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Studien är en fallstudie över nattlivets utveckling under den senaste tioårsperioden i 

Stockholm stad. Syftet är att utforska hur politiken, de reglerande myndigheterna, och 

branschen förhåller sig till det geografiska rummet och dess förutsättningar, samt vad 

deras förhållningssätt, gett för återverkningar i lokaliseringen av nattlivet. Studien har 

genomförts genom intervjuer med politiker, tjänstemän och nattklubbsägare som alla är 

involverade i produktionen och regleringen av nattliv. En kartering av stadens 

nattlivsverksamheter har också genomförts. Studien bidrar till det forskningsfält som 

behandlar nattlivs-politik och reglering i koppling till det neoliberala paradigmet, 

genom att sätta utvecklingen av nattliv i ett geografiskt sammanhang. Resultaten visar 

att staden vill utöka nattlivet men är begränsade av de nationella lagarna. Under den 

studerande perioden har nattlivet utökats söderut och nya nattlivsdistrikt har bildats. 

Denna utveckling går att se som en samspelsprocess mellan bransch, politik och 

regelverk.  
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1. Inledning 
Ett pulserande nattliv är en av storstadens främsta kvalitéer. Nattlivet har beskrivits som 

stadens vardagsrum, en mötesplats för stadens invånare och en generator för ökat socialt  

kapital (Jacobs 1961). En stads nattliv är dock ofta en ambivalent fråga för politiker och 

planerare då det även har negativa sidoeffekter såsom brottslighet och bullerstörningar. 

Samtidigt som de vill dra nytta av de positiva aspekterna vill de även upprätthålla en 

social kontroll (Roberts & Eldridge 2009).  

 

Under de senaste decennierna har understödjandet av ett livligt nattliv har blivit en väl 

använd strategi för städer över hela världen för att marknadsföra sig och skapa tillväxt 

(van Liempt et al 2015). Strategin fyller många funktioner. Det är dels en ekonomi i sig 

själv, som ger nya arbetstillfällen och utökar den ekonomiska aktiviteten till fler av 

dygnets timmar (Bianchini 1995). Det är även ett sätt att locka turister (Crivello 2011), 

en strategi för att skapa liv i nedgångna innerstäder och stadsdelar (Hae 2011; Crivello 

2011), samt att skapa en mötesplats för den kreativa klassen, som anses vara en motor 

för tillväxt i den nya kunskapsekonomin (Florida 2002). 

 

Strategin sammankopplas av forskare med neoliberal politik och myndigheternas 

övergång från manageralism till entreprenöralism. Detta då städer aktivt arbetar för att 

dra till sig nya investeringar (Shaw 2010). Detta är i sin tur baserat på en retorik som 

syftar till att staden måste anpassas till det alltmer rörliga globala kapitalet, där städerna 

är försatta i en ständig tävling mellan varandra (Harvey 1989). Detta förhållningssätt 

skapar i sin tur tryck för att avreglera tillståndsgivningen i syfte att understödja 

branschens expansion (Roberts et al 2006). 

 

Som en följd av denna avreglering har många innerstadsdelar i städer runt om i världen 

sett en kraftig uppgång av antalet serveringstillstånd. Koncentrationen av 

nattlivsverksamheter har skapat stora ordningsproblem, samt även bullerstörningar i de 

fall då nöjeslivet är beläget i anslutning till bostäder (Roberts 2006; Roberts & Eldridge 

2012). För att hantera dessa problem menar Chatterton & Hollands (2002) att det i 

Storbritannien skapats konsensus mellan marknaden och staden i hur nattlivet skall 

utvecklas, där stora nöjeskedjor som vänder sig till välbärgade kundgrupper premierats 

och alltmer kommit att dominera de centrala nöjesdistrikten. Samtidigt så har det 

alternativa nattlivet alltmer förpassats till stadens periferi. Denna utveckling noteras 

även på andra platser runt om i världen (Crivello 2011; Eder & Öz 2015; van Liempt, et 

al 2015). Enligt Crivello (2011) har understödjandet och framväxten av koncentrerade 

nattlivsdistrikt även ökat gapet mellan centrum och periferin i staden, i motsats till 

myndigheterna retorik om territoriell sammanhållning. 

 

Den här studien ställer sig frågan om detta verkligen är hela sanningen eller om bilden 

behöver uppdateras och nyanseras? Vill städer centralisera nattlivet, samt understödja 

de etablerade nattlivskoncernerna, eller kan det också ses som en konsekvens av 

efterfrågan hos kunder, stadens byggnadsbestånd och reglering? I detta sammanhang är 

det avgörande att väga in hur ägare av nattlivsverksamheter resonerar vid val av 

lokalisering. I Crim´s (2008) studie över nattlivet i New York, presenteras en 

lokaliseringsteori för nattklubbar. Enligt denna lokaliseringsteori är det tydligt att 

många nattlivsverksamheter är beroende av vara belägna nära varandra i centrala lägen. 

Studien visar även att stadens reglering tydligt begränsat lokaliseringsmöjligheterna. 
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Regleringen är i sin tur påverkad av stadens byggnadsbestånd, där till exempel centrala 

kontorsområden varit mer lämpliga för nattlivsverksamheter. Undersökningen pekar 

även på att myndigheter generellt är mer positivt inställda till nattlivsverksamhet som 

lokaliserar sig utanför de etablerade nöjesdistrikten, då de skapar liv i området och inte 

bidrar till de negativa aspekter som går att hitta i ett överetablerat kluster. Dock innebär 

en sådan lokalisering marknadsmässiga svårigheter, då nattlivsverksamheten måste 

kunna erbjuda något unikt för att locka kunder (Crim 2008). I andra studier visas att 

städers förhållningssätt till det alternativa nattlivet tycks ha förändrats. Städer tycks 

alltmer se det alternativa nattlivet, som en tillgång i sin marknadsföring och 

stadsdelsutvecklingsstrategier (Colomb 2012; Hae 2011). 

Utvecklingen under de senaste tio åren i Stockholm utgör ett intressant exempel som 

kan bidra till forskningen. Detta då staden har en tydlig vision om att stärka nattlivet, 

samtidigt som regleringen utgår från nationell lagstiftning, som i en internationell 

jämförelse är väldigt hård. Detta skapar begränsningar som politiken och 

nattlivsbranschen behöver anpassa sig efter. Under den senaste tioårsperioden syns hur 

nya nattlivsdistrikt bildats i innerstadens utkant. Hur kan en sådan utveckling förklaras 

med hänsyn till politisk strategi, regelverk och branschens lokaliseringspreferenser? De 

geografiska förändringarna som skett av nattlivet i Stockholm under de senaste åren, ger 

möjlighet att i närtid studera denna utveckling inifrån. 

Syfte med denna studie är därför att utforska hur politiken, de reglerande 

myndigheterna, och branschen förhåller sig till det geografiska rummet och dess 

förutsättningar, samt vad deras förhållningssätt gentemot varandra, ger för möjligheter 

och begränsningar för stadens nattlivspolitik och lokalisering av nattlivsverksamheter. 

Detta ämnar ge insikter till forskningen om hur de olika aktörerna styr och samspelar till 

att skapa de geografiska lokaliseringsmönstren av nattliv som går att hitta i världens 

städer. Studien vill således belysa vilken lokalisering som politiker, reglerande 

myndigheter och nattlivet eftersträvar, samt vad olika lokaliseringar skapar för 

konsekvenser för nattlivsverksamheterna och den omgivande staden. Genom att utgå 

från Crim´s (2008) tidigare lokaliseringsteori för nattklubbar och testa den på 

Stockholm ämnar studien även bidra till den tidigare besgränsade forskningen om hur 

nattlivet väljer sina lokaliseringar. 

Frågeställningar som studien mer specifikt ämnar besvara är följande; 

Hur vill stadens politiker att nattlivet skall utvecklas? och var vill de att skall 

lokaliseras? Varför? 

Hur regleras nattlivet med hänsyn till de negativa aspekter som nattlivet bidrar med vid 

olika slags lokaliseringar?  

Var vill nattlivet helst lokalisera sig och vad ger olika slags lokaliseringar för 

möjligheter och svårigheter?  

 

 

 

 



6 

 

1.1 Avgränsning och definiering av begrepp 
Uppsatsen är avgränsad till att studera utvecklingen inom politik, reglering och 

nattlivsbranschen kopplat till den geografiska spridningen av nattlivet mellan år 2006-

2016. Anledningen till att denna tidsperiod valts har två orsaker. I visionsdokument från 

tidsperiodens inledning syns en tydligt positiv inställning till nattlivet (Stockholms stad 

2007) Det var även efter denna tidpunkt som nya nattklubbar på allvar börjat etablera 

sig utanför de tidigare nöjesklustren. 

