
 

I takt med musiken 
- En kvalitativ studie av konsertarrangörers 

tillvaro i Stockholm stad 
 

  

Författare:  Karl Brändström 
  James Larsson 
  Elias Yderberg 
Handledare:  Jonas Bjälesjö 
Examinator:  Mikael Lundgren 
Termin:  HT19 
Ämne:   Företagsekonomi III 
Nivå:  Kandidatexamen 
Kurskod:  2FE78E 



Förord 

 

Vi först och främst vill tacka respondenterna som har deltagit i vårt arbete. Genom deras 

engagemang, reflektioner och erfarenheter har uppsatsen fått sin insikt och förhöjt dess 

värde.  

 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Jonas Bjälesjö som har hjälpt oss med 

stimulerande feedback och har bidragit till uppsatsen tack vare hans nätverk och kunskap. 

Tack till Emma, Sebastian och Simon. Vi uppskattar era idérika inslag vid seminarierna, 

det har hjälpt oss under arbetsprocessen.  

 

Tack till vår examinator Mikael Lundgren som har genom konstruktiv kritik och 

vägledning har gett vårt arbete rätt inriktning och fokus.  

 

Att skriva denna uppsats har varit en lärorik process. Det mest givande har varit samarbetet 

bland oss i gruppen, att driva framåt egna tankar och att fördjupa oss i ett intressant ämne.  

 

Vi vill slutligen tacka alla som hjälpt oss bearbeta vår ursprungliga bild av vart detta arbete 

skulle ledas. Som akademiker med bakgrund i musikkulturen har det varit en utmaning att 

utelämna dess intryck i en uppsats som kretsar kring musikbranschen.  

 

Arbetsprocessen har producerat många misstag, misstag som har hjälpt oss att se hinder 

som möjligheter och en chans att driva projektet framåt. Tack till dig som läser detta.  

 

Karl, James och Elias.  
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Method: Our method for this essay is the actor-network-theory (ANT) in which we have 
chosen to collect our empiricism through semi structured interviews and secondary data with 
thoroughly criticised sources.  
 
Summary: Middle sized concert organizers in Stockholm interacts in many different 
networks in which all of the included actors have individual interests in collaborations with 
the organizer. Working with networks is very important for the concert organizer because of 
the resources that is essential for the organizers purpose; artists is an good example. The 
networks and the different interests are difficult to define and map out because of the 
complexity that comes with their dynamics. They are dynamic because concert organizers 
are continuingly working with establishing new networks as well as maintaining the current 
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Abstrakt 

Titel: I takt med musiken - En ANT-analys av mellanstora konsertarrangörers tillvaro i 
Stockholm Stad 
 
Författare: Karl Brändström, James Larsson, Elias Yderberg 
 
Institution: Linneuniversitetet, Ekonomihögskolan 
 
Program: Musik och Event Management 
 
Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, examensarbete (kandidat)  
 
Handledare: Jonas Bjälesjö 
 
Examinator: Mikael Lundgren 
 
Syfte: Syftet är att redovisa den nuvarande verkligheten av mellanstora konsertarrangörer i 
Stockholm Stad. Genom en analys av intressenter, nätverk och omvärldsfaktorer som kan 
påverka organisationen så vill vi tillföra en bredare förståelse av hur de samverkar med en 
utvecklande miljö.  
 
Metod: Vår metod är aktör-nätverksteorin, där empirin har framtagits via semistrukturerade 
intervjuer och insamling av källkritiskt utvald sekundär data.  
 
Sammanfattning: Mellanstora konsertarrangörer i Stockholm ingår i ett flertal olika 
nätverk, varav samtliga aktörer inom dessa nätverk har individuella intressen gentemot 
konsertarrangörens verksamhet. Nätverkens betydelse är väldigt stor för 
konsertarrangörerna då de organisationer som de samarbetar med har resurser som korrelerar 
med konsertarrangörens syfte; till exempel artister. Nätverken och dess aktörers intressen är 
dock dynamiska och föränderliga vilket problematiserar definieringen av dessa nätverk och 
intressenter. Detta beror på att konsertarrangörerna ständigt jobbar med att etablera och 
underhålla nätverk. Den omvärld som de mellanstora konsertarrangörerna ingår i har 
dessutom andra aktörer vars intresse ligger för Stockholms stads utveckling. Dessa intressen 
korrelerar inte alltid med konsertarrangörernas och på grund av den mångfald av intressen 
som stadens politiker och myndigheter behöver beakta skapas konflikter som i dagsläget 
skapat en väldigt aktuell debatt om Stockholms kulturliv.   
 
Nyckelord: Mellanstor konsertarrangör, Nätverk, Intressenter, Mikro- och makromiljö, 
utvecklingen, Debaser 



Innehållsförteckning 

 
1. Introduktion........................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ....................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställning ............................................................................................................... 5 

1.4 Syfte ............................................................................................................................. 5 

2. Metod ................................................................................................................................. 6 

2.1 Metodansats ................................................................................................................. 6 

2.1.1 Att använda ANT .................................................................................................. 8 

2.1.2 Abduktiv struktur .................................................................................................. 9 

2.2 Kvalitativ Forskningsmetod ....................................................................................... 10 

2.3 Metodval .................................................................................................................... 11 

2.4 Datainsamling ............................................................................................................ 12 

2.4.1 Primär och sekundärdata ..................................................................................... 13 

2.4.2 Respondenter....................................................................................................... 14 

2.4.3 Offentliga dokument ........................................................................................... 14 

2.4.4 Definitioner ......................................................................................................... 16 

2.5 Trovärdighet och Generaliseringsbarhet .................................................................... 16 

2.5.1 Trovärdighet ........................................................................................................ 16 

2.5.2 Generaliserbarhet ................................................................................................ 17 

2.6 Etik ............................................................................................................................. 17 

3. Teoretisk referensram ...................................................................................................... 19 

3.1 Intressentmodellen ..................................................................................................... 19 

3.2 Makromiljö ................................................................................................................ 20 

3.3Nätverksteorier ............................................................................................................ 21 

3.3.1 Nätverkande organisationer ................................................................................ 21 

3.3.2 Nätverksdimensioner .......................................................................................... 23 

3.3.3 Ambition med nätverksteorier ............................................................................ 26 

4. Empirisk Analys............................................................................................................... 27 

4.1 Organisationens intressenter ...................................................................................... 27 

4.1.2 Externa intressenter ............................................................................................. 27 



4.1.3 Interna intressenter .............................................................................................. 29 

4.2. Nätverk ...................................................................................................................... 30 

4.2.1 Motiveringar för nätverk ..................................................................................... 31 

4.2.2 Typ av nätverk genom tre dimensioner .............................................................. 33 

4.3 Omvärldsfaktorer ....................................................................................................... 37 

4.3.1 De Politiska faktorerna ....................................................................................... 38 

4.3.2 De Ekonomiska faktorerna ................................................................................. 39 

4.3.3 De Sociokulturella faktorerna ............................................................................. 40 

4.3.4 De Teknologiska faktorerna ................................................................................ 41 

4.3.5 Faktorernas sammanslagning .............................................................................. 41 

5. Diskussion ........................................................................................................................ 43 

5.1 Intressenters betydelse för mellanstora konsertarrangörer ........................................ 43 

5.2 Betydelsen av konsertarrangörers nätverk  och dess implikationer ........................... 44 

5.3 Vilka faktorer blir aktuella för konsertarrangörer att bemöta? .................................. 46 

5.4 Problematik & Implikationer ..................................................................................... 48 

6. Slutsatser .......................................................................................................................... 50 

6.1 Betydelse och manövrering inom olika typer av nätverk .......................................... 50 

6.1.1 Manövrering inom de olika nätverken ................................................................ 51 

6.1.2 Visualisering av nätverk ..................................................................................... 53 

6.2 Konsertarrangörernas plats i Stockholm .................................................................... 53 

6.3 Reflektion ................................................................................................................... 54 

6.4 Lärdom av ANT ......................................................................................................... 55 

6.5 Uppdelning av arbete inom gruppen .......................................................................... 56 

6.6 Förslag till framtida forskning ................................................................................... 57 

7. Källförteckning ................................................................................................................ 59 

7.1 Litterära .................................................................................................................. 59 

7.2 Internetkällor .......................................................................................................... 61 

 
 

 



1 
 

1. Introduktion 

I detta inledande kapitel vill vi presentera bakgrunden till uppsatsen. Det leder oss därefter 

till en problemdiskussion om ämnet där även tidigare forskning kommer att beröras. 

Uppsatsens syfte och frågeställning definieras under de sista rubrikerna.  

1.1 Bakgrund  

För musikbranschen är liveindustrin idag en väldigt viktig sektor. Det beror på att 

liveindustrin har tagit plats som den mest lukrativa delen av den svenska musikbranschen, 

en konsekvens av de förändringar som skedde tack vare den digitala utvecklingen under 00-

talet (Musiksverige 2017). Utöver de intäkter som ackumuleras från liveindustrin, är själva 

livescenen även en av de viktigaste arenorna för artister då deras framträdanden blir viktiga 

exponeringstillfällen mot sin potentiella målgrupp. Speciellt för artister som försöker slå 

igenom på musikbranschen eller för dem som försöker bibehålla sitt karriärbyggande 

momentum (Ballico & Carter 2018).  

 

Mellan de två ovannämnda påståendena står konsertarrangören, den organisation som dels 

realiserar efterfrågan av att förmedla livemusik åt allmänheten men som även förser en 

plattform för artister av alla dess slag. Redan här kan man se en fördelning av en 

konsertarrangörs syfte.  

 

Utanför musikindustrin tjänar konsertarrangörerna som en viktig knytpunkt för många av 

invånarna i Stockholm. Ställen som Södra teatern, Fasching och Debaser Strand erbjuder 

inte bara en inkörsport för musikaliskt utbyte med både nationella och internationella akter, 

utan fyller även en funktion som betydelsefulla mötesplatser för Stockholms invånare. Vissa 

beskriver dem som kulturskatter, andra klagar över deras ljudnivå.  

 

I nuläget finns det totalt 35 konsertarrangörer i Stockholms innerstad som är aktiva idag och 

varierar i storlek. De mindre scenerna inkluderar de som kan ta emot 50 - 250 besökare. 

Några exempel är Kafé 44, Stampen och Melodybox och utgör 25 av de 35 konsertarrangörer 

som finns i innerstaden. Mellanstora konsertarrangörer inkluderas av de som kan ta emot 

250 - 700 besökare. Totalt så finns det 10 mellanstora konsertarrangörer som ligger i 
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innerstaden, exempelvis Nalen, Debaser Strand och Södra Teatern (Kulturförvaltningen 

2019a).  

 

Under de senaste fem åren är det en rad av olika konsertarrangörer i Stockholms innerstad 

som varit tvungna att stänga ner sin verksamhet på grund av diverse anledningar. Exempelvis 

valde Södra Teatern att lägga ner Kägelbanan, Bitter Pills blev tvungna att lägga ner sin 

verksamhet; bådadera som konsekvens av klagomål från grannliggande bostäder angående 

ljudnivåerna (Johnsson 2019). Även Debaser Medis stängde dörrarna 2016 (Debaser 2019a) 

och Debaser Slussen blev tvungna att lägga ner sin verksamhet 2013 (Debaser 2019b) då 

Stockholms stad inledde omfattande renoveringar på de platser som de hade sina lokaler. Ett 

liknande öde som företaget finner sig i dagsläget med sin sista lokal, Debaser Strand. 

Därmed är diskussionerna kring detta fenomen väldigt aktuellt nu i skrivande stund, vilket 

har fått oss att undra hur konsertarrangörerna bemöter detta utmanande av dess plats i 

Stockholm. (Lindström 2019; Bonnichsen 2019). 

1.2 Problemdiskussion 

Debatten utspelar sig främst mellan Stockholm Stad, dess invånare och de konsertarrangörer 

som är verksamma i Stockholms innerstad, till exempel Debaser. Kärnan av debatten är att 

många av dessa mellanstora konsertarrangörer blir utsatta för externa påtryckningar från 

institutioner, fastighetsägare och privatpersoner i sådan grad att det direkt påverkar 

konsertarrangörernas verksamhet. Antingen i form av att det begränsar deras verksamhet 

eller i sådan grad att de måste stänga ner (Lindström 2019). 

 

Detta har gett incitament till forskning kring ämnet hur olika faktorer påverkar kulturen och 

dess plats i storstäder. Då vi är mer fokuserade på organisationsteori vill vi fokusera mer på 

själva organisationerna som påverkas. 

 

“Det går inte att driva en verksamhet under ständigt hot om nedstängning. [...] Vi vill inte 

vara en del av kulturdöden i Stockholm. Tvärtom. Vi vill vara en av Stockholms mest levande 

kulturplatser med fokus på musiken.” Laulajainen (2019), VD på Södra Teatern. 

 

Inför detta arbete läste vi studien “A state of constant prodding: live music, precarity and 

regulation” av Dave Carter och Christina Ballico (2018). I deras studie går de in på hur den 
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utökande fastighetsbubblan och ekonomiska utvecklingen i Perth och Sydney utmanar 

stadens kulturella identitet. De menar att när den ekonomiska utvecklingen prioriteras, blir 

konsekvensen gentrifiering och därmed en homogenitet i konsertarrangörens område och 

dess kultur faller i skymundan. Spänningen mellan konsertarrangörer i innerstaden och 

stadens ekonomiska tillväxt innebär en ständig reglering och anpassning för 

konsertarrangörerna när de i själva verket kan hjälpa ekonomins tillväxt om de hade fått plats 

att frodas. 

 

Vi anser att denna studie är intressant för oss utifrån de utmaningar och kompromisser som 

små till mellanstora konsertarrangörer ständigt ställs inför. Studien tar upp ett fenomen som 

skulle kunna vara av relevans för de händelser som har skett i Stockholm när 

konsertarrangörer har varit tvungna att begränsa eller stänga ner sin verksamhet. Deras 

diskussion kring hur gentrifiering påverkar konsertarrangörernas roll i samhället är något 

som vi tycker är intressant. Inspirationen vi fick av denna studie fick oss att undra om vi kan 

få en bättre förståelse om hur dessa faktorer påverkar konsertarrangörerna och motiverade 

därmed vårt ämnesval till detta arbete.  

 

Ett annat forskningsarbete som vi anser är intressant för vårt arbete är Veronica Mattsons 

kandidatuppsats “Debatten om Debaser”. I hennes arbete granskar hon beslutprocessen och 

kulturpolitiken i Stockholm och beslutet av att en renovering av Medborgarhuset skulle ske. 

Debaser som hade sin konsertlokal Debaser Medis i Medborgarhuset var tvungna att flytta 

ut och fick inte förnyat hyreskontrakt då deras dåvarande lokaler skulle bli ett barnbibliotek 

(Debaser 2019a). Stockholm Stad hade lovat att hitta en lämplig lokal för att ersätta den 

gamla lokalen, något som de inte lyckades med på grund av de kriterier som Debaser hade. 

Detta ledde till att Debaser la ner den delen av sin verksamhet i slutet av december 2016 

(Mattsson 2017). Syftet med hennes uppsats är att försöka redogöra för hur beslutet om 

ombyggnationen och Debasers flytt motiverades samt en redogörelse för hur samtalet om 

livescener förs inom den politiska sektorn.  

 

Båda ovannämnda studier belyser intressanta aspekter som har bidragit med inspiration till 

vår egna utgångspunkt för formulerandet av vår frågeställning. Vad studierna gör är att 

författarna ser på konsertarrangörerna och deras konsertlokaler som en del av ett större 

fenomen vilket är deras främsta forskningsområde. Konsertarrangörerna blir bara en 

beståndsdel i en analys av ett större fenomen. 
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Med detta vill vi skifta fokuset från det fenomen som konsertarrangörer frivilligt och 

ofrivilligt varit deltagare i och istället sätta fokus på en redogörelse av deras tillvaro som en 

konsertarrangör i Stockholm. Detta för att förstå hur och varför konsertarrangörer i 

Stockholm arbetar inom de förutsättningar de är utsatta för.  

 

En förförståelse som vi författare har utvunnit efter våra år på vårt universitetsprogram 

Music & Event Management är hur betydelsefullt nätverk är inom musikbranschen. Det 

anordnas meet ‘n’ greet träffar, showcase-festivaler med mera som agerar som viktiga 

tillfällen för att knyta kontakter och vidga nätverk, både som organisation och individ. Detta 

är en aspekt vi ville undersöka för att bekräfta dess väsentlighet för mellanstora 

konsertarrangörer. Med hjälp av teori såg vi möjligheten att redogöra varför deltagande av 

nätverk har en stor betydelse för dessa organisationer. Detta genom att identifiera generella 

särdrag som utmärker mellanstora konsertarrangörers nätverk och redogöra till vilken grad 

de påverkar dessa organisationer. För att skapa oss en uppfattning hur konsertarrangörers 

nätverk är strukturerat appliceras deras förutsättningar genom teoretiska ramar med syftet 

att hjälpa läsaren att se hur konsertarrangörers nätverksarbete ser ut och dess betydelse för 

dem.  

