i även är de som inte 

känner sig påverkade av fenomenet. Men ändå framgår det med tydlighet att det är många som 

upplever en negativ påverkan av fenomenet som kallas för klubbdöden. I de flesta fall är det 

beskrivet på vilket/vilka sätt de drabbade och i de fallen har jag ibland haft en önskan att kunna 

ställa följdfrågor och få en mer detaljerad beskrivning för att få mer insikt i problemområdet. 

Metoden har trots bristerna givit svar på de frågeställningar som undersökningen utgått från och 

gett en indikation för hur människor upplever klubbdöden. 

 

I slutet av Camilla Ihrstedt och Sara Isakssons uppsats ges förslag på vidare forskning, och en 

föreslagen fråga lyder:  

 
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? 

 

Att undersöka detta skulle bli en form av uppföljningsstudie på nyss nämna studie 2009 där de 

frågade sig om livemusik-scenerna följer en livscykel. 37 Den här uppsatsen är inte en sådan 

studie, däremot verkar samhället ha kommit till en punkt i tiden då missnöjet kring 

livemusikvärlden återigen är aktuellt vilket i sin tur motiverar att ämnet är aktuellt för diskussion. 

Har vi år 2019 kommit till ett ”nytt gap”? Kan det vara så att livemusikscenen inte balanserats 

och därmed går i cykler? 

 

 
36 Lilliestam, Lars, and Göteborgs universitet. Institutionen för musikvetenskap. , 'Musikliv: Vad 
Människor Gör Med Musik - Och Musik Med Människor',(2. uppl. edn, Göteborg, Ejeby, 2009). s.44 
 
37 Ihrstedt, Camilla. Sara, Isaksson. Debaser - en ångvält på Stockholms musikscen. Södertorns 
Högskola. (2009) 
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