Det är viktigt att poängtera att nattlivsekonomin och nattlivet i egentlig mening inte enbart 

omfattar utskänkningsställen som tillhandahåller alkohol utan även en rad andra verksamheter 

som är öppna på natten såsom, butiker, snabbmatsrestauranger, kollektivtrafik och taxibilar 

(Tan & Klaasen 2007; Roberts & Eldridge 2009). Även om sådana verksamheter samspelar med 

nattklubbar och barer för att skapa en stad som lever på natten kommer lite uppmärksamhet 

läggas till dessa andra verksamheter. Detta är en nödvändig begränsning av uppsatsens bredd 

och huvudsyfte. Det är därför lämpligt att redan nu tydliggöra, att då jag i studien använder 

begreppen nattlivet, nattlivspolitik, nattlivsbransch, nattlivsverksamhet, nattlivsdistrikt, enkom 

syftar på verksamheter som serverar alkohol till gäster, och den därtill tillkommande styrningen 

av dessa verksamheter.  

Undersökningen avgränsas vidare till att enbart beskriva politik, reglering och 

lokaliseringsval för serveringsställen som har en längre serveringstid än den så kallade 

normaltiden, klockan 01:00. Här avgränsas studien än mer, till att endast studera den 

geografiska positionen, styrningen och lokaliseringsvalet hos de verksamheter som har 

permanenta serveringstillstånd för allmänheten (Stockholms stad 2016). När andra 

verksamheter med serveringstillstånd diskuteras görs det huvudsakligen i syfte att sätta 

de sena serveringstiderna i ett jämförande eller geografiskt sammanhang. På grund av 

denna avgränsning ingår inte stadens så kallade svartklubbar vare sig i karteringen eller 

i intervjuer som en representant för branschen. Valet är baserat på att deras lokalisering 

skiftar alltför mycket mellan tidsperioder samt att offentliga uppgifter om deras adresser 

saknas av naturliga skäl.  

Uppsatsen kartlägger inte heller tillfälliga serveringstillstånd då dessa i likhet med 

svartklubbarna skiftar alltför mycket över säsongerna. De är också till stor grad skilda 

från nattklubbar och annan nattlivsverksamhet, då de kan beröra tillfälliga evenemang 

som festivaler. Permanenta tillstånd som enkom innefattar slutna sällskap utesluts även 

dem, då de inte delar samma marknadsmässiga förutsättningar som tillstånden för 

allmänheten. Exempel på slutna sällskap kan vara studentnationer och 

konferensanläggningar (Tillståndsenheten, Stockholm stad 2016). 

Förutom detta avgränsas uppsatsen till att i den kvantitativa analysen och karteringen 

till väsentlig del räkna bort hotellbarerna då deras förutsättningar på kommersiell grund 

inte är desamma som nattklubbar och barer. Hotell lokaliserar sig utefter andra faktorer 

och stadens styrning av deras geografiska position görs på andra grunder än nattlivet 

(Borén et al 2012). Att väga in sådana aspekter i studien hade gjort den alltför bred. 

Adderat till detta förknippas inte heller hotellbarer med samma problematik som andra 

nattlivsverksamheter då de i huvudsak tjänar hotellets gäster och även anpassar sin 

ljudnivå för att gästerna skall kunna sova (Respondent 17 & 18, 2016). 

Regleringen av serveringstillstånd är omfattande och involverar flera myndigheter, och 

nationellt stiftade lagar (Stockholms stad 2016). En totalgenomgång av alla lagar som 
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reglerar serveringstillstånd är till uppsatsens omfång inte möjlig att genomföra. 

Uppsatsen koncentreras därför till att enbart redovisa de regleringsaspekter som av mig 

själv eller respondenterna identifieras ha den största indirekta eller direkta 

konsekvensen för nattlivets geografiska utbredning och göra detta i generella drag, där 

specifika lagdetaljer till väsentlig del utelämnas.  

Nattklubbsbesökare, boende i nöjesdistrikt, samt dörrvakter utgör viktiga grupper i 

produktionen och regleringen av nattliv (Roberts & Eldridge 2009). Studien avgränsas 

dock till att i huvudsak inte inkludera någon av dessa grupper som huvudkällor för 

materialinsamling. Ett inkluderande av dessa grupper var av tidsmässiga aspekter inte 

möjligt att genomföra. Studiens fokus läggs inte heller på dessa grupper specifikt utan 

har istället fokus på de aktörer som förhåller sig till kunder och invånarnas efterfrågan 

och behov.  

1.2 Disposition 

Studien består av sex kapitel vilka är uppdelade i olika avsnitt. I detta första kapitel 

redovisas studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. I nästkommande kapitel 

presenteras studiens metodik ifråga om litteratursökning, materialinsamling samt vidare 

bearbetning av det insamlade materialet. Problematik med hänsyn till metodval och 

tillförlitlighet av källor samt etiska frågeställningar belyses därefter i två kortare avsnitt. 

I den efterföljande teoridelen presenteras till att börja med en historisk bakgrund 

angående nattlivet. I denna del belyses städers satsning på nattliv som av forskare 

tydligt kopplats ihop med entreprenöralistiska strategier. Därefter följer en teoridel där 

jag belyser varför städers förhållningssätt gentemot nattliv bör belysas ur ett geografiskt 

perspektiv. I detta avsnitt argumenteras för att forskningen saknar förståelse för 

nattlivets lokaliseringsval. I nästkommande del presenteras tidigare lokaliseringsteorier 

om nattlivsverksamheter. Därefter följer studiens empiri som är uppdelad i fyra delar. I 

den första delen presenteras kartor som visar nattlivets lokalisering 2006 och 2016, 

vilket följs av en kommenterande text som beskriver varje nattlivsdistrikts utveckling. I 

nästkommande kapitel beskrivs politikens styrning av nattlivet. Huvudsakligen belyses 

stadens möjligheter att styra nattlivet samt varför den politiska synen blivit alltmer 

positiv till nattlivet. I denna del visas också hur staden förhåller sig till den geografiska 

lokaliseringen av nattlivsverksamheter samt vilka målkonflikter de identifierar ur ett 

geografiskt perspektiv. I den tredje delen presenteras regleringen av 

nattlivsverksamheter vilken är baserad på myndighetsdokument och intervjuer med 

respondenter på reglerande myndigheter. Här avhandlas vilka myndigheter som reglerar 

serveringstillstånd, vilka lagar och riktlinjer de förhåller sig till och hur dessa ändrats 

under perioden. I den sista delen av empirin presenteras hur nattlivsbranschen resonerat 

vid val av lokalisering och hur olika lägen påverkar deras möjlighet att bedriva 

nattklubbsverksamhet. Därefter följs uppsatsens diskussionsdel där resultatet från de 

olika kapitlen vägs samman med varandra samt med den tidigare presenterade 

teoribildningen. Detta följs av en gemensam slutsats där förslag på framtida forskning 

presenteras.  
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2. Metod  
När jag inledde arbetet hade jag begränsad förståelse för hur reglering och politiken för 

nattliv såg ut. Jag hade av erfarenhet som besökare av nattklubbar och som 

Stockholmare sett hur nattlivet under de senaste tio åren sökt sig till nya delar av staden. 

Utvecklingen hade gått snabbt. Jag var intresserad av varför utvecklingen skett just nu, 

hur staden såg på de nya nattlivsområden som skapats och om de vägdes in i 

planeringen. Detta var min utgångspunkt när jag inledde undersökningen. Under 

undersökningens gång har nya upptäckter gjorts vilket bidragit till att studien har 

förändrats till att antaga en mer holistiskt form. 

Studien är gjord utan utgångspunkt från fastlagda övergripande teorier men med viss tidigare 

forskning i åtanke. Detta val gjordes för att från ett inifrånperspektiv försöka förstå utvecklingen 

och lyfta fram det som är viktigt för aktörerna snarare än teorin som kopplat till mitt 

forskningsområde visat sig knapphändig (Ritchie & Ornston 2014:32).  

Då studien haft en explorativ natur har passande teorier istället applicerats, varefter resultat och 

mönster från forskningsresultaten blivit tydliggjorda (Bryman 2015:25). Vid fallstudier av 

kvalitativ natur, är flexibilitet och lyhördhet inför oförutsedda resultat ofta en framkomlig väg. 

På så sätt kan man anpassa sig efter de förutsättningarna som det specifika fallet innehåller 

(Yin, 2003). Fördelen med att angripa ett forskningsområde genom en fallstudie är även att den 

möjliggör ett holistiskt perspektiv där många olika variabler och fenomen kan undersökas 

(Lewis & Nicholls 2014: 67). En kritik som oftast riktas mot kvalitativa fallstudier är en 

bristande systematisk hantering av data och därtill kopplat brist på rapportering av bevis (Yin 

2013) (Bryman 2015: 39). Stor vikt har därför lagts vid att nedteckna hur data samlats in, Detta 

gäller såväl vid sökning i databaser som i intervjusituationer.  

Metoden som använts är specifikt anpassad till att vara lämplig vid fallstudier och består av 

flera insamlingsmetoder (Yin 2013). Metoden är inspirerad av andra fallstudier över nattliv 

gjorda av (Bavington, 2010; Crivello, 2011; Crim, 2008) Deras undersökningar har förutom 

intervjuer och myndighetsdokument även använt sig av media såsom dagstidningar. 