 

Musikbranschens många aktörer har alla även egna agendor och strategier som genom 

samarbeten och avtal gynnar varandras intressen. Detta utökar därmed komplexiteten av de 

flertal nätverk som konsertarrangörer samarbetar med. Med det menar vi att varje aktör i 

musikbranschen har ett eget intresse som behöver beaktas, både interna och externa. Vi ser 

nyttan i att undersöka hur de olika beståndsdelarna hos en konsertarrangör kan se ut för att 

få en utgångspunkt i hur de förhåller sig till sin omvärld. Detta är något som vi sedan kommer 

granska genom intressentmodellen då det perspektiv som teorin består av ger oss utrymme 

att översätta och kartlägga en organisations olika intressenter. Därigenom vill vi förstå hur 

en konsertarrangör eventuellt bemöter de olika intressen som behöver tas hänsyn till.  

 

Med vårt arbete vill vi bidra med en djupare förståelse kring hur det är att vara en 

konsertarrangör i den miljön som råder i Stockholm. Vi har använt Debaser som en 

exemplifiering av de utmaningar som mellanstora konsertarrangörer ställs emot idag. Detta 

för att bidra med en organisatorisk analys av en konsertarrangör och deras mikro- och makro-

miljö, en kartläggning av de intressenter som visar sig vara relevanta samt beskriva de 
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omständigheter som uppstår inom dessa nätverk. Vi anser att det kan finns en nytta i att 

presentera en mer analytisk bild av en av dessa konsertarrangörer som går in mer på djupet 

kring det organisatoriska aspekterna, för att på sätt skapa en större förståelse kring deras 

verksamhet och hur det färgar organisationens resonemang i förhållande till interna och 

externa aktörer.  

1.3 Frågeställning 

Utifrån våra resonemang i problemdiskussionen har vi tagit fram följande huvudfråga: 

- Vilka påverkande faktorer blir aktuella för konsertarrangörer att bemöta?  

 

Vi har samtidigt reflekterat över betydelsen av nätverk och intressenter för 

konsertarrangörerna och därmed formulerat delfrågan: 

- Vilken betydelse har nätverk och intressenter för mellanstora konsertarrangörer i 

Stockholm?  

 

Vi har utgått från Debasers perspektiv för att använda oss av deras positionering som en 

mellanstor konsertarrangör i Stockholms innerstad. Studien blir en kartläggning av nätverk, 

intressenter och de svårigheter som konsertarrangörer stöter på.    

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att vi vill bidra med en förståelse av hur mellanstora konsertarrangörer 

påverkas och interagerar med intressenter och omvärlden. Vi har utgått från verksamheten 

Debaser för att kontextualisera hur en mellanstor konsertarrangör i Stockholm stad driver 

sin verksamhet i liveindustrin. Vårt mål är att kunna föra en diskussion kring hur intressenter 

samspelar med konsertarrangörer. Ambitionen är att ge läsaren en förståelse för hur 

konsertarrangörer i Stockholms innerstad interagerar med aktörer i sin omvärld. Vårt 

resonemang kommer då förhålla sig till en analys om aktörer ur ett organisatoriskt perspektiv 

och koppla dessa interaktioner till det kulturella klimatet som konsertarrangörer är 

verksamma i.  
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2. Metod  

I detta kapitel presenterar vi uppsatsens metodansats, metodval samt vårt tillvägagångssätt 

angående insamlingen av empiri. Vi för en diskussion kring datainsamling samt slutligen 

studiens trovärdighet, generaliserbarhet och etik. 

2.1 Metodansats 

Aktör-nätverksteorin (ANT) i sin benämning är inte en teori. Det ses som en metod som går 

ut på att undersöka associationer där forskaren istället för tolkning hellre ska agera som 

översättare. Det sker en distinktion där man inte ser respondenter som informatörer utan 

respondenten ska erkännas sin förmåga till kunskap och det blir deras uppfattning som blir 

väsentligt i arbetet. Vi fokuserar på de associationer som respondenten ser och belyser 

(Latour 2015, s. 24). På så sätt kan vårt arbete bli en beskrivning av de olika praktiker som 

kretsar kring konsertarrangörer. 

 

ANT ger inte klara riktlinjer hur arbetsprocessen ska gå till under ens forskningsarbete. 

Istället uppmanar teorin ett “öppenhetstänk” kring ens arbetsprocess som leder till att 

tillvägagångssättet i sin forskningsmetodik är flytande. Detta tolkar vi författare som att 

ANT främjar ett förhållningssätt som liknar en abduktiv ansats då ANT inte sätter riktlinjer 

för en linjär arbetsprocess.  

 

Med aktör-nätverksteori som metodansats har vi kartlagt samspelet mellan människor och 

materiella ting1 och sedan analyserat dess konsekvenser (Fejes & Thornberg 2017, s. 115). 

Bruno Latour hävdar i Tinget återställt att istället för att se hur “social kontext” kan ge 

kompletterande förklaringar till organisationsteorier så är det de sociala grupperingar 

associerade till teorierna som bör förklaras (Latour 2015, s. 17). Med ANT har vi analyserat 

de olika relationerna som uppstår och vad effekterna från dessa är.  

 

Med ANT har vi haft möjligheten att studera de interaktioner som uppstår bland olika aktörer 

och aktanter samt hur dessa relationer bygger ett nätverk genom olika processer (Idevall 

 
1 ANT inkluderar materiella ting som eventuella aktörer och benämns som “aktanter”. För att exemplifiera 
kan vi peka på hur Eiffeltornet i Paris kan agera som en aktant för stadens turism. Eventuell skada på tornet 
kan ge konsekvenser som påverkar turismen.  



7 
 

2018, s 82). Det har varit en fråga om att identifiera vilka metoder som används av olika 

aktörer för att interagera med varandra och på så sätt bilda ett nätverk som fullföljer det 

önskade syftet (Latour 2015, s. 30). ANT metoden fungerar inom organisationsteoretisk 

forskning eftersom den belyser de olika relationer som uppstår inom organisationer i syfte 

av att nå önskade mål och effekter av dessa integrationer. 

 

I fallstudien “Applying Actor-Network Theory as a sensemaking framework for 

organisational change programs” så undersöker forskarna utvecklingen av 

informationssystem för projektledning hos tre offentliga organisationer med ANT som 

metod.  I den studien argumenteras det att ANT fungerar som en brygga i att utforska det 

generella och det specifika. ANT fungerar som ett tillvägagångssätt där man i 

organisationsforskning undviker en partiskhet gentemot projektledare, där dessa annars ses 

som kunniga, välfungerande specialister med förmågan att kunna applicera olika tekniker 

från teorier i projekt på ett flexibelt sätt under komplexa situationer. I ovannämnd studie 

använder man ANT för att expandera förståelsen av hur projektledare arbetar med 

informationssystem och vilka agenter det arbetet berör (Costello, Pollack & Sankaran 2013). 

Vi har ämnat att ha samma utgångspunkt där vi med ANT fokuserat på att analysera 

Debasers nätverk och hitta associationer med olika aktörer utan en förutbestämd struktur på 

vilka aktörer kan bli relevanta för uppsatsen. Vi utgår alltså från aktörer hos Debaser för att 

senare därifrån spåra andra aktörer som visar sig ha ett intresse hos organisationen. 

 

Vårt fokus i arbetsprocessen har blivit en definiering av olika aktörer och vilka band som 

uppstår och binder samman dessa relationer för att forma ett nätverk. Det är när de olika 

aktörerna jobbar på ett sätt som fullföljer syftet av relationen som man kan se ett nätverk 

etableras. Det blir även en process där aktörer som motverkar syftet kan identifieras och 

filtreras ut från nätverket. Man ser alltså på nätverket som en kontinuerlig process där aktörer 

ska agera för att upprätthålla syftet i relationen annars riskerar den även att förlora sin roll 

(Idevall 2018, s 82). 

 

En utmaning med ANT:s metod är att man väljer att se materiella föremål som aktörer i ett 

nätverk. Det går in på diskussionen om antropomorfism och att icke mänskliga väsen blir 

sedda som väsen med mänskliga egenskaper (Beskow & Gerhardsson 2019). Denna 

tankegång inkluderar ett visst samspel som sker mellan exempelvis ett hyresavtal och 

lokalen. Vi ställer oss kritiska till en alltför stor fokus på relationerna mellan icke mänskliga 
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aktörer då det sätter begränsningar i analysen. Detta gör vi på grund av att vi inte kan inte 

agera med hyresavtal på samma sätt som vi agerar med en respondent.  

 

Det kan även uppstå distinktioner i form av generaliserbarhet eftersom det faller på oss vilka 

aktörer som framhävs i analysen, en aspekt som är bunden till forskningstillfället. Vi kan 

argumentera att de aktörer som blir väsentliga i vårt arbete kan komma att förändras i takt 

med att konsertarrangörer förändrar sin verksamhet. Vår uppfattning om vilka aktörer som 

anses väsentliga kan även skilja sig från andra forskare. Det har varit en utmaning att 

framhäva ett brett urval av aktörer som är representativa för en kartläggning av 

konsertarrangörer i Stockholm. Det faller på forskarens bedömning hur man kategoriserar 

de olika aktörerna och därmed blir det en utmaning att presentera en heterogen grupp av 

aktörer.  

2.1.1 Att använda ANT 

Svårigheten med ANT är att det inte finns något fast ramverk man ska följa, inte några 

riktlinjer eller checklistor vilket gör att ANT-studier blir annorlunda. Ansatsen måste dock 

förhålla sig till relationer mellan människor och ting, samt hur datamaterialet är behandlat 

(Fejes & Thornberg 2017, s. 120). Därmed blir vår uppfattning att ANT skiljer sig ifrån 

deduktiva och induktiva ansatser i och med att den inte erbjuder någon struktur att följa. Att 

använda ANT innebär inte att förklara någonting utan snarare att kartlägga någonting 

(Latour 2015, s. 136). 

 

Det sker en reflektion när det kommer till forskningsfrågan, det är till exempel inte aktuellt 

att forska med ANT om ämnet handlar om individers kognitioner och upplevelser. Skall man 

studera identitet så skall detta betraktas som effekter av nätverk och inte som egenskaper 

eller förmågor bundna till individen (Fejes & Thornberg 2017, s. 121). I ANT blir det därför 

viktigt vad aktörer gör och inte vad de är. I vår frågeställning så är utgångspunkten att 

analysera faktorer som konsertarrangörer bemöter i sitt arbete samtidigt som vi reflekterar 

över betydelsen av nätverk och intressenter för konsertarrangörer. Detta leder oss i arbetet 

till en analys om vad aktörer gör på olika nivåer och därför reflekterar vår frågeställning 

ANT:s krav till forskningsfrågan. Att arbeta med ANT innebär också ett avståndstagande 

från konventionella forskningsfrågor där relationer mellan människor och det materiella inte 

resulterar i en analys av hur bra eller dåligt olika implementeringar har utvecklats. Det 
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traditionella inom organisationsforskning är exempelvis hur ny teknik motsvarar en 

eftertraktad presentation för att värdera denna som bra eller dåligt (ibid). Med ANT ämnar 

vi istället att kartlägga nätverken hos konsertarrangörer. Då skall man som forskare leta efter 

olika aktörer i ett nätverk och hur nätverket förändras när aktörerna inom det förändras.  

2.1.2 Abduktiv struktur 

Eftersom ANT inte erbjuder en tydlig struktur så lämnas författaren med denna uppgift. I 

vårt fall så har vi anpassat oss till de förutsättningar som uppstått under denna process. Med 

att vi hade ett förhållningssätt i vårt forskningsarbete där respondenten skulle leda oss till 

nästa intresseområde för vårt arbete, krävdes det en forskningsansats som gav oss flexibilitet 

som tillät oss att “hoppa” mellan observation och översättning. Vi ansåg därför att en 

abduktiv struktur lämpade sig bra. 

 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion. Vår utgångspunkt är som Fejes 

och Thornberg beskriver det, en undersökning av ett enskilt fall, där hypotetiska 

översättningar ger grunden för arbetet. I synnerhet med vårt arbete resonerar aspekten att 

materialet blir provisorisk, skulle ny data ge nya förutsättningar. För oss som ämnar att hitta 

förståelse i de mönster som visar sig blir det ett användbart sätt att jobba på (Fejes & 

Thornberg 2017, s. 27).  

 

I vårt abduktiva arbete startar vi med ett fenomen, vi uppmärksammade den befintliga 

situationen för Stockholms konsertarrangörer där vi ville utforska hur det ser ut för dessa 

aktörer. Det ledde oss till en framtagning av diverse teorier, där vi lagt fokus på nätverk och 

intressenter som senare med empirin analyseras. Denna process har gett oss möjligheten att 

förstå vilka relationer konsertarrangörer bildar och vilka omständigheter som bygger dessa 

relationer. Den teoretiska referensramen är placerad före den empiriska analysen för att ge 

läsaren en större förståelse när de senare kommer till vår analys. Dock har vårt arbete gått ut 

på att gå fram och tillbaka mellan framtagning av teori och empirisk analys eftersom 

datainsamlingen även skedde under de sista veckorna av arbetet. Tack vare den abduktiva 

strukturen av att kunna växla mellan teori och empirin under bearbetningsfasen känner vi att 

vi har kunnat presentera en bra struktur för läsaren. 
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(Le Duc 2007) Bild 1 

Traditionell bild av deduktiv samt induktiv metodansats. 

Bild 2 

Bild av vår metodansats.   

 

Vi illustrerar i andra bilden (Bild 2) hur vi har gått tillväga under detta arbete för att komma 

fram till en slutsats där verkligheten tog till observationer i kontrast till som det illustreras i 

första bilden (Bild 1) där vi från verklighet går vidare till hypoteser.  

2.2 Kvalitativ Forskningsmetod 

Kvalitativ forskning innefattar den process där forskaren samlar in skildringar, åsikter och 

erfarenheter som tillåter forskaren att granska empirin på ett lämpligt sätt. Insamlandet 

utgörs av källor såsom intervjuer, källkritiskt utvalda artiklar och dokument eller enkäter där 
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svarsalternativen är öppna för individuella reaktioner och förklaringar. (Bryman och Bell 

2017, s.58).  

 

I den kvalitativa undersökningen strävar man efter material som speglar utvalda deltagares 

uppfattningar och erfarenheter om en viss verklighet. Ämnet som undersöks tas i fokus 

genom att framställa en specifik individs åsikter istället för att få generaliserade svar från 

flera källor. Genom detta undgår man en massiv mängd data som behöver mätas och 

avgränsas och får istället ett mänskligt perspektiv från personer med direkt koppling till 

ämnet (Svensson 2015). 

 

Målet att analysera materialet för att nå ett resultat görs genom systematisk undersökning 

och arrangerande av data. Nedbrytningen av den insamlade datan skapar sedan ett mer 

hanterbart sätt kunna söka efter skillnader, likheter och betydelsefulla mönster (Fejes & 

Thornberg 2017, s.37).  

 

I vår forskning har vi ständigt strävat efter att följa de riktlinjer som kvalitativ forskning 

visar på. Detta har vi gjort för att få empiri som bäst representerar den verklighet som vi har 

undersökt. Något vi anser att respondenter direkt ur liveindustrin representerar då det är 

deras omvärld som vi är intresserade av. Konsertarrangörer och även hela musikbranschen 

förhåller sig till en ständigt föränderlig omvärld och har därmed situationsbaserade 

arbetsutföranden. Därför anser vi att erfarenheten och de perspektiv som aktörer inom 

liveindustrin har är den bästa källan vi kan hitta som har gett oss grunden för ett bra arbete. 

2.3 Metodval 

För att studera den omvärld som mellanstora konsertarrangörer i Stockholms innerstad måste 

förhålla sig till, har vi observerat de ekosystem de verkar i. Målsättningen har varit att 

objektivt studera de förutsättningar dessa mellanstora konsertarrangörer måste förhålla sig 

till för att kunna bedriva sin verksamhet.  

 

Vi har velat genom att använda ANT utgå från de premisser som metoden lägger fram för 

att skapa oss en förståelse kring mellanstora konsertarrangörer och deras diverse 

verksamheter. ANT har hjälpt oss att tydliggöra hur interaktioner mellan aktörer kan 

analyseras utifrån vilka effekter relationerna har. Vi har analyserat insamlad empiri för att 
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kartlägga olika aktörer och dess roller i det nätverk mellanstora konsertarrangörer utgörs av. 

Detta innebär ett flertal olika nätverk och relationer med interna och externa aktörer, både 

mänskliga och icke mänskliga.  

 

En av nackdelarna med vårt metodval är att den är väldigt komplex i sin natur. Detta blir 

även svårare när vi i forskningsgruppen är nya till denna sorts forskning. Utgångspunkten 

blev för oss att ta en aktör och se vilka associationer som finns till andra aktörer.  

 

Det har också visat sig vara svårt att hantera vad som är relevant data för vårt arbete. ANT 

skapar möjligheten för forskaren att utveckla modeller eller redogöra teorier (Dankert 2011). 

Därmed finns det inga självklara mallar som har guidat oss under arbetets gång. 

 

ANT hjälper oss att skapa ett helhetsperspektiv. Metoden tillåter oss att skapa oss en 

förståelse varför vissa samband har uppstått genom att granska varje komponent var för sig, 

för att sedan se hur det binds ihop. Genom att granska en aspekt separat, kan objektet sedan 

leda oss till nästa. Med det förhållningssättet redogörs samtidigt sammankopplingen som 

existerar mellan de två objekten, vilket leder forskningsarbetet framåt (Dankert 2011).  