Dagstidningar framhålls som en särskild rik källa i förhållande till just nattliv. Resultaten från 

de olika metoderna har analyserats integrerat med varandra genom en tematisk analys, där jag 

specifik sökt efter mönster/ämnen som är återkommande och därmed kan kontextualisera 

fenomen (Spencer et al 2014: 303-319). Liknande förfaringsätt har använts i tidigare studier av 

nattliv där målet varit att ge en platsspecifik och nyanserad bild av det specifika fallet 

(Bavington 2010; Crim 2008) 

2.1 Litteratursökning 
Studien inleddes med en litteratursökning i databasen Google schoolar med målet att få 

en övergripande förståelse för forskningsfältet samt identifiera eventuella studier gjorda 

i Sverige på samma tema. Då uppsatsen haft en induktiv utgångspunkt gjordes även 

litteratursökningar under och efter perioden för materialinsamling (Bryman 2015:24). 

Vid sökandet efter svenska studier användes sökorden nattklubb, nattliv i Digitala 

vetenskapliga arkivet. Vid sökning inom det internationella forskningsfältet gjordes 

sökningen på Google schoolar. De använda sökorden genom hela studieprocessen har 

varit följande; Nightlife planning, nightlife location, cluster nightclubs, economic 

geography nightlife, nightlife cluster, night life location theory, nightclub spatial. 

nightlife regulation, alcohol regulation och cultural regeneration. Vidare 
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litteratursökning har även till stor del gjorts genom att följa upp intressanta referenser i 

artiklar och böcker som stötts på under litteratursökningen och visat sig ha stor relevans 

för studien (Crim 2008; Bavington 2010; Chatterton & Hollands 2006; Roberts & 

Aldridge 2012). Relaterad forskning från dessa centrala källor har även sökts framåt i 

tiden genom att använda funktionen cited by, i Google schoolar. De använda sökorden 

och sökmetoderna, samt huvudargumenten i de genomlästa artiklarna har nedtecknats i 

Excel, i syfte att på detta vis kunna återges och därmed ge transparens om hur 

litteraturstudien är gjord. Samtidigt ha detta förfarande underlättat mina egna 

tillbakablickar på litteraturen i slutet av arbetet med uppsatsen (Dixon-Woods et al 

2006).  

 

Förutom litteratursökningen gjordes även en sökning efter tidningsartiklar i 

mediearkivet som finns tillgänglig genom universitets webbplats. I detta fall gjordes 

sökningen med hjälp av ordkombinationerna; Stockholm nattliv, Nattklubb Stockholm. 

Sökningen avgränsades till den senaste tioårsperioden. Sökningen gjordes i syfte att 

spana efter intressanta uppslag samt att få en övergripande förståelse för studieobjekten 

(Dalen 2008:29). Sökning efter tidningsartiklar och annat material har även gjorts 

genom Google där jag varit mer specifik i sökningen och bland annat genomfört 

bakgrundsarbete till de intervjuer som genomförts med nattklubbsägare samt sökt efter 

myndighetsdokument. 

2.2 Intervjuer 
Den primära metoden i vilken insamling av data tagit form är semistrukturerade 

expertintervjuer med politiker och tjänstemän från Stockholm stad samt med 

nattklubbs-ägare och arrangörer. Intervjuerna har kontinuerligt gjorts under hela 

insamlingsperioden och har fungerat både som en möjlighet att orientera mig inom 

ämnet samt till att samla in och validera tidigare insamlade resultat. Sammanlagt har 

tjugo intervjuer genomförts med de några av huvudaktörer som skapat och skapar den 

geografiska spridningen av nattlivet, då de både producerar, reglerar och tar del av de 

positiva och negativa aspekterna som nattlivet innebär. Intervjuerna var till största del 

semistrukturerade. Då uppsatsen var av explorativ natur utan egentligt färdiga 

hypoteser, var semistrukturerade intervjuer nödvändiga för att komma åt poänger, som 

de involverade respondenterna ansåg vara de viktigaste. En stor del av frågorna lämnade 

därför öppningar för oväntade resultatet, vilket bidragit till att hålla studien nyanserad 

och väga in aspekter som vid första anblick inte uppfattats som viktiga (Bryman 

2015:479,487). En annan del av intervjuerna bestod av uppföljning av svar från tidigare 

intervjuer. Detta förfarande syftade till att skapa en högre validitet för studiens resultat. 

Detta då flera av varandra oberoende källor ger liknande resultat (Spencer et al 2014: 

313). Intervjuerna har både skett på plats och genom telefon. Vid intervju på plats har 

inspelning skett, men inte vid telefonsamtal. Då har istället minnes-anteckningar 

noterats. Detta medför att det blir svårare att gå tillbaka till tidigare insamlat material 

och att viktiga saker kan glömmas bort. För att i största möjlig mån motverka dessa 

negativa aspekter , har informationen som framkommit i intervjun nedtecknats direkt 

efter att intervjun genomförts. 

 

När intervjun skett per telefon har detta gjorts utav främst två anledningar. Den första 

anledningen var att intervjun förväntas vara kort, vilket varit fallet med några av de 

handläggare som ansvarade för förberedningen av remisserna på stadsdelsnämnderna. 
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Vid dessa fall hade de intervjuer som redan gjorts med handläggare på andra 

stadsdelsnämnder gett mig tillräcklig förståelse för deras ansvar- och arbetsområde och 

bedömningsgrunder kopplat till remisser. Frågorna behövde därför enbart koncentreras 

på den specifika situationen i respektive stadsdel. Den andra anledningen till att 

telefonintervjuer gjordes, var tidsbrist/svårighet att boka in tid, hos respondenten, vilket 

var fallet med många nattklubbsägare som hade ett pressat tidschema. För att spara tid 

bestämdes att intervjun därför skulle göras per telefon. 

 

I inledningen av uppsatsen genomfördes två orienteringsintervjuer med en före detta 

krogpolis samt en representant för Stockholm Visitors board. Intervjuerna hade dels till 

syfte att få en övergripande bild av hur nattlivet utvecklats under tidsperioden, utefter 

respektive myndighets synvinkel, men också till att sätta mig in förekomsten av 

samverkan mellan olika aktörer som styr, reglerar, producerar och drar nytta av 

nattlivet.  

 

Intervjuer har genomförts med två politiker. Den första intervjun gjordes med 

ordförande för tillståndsutskottet. Då tillståndsutskottet fattar beslut om vilka 

verksamheter som får serveringstillstånd ansåg jag detta vara en nyckelperson i 

undersökningen. Den andra politikern var Borgarrådsekreterare i stadsbyggnadsfrågor. 

Respondenten valdes ut då han sitter nära stadens stadsbyggnads- och kulturborgarråd, 

som jag från andra intervjuer samt tidningsartiklar förstått vara en politiker som är 

involverad i nattlivsutveckling.  Då jag bedömde att det skulle bli svårt att få till en 

intervju med borgarrådet själv, beslutades istället att ha intervjun med  

borgarrådssekreteraren. 

Intervjuer har även skett med de tjänstepersoner som handlägger ansökningar om 

serveringstillstånd, Alla de olika handläggarna vid stadens remissinstanser har här 

intervjuats vilka består av miljöförvaltning, polis och handläggare i de 

stadsdelsnämnder där nattlivet primärt är lokaliserat. Dessa stadsdelsnämnder återfinns i 

innerstaden och i de södra närförorterna. Vid dessa intervjuer var dels syftet att skapa en 

förståelse för hur den politiska inställningen till nattlivet sett ut och förändrats men till 

största del att få förståelse för regleringen av nattlivet. Den stora skillnaden gentemot 

politikerna är att handläggarna i sitt arbete till största grad utgår från lagar och riktlinjer 

och inte politisk ideologi. Då jag själv inte är bevandrad inom det juridiska fältet 

koncentrerades en stor del av intervjuerna därför till att förstå procedurer och hur lagar 

tolkas. För att ytterligare vara säker på att jag tolkat lagarna och dess tillämpning rätt 

har jag ställt kontrollfrågor till en före detta jurist som arbetat på kommunförbundet för 

att klargöra vissa osäkerheter i min tolkning. 

Sex intervjuer har också genomförts med olika aktörer inom nattlivsbranschen, där de 

flesta varit nattklubbsägare. Urvalet av nattklubbsägare var till en början baserat på 

bestämda kriterier, att de under den studerade perioden hade etablerat 

nattklubbsverksamhet vid nya lokaliseringar (Ritchie et al 2014:126; Dalen 2008: 58). 

Efter att det visat sig att det var väldigt svårt att få till intervjuer med många 

nattklubbsägare, beslutades senare att utöka urvalskriterierna till att även innefatta 

personer som drev nattklubbverksamhet men inte etablerat verksamhet vid nya 

lokaliseringar. Dessa informanter har genom kännedom om branschen också stor 

förståelse till hur resonemang går vid lokaliseringsval, och hur olika lokaliseringar 

skapar skilda förutsättningar för nattklubbsverksamheten (Dalen 2008: 59). 
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Intervjuerna med nattklubbsägare, politiker och handläggare vid reglerande 

myndigheter har skett över lopp. Detta var inget planerat utan var beroende på när 

respondenterna hade möjlighet. Det har dock visat sig positivt då jag tagit med mig 

lärdomar och ny information från den ena gruppen till nästa intervju. Särskilt bra har det 

varit att skifta mellan nattklubbsägare och myndighetspersoner såsom polisen, då de 

ibland haft skilda utgångspunkter kring olika teman. Från intervjuer med handläggare i 

stadsdelsnämnderna hämtas relativt lite av uppsatsens empiri, intervjuerna har dock 

bidragit med mycket, då det gett ett lokalt perspektiv om hur utveckling sett ut under 

tioårsperioden. Regelverket och procedurförfarandet vid tillsyn och ansökningar om nya 

serveringstillstånd är omfattande. Här har intervjuer med handläggare vid 

stadsdelsnämnderna varit till stor hjälp för min orientering. 