 

Hur detta förhållningssätt implementeras till vårt arbetssätt skulle kunna exemplifieras med 

hur vi har tagit till den informationen vi har utvunnit från våra respondenter; Vi kommer till 

respondenten för att få svar om deras organisation. Under intervjun talar hen om vikten av 

nätverk för organisationer. Då pekar respondentens svar på att det finns ett värde i att 

utforska aspekter kring nätverk då det kan vara givande för vårt arbete. På så sätt skapas en 

naturlig utvecklingsfas i vårt arbete som leder oss till en ny aspekt och kan spåras tillbaka 

till ursprungskällan. Detta är ett förhållningssätt och forskningsmetod som vi tolkat erhålla 

stöd av ANT. 

2.4 Datainsamling 

Med stöd från vår metodansats har vi valt att ha en blandning av intervjuer samt en 

granskning av policydokument. Utgångspunkten är att granskningen ska fokusera på 

aktörernas agerande. Det man utvinner med ANT är en klargörande av vilka aktörer finns i 

ett nätverk och vilka förbindelser visar sig vara väsentliga, vad aktörerna gör inom nätverket 

och en effekt från de förbindelser (Fejes & Thornberg 2017, s. 123). 
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Vi har samlat in empirin genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna tillät oss gå direkt 

till ursprungskällan och fråga aktörer djupgående frågor då deras verklighet grundar sig i 

den sorts verksamhet som vi vill kartlägga. Målet har varit att låta respondenterna få berätta 

om sina upplevelser och hur saker går till enligt dem för att vi sedan ska få utrymme att 

reflektera över svaren. Därför har det varit viktigt för oss att ha ett öppet sinne för deras egna 

perspektiv och hålla oss så objektiva som möjligt till hur vi ställer våra frågor. Detta har vi 

försökt åstadkomma genom att strukturera frågor som inte låser respondenten till ett visst 

svar, samt att vi påmint oss själva att inte blanda sig in i respondentens uttalande och anpassa 

intervjun dit respondentens svar driver oss. Med semistrukturerade frågor har vi även fått en 

viss frihet att fråga följdfrågor baserat på respondenternas svar. Vi har alltså kunnat ställa 

följdfrågor gällande saker som de själva anser är av värde och på så sätt kunnat djupdyka i 

respondentens insikter (Bryman & Bell 2017. s.454).  

 

Varje intervjutillfälle har genomförts över telefon. Det hade varit vår önskan att utföra 

intervjuer i person men på grund av en rad faktorer har det dessvärre inte varit möjligt. 

Intervjuerna har varat mellan 30 och 60 minuter. Varje intervjutillfälle har enlig oss som 

skriver arbetet upplevts som positiva möten där respondenterna har uttryckt ett intresse och 

en positiv inställning till att vara en del av vår undersökning. Inför varje intervju har vi satt 

en av oss författare i rollen som intervjuare, medans de andra två har fört anteckningar av 

respondentens svar. Denna roll har skiftats per intervjutillfälle så att alla författare har fått 

agera intervjuare åtminstone en gång var. Vi har spelat in våra intervjuer efter tillåtelse från 

respondenterna.  

2.4.1 Primär och sekundärdata 
Primärdata utgörs av förstahandsinformation eller originaldata (Umeå Universitetsbibliotek 

2019). Vår primärdata kommer dels från specifikt valda respondenter. Vi hade viljan att 

etablera en dialog med en eller flera respondenter som jobbar hos en mellanstor 

konsertarrangör inom Stockholm stad. Vi hade gärna sett att dessa personer antingen är med 

i organisationens beslutsprocess eller åtminstone har en inblick i denna process. 

Anledningen till detta är att vi skulle få resonemang kring varför de agerade som de gjorde 

under vissa organisatoriska skeden. Om vi inte hade lyckats etablera en dialog med någon 

av dessa personer hade vår primärdata bestått av källkritiskt valda artiklar, reportage eller 

tidigare forskningsarbeten. 
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En annan del av vårt primära material kommer från offentliga styrdokument och rapporter 

som olika myndigheter har publicerat. De har analyserats i syfte att förstå hur Stockholm 

Stad intenderar att arbeta i relation till konsertarrangörer.  

 

Sekundärdata är data som bygger vidare på primärdata genom att antingen granska, 

analysera eller summera vad primärdatan redovisar (Umeå Universitetsbibliotek 2019). För 

att vår bedömning skulle bli så objektiv som möjligt behövdes ett kritiskt förhållningssätt till 

empirin. En kritisk inställning till författarna var nödvändig för att undvika partiskhet samt 

för att identifiera dess relevans.   

2.4.2 Respondenter  
- Micke Lindevall - Head of Program, Co-founder, Partner and Company Director at 

Debaser AB. Lindevalls främsta roll är att programsätta Debasers konsertlokaler genom att 

boka artister som står i led med Debasers varumärke. Telefonintervju 60 min, 2019-12-13. 

 

- Nicklas Lindebo - Promoter, Social media manager. Har de senaste sex åren jobbat som 

artistbokare på Debaser Strand. Lindebos främsta roll är att programsätta Debaser Strands 

konsertschema.  Telefonintervju 45 min, 2019-12-18. 

 

- Joppe Pihlgren - Verksamhetsledare för Svensk Live. Svensk Live arbetar som en 

oberoende organisation i syfte att främja livemusiken. Sitter även i styrelsen för 

forskningsnätverket Mirac. Telefonintervju 30 min, 2020-01-07. 

2.4.3 Offentliga dokument 

Vi har även valt att ta in sammanlagt sju offentliga dokument publicerade av Stockholm stad. 

Bryman och Bell beskriver offentliga dokument som nyttiga informationskällor. Den typen 

av material kan innehålla information om beslut och handlingsinriktningar, analysen skall 

avgöra om materialet anses autentisk och meningsfullt, likväl kriterier som trovärdighet och 

representativitet som vi diskuterar i följande rubrik (Bryman & Bell 2017. s.520). Dessa 

dokument innehåller utförliga redogörelser som har visat sig vara av stor vikt för denna 

uppsats då informationen gav oss möjligheten att kartlägga Stockholm stad som aktant. Detta 

har bearbetats för att översätta utifrån vilken utgångspunkt olika myndigheter ämnar att 
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arbeta i relation till konsertarrangörer och hur deras inställning ser ut. På så sätt kunna 

identifiera aktanter och vad de gör.  

 

Vi har valt att analysera Stockholm stads kulturförvaltnings rapporter: 

- “Fler platser i staden för live- och kulturscener” - En undersökning av möjligheterna för 

kulturscener att verka inom Stockholm Stad. 34 sidor, 2019-08-13. 

 

- “Fler platser i staden för live- och kulturscener” - Detta är ett kompletterande 

styrdokument med samma titel. 10 sidor. 2019-08-30. 

 

- “Kulturvision 2030” - Detta dokument redovisar Kulturförvaltningens strategiska 

planering för Stockholms kulturarbete. 6 sidor, 2012-06-11. 

 

- “Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm” - En utredning om behovet av 

samlingsplatser i Stockholm med insyn från stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och 

exploateringsnämnden. 56 sidor, 2015-06-01. 

 

Vårt arbete har även lett oss att inkludera Stadsbyggnadskontorets rapport: 

- “Program för City” - En beskrivning av de riktlinjer och de förutsättningar som 

Stockholm Stad har för utvecklingen av City. 93 sidor, 2018-02-22. 

  

Slutligen har vi även en analys av följande rapporter från Stadsledningskontoret: 

- “Vision 2040 Ett Stockholm för alla” En sammanslutning av fler styrdokument som 

redovisar målbilden av Stockholms Stads utveckling ur ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt 

och demokratiskt perspektiv. 32 Sidor, 2015-10-19. 

 

- “Stockholms stads program för evenemang” - Detta är ett kompletterande styrdokument 

som följer upp de strategier nämnda i “Vision 2040”. 7 sidor, 2016-05-06. 

 

De olika rapporterna fungerar som en insyn i Stockholms stads nämnders ställning av 

liveindustrin. Dessa funkar som grund för arbetet i Stockholm stad där beslut, 

författningssamlingar och föreskrifter går att hitta. Detta i hänseende till att Debaser och 

andra konsertarrangörer är påverkade av hur Stockholm stads arbete ser ut. Vår redovisning 
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av dessa dokument ämnar klargöra relevanta ståndpunkter som relaterar till kopplingen 

mellan konsertarrangörer och Stockholm stad.  

 

2.4.4 Definitioner 
Vår definition av mellanstora konsertarrangörer handlar främst om att vi gör en separation 

mellan mindre scener som har sin verksamhet inne i centrala delar av Stockholm mot större 

arenor som Tele2 Arena, Globen med flera. Anledningen är för att vi anser att dessa två typer 

av konsertarrangörer arbetar under helt olika förutsättningar till en sådan pass grad att deras 

organisationsstruktur kommer skilja sig markant. Utöver detta har det uppstått en nyfikenhet 

kring de fenomen där flera innerstadscener har fått stänga ner eller begränsa sin verksamhet 

från externa påtryckningar.   

 

Vi har avgränsat vår analys till konsertarrangörer av storleken som vi kallar mellanstor. Vi 

utesluter inte att det finns ett samspel mellan andra aktörer men att en diskussion med större 

arenor dirigerar inriktningen av arbetet till ett mer nationellt perspektiv och vi utifrån 

tidsbegränsningar ämnat att hålla oss till Stockholmsområdet. Definitionen av mellanstor 

konsertarrangör baserar vi på Kulturförvaltningens definiering av mellanstora 

konsertarrangörer (Kulturnämnden 2019a).   

2.5 Trovärdighet och Generaliseringsbarhet  

Thornberg och Fejes diskuterar att det finns olika perspektiv bland forskare om kvalitet i 

kvalitativa studier (Fejes & Thornberg 2017, s.267). Vi har landat på trovärdighet och dess 

fyra delkriterier samt generaliseringsbarhet.  

2.5.1 Trovärdighet 

För att kunna bedöma kvaliteten av detta arbete kan man kolla på arbetets trovärdighet. För 

att uppnå trovärdighet skriver Bryman och Bell att man utgår från följande delkriterier: 

Tillförlitlighet, som vi ämnar nå genom en välarbetad struktur under datainsamlingen. Detta 

kan då även ses som en intern validitet för uppsatsen. Överförbarhet kan implementeras 

genom att vi belyser faktorer som till exempel nätverk som viktiga för organisationer att 

engagera sig i, nivån av engagemang kan skilja sig mellan sektorer men tanken är 

applicerbar. Pålitlighet ses som kvalitativa studiers motsvarighet till reliabilitet och betonar 
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redogörelsen av det insamlande materialet och dess begriplighet samt konfirmering där vi 

delvis kommer bemöta svårigheter, det refererar till objektivitet. Vi kan inte undvika 

tolkning av olika omständigheter, under arbetet har vi fört en dialog med varandra för att i 

största mån låta respondenternas bild ta plats i arbetet och hålla ifrån egna utgångspunkter 

(Bryman och Bell 2017, s. 380). 

 

Våra uppfattningar kommer att definiera de frågor vi ställer våra respondenter. Dock har vi 

bearbetat frågorna innan varje intervjutillfälle och ämnat att utgå från tidigare material från 

problemdiskussionen. Vi ämnade att hålla oss ifrån förutfattade meningar och värderingar 

om vissa situationer och har arbetat för att hålla oss ansvariga mot dessa kriterier. 

2.5.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om hur studiens resultat kan appliceras på personer, situationer, 

händelser eller andra fall (Fejes & Thornberg 2017. s.270). Kritiken som diskuteras och som 

har riktats mot kvalitativ forskning grundar sig i att dess resultat är svåra att generalisera då 

dess insikter härstammar ur ett specifikt fall (Fejes & Thornberg 2017, s.270). Vi anser att 

detta är en rättvis kritik i viss mån då vi ser svårigheten med att applicera våra resultat på 

alla konsertarrangörer i Sverige. Dock anser vi att vi har fått god inblick i organisationen vi 

fått ta del av, Debaser, vars position är så pass etablerad. Samtidigt anser vi att vår tanke på 

att vår vilja att översätta våra reflektioner till andra mellanstora konsertarrangörer i 

Stockholm är möjlig då vi ser att deras syfte samt väldigt många av de förutsättningar vi 

diskuterar är detsamma för samtliga. Trots detta anser vi att ett större antal respondenter 

bland fler mellanstora konsertarrangörer hade styrkt våra argument.  

2.6 Etik 

Det finns två grundprinciper som ger detta forskningsprojekt goda förutsättningar att göra 

arbetet etiskt. Vi har Forskningskravet som påminner oss om att arbetet vi gör ska kunna 

anses driva forskning och samhället framåt (Vetenskapsrådet 2002). Detta är en aspekt som 

vi tycker är viktig. Vi strävar att ge kunskap om organisationsteori med de bästa intentioner 

i tanken. 

 

Vi ska också följa individskyddskravet, som går ut på att ingen ska utsättas för 

förödmjukelse, kränkningar och otillbörlig insyn i deras livsförhållande. Vi ser detta som ett 
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väsentligt moment för att etablera goda relationer mellan forskare och respondent. 

Individskyddskravet har fyra delar; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Beträffande informationskravet har vi förklarat syftet för våra respondenter, detta för vara 

så transparenta som möjligt. Under intervjuerna kommer vi att gå igenom respondentens 

önskemål om hur hen vill medverka i vår uppsats. Detta är ett moment som sker under 

intervjutillfällen. Vi kommer att på ett säkert sätt behandla all information vi får in från 

respondenterna samt föra en dialog om vad som kan ses som känslig information, det 

uppfyller konfidentialitetskravet. För nyttjandekravet så är vi medvetna om att materialet 

endast ska användas för denna uppsats. Alla eventuella aspekter har behandlats i dialog med 

våra respondenter för att på ett så ansvarsfullt sätt som möjlig arbeta med det etiska kravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi de olika teorier vi använder oss för uppsatsen. Med detta vill 

vi framhäva teorier om aktörer, nätverk och dess makromiljö på en organisationsnivå.  

3.1 Intressentmodellen 

Enligt intressentmodellen är styrelsens uppgift att ta hänsyn till och balansera flera legitima 

och eventuellt konflikterande intressen (Jacobsen & Thorsvik 2014. s.151). Detta beror på 

att organisationer måste förhålla sig till externa och interna aktörer för att kunna göra de 

olika transaktioner som krävs för att bedriva sin verksamhet (Alvesson & Sveningsson 2012. 

s.94). De externa aktörerna består av de grupper och aktörer som finns i en organisations 

makro-miljö och har ett intresse till organisationen i fråga. De behöver inte nödvändigtvis 

vara intressenter med beaktning för organisationens tillvägagångssätt eller mål, utan kan 

även vara en aktör med helt separata mål varav de resurser eller tjänster som erhålls är i 

efterfråga; en samarbetspartner. De interna aktörerna består av styrelse, ägarna och de 

anställda där varje individuell person eventuellt har ett intresse över hur man går tillväga för 

att uppnå organisationens mål (Jacobsen & Thorsvik 2014. s.151). Ledningen är därmed i 

behov av ett omfattande perspektiv av mikro-miljöns diverse intressen för att stabilt gå mot 

ett gemensamt mål; perspektivet benämns som intressentmodellen.  

 

Med att vi väljer ANT-metoden som forskningsansats för detta arbete får vi ett unikt tillfälle 

att utforska intressentmodellen och se på den med Latours tankegångar. Vi får möjligheten 

att analysera en organisations nätverk av intressenter som utöver Freemans satta parametrar 

också inkluderar Latours teori om att se på nätverk som en associationsfri “organism”. Detta 

innebär att alla aktörer som kan inkluderas i ett nätverk ses som en del av ett stort gemensamt 

nätverk, istället för att man delar upp efter kriterier som sociala eller teknologiska (Latour 

2015). Latours tankar om att se aktanter, icke mänskliga aktörer, som en viktig del av en 

organisations nätverk är något som vi vill ta i beaktning för vårt egna forskningsarbete. Vi 

vill försöka se om vi kan urskilja i de organisationer vi väljer att studera hur de blir påverkade 

av aktanter och i så fall till vilken grad de har en påverkan på deras verksamhet.   

 

Kartläggningen av intressenter ger organisationen möjlighet att identifiera influenskrafter, 

vilket kan hjälpa att hitta aktörer som annars blir översedda av organisationen vars påverkan 
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kan ha stor inverkan på resultat. Man gör en differentiering i interna aktörer vars arbete hör 

till verksamheten och externa aktörer. Det är samtidigt värt att poängtera att exempelvis en 

aktieägare som kan agera som intern aktör även har rollen av medborgaren i kommunen som 

hen bor i och därmed kan agera som extern aktör genom att rösta i valet och på så sätt påverka 

organisationen utifrån. Detta är ett svårt förhållningssätt eftersom en individ kan agera 

motstridigt (Hatch 2018, s. 70). 