2.3 Skrivet material 

Det empiriska materialet består även av myndighetsdokument såsom tjänsteutlåtanden, 

remisser för serveringstillstånd och visionsdokument som är författade av Stockholms 

stad. Stadens Visionsdokument är i sammanhanget, särskilt viktiga att väga in då de är 

skapade i syfte att vara styrande för all verksamhet inom staden (Borén 2013). Även här 

har myndighetsdokument fungerat både som en källa i sig självt, men även som ett 

hjälpmedel för framtida materialinsamling.  

Förutom detta har sökningar gjorts på webbplatsen Thatsup.se som listat flertalet av 

stadens nattklubbar och barer. På webbsajten ingår också en kortare beskrivning av 

kundgruppen och musikstilen på de olika ställena, samt recensioner av besökare ( Invise 

2016). Till detta tillkommer även sökningar på stadens besökssajt (Stockholm visitors 

board 2016). Detta har tjänat till att få en förståelse för hur staden drar nytta av nattlivet 

samt hur det beskrivs och marknadsförs. Metoden har använts av andra som velat 

studera relationen mellan stadens marknadsföring och nattlivet (Crivello 2011; 

Bavington 2010). 

2.4 Bearbetning av insamlat material 

Bearbetning och analys av insamlat material har skett kontinuerligt sedan inledning av 

sökandet efter tidningsartiklar och de första intervjuerna. Den valda 

analyseringsmetoden är tematisk analys. Metoden går ut på att leta efter mönster och 

tydliga förekomster av vissa ämnen inom det insamlade materialet. Den tematiska 

analysen har fördelen att den går att applicera till många olika slags undersökningar 

med olika teoretiska strukturer (Spencer et al 2014: 271). Analysering skedde genom 

genomläsning av transkriberade intervjuer, tidningsartiklar och myndighetsdokument 

där jag på en övergripande nivå avsåg att koppla datan till studiens frågeställningar. 

Därefter skedde en ytterligare uppdelning i olika mindre teman som även kunde kopplas 

ihop med tidigare forskning och teori. Struktureringen av dessa underteman skedde 

genom anteckningar och färgkodning (Spencer et al 2014: 303-319 ).    

Bearbetning och analyseringsprocess av har även skett genom att bolla idéer och tankar 

med de personer i min bekantskapskrets som är frekventa nyttjare av stadens 

nattklubbar. Detta har hjälpt mig mycket i att förstå de förändringar som skett utefter ett 

konsumtionsmönster, samt att kunna avgränsa nattlivsdistrikten på de kartor som 

studien innehåller. En viss materialinsamling har även skett på plats ute i 
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Stockholmsnatten då jag under informella samtal med bar- och nattklubbskunder 

diskuterat Stockholms nattliv. 

2.5 Kvantitativt material 

Studien innehåller även kvantitativa inslag. Statistik har hämtats ut från 

tillståndsenheten över stadens serveringstillstånd 2006 och 2016 (Tillståndsenheten, 

Stockholm stad 2016). Statistiken har dels använts för att få förståelse för hur 

nattlivsbranschen utvecklats överlag under tidsperioden men framförallt för att illustrera 

de kartor som finns inkluderade i uppsatsens empiri. I statistiken fanns uppgifter om 

serveringsställets serveringstider, adress, om de har serveringstillstånd för allmänhet 

eller slutet sällskap, samt vilket bolag de ägs av. Efter att avgränsning gjorts användes 

adressuppgifterna för att skapa jämförande kartor mellan de båda tidpunkterna, där varje 

enskilt serveringstillstånd placerats ut manuellt genom sökning på Google maps. Kartor 

har hämtats hem från Länsstyrelsens webbplats (Länsstyrelsen i Stockholms län 2016). 

Anledningen till att dessa kartor användes var att de erbjöd en bra skala för att visa 

nattlivets utbredning, men också att varje byggnad var uppdelad efter verksamhet, 

bostad, kontor, industri samt offentlig verksamhet. Dessa uppgifter möjliggjorde en 

karta som tydligt illustrerar hur närheten till bostäder styrt nattlivets lokalisering. Det 

använda illustreringsprogrammet för kartor har varit Photoshop. I programmet kunde 

jag ändra färgskalan på kartan från färg till svartvit, och särskild markera enbart 

bostäderna och nattlivsverksamheter i färg. 

Det huvudsakliga motivet bakom att använda mig av både kvalitativa och kvantitativa 

metoder, var att understödja de geografiska argument som finns i det kvalitativa 

materialet, genom så kallad triangulering. Med triangulering åsyftas den styrka som ges 

till studiens validitet, då det kan stödjas både genom kvantitativa och kvalitativa resultat 

(Ritchie & Ornston 2014:41; Bryman 2015: 635-649). Med tanke på det geografiska 

temat som genomsyrar studien, var det också nödvändigt att ge läsaren en tydlig 

överblick över staden och nattlivets geografi. Vid flera episoder av uppsatsen refereras 

till geografiska platser, distrikt och de förändringar som skett på platserna. Genom att i 

inledningen av empirin kunna ge läsaren en översikt över stadens nattliv och dess 

utveckling underlättas på ett tydligt sätt förståelsen för den resterande delen av empirin 

(Bryman 2015: 635-649).  

2.6 Etiska frågor 

I min forskningsstudie har jag använt mig av intervjuer med myndighetspersoner och 

nattklubbsägare. Att arbeta med människor i forskningen ställer krav på en rad olika 

etiska överväganden, varav information om forskningens syfte och användning är av 

vikt. Detta har gjorts i samband med att kontakt tagits med respondenterna. Däremot har 

frågan om anonymitet visat sig vara svår att hantera, vilket jag i texten nedan kommer 

diskutera vidare (Gustafsson et al 2011).  

Anonymitet kommer inte fullt ut kunna garanteras för flera av respondenterna, Detta 

gäller både respondenter från myndigheter men även nattklubbsägare. Då uppsatsen har 

ett geografiskt fokus är det relevant att hänvisa till nattklubbarnas rumsliga positioner 

vilket försvårar fullständig anonymisering. En annan försvårande omständighet i 

sammanhanget, är att nattklubbsbranschen i Stockholm innehåller ett begränsat antal 

aktörer. För en insatt person kan det vara möjligt att komma fram till vem som sagt vad 
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utifrån omständigheter som nämns i empirin. Vissa har påtalat att nattklubbsägare är en 

grupp med hög socioekonomisk status och därför inte behöver skyddas bakom 

anonymitet. Dock är nattklubbsverksamheten beroende av att ha en god relation med 

stadens reglerade myndigheter. 

De andra grupperna som har intervjuats är politiker och tjänstemän. I detta sammanhang anser 

jag det vara viktigt att hänvisa till titel och myndighet för att öka läsarens förståelse av texten. 

Därför går det inte heller att erbjuda full anonymitet för dessa berörda. Med detta sagt anser jag 

att frågan om anonymitet även kan komma i direkt konflikt med kraven på en vetenskaplig 

forskning. Förutom svårigheten att framföra ett forskningsargument utan att på något sätt rubba 

anonymiteten, skulle det bli svårt för läsaren att bedöma validiteten samt replikbarheten i 

studien om inte forskaren redovisar titlar hos respondenterna (Frankfort- Nachmias & Nachmias 

2008).  

Respondenterna är informerade om svårigheten att få full anonymitet innan intervjun ägt rum. 

Vid de tillfällen då nattklubbsägarna sagt något som kan försämra deras relation med 

myndigheter refereras enbart till en nattklubbsägare säger emedan det annars finns risk för att 

det med hjälp av andra källhänvisningar skulle gå att identifiera nattklubbens rumsliga position. 

För att minimera risken för eventuella obehag för respondenten har jag också valt att skicka 

tillbaka direkta citat och den text som baserar sig på respondenten som källa. Detta undanröjer 

risken för feltolkningar. Respondenten får också möjlighet att avgöra om hen verkligen kan stå 

för sina egna uttalanden och påståenden. Att göra detta är också positivt för uppsatsens kvalité 

överlag, då det minskar risken för missförstånd och tolkningsfel av forskaren.  

2.7 Metod & Källkritik 
Det kan anföras att jag själv skulle ha ett bias då åldern och inställning till nattliv är tätt 

sammankopplade. Detta har även tagits upp som ett bias i andra studier fast åt motsatt håll 

(Roberts & Eldrige 2009) I egenskap av att vara en relativt ung person som i närtid upplevt 

nattlivets fördelar, hade jag som utgångspunkt en generellt positiv syn på nattlivet och har 

många gånger tyckt det varit synd att Stockholm inte haft samma nattliv som andra storstäder. 