 

Enligt Freeman i hans bok “Stakeholder Theory and the corporate Objective Revised” så 

finns det ett intresse mellan aktörer och varandras aktiviteter och resultat. Det blir en tydlig 

distinktion där Freeman argumenterar att ägarnas intressen endast är en del av vad 

organisationens arbete bör gå ut på och att effekterna från det arbete inte ska hämma 

organisationens etiska ansvar (Freeman 2004, s.364). Organisationers etiska ansvar är ett 

ämne som har fått mycket uppmärksamhet det här året, främst gällande organisationers 

påverkan på miljön. Intressentmodellen förklarar att organisationer som ser efter andra 

intressenter, såsom miljöaspekter eller anställningsvillkor kommer skapa konkurrenskraftiga 

fördelar. Modellen inkluderar aktörer som; kunder, investerare, leverantörer, distributörer, 

samarbetspartners, facket, konsulter, likväl vad man kan anse som sekundära aktörer som; 

föreningar, privata organisationer, allmänheten, media, myndigheter och andra möjliga 

aktörer som organisationer agerar med regelbundet (Hatch 2018, s. 69).  

3.2 Makromiljö 

Organisationer och de förändringar som sker i dessa kommer från olika faktorer. Som det 

beskrivs i intressentmodellen så finns det externa aktörer som på en makro-miljö har ett 

intresse i organisationen. Hatch berättar att organisationer måste följa med på trender och 

villkor som dessa organisationer kommer med. Dessa ses som externa makter som kan ha en 

avgörande påverkan på verksamhetens arbete (Hatch 2018, s. 72).  

 

Hatch (Hatch 2018, s. 72–75) listar följande faktorer som en utgångspunkt för kartläggning: 

 

Politiska  

Detta reflekterar det politiska systemet. Det är aktuellt för organisationer att veta vilka 

förutsättningar som finns för att etablera sig. Vilka möjligheter finns i marknaden och vilka 
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begränsningar kan finnas i lagar. Likväl gäller det hur det politiska systemet utvecklats och 

åt vilken riktning de politiska trenderna pekar. 

 

Ekonomiska 

Här tar man hänsyn till finansiella förutsättningar, konsumtionsbeteende hos konsumenter, 

investeringar, chans till ekonomiskt stöd med flera. Organisationer måste ta hänsyn till de 

förändringarna i marknaden. 

 

Sociokulturella 

Organisationer kommer att behöva ha ett förhållningssätt till sociala normer, värderingar och 

intressen. Detta inkluderar också sociala aspekter såsom demografi, samhällsklasser, för vår 

del blir det en analys av samhällsutvecklingen i innerstaden.  

 

Teknologiska 

Här är det den teknologiska utvecklingen som blir relevant. Det kan handla om nya 

uppfinningar som gör det möjligt för organisationer att göra saker på ett effektivare sätt eller 

löser befintliga problem som kan finnas i verksamheten. Det kan även inkludera att öka 

kompetensen hos personalen. Trenden har varit en digital utveckling som möjliggör för 

aktörer att interagera med varandra på ett smidigare sätt.  

 

Det kan finns också andra aspekter som kan behövas ta hänsyn till, fysiska faktorer som till 

exempel miljöförhållanden. Vissa saker kan också gå in på varandra. Politiska beslut kan ha 

en påverkan hur marknaden förändras. En utvecklande ekonomi kan göra skillnader i 

samhällsklasser osv. En förändring i en aspekt för med sig momentum till andra. För vårt 

fall har till exempel valt att sammanfoga sociala och kulturella aspekter ihop där 

samhällsfrågan utgår från kulturperspektivet.  

3.3Nätverksteorier  

3.3.1 Nätverkande organisationer  
År 2004 publicerade Jeanette Johansson och Karin Merkell sin magisteruppsats 

“Nätverkande organisationer - en modell för att identifiera och leda ett nätverk”. Syftet 

med deras vetenskapliga arbete är att tydliggöra vad en nätverkande organisation är, hur de 
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arbetar och varför de uppstår (Johansson & Merkell 2004). Ett sätt de gör detta på är att 

redogöra organisationers motivation till att etablera nätverk och varför det potentiellt kan 

vara gynnsamt för organisationer. Johansson & Merkell belyser dessa potentiella 

motivationsfaktorer i form av en lista reflektioner (Johansson & Merkell, 2004).  

Dessa teorier använder vi som utgångspunkt för att beskriva de olika faktorer som ger 

konsertarrangörer ett värde i att ha ett väletablerat nätverk (Johansson & Merkell 2004). 

Detta som följd av att de uttalanden vi fick från vissa av våra respondenter överensstämde 

väl med de motivationsfaktorer som Johanssson & Merkell redogör. 

  

Listan består av sex olika reflektioner som täcker ekonomiska aspekter: konkurrenskraft, 

inflytande, marknadsanpassning, hantering av kundkrets och teknologisk utveckling. I deras 

reflektioner redogörs klara drivkrafter till varför organisationer söker sig till nätverk och 

varför de bör göra det för att utvinna organisatoriska och företagsmässiga fördelar 

(Johansson & Merkell 2004). Detta är något som vi sett kan översättas väl till den verklighet 

som mellanstora konsertarrangörer agerar i.  

 

En del av de reflektioner som Johansson & Merkell beskriver en produktdriven organisations 

verklighet mer än en tjänstdriven organisation. Därför har vi haft ett kritiskt förhållningssätt 

till listan av reflektioner och sållat ut de som vi anser kan appliceras till en organisation som 

konsertarrangör.  

 

En annan aspekt som vi har tagit i beaktning när vi har utgått från dessa teoretiska påståenden 

är att de är 22 år gamla, något som ställt oss kritiska till över hur relevanta dessa teoretiska 

påstående är i nutid. Dock anser vi att de fortfarande håller sin relevans då de påståenden 

som läggs fram är väldigt universala och att det fortfarande är applicerbara till företag som 

är verksamma idag. Detta får oss att tolka informationen som en obestridlig sanning som 

enligt Latour menar att vi författare måste hantera som en sanning istället för att lägga 

resurser på att redogöra dess trovärdighet (Idevall 2018). Detta beror på att vi författare gör 

en tolkning av Johansson & Merkell reflektioner som rationella samt att deras institution har 

kredibilitet.  

 

Den första reflektionen som Johansson & Merkell presenterar är hur samarbete mellan 

organisationer och utnyttjande av varandras resurser skapar ekonomiska fördelar för de 

parterna som ingår i nätverket. De menar att istället för att varje enskild organisation sitter 
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på alla resurser som krävs för att genomföra sin verksamhet kan man istället inleda 

samarbeten med andra organisationer och utnyttja varandras resurser. På så sätt skapas bättre 

förutsättningar och en starkare ekonomi (Johansson & Merkell, 2004).  

 

Den andra reflektionen som Johansson & Merkell presenterar är hur nätverk bidrar till en 

ökad konkurrenskraftighet. De menar att flexibiliteten som uppstår för organisationer som 

deltar i ett nätverk, underlättar för organisationer att ha en större möjlighet att kundanpassa 

sina varor och tjänster. Detta bygger vidare på den ovannämnda reflektionen och 

understryker nyttan i att bibehålla och utveckla sitt nätverk för på sätt få en ökad 

konkurrenskraft (Johansson & Merkell, 2004). 

 

Johansson & Merkells tredje reflektion handlar om inflytande och hur den ökar för aktörer 

med att man deltar i nätverk. Tanken är att den ackumulerande samlingen av resurser som 

existerar och skapas inom ett nätverk gemensamt förhöjer nätverkets deltagare och ger dem 

mer inflytande för varje enskild organisation, kontra om man endast hade varit en enskild 

organisation på en marknad. Genom att vidta sådana åtgärder menar Johansson & Merkell 

att organisationer har möjlighet att skapa större inflytande.   

3.3.2 Nätverksdimensioner  
I vårt arbete har vi definierat vad för typ av nätverk som mellanstora konsertarrangörer 

befinner sig i utifrån den empirin vi har samlat in. I boken Hur moderna organisationer 

fungerar av Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik presenteras en modell som redogör tre 

dimensioner som enligt dem används ofta när man försöker definiera olika former av 

nätverk. De tre dimensionerna följer;   

 

Typ av sammanknytning eller koppling  

Den första dimensionen som redogörs i boken är hur organisationer kan vara 

sammankopplade till varandra i ett nätverk, eller snarare vilka drivkrafter som leder till deras 

samverkan i form av ett nätverk. Enligt Jacobsen & Thorsvik finns det tre 

nätverksmotivationer: bytesrelationen, utnyttjan av varandras resurser och samverkan för 

speciella funktioner/klusternätverk. 

 

Den vanligaste är bytesrelationen, vilket är den mest frekventa formen av drivkraft hos 

organisationer för att etablera ett nätverk sinsemellan. Nätverkets syfte är att etablera 
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kommunikationskanaler mellan organisationer som underlättar utbytet av dels varor och 

tjänster men även utbyte av personal och information (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 214).  

 

Utnyttjande av varandras resurser är relativt självförklarande. Även denna drivkraft är en 

form av bytesrelation i bemärkelsen att alla parter drar nytta av att samarbeta med varandra. 

Skillnaden är att det inte sker ett utbyte mellan organisationerna, utan istället att 

organisationer tillåts få ta del av varandras resurser och på sätt gynnas parterna som är med 

i det nätverket (Jacobsen & Thorsvik 2014, s.214).  

 

Den tredje scenariot, speciella funktioner, beskriver när organisationer skapar nätverk för att 

tackla specifika problem som organisationerna var för sig inte har tillräckligt med resurser 

för att kunna hantera självständigt. Idén är att om organisationer går ihop med sina 

ackumulerade resurser så kommer problemet lösas utan att de sätter för stor påfrestning på 

en enskild organisations resurser.  

 

Nätverkets Täthet  

Den andra dimensionen som presenteras för att hjälpa att definiera ett nätverk är dess täthet. 

Med täthet mäter Jacobsen & Thorsvik hur ofta organisationer inom nätverket interagerar 

med varandra. Om organisationerna inom nätverket interagerar frekvent med varandra, så 

beskrivs det som ett tätt nätverk. Dock behöver inte ett nätverk ha en hög grad av täthet för 

att vara gynnsamma. Organisationer kan interagera relativt sällan, men vid de tillfällen som 

ett utbyte sker kan ha en avgörande betydelse för båda parterna. Därför drar Jacobsen & 

Thorsvik koppling att nätverks täthet också handlar om både frekvens och innehållet av 

interaktionen (Jacobsen & Thorsvik 2014, s.214).   

 

Indirekt eller direkt koppling  

Oftast när organisationer befinner sig i ett nätverk, sker någon form av direkt bytesrelation 

mellan parterna. Dock kan nätverk också existera där parterna inte inleder direkta 

bytesrelationer med ekonomisk drivkraft. Dessa typer av nätverk kallas för läronätverk och 

beskriver en samling individer eller organisationer med liknande bakgrund som formar ett 

nätverk där utbyten av speciell kunskap om specifika områden.  Ett exempel på detta skulle 

vara ett nätverk med föreningar med närliggande intressen eller specialkompetens inom ett 

visst område (Jacobsen & Thorsvik 2014, s.214).  
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En annan typ av liknande nätverk definieras efter deras geografiska läge och att 

organisationerna inom detta geografiska nätverk är besläktade verksamheter. Detta kallas 

för industriella områdes-nätverk eller klusternätverk. Med att dessa nätverk befinner sig och 

är verksamma i samma geografiska läge, kan det på så sätt utvecklas en rik arbetsmarknad 

som lockar till sig kvalificerad arbetskraft, ett rikt kulturliv, utbildningsinstitutioner som 

bidrar med kunskap som är relevant för kluster med mera. Ett bra exempel på sådant nätverk 

är Silicon Valley i Kalifornien (Jacobsen & Thorsvik 2014, s.215).  

 

 

 

Formaliseringsgrad  

Den tredje dimensionen som kan användas för att definiera är att granska hur formaliserat 

ett nätverk är. Nätverk existerar antingen med låg eller hög formaliseringsgrad. Med låg 

formaliseringsgrad inom nätverket kännetecknas nätverket av informella kopplingar, till 

exempel att organisationerna inom nätverket är sammankopplade av deras geografiska 

placering, som i Silicon Valley. Motsatsen är då nätverk med hög formaliseringsgrad och 

kännetecknas av ett tydligt medverkande mellan parterna i nätverket i form av att 

medlemmarna bidrar med resurser, att det finns skriftliga riktlinjer för de organisationer som 

deltar i nätverket samt att man anställer en individ som agerar som ledare för nätverket som 

ser till att riktlinjer följs (Jacobsen & Thorsvik 2014. s, 215–216).  

 

Genom att applicera dessa dimensioner på de organisationer man väljer att undersöka, kan 

man göra teoretiska antaganden om hur dessa organisationers nätverk kan se ut, vad för typ 

av nätverk de ingår i och hur relationen mellan nätverksmedlemmarna ser ut och vad 

motivationen för dessa nätverk grundar sig i för nytta.  

 

För vårt forskningsarbete har vi applicerat dessa tre dimensioner på mellanstora 

konsertarrangörer i Stockholms innerstad för att skapa oss en förståelse kring hur deras 

nätverk kan se ut. Utifrån den empiri vi har fått från våra respondenter har vi sedan kunnat 

dra teoretiska kopplingar angående nätverk som sedan presenteras i en analytisk text.  
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3.3.3 Ambition med nätverksteorier  

Valet av nätverksteorier som vi har valt att applicera för vår egna forskning härstammar i 

de uttalanden vi har fått från våra respondenter. Med den redogörelsen vi har gjort för 

konsertarrangörers position och förhållnings till nätverk, har vi ämnat att redogöra en 

verklighetsuppfattning kring hur konsertarrangörers förhållande ser ut i kontext till nätverk 

och till vilken grad de påverkar deras organisation. Ambitionen har varit att på ett 

konstruktivt sätt redogöra nätverkens betydelse och definiera vad för typ av nätverk de 

ingår i.   
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4. Empirisk Analys 

I detta kapitel så presenteras det empiriska materialet och vår analys. Vi har delat upp 

underrubrikerna i de teorier som appliceras för att framställa analyser av 

konsertarrangörer, med Debaser som utgångspunkt. Därefter kopplar vi empirin till övriga 

arrangörer i Stockholm stad och slutligen en analys på makromiljöaspekter som har 

uppkommit under arbetet.  

4.1 Organisationens intressenter  

För att skapa oss en förståelse för hur mellanstora konsertarrangörer arbetar finns det ett 

värde av att identifiera organisationens intressenter. Det skapar i sin tur möjligheten för oss 

att förstå vad intressenternas egentliga agenda ligger och om deras mål ligger i led med 

konsertarrangörernas. Om det inte ligger i led med organisationens mål kan vi förstå hur 

konsertarrangörerna bemöter det. Vi har av egen erfarenhet lärt oss att hela musikbranschen 

består av nätverkande intressenter där man genom rätt kontakter och användning av dem 

erhåller väsentliga skillnader i ens möjligheter. Något som man kan koppla till i princip alla 

aktörer, oberoende på fält inom musikbranschen. Vilket därmed även gäller aktörerna inom 

liveindustrin.  

4.1.2 Externa intressenter 

För en konsertarrangör som ständigt är ute efter artistbokningar är kontakter med rätt expertis 

och katalog ett markant bidrag till arbetsutförandet och effektiviteten.  Om denna kontakt 

gynnas av att hjälpa konsertarrangören är inte båda aktörernas mål nödvändigtvis detsamma; 

men båda aktörerna är intresserade i respektive verksamhet då de levererar tjänster till 

varandra. Lindebo berättar något skämtsamt att Debaser gärna samarbetar med alla som vill. 

Han menar att de inte har en specifik källa när de bokar artister. Det är en ständig dialog med 

flera olika bolag såsom; Live Nation, Luger, FKP Scorpio, Headstomp och Northern Trail. 

Det är inte ovanligt att de behöver konkurrera med andra konsertarrangörer genom 

budgivning på artisterna, men att Debaser hyr även ut deras egna lokal till de stora bolagen. 

De stora bolagen därmed blir en naturlig extern intressent då de blir en del av själva 

verksamheten.  
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Lindebo berättar att deras etablerade varumärke och position på marknaden gör att de 

behöver ett brett spektrum av genrer och även jobbar med olika temakvällar. Detta för att 

kunna ha spelningar frekvent varje vecka. Lindebo fortsätter förklara att Debaser även varje 

år försöker få in något han kallar för “identitetsbokningar” som ska spegla deras 

ursprungliga varumärke av en alternativ klubb med rockgenren högt i fana. Vi tolkar detta 

som ett incitament för att differentiera sig från sina konkurrenter.  Samtidigt värnar de om 

sitt ursprung, som i sin tur omfamnar deras tidiga kundkrets, något som vi anser visar på 

konsumenternas betydelse för en konsertarrangör.  

 

Inför Debaser Slussens nedstängning skrev 20 000 människor på för att rädda lokalen 

(Debaser 2019b). Alla dessa människor hade uppenbarligen intresset av att verksamheten på 

lokalen i Slussen inte skulle stänga. Detsamma gäller Södra Teaterns Mosebacke som fick 

över 30 000 insamlade underskrifter i stöd för att rädda konsertlokalen Kägelbanan (Södra 

Teatern 2019). Vi vill konstatera att dessa människor är konsertarrangörernas kunder, vars 

intresse ligger i att fortsatt kunna konsumera tjänsterna de erbjuder, liksom andra 

konsertarrangörer. Därmed har kunderna rollen som intressent gällande 

konsertarrangörernas tjänster i korrelation med att konsertarrangörerna är intresserade av att 

värna om sina kunder. Vi anser dock att själva utförandet som konsumenten gör när de 

signerar sitt namn för att rädda en konsertlokal gör att de tar ett extra steg utöver sin roll som 

konsument. Steget de tar kan vi tolka som en investering av sin namnskrift och ett politiskt 

ståndstagande. Konsertarrangörerna kan då behandla de investerande konsumenterna på ett 

nytt sätt, och tack vare sociala medier nå ut till dem snabbt och lättåtkomligt. Plattformarna 

ger konsertarrangörerna, utöver marknadsföring, möjligheten att engagera människor i deras 

diverse frågor; om det så är att rösta på vem som ska spela nästa helg eller om det är en 

politisk kamp. Därmed anser vi att båda delarna, konsertarrangören och konsumenter, har 

fått mer inflytande i sin roll.  

 

I Stockholm, liksom alla svenska städer, ingår det kommunala och statliga organ där alla 

organisationer och människor ingår i ett samhälle. Stockholm stad är därmed en samhällelig 

intressent i alla dess sektioner och aktörerna i samtliga sektioner har intresse av vad som 

händer inom staden och dess utveckling. Politiker och deras myndigheter har därmed 

uppgiften att ha överblick och balansera en mångfald av intressen i en fortlöpande 

utveckling; vilket förklarar mängden konflikter. Vi kan konstatera att Stockholm stad har 

ständig utveckling och underhåll som ett prioriterat mål. Det kan vi göra då vi ser 
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utvecklingen som ett svar på efterfrågan till de människor som dagligen flyttar in samt den 

mängd organisationer som ständigt utvecklas, expanderar och skapas.  

 

De organisationer som är verksamma inom stadens gränser påverkar i sin tur de människor 

som närvarar i dess omvärld och vice versa. Det blir tydligt när man tar Södra Teatern som 

exempel; konsekvensen av de grannar som klagat på ljudet under konserter blev 

nedstängning av kägelbanan. Debatten blev stor och Södra Teatern valde att lägga ner den 

delen av verksamheten då de inte kunde uppnå grannverksamhetens krav. Det innebär att 

konsertarrangörer som ligger i nära anknytning till privatpersoners bostäder behöver se dessa 

som intressenter.  

 

Debaser blev i slutet av december 2019 inkluderade till “Liveurope” vilket är en plattform 

som med stöd från EU-kommissionen samlar Europas bästa konsertarrangörer med en 

specifik representant per land (Lindevall, 2019). Något som dels ger dem ett mindre 

ekonomiskt bidrag, men som även klassar dem som den mest framgångsrika 

konsertarrangören för främjande av uppkommande artister i Sverige (Liveurope 2020). Detta 

anser vi kan ge ett större intresse från Stockholms stad då klassificeringen från detta nätverk 

av de bästa europeiska konsertarrangörerna är en bedrift som vi ser kan ge Debasers 

verksamhet större inflytande.  

4.1.3 Interna intressenter 

Konsertarrangörernas interna aktörer samt ägarna är de intressenter som kan anses vara 

självklara. Detta beror på deras direkta påverkan och kontinuerliga involvering av 

organisationen. Det ligger i deras intresse att organisationen är lukrativ då det gynnar dem 

själva. De individuella mål som Debasers interna aktörer har kan vi endast spekulera kring, 

men vi anser att den respons vi har fått visar på ett tydligt intresse av att organisationen ska 

generera vinst. Trots att alla interna aktörer eventuellt har en åsikt om hur organisationens 

mål ska uppnås så anser vi oss kunna se en tydlig riktlinje från våra respondenter. Med detta 

menar vi att Debasers interna aktörer jobbar så pass självständigt och med en trovärdighet 

sinsemellan så att de interna aktörerna kan lita på att kollegorna gör ett bra jobb i led med 

organisationens bästa.  
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Intressentmodellen talar om hur styrelsen av en organisation bör ta hänsyn till alla andra 

interna aktörers perspektiv. Samtliga medlemmar av Debasers styrelse är delägare och består 

av Micke Lindevall, Annelie Telford och Joakim Jonsson. Dessutom har alla tre varit med 

och startat företaget Debaser 2002. Lindevall berättar att han jobbar främst med bokning, 

hyran av lokalen och ser till så att företaget följer deras idé av musikaliska utbud och 

varumärke. Telford är VD och Jonsson är personalansvarig. Företaget är alltså av det mindre 

slaget och därmed blir riktlinjer mot ett visst mål något enklare att förmedla samt att det är 

färre interna intressen som behöver beaktas. Vi anser dock att i detta inte går att generalisera. 

Hur detta översätts till andra konsertarrangörers förhållningssätt och förutsättningar är helt 

beroende på situationen då varje organisation har individuella intressenter med olika 

agendor. Trots det vill vi notera att majoriteten av aktörerna inom musikbranschen har ett 

gemensamt och huvudsakligt intresse, vilket är själva musiken. Detta är något som är 

svårtolkat och kan vara problematiskt att ta hänsyn till analytiskt, men ändå är värt att 

konstatera då det är olikt många andra branscher.  

 

Intressentmodellen tar även upp aspekten av att ledningen av en organisation bör ta hänsyn 

till andra intressen än endast organisationens på grund av risken att förbise det etiska ansvar 

ett företag har. Debaser har tagit till sig ett mer hållbart tänk vid sitt företagande genom att 

genom vissa initiativ fått verksamheten KRAV-certifierad (Debaser 2019c). Detta är ett 

initiativ som vi anser gör dem mer attraktiva till många konsumenter och därmed 

differentierar dem på marknaden.  

4.2. Nätverk 

“Vi betraktar våra nätverk med en uppdelning på flera lager; lokalt, nationellt och 

internationellt där varje nivå rymmer viktiga aktörer som tillför till Debaser.” (Lindevall, 

2019).  

 

När vi intervjuade Micke Lindevall kring deras nätverk på Debaser, framgick det tydligt att 

ett etablerat nätverk och att kontinuerligt nätverka var en viktig del av deras organisation. 

Dels för att bibehålla sin positionering på marknaden men också som en viktig 

utvecklingsstrategi för att föra deras verksamhet framåt i tiden.  
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Förutsättningarna som Debaser har i sitt nätverk är unika då andra mellanstora 

konsertarrangörers nätverk kommer se annorlunda ut baserat på individerna och 

organisationens förutsättningar och erfarenheter. Dock ser vi att förhållningssättet kring 

nätverk som Debaser presenterar innehåller faktorer som existerar universalt inom 

liveindustrin, främst hos konsertarrangörer. Vi har själva upplevt när vi har varit i kontakt 

med musikindustrin utanför detta arbete att en betoning på nätverk går i takt med 

musikindustrins alla sektorer.  

4.2.1 Motiveringar för nätverk  

För att hitta organisationers drivfaktorer kring varför idéen om väletablerade nätverk är så 

lockande för specifikt konsertarrangörer överlag, blir Johanssons & Merkells lista av 

reflektioner som utgångspunkt relevant. Detta för att skapa en förståelse kring 

konsertarrangörers motivering kring att etablera och bibehålla utvecklade nätverk.  

 

Starkare Ekonomi 

Att samarbeta med andra företag genom nätverk menar Johansson & Merkell kan leda till 

att organisationer får en större flexibilitet och en stabilare ekonomisk grund. Denna form av 

samarbeten är något som förekommer ofta i musikbranschen. Det vi vill ta reda på är vilken 

influens dessa samarbeten har för en konsertarrangör. 

 

För att kontextualisera detta påstående till mellanstora konsertarrangörer fick vi en 

bekräftelse av vår respondent Nicklas Lindebo att detta är ett förhållningssätt som Debaser 

tar till sig, framförallt på bokningssidan av deras organisation;  

 

“En stor del av vårt arbete är att föra en dialog med större bokningsbolag som FKP Scorpio, 

Luger och Live Nation men även mindre bolag som Headstomp och Northern Trail. De stora 

bolagen hyr vår lokal för spelningar med artister som de anser passar den publik som går 

till våran lokal. För de mindre bokningsbolagen för vi en kontinuerlig dialog för 

artistbokningar, något som vi planerar ett år framåt i tiden.” (Lindebo, 2019).  

  

Med det uttalande som Lindebo redogör, klargör han ett praktiskt exempel av nyttan med ett 

nätverk och hur det är en essentiell del för en konsertarrangör. Lindebo beskriver ett skede 

när två organisationer tar del av varandras resurstillgångar för att skapa en slutprodukt som 
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ger ett gynnsamt resultat för båda parterna. Med att detta är ett förhållningssätt som man 

kontinuerligt förhåller sig till hos Debaser, drar vi kopplingen att detta är en metod som visar 

sig vara en lukrativ lösning för konsertarrangörer överlag.  

 

Ökad konkurrenskraft  

För konsertarrangörer överlag är det en kraftig konkurrensfördel, om inte den främsta, att 

kunna erbjuda musik som andra konsertarrangörer inte har i sin repertoar. När man kollar på 

ett geografiskt område som Stockholm blir ens utbud av artister extra viktigt, då man tävlar 

om besökare på ett begränsat område.   

 

“Som varumärke tror jag att vi står för någon form av alternativ scen. Vi har ett stort 

internationellt utbud av artister på Debaser. Något som vi tänker fortsätta att jobba med och 

något som möjliggörs av vårt kontaktnät” (Lindevall 2019).  

 

Debasers positionering möjliggörs av de kontakter de har både nationellt och internationellt 

som ger dem möjligheten att boka alternativa artister. Detta skapar en konkurrensfördel över 

de konsertarrangörer av samma storlek som inte besitter ett lika etablerat kontaktnät. Därför 

finns det ännu ett incitament för konsertarrangörer att bredda ut sin organisation i form av 

nätverk, för att tävla mot konkurrenter om att locka potentiell publik med en slutprodukt som 

matchar deras målgrupps värderingar.  

 

Större inflytande 

Ännu en gång är relationen mellan en mellanstor konsertarrangör och ett större 

bokningsbolag som Live Nation ett bra exempel på detta. Live Nation har en stor repertoar 

av olika artister som de representerar, både nationella och internationella. När Live Nation 

skall finna en lämplig livescen för den artisten att uppträda på gör man först en uppskattning 

på hur många åskådare den artisten kan attrahera. Det styr sedan urvalet av konsertarrangörer 

beroende på deras publikkapacitet för deras scen. Efter det sker en budgivning mellan de 

potentiella konsertarrangörerna om vem som får arrangera artistens konsert. Här finns det 

dock utrymme för att förbipassera den satta strukturen enligt vår respondent Micke 

Lindevall;  

 

“Det handlar återigen om nätverk. Genom att bygga upp en relation och ett förtroende 

mellan oss (konsertarrangörer) och bokningsbolag som exempel, kan vi få förtur när det 
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kommer till vissa bokningar.  Detta genom att vi i tidigare fall har visat att vi kan styra bra 

evenemang och att vi tar hand om artisterna väl.” (Lindevall 2018).  

 

Det finns alltså ett incitament för konsertarrangörer att lägga resurser och tid för att 

expandera sitt nätverk och skapa en relation med nyckelpersoner inom områden som berör 

dessa mellanstora konsertarrangörer. Vad som förvånade oss i vår undersökning är att dessa 

relationer är mycket mindre formella än vad vi trodde, utan målas upp av våra respondenter 

som mer vänskapliga relationer. De understryker dock att det fortfarande handlar om 

affärsmässiga förhållanden men att de grundas mer på mänskliga faktorer än vad vi hade 

anat. Detta tycker vi redogör värdet för mellanstora konsertarrangörer att lägga tid och 

resurser på att etablera dessa relationer för att som konsekvens få en större grad av inflytande.   

 

Ett annat sätt för organisationer att skapa mer inflytande är ansluta sig till fler organisationer 

för att tillsammans försvara intressen eller dela med sig information med målsättningen för 

att förbättra sin egna verksamhet. Ett exempel av detta är de läronätverket som Svensk Live 

etablerade år 2017 som många mellanstora konsertarrangörer i Stockholm har anslutit sig 

till (Svensk Live 2019). 

 

I den rådande debatten om konsertarrangörers plats i innerstaden med att Stockholm 

utvecklas, har Svensk Live representerat konsertarrangörernas intresse. Hade varje 

organisation individuellt försökt framföra sin åsikt anser vi att de hade inte alls haft samma 

inflytande. Med att alla samlas under ett nätverk ökar deras inflytande och chansen att deras 

åsikter tas till hänsyn av till exempel politiker ökar (Pihlgren 2019).      

4.2.2 Typ av nätverk genom tre dimensioner   

För att ta vidare vår redogörelse och analys av mellanstora konsertarrangörers nätverk, finner 

vi en nytta i att definiera vad för typ av nätverksform konsertarrangörer deltar i. Detta vill vi 

redogöra genom att lysa upp specifika karaktärsdrag. De karaktärsdrag vi utgår från är de tre 

dimensioner som presenteras i boken Hur moderna organisationer fungerar av Dag Ingvar 

Jacobsen och Jan Thorsvik.  

 

Nätverkets sammanknytning  
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Som vi nämnt tidigare i vårt arbete beskrev Lindebo att en kontinuerlig dialog sker mellan 

Debaser och bokningsbolag för att skapa gemensamma slutprodukter till sina konsumenter. 

Genom ett utbyte av varandras resurser skapar båda parterna en gemensam slutprodukt, vars 

syfte är att ge positiv respons från båda parters önskade målgrupp. Ett förhållningssätt vi vill 

påstå att de flesta konsertarrangörer av liknande storlek implementerar i sin verksamhet.  

 

Med detta samarbete som uppstår mellan ett större bokningsbolag och en mellanstor 

konsertarrangör, får vi en indikation av vad för typ av relation dessa två organisationer har 

mot varandra. Det större bokningsbolaget har en artist som de vill arrangera ett evenemang 

för, mot en publik som står i led med artistens målgrupp. Den mellanstora konsertarrangören 

vill kunna erbjuda musik i sin lokal som deras önskad målgrupp vill se. Om båda parterna 

kan hitta en lösning som gemensamt löser deras problem, sker ett utnyttjande av varandras 

resurser. Detta indikerar att drivkraften som ligger bakom nyttan hos mellanstora 

konsertarrangörers nätverkande mot större bokningsbolag är att få del av deras resurser och 

vice versa (Jacobsen & Thorsvik 2014, s.214). Man tar del av varandras resurser istället för 

att investera tid och pengar för att sitta på alla resurser som krävs för att bedriva dessa typer 

av evenemang.  

 

Mellanstora konsertarrangörers kan vara deltagare i flera nätverk samtidigt. Ett exempel av 

detta är Debasers medverkan i nätverket skapat av föreningen Svensk Live, en organisation 

som jobbar för att främja och bibehålla det musikaliska kulturlivet i Stockholm och nationellt 

(Pihlgren 2019). Tillsammans bildar det ett nätverk som arbetar mot specifika problem som 

är relevanta för deras bransch (Gaffa 2019).  När ett nätverk består av en rad olika aktörer 

för att bibehålla ett gemensamt intresse eller bearbeta ett specifikt problem, då de som 

enskild organisation inte hade kunnat lösa det individuellt, kallas för nätverk med speciell 

funktion (Jacobsen & Thorsvik 2014, s.215).  

 

Nätverkets täthet & koppling  

Täthet beskriver den relation mellan enskilda organisationer i ett nätverk och hur ofta de 

interagerar med varandra (Jacobsen & Thorsvik 2014, s.214).  Likt när man kollar på en 

organisations sammankoppling i ett nätverk, kommer graden av täthet variera beroende på 

vilket av en organisations nätverk man väljer att granska. För mellanstora konsertarrangörer 

i Stockholm har vi redan etablerat att de oftast befinner sig i fler än ett nätverk. Antingen har 
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nätverket en direkt koppling till verksamhetens ekonomiska intressen eller baseras på 

geografiska faktorer eller andra gemensamma intressen.   

 

För det ekonomiskt drivande nätverket är det lättare för oss författare att utvinna information 

från respondenter om hur hög frekvensen av korrespondens är mellan samarbetspartnerna 

och vad innehållet främst handlar om. 

 

“För de stora bokningsbolagen hör vi av oss till med datum som är öppna i vårt program 

som de kan fylla med sin artist emot en hyra, eller att de hör av sig till oss med förfrågningar 

om vi har en öppning i vårt program för ett evenemang. Detta är en dialog som vi 

kontinuerligt för fram och tillbaka mellan våra samarbetspartner” (Lindebo 2019).    

 

Om man tar det som Lindebo säger och granskar det genom det teoretiska perspektivet som 

presenteras av Jacobsen och Thorsvik, är det ett karaktärsdrag av ett nätverk som 

kännetecknas av hög täthet. Detta innebär att interaktionerna händer frekvent och de innehåll 

eller information som växlas mellan de båda parterna har en större betydelse för de båda 

organisationerna. Med att dialogen sker direkt mellan båda parterna gör det också att denna 

relation i deras nätverk betraktas som ett nätverk med direkt koppling.  

 

Det andra kategori av nätverk som vi anser att mellanstora konsertarrangörer i Stockholm är 

delaktiga i är det som kallas för klusternätverk. De gemensamma faktorerna som binder 

dessa konsertarrangörer tillsammans, till exempel deras geografiska läge och faktum att det 

är verksamma i samma eller närliggande branscher, skapar ett inofficiellt nätverk. Detta 

nätverks “existens” förstärks av institutioner som Svensk Live som med sin organisation 

sätter en struktur på de klusternätverket som existera för konsertarrangörer i Stockholm.  