Jag har aldrig heller någonsin bott i ett nattlivsdistrikt och tagit del av dess negativa aspekter. 

Med detta sagt så har litteratursökningen och intervjuer med kontaktpersoner gett mig en ökad 

förståelse för de inbyggda dilemman som regleringen av nattlivet innebär för staden.  

Crim (2008) konstaterar att nattklubbsägare är en särskilt svårnådd grupp. Jag konstaterar att jag 

av min egen materialinsamling kan dra samma slutsatser. I de flesta fall finns inte 

nattklubbsägarens telefonnummer att tillgå. Vid kontakt med verksamheten hänvisas till att 

maila. Av de mail som jag skickat har svarsfrekvensen varit noll. När telefonkontakt tagits med 

nattklubbsägare har resultaten varit något bättre, men även här upplever jag att de ofta saknar tid 

eller intresse av att delta. Detta har i slutändan lett till förluster i tid och energi men även till ett 

mindre urval av respondenter än jag hoppats på. Med detta sagt har de intervjuer som 

genomförts med representanter för nattlivsbranschen, varit väldigt givande och tillsammans 

med understöd från tidigare forskning bidragit till att jag kunnat dra generella slutsatser. 

Materialet från intervjuerna med nattklubbsägare, har till viss del kompenseras del genom 

tidningsartiklar. Nackdelen med att använda sig av tidningsartiklar är enligt min mening att de 

tenderar att raljera över och använda sig överdrivna stereotyper till olika målgrupper av 

nattklubbsbesökare. Detta har vägts in och kommenterats i empirin, där syftet varit att illustrera 

den allmänna bilden av nattlivsdistriktet och kundgrupper snarare än att presentera en objektiv 

sanning. 



14 

 

Enligt (Ritchie & Ornston 2014: 42) är det vid blandade metoder relevant att fundera över 

vilken av metoderna som ska användas först.  Vid uthämtning av statistik från tillståndsenheten 

har deras datasystem tydligt varit problematiskt varvid det varit svårt att göra vissa sökningar. 

Detta har medfört att en osäkerhet om hur jag ska utforma kartorna och de har blivit klara långt 

in i studieprocessen. Hade kartorna varit gjorda innan intervjuerna hade dessa kunnat användas 

som ett redskap vid intervjuer. Liknande metoder har använts av Crivello (2011) och skulle 

förmodligen bidragit till ett bättre resultat. 

3. Teori 
Teorin inleds med att beskriva stadens förhållningssätt till nattliv ur en historisk kontext 

som sedermera kommer att mynna ut i en sammankoppling mellan städers satsning på 

nattliv som en ambition för att dra till sig investeringar och skapa tillväxt. I 

nästkommande avsnitt argumenteras för varför ett geografiskt perspektiv med hänsyn 

till nattlivets lokalisering är viktigt för den forskning som behandlar stadens 

förhållningssätt till nattlivet. Detta följs av ett avsnitt där tidigare lokaliseringsteori för 

nattlivsverksamheter presenteras. Mycket av den tidigare nattlivsforskningen är gjord i 

Storbritannien där en stor expansion har skett av nattlivet. Detta förklarar varför 

Storbritannien återkommande kommer användas som exempel genom 

teorigenomgången. Med hänsyn till detta försöker jag i den mån det är möjligt även dra 

till jämförelser till situationen i Sverige, där jag pekar på likheter och skillnader 

gentemot utvecklingen i Storbritannien.  

3.1 Städers förhållningssätt till nattliv från då till nu  
Genom alla tider har livet på natten varit skilt från dagen genom biologiska 

grundförutsättningar, praktiska begränsningar och sociala föreställningar. Människans 

biologiska klocka säger åt oss att sova på natten samtidigt som arbete generellt sett är mera 

praktiskt att genomföra i dagsljus (Body-Gentrot 2012). Så länge städer har funnits har dess 

myndigheter genom olika åtgärder förhindrat dess invånare att vara ute på natten med motivet 

att behålla social kontroll över befolkningen. Ett utegångsförbud på natten har historiskt varit en 

vanlig metod för att hålla stadens invånare i schack och förekommer fortfarande i en del av 

världens städer (Roberts & Eldridge 2009).  

Industrialiseringen och introduktionen av elektricitet utgör ett paradigmskifte i förhållandet 

mellan staden och natten. Många arbeten kunde nu utföras under den mörka delen av dygnet. 

Människor kunde också i större utsträckning använda sig av stadens utbud under kvällar och 

nätter. Aktiviteten i staden har därefter förskjutits längre och längre in på natten (Robers & 

Eldridge 2009). Skapandet av en stad som lever under dygnet 24 timmar har konceptualiserats 

som den sista utposten för staden och civilisationen (Bianchini, 1995). Fortfarande finns dock 

begränsningar som hör ihop med vår natur. Människor med nattarbeten löper enligt flera studier 

större risk för att drabbas av hälsoproblem som kroniska sjukdomar och depression (Body-

Gentrot 2012). 

Hur natten används och vad den förknippas med skiljer sig åt mellan olika platser, 

kulturer och tidpunkter (Body-Gendrot 2012). En stor skillnad går att se i dygnsrytm 

mellan kulturer i södra och norra Europa, där sydeuropéer i högre utsträckning är vakna 

och frekventerar städerna sent in på natten (Tan & Klaasen 2007). I västvärlden i stort 

och i Nordeuropa i synnerhet är nattlivet starkt sammankopplat med konsumtion av 

alkohol (Roberts & Eldridge 2009: 28). Den traditionella dryckeskulturen skiljer sig 
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också åt mellan regioner, där sydeuropéer är kända för att dricka alkohol i samband med 

måltider under veckorna medan alkoholkonsumtionen i länder som Storbritannien i 

större utsträckning förknippas med att supa sig full under veckosluten (Ibid) (Twigg & 

Moon 2013). En sådan form av berusningsdrickande förknippas också med Sverige.  

Dock kan bilden behöva problematiseras då alkoholkonsumtionen gått upp och ner 

historiskt. Under senare år har även berusningsdrickande blivit alltmer förekommande 

bland ungdomar i länder vid Medelhavet (Roberts & Eldridge 2009). Idealbilden i 

Storbritannien har dock vid satsningar på en nattekonomi varit att kontinentalisera 

nattlivet, att skapa samma gemytliga atmosfär som återfinns i städer i Sydeuropa där 

människor i blandade åldrar på ett civiliserat sätt frekventerar stadens gator och skapar 

trygghet på natten. Satsningen har dock slagit fel då nattlivsdistrikten istället har fyllts 

av kraftigt berusade ungdomar, vilket skrämt bort äldre och barnfamiljer. Flera forskare 

pekar här på att konceptet med en nattekonomi inte appliceras på samma sätt i 

Storbritannien på grund av bristen på nattöppna verksamheter som inte är inriktade på 

att sälja alkohol (Roberts & Eldridge 2009; Shaw 2010; Chatterton & Hollands 2002).  

Parkin (1998) menar att reglering av alkoholkonsumtion går att ses som en avvägning 

mellan individuell frihet, kontra hälsa och säkerhet för invånarna. I Sverige har det 

historiskt funnits ett stort stöd hos befolkningen för att staten tar ansvar för att begränsa 

alkoholkonsumtionen hos invånarna (Hemström 2002). Den hårda regleringen går 

tillbaka till 1800-talets massalkoholism och uppkomsten av den svenska 

nykterhetsrörelsen (Andersson 2008).  En uppfattad folklig opinion och externt 

institutionellt tryck har tillsammans lett till att regleringen av alkoholkonsumtion under 

de senaste årtiondena gradvis liberaliserats i de nordiska länderna (Giesbrecht 1999). 

Liknande liberaliseringar har skett i många andra länder. I relation till uppsatsens fokus 

på det sena nattlivet, går stora liberaliseringar i flera länder att se i det regelverk som 

styr nattlivsverksamheters serveringstider av alkohol (Roberts 2006; Van Liempt et al 

2015) .  

Sedan början av nittiotalet märks i allt fler länder runt om i världen, en påtagligt 

förändrad och mer positiv föreställning bland politiker och planerare om att nattlivet gör 

staden mer attraktiv för människorna. Nattlivet vitaliserar tidigare nedgångna stadsdelar 

och skapar nya investeringar i innerstaden (Shaw 2010; van Liempt 2015). Konceptet 

hämtar argument ifrån (Jacobs 1961) tankegods om vad som skapar en attraktiv stad, 

där nattlivet bidrar till att staden blir levande under fler av dygnets timmar. I satsningen 

på att skapa en levande stadskärna ingår förutom en satsning på nattlivet även en 

stadsbyggnadsstrategi som syftar på att återskapa en funktionsblandad och tät 

stadsbygd, med en blandning av bostäder och verksamheter, också detta i syfte att skapa 

liv och attraktivitet i staden. Satsningen på en funktionsblandad stad och en utbyggnad 

av nattliv har emellertid bidragit till ökade konflikter mellan verksamheter, där 

innerstadsinvånare alltmer kommit att störas av det utökade nattlivet (Robers & 

Eldridge 2009). Den positiva synen på hur nattlivet ska kunna bidra till staden, baseras 

även på Bianchini´s (1995) argument. Han menar att satsningen på nattlivet bidrar till 

att den ekonomiska aktiviteten kan utökas över dygnets timmar och understödja handel 

som verkar längre in på kvällen. I samma anda menar Lovatt & O'Connor (1995) att 

natten var en outnyttjad resurs, som städer borde utnyttja istället för att reglera bort. 

Modellen som senare kom att appliceras i Storbritannien, var inspirerad av städer som 

Barcelona som ansågs ha en livfull nattekonomi (van Liempt et al 2015). På senare år 

har argumentet hämtat näring från Florida´s (2002) tankar om den kreativa klassen och 
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dess påverkan på att driva ekonomisk tillväxt. Genom att skapa så kallade ”kulturella 

miljöer” kan mötesplatser för dessa människors tillhandahållas vilket sägs skapa utbyte 

av idéer och nya samarbeten. Tanken är även att den kreativa klassen ska lockas till 

staden, vilket i sin tur förväntas leda till en ökad tillväxt inom kreativa näringar. Ett 

annat argument för att understödja nattlivsbranschen har varit att marknadsföra staden 

för att locka till sig turister, vilka noteras på många håll i världen (Crivello 2011; Eder 

& Öz 2015; van Liempt et al 2015). Värt att påtala för läsararen är alla dessa argument 

inte är frånkopplade varandra utan att en satsning på en utökning av serveringstillstånd 

för försäljning av alkohol och förlängda serveringstider kan motiverats utefter alla dessa 

förmodade goda egenskaper i kombination. Där en tyngdpunkt läggs på ett eller annat 

argument vid olika tidpunkter och platser.  

 

Forskningen är enig i att alla dessa argument i slutändan baseras på en strategi med 

huvudsakligt syfte att dra till sig ekonomiska investeringar till staden (van Liempt et al 

2015; Shaw 2010; Hae 2011; Roberts 2006) med flera. Strategin sammankopplas av 

forskare med myndigheternas övergång från manageralism till entreprenöralism, där 

målet inte längre enbart är att fördela den ekonomiska utvecklingen utan snarare att dra 

till sig och skapa nya investeringar (Shaw 2010; van Liempt 2015; Roberts & Eldridge 

2009). Detta är i sin tur baserat på en retorik som syftar till att staden måste anpassas till 

det alltmer rörliga globala kapitalet, där städerna är försatta i en ständig tävling mellan 

varandra om att dra till sig investeringar och tillväxt, vilket iakttogs av (Harvey 1989). 

 

Harvey´s (1989) tankar om skiftet från den manageraralistiska till det 

entreprenöralistiska förhållningsättet utgör i sammanhanget en bra grund för att sätta 

förhållandena i Sverige och Stockholm i ett större perspektiv. Detta då svenska 

kommuner fortfarande har en ambition om att leverera välfärd samtidigt som de är 

involverade i aktiviteter som är associerade med urban entreprenöralism (Dannestam 

2004). Dannestam (2004) menar att skiftet från manageralism till entreprönalism inte är 

en process som skett utan snarare är något som sker, där vissa länder och städer 

anammat förhållningssättet mer än andra. Harvey (1989) menar även att de 

entreprenöralistiska strategierna är sammankopplade med ändrade villkor för ekonomin 

som övergått från en fordistisk produktion till att bli mer flexibel och 

konsumtionsorienterad. Detta sätts i sin tur i sammanhang med den avindustrialisering 

som skett i många västerländska städer sedan början av 70-talet. För en mer detaljerad 

beskrivning läs till exempel (Scott 1988; Dicken 2007). Det var också i tidigare 

industristäder i Storbritannien såsom Newcastle och Manchester där satsningen på 

nattlivexpansion praktiserades först (Roberts 2006). I Stockholm manifesteras inte 

övergången från produktion till konsumtion lika tydligt som i andra mer 

industriinriktade städer. Detta då Stockholm redan innan oljekrisen på 70-talet hade en 

diversifierad och tjänstinriktad ekonomi (Hermelin 2010). Satsningen på en 

nattlivsexpansion har dock inte enbart praktiserats i städer som sett en omvälvande 

nedgång av industriverksamhet. Som exempel har det i städer såsom Istanbul och Turin 

gjorts myndighetsinitierade satsningar på en expansion av nattlivet under de senaste 

decennierna (Eder & Öz 2015; Crivello 2011)    

 

En väsentlig del i teoribildningen som behandlar den entreprenöralistiska staden och 

neoliberalismen pekar på att en decentralisering av makt och ansvar från staten till 

mindre administrativa enheter såsom städer, är en förutsättning för att staden ska kunna 
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agera entreprenöralistisk. Detta utgår ifrån argumentet om att tillväxt i den nya globala 

ekonomin skapas på stads- och regionnivå snarare än genom statliga ingripanden 

(Harvey, 1989). Ett exempel på en sådan decentralisering hämtad från forskningen om 

nattlivsexpansionen i Storbritannien visar på att detta skett. Detta då städer getts större 

makt i regleringen av nattlivsverksamheter (Roberts & Eldrigde 2009). Vidare 

involverar även den neoliberala ideologin företeelsen att myndigheter i allt större 

omfattning avreglerar marknaden i syfte att skapa tillväxt inom det egna territoriet.  I 

detta sammanhang utgör regleringen av nattlivsverksamheter till viss del ett 

motsägelsefullt exempel. Detta då regelverket på flera håll har liberaliserats i syfte att 

skapa fler serveringsställen med längre öppettider samtidigt som det skärpts angående 

andra punkter såsom krav på vakter och alkoholservering (Roberts & Eldrige 2009; 

;Chatterton & Hollands, 2002; van Liempt, 2015). Företeelsen har sin förklaring i att 

nattlivsexpansionen skapat negativa bieffekter såsom antisocialt beteende och höga tal 

av våldsbrott, vilka städerna känt sig tvungna att åtgärda (Robers & Eldridge 2009). 

Chatterton & Hollands (2006) argumenterar i detta sammanhang för att det i 

Storbritannien skapats konsensus mellan marknaden och staden i hur nattlivet skall 

utvecklas, där stora nöjeskedjor som vänder sig till välbärgade kundgrupper premierats 

genom reglering och alltmer kommit att dominera de centrala nöjesdistrikten. Samtidigt 

har alternativa och traditionella former av nattliv alltmer förpassats till stadens periferi. I 

detta sammanhang pekar Roberts & Eldridge (2009)  på den utveckling som skett i 

Storbritannien, där de ungdomar som på 90-talet frekventerade illegala ravefester 

numera går att hitta i jättediskotek drivna av globala nattlivskooperationer.   

  

I min egen undersökning har jag funnit att denna utveckling samt den geografiska 

lokaliseringen av nattlivet inte enbart går att härleda till allianser mellan staden och 

marknaden utan även till hög grad är en fråga om beteendemönster och skiftningar i 

fråga om vad stadens invånare efterfrågar för utbud. Värt att väga in i sammanhanget är 

därför att forskare också pekar på att expansionen av nattlivsverksamheter inte enbart 

går att sätta i samband med avregleringar utan även med en ökad efterfrågan (Roberts & 

Eldridge 2009). Den ökade efterfrågan är i sin tur påverkad av demografiska 

förändringar och förnyade levnadsmönster. Unga singlar har i takt med urbaniseringen 

sökt sig till staden vilket ökat efterfrågan på platser för social samvaro. En ökad andel 

studenter sätts också i samband med en tilltagande efterfrågan på barer och nattklubbar 

(Ibid). Irwin (1995) menar att det går att tala om en markant kulturell förändring i 

beteendemönster. Man kan tydligt se en förlängning av ungdomstiden in i 30-årsåldern 

såväl i inträdande i arbetslivet, familjebildning och familjestruktur vilket har tydlig 

påverkan på konsumtionsvanor och efterfrågan efter sociala mötesplatser.  

3.2 Vikten av ett geografiskt perspektiv på nattliv 

Inom forskningen har satsningen på nattlivet som ett redskap för den 

entreprenöralistiska staden kritiserats från flera håll (Crivello 2011; Chatterton & 

Hollands, 2006; Roberts, et al 2006; Eder & Öz 2015) med flera. I framförallt 

Storbritannien har satsningen kritiseras hårt av forskare som menar att den inte har 

skapat den attraktiva stad som varit utgångspunkten och ett av de ursprungliga 

huvudargumenten från stadens håll (Chatterton & Hollands 2002; Roberts, 2006). Detta 

då expansionen har lätt till bekymmer i form av stora ordnings- och bullerproblem i 

brittiska stadskärnor, som kommit att befolkas av kraftigt berusade ungdomar (Roberts 

et al, 2006; Roberts & Eldridge 2009). Roberts & Eldridge, (2009) argumenterar för att 
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denna expansion av nattliv har varit högst begränsad till specifika områden vilket lett till 

att förstärka sociala ojämlikheter. I linje med detta resonemang argumenterar Crivello 

(2011) för att understödjandet och framväxten av koncentrerade nattlivsdistrikt ökat på 

gapet mellan centrum och periferin i staden, i motsats till myndigheterna retorik om 

territoriell sammanhållning. I andra studier gjorda i New York och Berlin syns under 

senare år hur visa former av barer och klubbar med alternativ inriktning lokaliserat sig 

till tidigare nedgångna stadsdelar vilket gett upphov till nya nöjeskluster. Dessa har i sin 

tur fungerat som pionjärer för gentrifiering och blivit en del i stadens 

marknadsföringsstrategi (Hae 2011; Colomb 2012). I fallet med New York 

argumenterar Hae (2011) för att strategin går att ses som politik både för och mot 

nattliv. Detta då nattklubbarna efter att stadsdelen blivit gentrifierad reglerats bort efter 

protester från den nya välbärgade befolkningen. Colomb (2012) pekar i sin tur på att 

”omfamnandet” av de alternativa nattlivsverksamheterna ifrån myndighetshåll i själva 

verket riskerar att ta död på den inneboende kreativiteten och det andrum som det 

innebär i kontrast till den kommersialiserade staden.  