 

Formaliseringsgrad  

Ett ytterligare sätt att betrakta och definiera ett nätverk är efter dess formaliseringsgrad. Likt 

de tidigare parametra som vi har granskat, kommer graden av formalitet förändras beroende 

vilket nätverk man väljer att granska med formalitet i åtanke.    

 

Det främsta nätverket för mellanstora konsertarrangörer i Stockholm anser vi är samarbetet 

mellan bokningsbolagen och det frekventa utbytet av resurser som sker för att skapa 

evenemang. Denna relation definieras av våra respondenter som ett samarbete som består av 
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kontinuerlig dialog mellan varandra (Lindevall 2019; Lindebo 2019). Enligt Lindebo sker 

majoriteten av kommunikationen över e-mail där parterna diskuterar potentiella datum för 

event, men även hyresavgifter för bokningsbolag när de vill hyra Debasers lokaler. I denna 

dialog följer man inte specifika riktlinjer eller mandat. Istället finns en underförstådd 

uppfattning om hur viktigt framförhållning är, därmed fortlöper arbetet och dialogen med 

detta i åtanke. 

 

Med att detta utbyte sker utan skriftliga riktlinjer eller satta mandat, kan det beskrivas som 

en nätverksrelation med låg formaliseringsgrad. Vi får intrycket att man istället följer någon 

form av branschpraxis, satta efter väletablerade normer om hur arbetet ska ske mellan 

parterna. Ett förhållningssätt som implementeras genom ett agerande som anses vara 

rationellt enligt båda parterna. Detta skulle man kunna tolka som en form av 

formaliseringsgrad, men vi väljer att inte kategorisera det som ett sätt att mäta 

formaliseringsgrad eftersom det saknar nedskrivna förhållningssätt. 

 

Om man kollar på formalitet i det klusternätverk som mellanstora konsertarrangörer i 

Stockholm är delaktiga i, är det svårare för oss som forskare att avgöra hur hög eller låg 

formaliseringsgraden är. Detta beror på att deltagarna i detta nätverk inte nödvändigtvis har 

ett samarbete mellan varandra. De faktorer som kopplar dessa organisationer tillsammans är 

att deras organisationer delar likheter både i deras geografiska läge samt att de är verksamma 

i samma bransch. En formalitetsgrad uppstår eventuellt endast mellan medlemmar i ett 

klusternätverk om parter inom nätverket väljer att starta ett samarbete tillsammans som 

grundas ur en ekonomisk drivkraft. 

 

Även i läronätverk, som en del mellanstora konsertarrangörer i Stockholm är delaktiga i, är 

det svårt att mäta formaliseringsgraden. Huvudsyftet med dessa nätverk är att sammankoppla 

liknande organisationer och representera/stötta de så att deras verksamheter får utrymme att 

agera. Samarbetet som Svensk Lives nätverk erbjuder handlar mer om representation i 

sakfrågor och främja resultatet av konsertarrangörer. Det enda kriteriet som Svensk Live 

ställer är att man redogör sin organisation när man ansöker om sitt medlemskap för nätverket. 

Detta skulle man kunna se som en typ av formaliseringsgrad men en relativt låg sådan.   
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4.3 Omvärldsfaktorer 

Det som konsertarrangörer måste ta hänsyn till i sitt strategiska arbete är en klar medvetenhet 

om förutsättningar som deras makromiljö skapar. Detta eftersom agerandet från externa 

aktörer kan direkt eller indirekt bli möjligheter eller hot (El-Madhoun & Larsson 2019, s. 

13). Följande analys kommer att cirkulera kring Stockholm Stad med fokus på 

kulturnämndens arbete i relation till konsertarrangörer. Det är i det här avsnittet som vi 

kommer att fördjupa oss i olika styrdokument.  

 

I “Fler platser i staden för live- och kulturscener” konstateras att under en femårsperiod är 

det åtta konsertarrangörer som har stängt varav sju kunde hittas på Södermalm. Samtidigt 

har sex konsertarrangörer öppnat dörrarna under samma period. Dessa hittas främst i 

Slakthusområdet.  

 

Rapporten pekar på tydliga utmaningar i form av klagande grannar, ombyggnadsplaner, 

besiktning med osäkra tidsplaner, osäkra hyresförhållande och svag ekonomi 

(Kulturförvaltningen 2019a). När det kommer till debatten om Kägelbanan och höga 

ljudnivåer som störde grannar så finns det uppgifter om att Södra Teatern själva fattat 

beslutet om att stänga Kägelbanan (Jonsson 2019). Debaser Strand etablerades med ett 

rivningskontrakt. Så var även fallet för Debaser Slussen (Thornton 2019). 

 

Beskrivningen av utmaningarna går även vidare på att konsertarrangörernas verksamhet är 

aktiva under tidpunkter som är krävande (Kulturförvaltningen 2019a). Dessa argument 

betonar geografiska samt demografiska aspekter till frågan. Stockholms innerstad är tätt 

bebyggt. Det försvårar denna typ av verksamheter att arbeta dynamisk med sin omgivning. 

Detta är även en aspekt som inte berör andra typer av konstområden. Konsert och 

klubbverksamheten är mestadels aktiva nattetid. Rapporten poängterar att varje 

konsertarrangör har individuella förutsättningar och de olika utmaningarna måste samspela 

med aktörerna som det berör. I Debaser fall har det varit ett större behov av att föra en dialog 

med lokalpolitiker kontra Södra Teatern vars utmaning snarare ligger med 

bostadsföreningar.  

 

Rapporten drar paralleller till London som också har sett en minskning av livescener de 

senaste åren. Londonpolitiker ser det som en fråga mellan en ökad täthet i innerstaden och 
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en vilja att bevara London som ett musikmetropol. Där förs ett resonemang om att befintliga 

ljudnivåer måste accepteras av nyinflyttade (Davyd 2015). Utmaningen med ett utvecklande 

nattliv i takt med att storstäder växer försvinner inte. Det blir dock en viktig aspekt som är i 

arrangörernas intresse att beblanda sig i. Kulturnämnden nämner initiativet “Nattrådet” som 

åt nattlivsnäringens vägnar koordinerar med beslutsfattare för att göra Stockholm till en mer 

levande stad (Kulturförvaltningen 2019a).  

 

Rapporten (Kulturförvaltningen 2019a) bedömer förflyttningen av mellanstora 

konsertarrangörer från innerstad till områden som Slakthusområdet som någonting positivt. 

Detta på grund av att det inte finns tydliga lösningar till de utmaningar som blir avgörande i 

en innerstadsmiljö. Kulturnämnden ser att det nu har skapats möjligheter för arrangörer att 

etablera sig på andra platser och därmed utöka räckvidden av Stockholms nattliv.  

 

Rapporten (Kulturförvaltningen 2019a) poängterar dock att långsiktigt bör det finnas rum 

för konsertarrangörer, musiker, fastighetsägare och kommunen att samarbeta för en 

etablering av mer permanenta scener. Här anser politikerna att det är väsentlig att tackla 

eventuella utmaningar som kan uppstå för konsertarrangörer under verksamhetens 

etableringsfas. Rapportens analys påpekar även att en majoritet av de kulturverksamheter 

som finns i innerstaden även inkluderar teater, dans, musik och film hittas främst på 

Södermalm och Norrmalm. Här får vi en förståelse att de geografiska förutsättningarna av 

innerstaden anses vara viktiga för dessa typer av verksamheter. En förklaring till detta är att 

ett tätt belagt bostadsområde samt en fungerande kollektivtrafik ökar 

exponeringsmöjligheten för olika konsumenter att besöka dessa arrangemang 

(Kulturförvaltningen 2019a).  

4.3.1 De Politiska faktorerna 

Som det beskrivs i styrdokumentet “Vision 2040” ämnar Stockholm stad att arbeta för att 

skapa en attraktiv stad, där det ska finnas en mångfald av evenemang. Stockholm stad 

bekräftar i rapporten ett behov av olika arrangörer som utvecklar den kulturella mångfalden 

(Kulturförvaltningen 2012). Detta korrelerar med kommentarer i styrdokumentet “Program 

för City” där olika evenemang ses som ett sätt att stärka näringslivet. Det är genom ett 

diversifierat kulturutbud i den offentliga liksom privata sektorn som det skapas 

förutsättningar för en ekonomisk hållbar stad. Konstnärer, musiker och kreativa branscher 
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ska bredda utbudet av evenemang i staden för att öka attraktionskraften i förhållande till den 

internationella marknaden (Stadsbyggnadskontoret 2018). Kulturen ses i detta sammanhang 

som ett sätt få besökare bidra till stadens utveckling. Ett attraktivt Stockholm har då 

långsiktiga positiva samhällsekonomiska effekter.  

 

Utmaningen som Debaser ställs inför är ett behov att driva fram frågan om hur verksamheten 

kan långsiktigt etablera sig på bra lokaler som både blir lättillgängligt för publiken som vill 

nås och fungerar väl med verksamhetens mångsidiga produktion. Detta måste ske i samspel 

med övriga intressenter som Kulturnämnden vill ta hänsyn till. När det kom till Debaser 

Medis i Medborgarhuset så fanns det även idrottsanläggningar och utbildningsanläggningar 

som efter ombyggnationer skulle flytta tillbaka. Vid planeringsstadiet erbjöds Debaser en ny 

lokal i Medborgarhuset som tog hänsyn till höga ljudnivåer, men som Debaser valde att tacka 

nej till (Stockholm stad 2019). Det som urskiljer Debaser från de andra aktörerna, är att 

Kulturskolan och idrottsanläggningen är offentliga verksamheter. Här finns det ett direkt 

intresse hos beslutsfattare att ge bra förutsättningar till dessa organisationer.  

 

I vår intervju med Joppe Pihlgren berättar han att Svensk Live agerar som en förlängd arm 

till konsertarrangörer. Han berättar om ett nätverksarbete med till exempel Jonas Naddebo 

som sitter som ordförande i Kulturnämnden. Svensk Live agerar i den frågan för 

konsertarrangörers intresse, både på ett lokalt men också nationell nivå. Pihlgren menar att 

den gemensamma insatsen i att företräda flera konsertarrangörer om samma fråga har större 

genomslagskraft än om enskilda aktörer skulle stå separat för sin ståndpunkt.  

4.3.2 De Ekonomiska faktorerna 

Stockholm stads utgångspunkt i “Stockholms stads program för evenemang” är att 

evenemangsbranschen för med sig en ökning av omsättningen i turistekonomin. Det uppstår 

bland annat övernattningstillfällen, shopping och restaurangbesök. Detta blir med andra ord 

en spridande effekt på närliggande verksamheter. Det kommer även rekommendationer till 

konsertarrangörer att planera evenemang utanför högsäsongen som ökar den hållbara 

tillväxten för evenemangsområdet (Stadsledningskontoret 2016).  

 

I takt med en växande innerstad så blir utmaningen för konsertarrangörer att lokalhyrorna 

ökar. Rapporten redovisar inte någon statistik om hyreskostnader för arrangörer i Stockholm 
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innerstad. Det refereras istället till statistik från hyresnivåer inom kommersiella fastigheter. 

Statistiken visar en ökning med 30% för kommersiella fastigheter i innerstaden kontra en 

ökning med 3% för fastigheter i närförorter mellan 2007 och 2016 (Kulturförvaltningen 

2019a). 

 

Stockholm stad står inför utmaningen att skapa bra förutsättningar i en växande stad. 

Tillgången till infrastruktur ökar inte i samma takt som befolkningen i Stockholm stad och 

på grund av detta medföljer en större efterfråga som ökar hyrorna (Stadsbyggnadskontoret 

2018). Denna komplexa fråga för oss vidare till att många intressenter från olika sektorer 

inom näringslivet är intresserade av att kunna ha tillgång till bra lokaler till rimliga 

kostnader. Varje organisation utgår från olika behov och förutsättningar för att etablera en 

verksamhet i innerstaden. Stockholm stad ämnar skapa en positiv symbios i lokaler för 

arbetsplatser, handel, service, bostäder, besöksnäring och evenemang. Som motvikt till de 

högre ekonomiska kravet från innerstadsmiljön så kan konsertarrangörer enligt 

musikbranschens rapport förvänta sig en tillväxt på 50% fram till år 2022 (Musiksverige 

2017). Detta kan förklaras med en ökning av liveframträdande bland artister, effektivare 

distributionsformer och investeringar. 

4.3.3 De Sociokulturella faktorerna 

Vid slutet av 2017 fanns det 2,3 miljoner människor som var folkbokförda i Stockholms län. 

En 10 års-prognos räknar även med en ökning på 400 tusen människor till i Stockholm 

(Moberg 2019). Pihlgren tar upp punkten om en ökad befolkning i Stockholm och refererar 

till rapporten “Utredning om samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholms stad” 

som behandlar aspekten om att det finns ett behov av att etablera 17 nya scener i Stockholm 

stad till år 2023 för att bibehålla samma proportionella tillgång till scener för dans, musik, 

teater och andra typer och shower som det finns idag (Kulturförvaltningen 2015). En aspekt 

som styrdokumentet “Program för City” tar upp är att Stockholm stad måste skapa bra 

förutsättningar för att motverka ensidiga funktioner. Den klara konflikten som staden måste 

tackla är att bostäder och evenemang utgår från motstridiga intressen. Detta återkopplar till 

den ökade tätheten som finns i innerstaden (Stadsbyggnadskontoret 2018). Det finns inga 

tydliga utgångspunkter på hur man tacklar dessa frågor, men Stockholm stad förmedlar en 

sorts medvetenhet om att utvecklingen av musikscener är nödvändig. Men att denna 
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utveckling även måste föra med sig trygghet till de platser de befinner sig i och bidrar till en 

positiv utveckling av området.  

 

4.3.4 De Teknologiska faktorerna 

Diskussionerna kring teknologiska faktorer reflekterar tankegångar om att ge 

konsertarrangörer förutsättningar för att driva sin verksamhet. Detta genom att tackla 

utmaningarna om höga ljudnivåer och lokal efterfrågan mer än en inriktning på själva 

produktionsdelen av konsertarrangörernas verksamhet där till exempel ljud- och 

ljusutrustning skulle bli aktuellt. Det uppstår inga klara propositioner till hur teknologin ska 

förbättra förutsättningarna, utan rekommendationerna i “Fler platser i staden för live- och 

kulturscener” är vaga i sin ton och ämnar att vilja möjliggöra etableringen av 

konsertarrangörer i innerstaden, men även att försätta utspridningen till närliggande områden 

såsom Slakthusområdet, Ulvsunda och Lövholmen (Kulturförvaltningen 2019a).  

4.3.5 Faktorernas sammanslagning 

Som en sammanfattning ser Stockholm stads utveckling ut som ett samarbete mellan olika 

aktörer inom kultursektorn. Etableringen av dessa verksamheter för också med sig att andra 

investeringar görs i området. Därmed kan bostäder, restauranger och mindre företag göra 

befintliga områden till mer attraktiva platser. Det är Stockholm stads perspektiv som 

gentrifiering, det vill säga att nya stadsmiljöer blir attraktiva platser för verksamheter och 

boende att etablera sig på, är en utveckling som många städer hanterar. Det blir stadens 

ansvar att följa denna utveckling och i största mån ge förutsättningar för dynamik. Detta kan 

göras genom en förståelse för vad verksamheterna för med sig och vilken påverkan dessa 

verksamheter kommer att ha på den kulturella karaktären.  

 

Utvecklingen utgår från de olika aspekterna. Det politiska arbetet är till viss nivå en 

återspegling av samhällets intressen, man kan till exempel se de ekonomiska och 

sociokulturella aspekter som ramarna för hur de olika intressen ska gå till. I styrdokumenten 

(Kulturförvaltningen 2019b) förmedlas en vilja att främja de olika intressen och vikten av 

att vid ett tidigt stadie ta hänsyn till hur olika förutsättningar kan påverka verksamheter. Här 

vill man inkludera konsertlokaler i stadsplaneringen för framtida byggnationer, Arbetet ska 

samtidigt verka för att bevara befintliga konsertarrangörer då dessa anses värdefulla för det 
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ekonomiska, kulturella och sociala värdet. Det går därför inte att tackla utmaningar enskilt 

eftersom de går in på de olika aspekter och förändrar förutsättningarna för intressenterna.  

 

I slutändan har vi en komplex fråga som berör många aktörer, privata fastighetsägare och 

bostadsrättsföreningar blir givna intressenter vars rösters räknas när det kommer till beslut 

om konsertarrangörers verksamhet. De olika aktörer kan samtidigt agera olika roller, det 

finns inga hinder för att stockholmarna ska kunna räknas som publik till konserter och granne 

samtidigt. Det uppstår olika behov som måste behandlas.  
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5. Diskussion 

I uppsatsens femte kapitel gör vi en reflektion kring empirin och analysen från ovanstående 

kapitel. här konkludera vi våra tankar och argumentera för vissa reflektioner som ämnar att 

ge en djupare förståelse om ämnet.  

5.1 Intressenters betydelse för mellanstora konsertarrangörer 

Vi har förstått genom vår empiri och analys att konsertarrangörer i Stockholm har 

kontinuerliga interaktioner med externa intressenter. Dels befinner de sig geografiskt i en 

stad där vissa intressenter agerar på ett sätt som resulterar i konsekvenser mot dem. Till 

exempel de myndigheter och politiker som ständigt har samtliga intressen inom Stockholms 

stads gränser att beakta och balansera eller grannliggande bostäder. Samtidigt närvarar det 

många intressenter i Stockholm där dess samarbeten är väsentliga för konsertarrangörernas 

syfte. Dessa består främst av bokningsbolagen vars artister är av intresse för 

konsertarrangörerna liksom bolagen är intresserade av den tjänst som konsertarrangörerna 

erbjuder, men även andra företag vars resurser är av efterfråga från konsertarrangörer.  