 

Gemensamt för alla dessa kritiska studier är att problematiken förutom att kopplas ihop 

med stadens understödjande roll av nattlivsexpansioner , även går att se ur ett 

geografiskt perspektiv där reglering/avreglering i kombination med politisk ideologi 

skapat oönskade bieffekter. Den täta koncentrationen av barer och nattklubbar i ett 

nattlivskluster skapar problem såsom fylleri, våldsbrott och otrygghet.  Om 

nattlivsklustret dessutom är lokaliserat i närhet av bostäder skapas oönskade störningar. 

Emedan användandet av det alternativa nattlivet i syfte att vitalisera stadsdelar 

omformar staden i sig själv. Detta då det skapar tryck för investeringar samt förändrar 

den socioekonomiska sammansättningen i stadsdelar och skapar borträngningseffekter. 

Två studier har tidigare gjorts som på ett tydligt sätt kopplar ihop stadens geografi med 

stadens entreprenöralistiska strategier. I den första studien vilken är gjord av Chatterton 

& Hollands (2002) behandlas lokaliseringen av nattlivsverksamheter i brittiska 

stadskärnor där dessa karteras utifrån de tre kategorierna mainstream, residual och 

alternative. Denna kategorisering är något som jag kommer återkomma till. I 

undersökningen ges dock inget svar på hur nattlivsdistriktet uppkommit till att börja 

med (Chatterton & Hollands 2002).  I den andra studien vilken är gjord av Crivello 

(2011) karteras Turins nattliv utefter samma matris och där konstateras i likhet med 

Chatterton & Hollands (2002) att nattlivet kommit att centraliseras samt kommit att 

domineras av verksamheter som vänder sig till en köpstark kundgrupp (Crivello 2011). I 

studien sammankopplas stadens marknadsföring och vitaliseringar av vissa distrikt som 

en förklarande bakgrund till varför de uppkommit och alltmer kommit att dominera 

Turins nattliv. Vid intervjuer med branschen framkommer att de valt sin lokalisering då 

nattlivsdistriktet varit på uppgång samt att området passat väl in i deras 

marknadsföringsprofil. Undersökningen behandlar däremot inte huruvida stadens 

reglering haft betydelse för nattlivsverksamhetens val av lokalisering (Ibid).  

Teoribildningen om den entreprönalistiska staden inkluderar även en förskjutning av 

makt från myndigheter till marknaden (Harvey 1989).  Det är därför förvånande att inte 

nattlivets lokaliseringspreferenser studerats närmare med hänsyn till den geografiska 

bundna problematik som tidigare tagits upp.  

 

Av min litteraturundersökning framgår att endast en studie gjorts tidigare, som tydligt 

kopplar ihop reglering och lokaliseringspreferenser för nattlivsverksamheter (Crim 
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2008). Denna studie har även gjort anspråk på att skapa en övergripande 

lokaliseringsteori för nattklubbar. Undersökningen är gjord genom intervjuer och 

kartering av nattklubbar på Manhattan, New York. I studien visas hur reglering med 

hänsyn till byggnadsbestånd är en betydande faktor, då nattlivsverksamheter till 

exempel inte kan lokalisera sig för nära bostäder. I studien visas också hur 

nattlivsverksamheter är beroende av närhet till varandra. Genom att använda mig av 

samma förfaringsätt som gjorts av (Crim 2008) och i min egen undersökning 

sammankoppla detta med stadens politiska ideologi ämnar denna undersökning bringa 

klarhet i hur den geografiska lokaliseringen av nattliv kan härledas till 

lokaliseringspreferenser av branschen, politiken eller regelverket, samt hur detta 

samspelar. Jag kommer därför använda mig av tidigare lokaliseringsteori om nattlivet, 

vilken syftar till att ge en djupare förståelse till varför nattlivet lokaliserar sig där de gör.  

3.3 Nattens geografi- lokaliseringsteori 
I detta avsnitt sammanfattas tidigare lokaliseringsteori om nattliv. I sin undersökning 

identifierar Crim (2008) reglering, byggnadsbestånd och närhet till andra verksamheter 

som de tre viktigaste faktorerna bakom nattlivets lokaliseringsmönster. I faktorn 

byggnadsbestånd inkluderas hyra, hyresvärd och lokal. Inom faktorn närhet till andra 

verksamheter inkluderas främst närhet till komplimenterande verksamheter och till 

kunder. Då endast denna studie gjorts som tydligt försökt skapa en lokaliseringsteori, så 

är denna källa också den som används som huvudsaklig utgångspunkt i denna teoridel. 

Andra källor kommer också att inkluderas då dessa beskrivit nattlivets lokalisering 

utefter en eller flera aspekter. De inkluderade referenserna har dock inte primärt i 

studien försökt svara på varför nattlivsverksamheterna valt en sådan lokalisering.  

På en nationell skala syns i tidigare forskning, tre huvudsakliga habitat för större 

koncentrationer av nattliv. Dessa är stora urbana centrum, universitetsstäder samt 

turistorter (Mintel International Group Ltd 2002). Liknande mönster går att se i Sverige, 

då Stockholms kommun är en av de kommuner som har högst andel serveringstillstånd 

per invånare. Högst upp på listan hamnar turistorter som Borgholm, Visby och 

Strömstad (Fastighetsägarna 2016). 

Nattklubbar är vidare ofta lokaliserade vid ett regionalt center där kommunikationer möts och i 

den omgivande innerstaden i närhet till dess kommunikationsmot. Vidare konstateras att 

nattklubbar har ett stort upptagningsområde som är avhängigt av restiden för kunderna, vilket 

gör det till en regional planeringsfråga bland annat i fråga om försörjning av kollektivtrafik på 

natten. (Roberts & Eldridge 2009: 28). Detta är i linje med Christaller´s (1966) centralortsteori, 

där han menar att olika varor eller tjänster kräver olika stora marknadsområden för att vara 

lönsamma. De varor/tjänster som kräver stora marknadsområden är därför lokaliserade i 

centralorten i en region. 

3.3.1 Klusterbildning 

Crim, (2008) menar att precis som många andra verksamheter inom samma bransch så drar 

nattlivsverksamheter nytta av att ligga nära varandra. Särskilt fördelaktigt anses det vara att 

ligga nära distrikt med många barer och restauranger. Även att ligga i närhet av 

hotellverksamhet visas i undersökningen vara positivt. Då uppstår ett symbiotiskt förhållande 

mellan de olika verksamheterna som inverkar positivt sinsemellan. Tidigare kvantitativa studier 

över stadsdelar och dess verksamheter i USA har även visat att chansen för att hitta en nattklubb 
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är större i en stadsdel med mycket restauranger och barer (Hidalgo & Castañer 2015). Ett 

inbyggt dilemma i förhållande till reglering är att kvällsöppna restauranger har en större 

sannolikhet att vara belägna i ett område med boende då detta har ett större kundunderlag på 

kvällen. Arbetsplatsområden har i gengäld ett större kundunderlag under dagtid (Crim, 2008).  

Även om närliggande nattklubbar utgör potentiella konkurrenter om kunder är nyttan av 

att ligga nära varandra större än nackdelarna. Verksamheter i ett nattlivsdistrikt delar 

fottrafikanter vilket ger större möjlighet för spontana besök av kunden. Ur ett 

kundperspektiv är en hög täthet av nattklubbar fördelaktigt. Detta kan exemplifieras 

enligt följande resonemang; om ett sällskap åker till en nattklubb som ligger ensamt 

med lång resväg och inte kommer in av en eller annan anledning så kan det innebära att 

kvällen är slut. Befinner de sig däremot i ett nattlivsdistrikt kan de istället fortsätta till 

sitt andrahandsval (Crim 2008). 

En annan mer abstrakt fördel med nattlivskluster som tas upp i Crim (2008) , är den 

aura som skapas i nattlivskluster. Detta då nattklubbar och barer tillsammans skapar en 

stämning av förväntan och en plats som särskiljer sig från det vardagliga. Denna 

karnevaliska stämning har iakttagits inom sociologin där forskare menar att natten 

skapar egna regler och normer för människors beteende (Body-Gentrot 2012). 