 

Inom stadens gränser finns även de aktörer som är intresserade av konsertarrangörernas 

slutprodukt; konsumenterna. Både konsertarrangörerna och konsumenterna kan vi 

konstatera ha mer inflytande idag tack vare de teknologiska lösningarna såsom sociala 

medier innebär. Med detta menar vi att möjligheten att skapa stora grupper för att ena 

människor i en viss fråga är enklare. Som exempel kan vi peka på de insamlingarna av 

underskrifter som Debaser liksom Södra Teatern har gjort. Teknologins fortsatta utvecklings 

en den eventuella påverkan hos konsertarrangörer är en aspekt som vi hade velat fördjupa 

oss i mer, men den bristande kunskapen i ämnet samt frånvaron av relevant empiri har 

begränsat vår möjlighet att göra det väl.  

 

Hållbart företagande hos konsertarrangörer i allmänhet kan vi endast spekulera kring då den 

empiri samlat in endast gällt Debaser som utöver sina konsertlokaler har en bar och 

restaurang. Därmed anser vi att det eventuellt finns ett större incitament för Debaser än en 

konsertarrangör vars verksamhet inte har ett utbud av mat och dryck på samma sätt. Med 

detta menar vi att människor idag är mer engagerade kring vad de äter än om artisterna som 
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spelar har flugit in eller åkt tåg. Trots dessa påståenden anser vi att frågan om hållbart 

tänkande finns hos konsertarrangörer överlag samt att det växer i led med samhällets.  

 

Debasers mindre storlek av både ledning och personal gällande verksamhetens 

konsertarrangemang är något som vi anser gör dem mer kompatibla till att fokusera på ett 

visst mål utan större implikationer. Med detta menar vi att storleken i sig och dess mindre 

antal aktörer gör att det är färre intressen att ta hänsyn till när det gäller konsertverksamheten. 

Dessutom är de interna aktörerna erfarna inom branschen och delar en gemensam bild om 

vad Debaser står för. Detta är en aspekt som vi anser är svår att översätta till andra 

konsertarrangörer då varje organisation är unik.  

5.2 Betydelsen av konsertarrangörers nätverk och dess implikationer  

Med vår undersökning av mellanstora konsertarrangörer i Stockholm har vår empiri 

kontinuerligt pekat på nätverkets betydelse för denna typ av organisation och hur det är en 

väsentlig del av deras verksamhet. I vissa skeden har det visat sig att deltagande i nätverk 

har haft en avgörande betydelse när det handlar om hur konsertarrangörer kan differentiera 

sig från sina konkurrenter, men även att nätverk fyller en viktig funktion för att kunna 

bedriva sin verksamhet. Med vårt arbete ville vi definiera vad för typ av nätverk en 

mellanstor konsertarrangör ingår i utefter karaktäristika distinktioner som uppstår ur 

nätverket. En insikt som uppkom tidigt efter vår dialog med våra respondenter var att mycket 

tydde på att konsertarrangörer som i regel alltid ingick i fler än ett nätverk. Vår undersökning 

ledde till att vi kunde identifiera tre nätverk som våra respondenters organisation ingick i 

och att denna uppdelning av nätverk var något som vi kunde generalisera för liknande 

organisationer i Stockholm.  

 

Det första nätverket som vi identifierade hade den starkaste kopplingen till organisationens 

kärnverksamhet; att boka artister. Här såg vi att arbetet som skedde inom det nätverket var 

definierat av ett nyttjande av varandras resurser. Mellan konsertarrangören och 

bokningsbolag fanns det ekonomiska fördelar att nyttja varandras resurser för att gemensamt 

skapa en slutprodukt som uppfyllde båda parternas krav för den lägsta kostnaden. Denna 

ekonomiska drivkraft var den starkaste faktorn för sammanknytning mellan parterna i denna 

typ av nätverk. 
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Detta nätverk kännetecknas av en kontinuerlig dialog som skedde med hög frekvens och 

planering, där framförhållning var en viktig faktor för att dessa samarbeten kunde realiseras. 

Mängden kommunikation som skedde indikerade att nätverket har en hög grad av täthet då 

det krävs en kontinuerlig dialog för att kunna genomföra dessa samarbeten. Med att dessa 

samarbeten främst upprätthålls via mail utan nedskrivna riktlinjer eller satta mandat för hur 

denna dialog skulle ske, definierade vi detta samspel i nätverket med en låg 

formaliseringsgrad.   

 

Summering av första nätverket är att drivkraften för nätverkets syfte och nytta är av 

ekonomisk natur då båda parterna utvinner ekonomiska fördelar för sina organisationer att 

ingå i ett partnerskap. Nätverket kännetecknas av en hög täthet då parterna inom det första 

nätverket har en kontinuerlig dialog som sker en hög frekvens. Nätverket anser vi har en låg 

formaliseringsgrad då kommunikationen sker utan skriftliga riktlinjer.  

 

Det andra nätverket som vi identifierade genom vår granskning av empirin, är det nätverk 

som uppstår av de faktorer som konsertarrangörer har gemensamt. Dels de faktum att det 

alla är verksamma inom samma bransch men även deras geografiska placering, i vårt fall 

Stockholm. De gemensamma faktorerna mellan konsertarrangörer skapar vad som kallas för 

ett klusternätverk.  

 

För konsertarrangörer är ett klusternätverk mer ett igenkännande av de gemensamma 

faktorer som de delar med sina konkurrenter, vilket också skapar nätverkets 

sammanknytning. Hur konsertarrangörer nyttjar de möjligheter som uppstår mellan de parter 

som ingår i klusternätverket beror på hur mycket av ett samspel de vill skapa mellan 

varandra. Därför är det svårt att definiera faktorer som formalitetsgrad och täthet, då hur man 

nyttjar detta nätverk beror på deltagarna.   

 

Ett klusternätverk kan förstärkas av de tredje nätverksformen som vi har identifierade under 

vår undersökning, vilket är läronätverk. Denna nätverksform bygger på ett utbyte av 

information och resurser för att på så sätt förstärka organisationernas position när det 

kommer till att tackla specifika problem eller beskydda specifika intressen som de 

gemensamt delar. Nätverkets sammanknytning och nytta blir då för att öka organisationernas 

inflytande i till exempel politiska frågor. I vår undersökning såg vi hur till exempel Svensk 

Live nyttjade det klusternätverk av konsertarrangörer i Stockholm för att stärka deras 
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inflytande i den rådande kulturpolitiska debatten som sker i skrivande stund. Även här hade 

vi svårt att utvinna graden av täthet mellan de organisationer samt vilken formaliseringsgrad 

nätverket innefattar.  

 

Av vår granskning av mellanstora konsertarrangörers nätverk får vi ett konstaterande att det 

är en dynamisk miljö som har en stor betydelse för konsertarrangörers verksamhet. För att 

gynna deras egna verksamhet finns det starka motivationer för att bibehålla en god kontakt 

och position inom de nätverk man deltar i då de kan resultera i positiva fördelar mot 

organisationen. I vissa sammanhang har det visat sig att deltagande i nätverk har en 

avgörande betydelse för konsertarrangörer för att skapa konkurrensfördelar, men även som 

en fundamental nyckelkomponent för att kunna bedriva sin egna verksamhet.  

 

Vi författare delar insikten att nätverkens betydelse för de mellanstora konsertarrangörerna 

kommer att öka med tiden. Incitamentet att etablera samarbeten med närliggande aktörer 

inom deras bransch anser vi kommer växa då det kommer bli viktigare för dessa 

organisationer att kunna erbjuda upplevelser som sticker ut från deras konkurrenter.  

 

Deltagande i nätverk för mellanstora konsertarrangörer i Stockholm skapar nya möjligheter 

för att differentiera sig, ett sätt att skapa ett större inflytande på den marknaden man befinner 

sig i samt skapar förutsättningar för organisationen som implikation ger bättre ekonomiska 

förutsättningar för deras verksamhet.   

5.3 Vilka faktorer blir aktuella för konsertarrangörer att bemöta? 

Denna diskussion reflekterar kring hur olika myndigheter har yttrat sig i kontext till 

kulturpolitiska frågor. Vi understryker detta tillvägagångssätt med ANT bakom oss. Vi har 

reflekterat över att det inte är enskilda aktörer hos olika myndigheter som ligger bakom de 

synpunkter vi har tagit fram, utan dessa kommer från myndigheten. På så sätt så kan vi se 

dessa institutioner och dess påverkan som aktanter att behöva ta hänsyn till. När Jonas 

Naddebo för en diskussion om en förändring för klubb organisationer så sker det i samverkan 

med andra politiker i Centerpartiet samt andra medverkande hos kulturförvaltningen som 

kan stå för andra åsikter. ANT poängterar vikten av att göra distinktionen i att gestaltningen 

har andra egenskaper än mänskliga och de implikationer en aktör har. Sociala strukturer i 
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form av organisationer medför en mer fluid sammanhållning eftersom dess gestaltningar 

förändras i takt med hur sammanhållen denna struktur är.  

 

Från de styrdokument som vi har fått ta del av visar det sig att det finns många verksamheter 

i innerstaden som vill ta del av de förutsättningarna som följer med att ha en lokal i centrala 

Stockholm. Konsertarrangörer ökar det kulturella värdet i de områden som de är lokaliserade 

i men så är också fallet för andra kulturverksamheter. Denna distinktion blir tydligt med 

Debaser och deras lokal i medborgarhuset. Renoveringarna var planerade för att tackla 

problem som trånghet, höga ljudnivåer och begränsad tillgänglighet för besökare. 

Planeringarna satte dock Debaser Medis intresse mot idrottsförvaltningens som ansvarar för 

Forsgrenska badet och kulturförvaltningen som ansvarar för biblioteket och kulturskolan.  

 

Från kulturnämndens perspektiv är det positiv att främja alla dessa verksamheter. Det är 

dock fysiska begränsningar som sätter stopp för denna utveckling. Medborgarhuset är inte 

tillräckligt stor och i det här fallet så blir det Stockholms politikers ansvar om hur man går 

tillväga för att ta problematiken vidare. För de berörda aktörerna så blir det en fråga om 

opinionsbildning för att driva frågan i den politiska debatten. Det kan man se i Debasers och 

Södra teaterns fall som först startade med namninsamlingar vilket ökade uppmärksamheten 

kring frågan om deras tillstånd. Detta engagemang sprids då vidare till andra medier. 

Debatten får en viss genomslagskraft.  

 

För berörda aktörer är opinionsbildning ett effektivt sätt att nå ut till många. Vår uppfattning 

är att om engagemanget visar tillräckligt framgång så blir responsen från beslutsfattare mer 

fördelaktig till opinionsbildarens sida. Styrdokumenten som vi har läst har också gett oss 

insikt i Stockholm Stads vilja att lösa situationen för dessa klubbar. Det är därför intressant 

varför Debaser valde att tacka nej till en ny lokal Medborgarhuset, men som Stockholm Stad 

konstaterar så är det svårt att hitta konsertlokaler i innerstaden där man kan skriva ett längre 

kontrakt på. Vår uppfattning är att nu när Debaser har fått stänga ner Debaser Slussen och 

Debaser Medis samt att Södra Teatern har självmant stängt Kägelbanan så kan man stärka 

bilden hos allmänheten av att konsertarrangörer är under hot och därmed öka engagemanget 

för att stärka deras position ur ett långsiktigt perspektiv. Joppe Pihlgren (2019) påpekade att 

eftersom det är många klubbar som blir påverkade så blir frågan mer aktuellt än om det sågs 

som enstaka fall. 
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En annan faktor som konsertarrangörerna måste hantera är att konkurrensen i Stockholm 

stads är hård. Stockholm stads bedriver också verksamheter som Berwaldshallen, 

Kulturhuset, Kungliga Operan med flera. Dessa är offentliga verksamheter som ligger under 

Stockholm Stads styrning. Det finns ett ansvar hos Stockholm stad att dessa verksamheter 

ska driva det kulturella utbudet framåt samt att det ska hållas under bra ekonomiska 

förutsättningar. Ett intresse som hålls emot privata konsertarrangörer när det kommer till hur 

olika stöd ska fördelas.  

 

Det är i konsertarrangörers intresse att engagera sig i politiska frågor i relation till hur 

stadsutvecklingen drivs framåt. I takt med att Stockholm stad växer så blir innerstaden en 

mer attraktiv plats att driva sin verksamhet på. Det uppstår utmaningar eftersom mängden 

lokaler med bra förutsättningar för mellanstora konsertarrangörer är få. Den frågan 

inkluderar även de tidigare aspekterna från makromiljön som vi har diskuterat. Det måste 

finnas politiskt engagemang i mellanstora konsertarrangörer eftersom det är hos 

Stadsbyggnadskontoret som beslut fattas om hur infrastrukturen i Stockholm stad kommer 

att se ut. Det finns ekonomiska begränsningar som måste hanteras eftersom utvecklingen ses 

som en investering som måste ge någon sorts avkastning. Denna avkastning kan komma i 

form av ett bättre kulturellt utbud. Här finns det många aktörer som är intresserade av att 

vara den verksamhet som förser denna utbud. Det är en komplex fråga eftersom problemet 

inte är en falsk dikotomisk uppdelning där valet står inte mellan en bra konsertarrangör och 

en dålig. Konsertarrangörernas verksamheter rymmer ett spektrum av implikationer på deras 

omvärld som kommer att påverka miljön runtomkring.  

5.4 Problematik & Implikationer 

Med att vi har valt att göra en kvalitativ undersökning finns det alltid en risk kretsande kring 

respondenter då kvalitativa undersökningar bygger på deras deltagande i arbete. Här finner 

vi en av de största implikationerna inom vårt arbete. För att vår analys av mellanstora 

konsertarrangörer i Stockholm skulle ha varit mer heltäckande och djupgående hade vårt 

arbete gynnats av ett högre antal respondenter. Vi hade gärna sett att respondenter från fler 

håll av Stockholms livescen hade deltagit i arbetet. Dels från andra konsertarrangörer av 

liknande storlek för att så att vi kan jämföra konsertarrangörer emellan, men även deltagande 

av individer från den politiska sidan. Vi hade gärna sett att vi hade fått en respondent från 

kulturnämnden som hade kunnat bidra med insikter om konsertarrangörers roll i Stockholms 
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stads utveckling. När vi sökte potentiella respondenter från konsertarrangörer betade vi av 

kulturnämndens lista över mellanstora konsertarrangörer i Stockholms innerstad. Av de 10 

som är inkluderade på listan var det endast Debaser som vill medverka. De flesta tackade 

nej med anledning att december månad var en av deras mer hektiska perioder under året, 

vilket är förståeligt, medans vissa svarade inte alls. Från kulturnämnden fick vi inget svar 

alls efter ett flertal försök via mail.  

 

Implikationen av detta har lett till att vi har fått komplettera sekundära källor för att försöka 

få andra konsertarrangörers perspektiv i korrelation till vår frågeställning. I en kvalitativ 

uppsats är det inte optimalt men en lösning som vi har varit tvungna att ta. I våra intervjuer 

med våra respondenter har vi också ställt frågor där det får reflektera deras uppfattningar om 

hur situationen och förhållningssättet kan se ut för andra konsertarrangörer. Dock är det värt 

att påminna sig själv att respondenterna är konkurrenter till de andra konsertarrangörer och 

därför får svaren tas i beaktning efter den faktorn.  
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6. Slutsatser  

I inledningskapitlet diskuterade vi hur liveindustrin har fått en större roll i musikbranschen 

och vad konsertarrangörernas roll är inom den. Samtidigt redogjorde vi att många 

konsertarrangörer i Stockholm idag upplever externa påtryckningar från Stockholm stad. I 

problemdiskussionen förklarade vi hur vi förstått att nätverk är viktigt i musikbranschen. Vi 

formulerade därmed frågeställningen; Vilken betydelse har nätverk och intressenter för 

mellanstora konsertarrangörer i Stockholm? Med delfrågan; Vilka påverkande faktorer blir 

aktuella för konsertarrangörer att bemöta? Frågorna har agerat som riktlinjer för oss att 

sträva efter i vår analys och följande kapitel vill vi koppla till vårt syfte. Vi vill redogöra vår 

förståelse för hur mellanstora konsertarrangörer påverkas och interagerar med intressenter 

och omvärlden.  

6.1 Betydelse och manövrering inom olika typer av nätverk 

Vår slutsats är att de mellanstora konsertarrangörernas miljö är subjektiv till sin natur men 

grundar sig i relationer mellan dem och deras omvärld. Det finns många intressen som ställs 

mot varandra och det är ett ständigt samspel som sker mellan aktörer och aktanter.  

 

Inom de flertal av nätverk som konsertarrangörer ingår i skapas utmaningar för 

konsertarrangörernas ledning. Utmaningarna är bland annat den hänsyn som behöver 

omfatta samtliga aktörers intressen. Det vill säga att de interna aktörerna hos en 

konsertarrangör vars intressen kan skapa konflikt om de inte korrelerar med organisationen 

eller om ledningen inte tar beaktning för dem. Utanför organisationens ramar kretsar det 

även externa aktörer varav vissa erhåller resurser och samarbeten är nödvändiga för 

konsertarrangörernas syfte. Samtliga intressen som kretsar internt och externt är dessutom 

inte statiska, det är en ständig process då intressen är föränderliga och dynamiska.  

 

Vi anser att vi ser en korrelation mellan vår analys av nätverk och intressenter. Med detta 

menar vi att samtliga aktörer som har exemplifieras ingår i ett flertal nätverk varav alla har 

egna intressen. Nätverken blir därmed väldigt komplexa ur ett analytiskt perspektiv. 

Samtidigt förstår vi genom de respondenter vi har intervjuat att nätverken inte alltid är 

speciellt formaliserade. Det vill säga att många nätverk består av relationer mellan 

nyckelpersoner som i många fall kan beskrivas som vänskap, något som dock inte utesluter 
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professionalitet i arbetet. Detta är något som vi inte anser är unikt för musikbranschen, men 

att den frekventa beskrivningen av dessa nätverk gör att vi ser alldagligheten av denna form 

av nätverk som specifikt för musikbranschen överlag. Något som vi kan bero på det 

gemensamma intresset; musik.  

 

I ett större perspektiv har vi belyst hur faktorer som politiska, sociokulturella och 

ekonomiska har en påverkan på hur organisationens förutsättningar ser ut. Vi resonerar kring 

att diverse aktörer ämnar göra väl men att verkligheten är komplex då det finns motstridiga 

intressen. Konsertarrangörer vill kunna erbjuda ett rikt kulturutbud. Människor som 

samtidigt bor i dessa områden vill ha en trygg miljö att bosätta sig i. Stockholm stads vill 

främja båda delar och därmed måste man samverka för att ta hänsyn till olika intressen.  

Det finns en nytta i att förstå att vissa utmaningar är så pass komplexa och man måste ta i 

beaktning hur andra intressen påverkas av dessa handlingar. Vi har landat på en situation där 

kompromisser måste göras.  

6.1.1 Manövrering inom de olika nätverken  

Resultatet som vi har sett i vår undersökning kring konsertarrangörer och deras nätverk är 

att de fyller en betydelsefull funktion för deras verksamhet, till sån pass grad att ett 

uteblivande från de nätverk som existerar i deras “sfär” kan ha grava konsekvenser. Som 

konsertarrangör i Stockholm är det därför väsentligt att ha ett förhållningssätt som gör 

verksamheten öppen för deltagande, men även att man lägger resurser på att bibehålla dessa 

nätverk. Detta för att resultatet som kan produceras av deltagande i dessa nätverk kan ge 

ekonomiska fördelar samt vara positionsförstärkande åtgärder för konsertarrangören. 

 

I klusternätverk talar man främst om de geografiska aspekterna som konsertarrangörerna har 

gemensamt. Trots att detta är ett nätverk som man per automatik deltar i så fort ens 

verksamhet blir etablerad, anser vi att det är viktigt för konsertarrangören att styrka ens 

deltagande i detta nätverk. Vi har i vår undersökning sett att konsertarrangörer som Debaser, 

Kägelbanan, Bitter Pills med flera inte har haft de lätt i Stockholm och har varit tvungna att 

begränsa sin verksamhet eller lägga ner den helt. Dock har de vid samtliga tillfällen bemöts 

motstånd från en del av Stockholms befolkning som vill bevara dessa scener då de menar att 

de fyller en väsentlig del av Stockholms kulturliv. När Kägelbanan hotades av att stängas 

ner uppstod högljudda protester från flera håll till en sådan pass grad att det 
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uppmärksammades i media vilket gjorde att frågan ledde till debatt kring nedläggning och 

politiker behövde stå till svars.  

 

Detta erkännande kring verksamhetens betydelse från allmänheten i Stockholm anser vi 

bygger på en stark positionering i klusternätverket de deltar i. Detta är en position som vi 

anser konsertarrangörer bör sträva efter och lägga resurser på då en stark positionering i 

kluster nätverket kan nyttjas som ett intressebevarande åtgärd kring deras nytta och betydelse 

i Stockholm. Vi anser att desto starkare association man kan skapa mellan sin verksamhet 

och den geografiska platsen man agerar på, desto större vikt kan man lägga på verksamhetens 

betydelse för det geografiska området man agerar i.  

 

Under vår undersökning har vi sett hur konsertarrangörer jobbar mot detta på två sätt. Dels 

med marknadsföring från eget håll där man trycker på sin betydelse för Stockholm stad, men 

även genom deltagande av läronätverk som tillexempel Svensk Live. Genom att gå ihop 

tillsammans med andra liknande aktörer inom samma geografiska område för att arbete med 

att bevara sitt intresse som kulturaktör i Stockholms innerstad blir de tillsammans mer 

inflytelserika mot tillexempel politiska organ och ämbetspersoner som för stadsutvecklingen 

framåt.  

 

De mest framträdande nätverket som vi har kartlagt är det ekonomiska nätverket som uppstår 

mellan parter i form av utbyte av resurser. I vår undersökning såg vi att detta var en väsentlig 

del av konsertarrangörers verksamhet då möjligheten för att besitta på alla de olika 

resurserna som krävs för att bedriva evenemang som konsertarrangörer arrangerar inte var 

möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv för de konsertarrangörer som vi undersökte. Vi såg att 

de förutsättningar som dessa mellanstora konsertarrangörer arbetar från formar deras 

verksamhet till att stora delar av de resurser som krävs måste komma utifrån från andra 

företag. Som konsekvens av detta såg vi att det fördes en kontinuerlig dialog mellan 

konsertarrangör och externa partners inför och efter evenemangstillfällen för att säkerställa 

att de resurser som behövs finns på plats vid rätt tid. Detta leder till att det är gynnsamt för 

konsertarrangörer att skapa och främja bra relationer med de aktörer inom resursnätverket 

för att se till att deras evenemang kan genomföras som planerat.     
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6.1.2 Visualisering av nätverk 

Med bilden har vi ambitionen att förtydliga kopplingen mellan konsertarrangörer och dess 

nätverk mellan aktörer vi har valt att kalla relaterade leverantörer samt 

intresseorganisationer. Intresseorganisationer innefattar till exempel organisationer som 

inte har direkt koppling till konsertarrangörernas vardagliga verksamhet såsom Stockholm 

Stad och Svensk Live. Relaterade leverantörer innefattar däremot de företag som har direkt 

koppling till konsertarrangörernas vardagliga verksamhet, såsom bokningsbolag och 

teknikleverantörer.  

6.2 Konsertarrangörernas plats i Stockholm 

Vi skulle vilja påstå att det finns två möjliga händelseförlopp om hur framtiden för 

konsertarrangörer i Stockholm kan komma att se ut. Den ena vägen härstammar i 

teknikutveckling. Trenden att produktdrivna företag som säljer fysiska produkter 

konkurrerar i en större omfattning med företag som driver sin verksamhet på e-

handelsmarknaden. Skiftet blir att det finns incitament för dessa företag att sälja majoriteten 

av sina varor online, som utgår från stora lager som ligger utanför staden, vilket utelämnar 

behovet av att ha centrala lokaler med höga hyror. Det är här som konsertarrangörer likväl 
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andra verksamheter som levererar tjänster kan gynnas av att produktföretagens gamla lokaler 

som erbjuder geografiska fördelar för att nå ut till en bred målgrupp i ett centralt område blir 

tillgängliga.  

 

Vi tänker att exempelvis Media Markt i Gallerian kommer kan bemöta dessa påtryckningar 

genom att avveckla sina fysiska butiker i innerstaden. På så sätt kan lokaler med goda 

förutsättningar för konsertarrangörer öppnas upp i Stockholms innerstad. Dock finns det med 

största sannolikhet byråkratiska svårigheter som gör att detta är en process som avskräcker 

många entreprenörer inom event då det finns en rad med kriterier som måste uppfyllas för 

att kunna bedriva en sådan typ av verksamhet. Dessutom kan etablering av 

eventverksamheter strida mot andra parters intressen, vilket vi till exempel har observerat i 

fallet med Kägelbanan. Fallet kan vara att beslutsfattare i Gallerian inte vill ha en 

konsertarrangör i sina lokaler.  

 

Den andra utvecklingen som vi har sett är att Stockholm Stad vill etablera “frizoner” där 

kulturella verksamheter kan få agera på en plats där de inte har samma påverkan på andra, 

närliggande verksamheter och intressenter. Ett exempel av detta är Stockholms Stads 

planeringen av att etablera Slakthusområdet som en kulturhubb där kulutdrivna 

organisationer ska få utrymme att få utveckla sina verksamheter.  

 

Med detta finns det dock ett dubbelt budskap. “Stockholm vill ha ett rikt kulturliv i 

Stockholm, men inte här utan där borta istället”. Konsertarrangörer undviker inte heller 

problemet med höga hyror så länge de vill befinna sig i innerstaden. Kraven på att 

verksamheten ska vara lönsam hänger då helt på verksamheten på plats då den inte har en 

koncern som stöd, någonting som Media Markt till exempel har.  

6.3 Reflektion  

Att arbeta med ANT innebär ett avståndstagande från konventionella forskningsfrågor där 

relationer mellan människor och det materiella inte resulterar i en analys av hur bra eller 

dåligt olika implementeringar har utvecklats. Därmed har vi velat vara återhållsamma med 

vilka slutsatser man kan utvinna från denna uppsats. I ett större kontext har inte enskilda 

studier tillräckligt mycket data för att kunna stå för sig själva. Det behövs metaanalyser eller 

systematiska översiktsstudier som kollar på flera separata studier för att kunna påstå 
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någonting. Detta eftersom det är möjligt att ta analysen från detta arbete och använda det i 

olika syften. Skulle vi varit intresserade av att motargumentera för konsertarrangörers 

möjlighet till etablering i innerstaden hade det varit aktuellt med ett fokus på aspekten av att 

boenden i närheten av konsertarrangörer kommer att störas och detta är någonting ingen kan 

kringgå, likväl kan man vända på perspektiven och ta argumenten om att Stockholm stads 

tillväxt kräver att nya konsertarrangörer etablerar sig för att motsvara efterfrågan på dessa 

typer av verksamheter. Vår metodansats syftar inte heller att komma på en lösning eller 

bygga vidare på ett redan igångsatt arbete. Vi har ämnat att kartlägga konsertarrangörers 

verksamhet genom att forska på deras nätverk.  

 

Vi anser att det finns en poäng i att vara återhållsamma genom att säga att det behövs flera 

uppsatser som undersöker samma tema. Annars riskerar man att likställas med 

pseudovetenskap, där varje dialog och idé ges rum att ta plats, även de med 

konfirmationsbias (Gudiol 2019). Detta är ett farligt tillvägagångssätt eftersom påståenden 

utan grunder kan användas för att vilseleda befolkningen som inte är kapabel att kunna 

bedöma informationen eller inte har intressen av att lägga engagemanget det behövs för att 

ta reda på rätt information. Det går att göra forskning som stöder vilket påstående som helst 

genom metod och urval. Vi anser att forskningsarbetet är ett stort ansvar och att undvika 

misstolkning i sitt arbete är någonting man bör sträva efter.  

6.4 Lärdom av ANT  

Vi fick tidigt i arbetet uppfattningen av att ANT var komplext och eventuellt lite ovanligt att 

använda inom organisationsforskning, vilket var något som vi tyckte var spännande. Vi har 

även uppskattat vårt val av ANT på grund av den frihet som vi ser metoden främjar. Det vill 

säga hur ANT har låtit oss bilda en uppfattning utifrån respondenternas perspektiv och driva 

uppsatsen därifrån. Vi har under hela arbetet känt att detta är ett mer abduktivt 

förhållningssätt om än till och med en självstående metodansats då vi inte har hittat forskning 

som menar på att det skulle vara något annat.  

 

En nackdel som vi känt med ANT är just dess komplexitet, vilket är något vi alltid haft 

ambitionen att redogöra. Dock är vår erfarenhet av ANT begränsad till just detta arbete och 

konsekvent till detta kan vi missat vissa aspekter. Därmed finns risken att missuppfattningar 

kan uppstå.  
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Till exempel presenteras vårt empiri- och analyskapitel inom de teoretiska ramar som vi har 

format, vilket visar på deduktiva inslag. Detta gjorde vi för att närmare undersöka aspekterna 

som respondenterna pekat på, uppsatt i en tydlig struktur som vi författare föredrog. Utan att 

vidare tänka hur detta kan vara förvirrande för läsaren då vi förstår att det finns aspekter i 

ANT som pekar på en mer induktiv ansats. Dock såg vi möjligheten att likt en abduktiv 

ansats inte bli bunden till intetdera. 

 

Om vi på nytt skulle använda oss av ANT i ett annat forskningsarbete hade vi försökt öka 

influensen av metoden i vårt arbete för att täcka mer av dess komplexitet. Med detta menar 

vi att, då vi försökt använda en metod som tar ursprung i vetenskapssociologin, i ett 

organisationsvetenskapligt arbete, har vi stött på aspekter som inom 

organisationsvetenskapens ramar blir abstrakta. För att förtydliga dessa aspekter hade vi låtit 

dem ta mer plats i arbetet. 

6.5 Uppdelning av arbete inom gruppen  

I arbetets inledande fas, fanns en underförstådd uppfattning om hur arbetsfördelningen inför 

kandidatuppsats skulle se ut inom gruppen. Detta beror på att vi tre medlemmar som har 

skrivit denna text har vid tidigare tillfällen samarbetat på andra akademiska texter. 

 

Vår gruppdynamik har enlig oss själva genomsyrats av ett demokratiskt förhållningssätt där 

det finns utrymme för varje medlem att förmedla sin åsikt om inriktningen av arbetet, 

struktur och arbetsfördelning. Vi alla kom överens tidigt i arbetets skede att samtliga 

medlemmar skulle vara närvarande för specifika nyckelmoment under arbetets gång. Ett 

exempel av detta är våra intervjutillfällen med våra respondenter.  

 

Inför våra intervjutillfällen bestämde vi att en av oss gruppmedlemmar skulle leda intervjun 

med respondent, medans de två andra medlemmarna satt och skrev ned noteringar av 

respondentens uttalanden. Hade en annan gruppmedlem en fråga som de ville ställa till 

respondenten under intervjun gavs det tillfälle mellan frågorna att inflika med sin egna, eller 

så gavs en notis till den som intervjuade som sedan ställde den önskade frågan när tillfälle 

gavs. Rollen som intervjuar skiftades per intervju inom gruppen så att alla gruppmedlemmar 

fick åtminstone intervjua en respondent var.  
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Andra gemensamma nyckelmoment under arbetes gång var när vi formulerade vår 

frågeställning, diskuterade metodval samt flera tillfällen där vi satt och reflekterade och 

diskuterade över den empiri vi hade insamlat in samt vilka infallsvinklar vi skulle kunna ta 

för vår analys. Den främsta fördelningen av arbetet skedde efter diskussioner kring vår 

empiri och analys vilket resulterade i att varje gruppmedlem fick ansvar att komponera 

redogörelsen av ett specifikt analysområde samt presentera relevant empiri. Något som inte 

uteslutit diskussioner av olika aspekter kring respektive medlems analysområde.  

 

Överlag så har skrivandet av arbetet skett tillsammans med undantag under jul och 

nyårsveckan. Detta har lett till att diskussioner kring arbetet har skett sporadiskt då vi 

medlemmar har frekvent frågat om varandras synpunkter kring de stycken vi har skrivit. Vi 

tror att detta har lett till att vi medlemmar har fått ett bra helhetsperspektiv av arbetet 

kontinuerligt med dess utveckling.  

 

Vi som grupp är överens om att allas insats i arbetet har mött de förväntningar vi har haft på 

varandra. De deadlines som vi satte internt har mötts och vi har under arbetets gång inte haft 

några markanta konflikter som möjligtvis kan ha påverkat arbetets resultat. Vi är alla nöjda 

med vår insats då vi har försökt vårt bästa under de förutsättningar som vi har fått och själva 

skapat.   

6.6 Förslag till framtida forskning 

Vi har lagt vår fokus på aktörer och hur konsertarrangörer upplever den miljön som finns i 

Stockholm Stad. Vi har lärt oss vikten av att arrangörerna måste engagera sig i sitt arbete 

och måste ta vara på den nätverken de sitter på. Ett sätt att göra en mer fördjupad studie i en 

konsertarrangörs verksamhet och dess korrelation till nätverk är att göra en 

observationsstudie under en satt tidsperiod. Att få följa en konsertarrangörs verksamhet i 

vardagen tror vi hade redogjort på ett mer djupgående sätt deras förhållningssätt mot externa 

aktörer och påtryckningar men även redogjort de internas intressen på ett unikt sätt. Ett 

forskningsarbete som vi själva hade tyckt varit intressant att ta del av.  

 

En annan aspekt av nätverk som hade varit intressant att ta del av är en redogörelse av hur 

teknologiska lösningar kan bidra till nya nätverksformer. Vi anser att med den tekniska 
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utvecklingen finns det en möjlighet för organisationer att etablera nätverk av större 

breddgrad och komplexitet. En studie som utforskar dessa möjligheter och hur de skulle 

kunna appliceras på musikbranschen överlag hade varit av intresse. 
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