Sjungande och glada människor hörs och syns. Samtidigt kan denna trivsamhet störas 

av människor med dåligt ölsinne och också visa sig i  ej önskvärda huliganfasoner 

(Roberts & Eldridge 2009). 

Ett kluster för alkoholförsäljning är därför inte att betrakta som andra sorts kluster av 

verksamheter. En hög täthet av nattklubbar och barer kan ge konsekvenser i form av 

höga tal av våldsbrott och bullerstörningar för omkringliggande bostäder och hotell 

(Roberts & Eldridge 2009:130; Goeij et al 2015). I Roberts (2006) studie över 

expansionen av nattlivsekonomin i brittiska stadskärnor, beskrivs hur nya 

nattlivsområden med syfte att skapa liv och en kreativ atmosfär, istället förvandlas till 

laglösa områden, med stor mängder våldsbrott, offentlig urinering, skadegörelse och en 

atmosfär av antisocialt beteende (Roberts, 2006).  

Forskningen pekar här mot att denna stämning samt täthet av gångtrafikanter är en 

större riskfaktor för våldsbrott än dåligt skötta verksamheter med överservering av 

alkohol. Problem uppstår ofta vid köer till taxibilar, eller nattöppna restauranger samt på 

trånga gator när många verksamheter stänger samtidigt (Roberts & Eldridge 2009: 129). 

Ett annat stort problem är att bilden av nattlivsområdet blir negativ bland befolkningen, 

vilket gör att medelålderspersoner, äldre och barnfamiljer inte längre vågar röra sig i 

stadsdelen. Detta återverkar i sin tur till att än mer förstärka synen på området som 

laglöst och frånkopplat från de normer som gäller dagtid. Konsekvensen av detta kan 

därför bli en negativ spiral med ökat antisocialt beteende (Roberts & Eldridge 2009: 

130). 

3.3.2 Lokalisering utanför kluster och uppkomsten av nya kluster 

I Crim (2008) beskrivs hur förutsättningen ändras för nattklubbsverksamheten så fort 

den lokaliserar sig utanför ett etablerat kluster. När nattklubben inte längre kan förlita 

sig på den gemensamma gångtrafiken i nattlivsområdet måste den istället nischa sig till 

att skapa något unikt som kan dra besökare. Nattklubbar som lokaliserar sig utanför 

kluster kan dra nytta av den låga hyran och därmed konkurrera med andra nattklubbar 

genom att vara större. Ett annat sätt att profilera sig i områden utanför kluster är att ha 
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större fokus på musik än på att vara en plats för allmänt socialt umgänge. 

Livespelningar av kända band och dj:s gör att kundgruppen kan tänka sig en längre 

resväg (Crim 2008). Detta är i linje med (von Thünen 1966) resonemang angående 

närheten till marknaden. Han menar att de verksamheter som är beroende av närheten 

till marknaden strävar efter att vara belägna så centralt som möjligt: Dessa har också en 

högre betalningsvilja för dessa lokaliseringar. De verksamheter som valt att lokalisera 

sig längre från marknaden är mindre känsliga för ökade avstånd, vilket gör att de har 

lägre betalningsvilja för centrala lägen (von Thünen 1966) 

 

Crim, (2008) menar att många nattlivskluster i New York gått igenom tre distinkta 

faser, från födsel till död. Uppkomsten av nya nattlivsdistrikt inleds med att en modig 

nattklubbsägare lokaliserar sig i ett nytt område där denne drar nytta av den låga 

lokalhyran och den mer avslappnade inställningen hos myndigheterna. I undersökning 

påminns han om och om igen om en ”speciell klass” av nattklubbsägare som fungerar 

som pionjärer för nya nattklubbsdistrikt. Sådana entreprenörer har tillräcklig anseende 

för att skapa det som även på svenska går under benämningen ”buzz” (Crim 2008: 37-

41).   

 

Efter att nattklubben ökat i popularitet och medieövervakning följer andra nattklubbar 

efter. Dessa drar nytta av gångtrafiken från den första nattklubben och de låga hyrorna. 

Kompletterande verksamheter som restauranger och barer följer strax efter. Vid denna 

tidpunkt tjänar de nattlivsverksamheter som finns i klustret bra med pengar. Men detta 

är egentligen början på klustrets kollaps. I takt med att området ökar i popularitet höjs 

hyrorna. Detta påverkar inte nödvändigtvis de redan etablerade nattlivsverksamheterna 

som har långa hyreskontrakt, men det gör det svårt för nya nattklubbar att etablera sig. 

De som trots de höga hyrorna väljer att etablera sig är nattlivsverksamheter som vänder 

sig till en betalningsstark kundgrupp. Det växande klustret skapar problem i form av 

buller för omkringliggande bostäder och regleringsåtgärder sätts in. När nästa 

hyresförhandling sker kan inte längre de ursprungliga klubbarna vara kvar utan 

lokaliserar sig i nya kluster (Crim 2008: 37-41).   

Kopplat till detta noterats hur nya nattlivskluster på senare år skapats i övergivna industrilokaler 

i innerstadens utkant då dessa har billiga hyror eller lågt anskaffningsvärde (Campo & Ryan 

2008). Detta fenomen noteras i flera städer. Problem uppstår dock ofta vid dessa platser 

eftersom de ofta berörs av andra nybyggnadsprojekt eller förnyelse av området i ett senare 

skede (Roberts & Eldridge 2009: 28) Gamla industrilokaler har visat sig särskilt lämpliga då de 

ofta har stora öppna ytor, som lämpar sig väl som dansgolv (Campo & Ryan 2008). Detta 

anknyter till Crim (2008), i vilken konstateras att lokalens beskaffenhet har visat sig vara en 

viktig faktor för nattklubbslokalisering. Nattklubbar kan vara ytkrävande verksamheter och är 

dessutom ofta känsliga för höga hyror (Crim 2008), En cyklisk trend avseende storlek på 

nattklubbar kan dock märkas i olika perioder. Stone, (1995) menar att det i ett längre 

tidsmässigt perspektiv, noteras stora förändringar i efterfrågan på nattklubbar. I vissa 

tidsperioder efterfrågas jättediskotek medan i andra tider gäller små, som man får förmoda mer 

intima nattklubbar. 

3.3.3 Marknadssegment och lokalisering 

Tidigare studier har visat att nattklubbar och barer ofta matchar smaken/stilen (eller den 

uppfattade stilen) hos befolkningen i området där de är lokaliserade. Exempel finns från 
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området TriBeca i New York, ett område känt för sina många konstnärer, där nattlivet 

och dess lokaler också haft en prägel av kultur och konst (Stone 1995).  Områden utan 

boende och till vilka kommunikationerna är goda, städers ”central business district” blir 

istället en mötesplats för invånare från hela staden. Ett sådant område är Midtown i New 

York, beläget på Manhattans mittre del. Sådana nattlivsområden brukar också vara mer 

bestående på grund av det goda läget vid knutpunkter för kommunikationer och ett 

lämpligt byggnadsbestånd. Här finns ofta enbart kontor och andra dagöppna 

verksamheter. Irritationer undviks eftersom inga boende finns som kan få sin nattsömn 

eller vila störd av ett livligt nöjesliv (Stone 1995).  

I Eder & Öz (2015) studie över Istanbuls nattliv beskrivs en hierarki av nattklubbar. 

Forskarna identifierar en viss grupp av nattklubbar som så kallade A-klubbar, vilket 

fortsättningsvis kommer användas som namn för denna kategori av klubbar. Dessa 

klubbar kännetecknas av exklusivitet, höga priser och marknadsförs bland annat genom 

att vara besöksmål för utländska och inhemska kändisar. I Istanbul är dessa nattklubbar 

grupperade till särskilt exklusiva nattklubbsdistrikt belägna vid Bosporens strand där 

distrikten även har varierande ställning i hierarkin. I Crim´s (2008) studie från New 

York visas också hur besök av kändisar används i marknadsföringsstrategin. 

Undersökningen visar att dessa nattklubbar till stor del varit lokaliserade i Midtown, ett 

centralt område med mycket kontor. Det finns dock exempel på att så kallade A-klubbar 

varit belägna ensamt långt ifrån de etablerade distrikten. Exempel på detta är den 

välkända nattklubben Studio 54.  

I Chatterton och Hollands (2002) undersökning över nattlivet i brittiska städer 

kategoriserar de nattlivsverksamheter enligt nedanstående matris. 

 

(Chatterton & Hollands 2002:100) 

I sin undersökning identifierar de tydliga lokaliseringsmönster för varje kategori där de 

menar att mainstream är lokaliserat till ett dominerande centrum, vilket är i linje med 

(Stone 1995; Crim, 2008). De argumenterar också för att de nattlivsverksamheter de 

kallar mainstream, alltmer kommit att dominera de brittiska stadskärnorna där en tydlig 

satsning gjorts för att stärka nattlivsekonomin i form av avregleringar. Det alternativa 

nattlivet har stängts ner eller fått lokaliseras till stadens utkanter då de nyetablerade 

mainstreamklubbarna kraftigt höjt hyror och fastighetspriser i deras tidigare område. 

Den tredje kategorin, vilken de kallar residual, syftar på nattlivssverksamheter som 
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främst tjänar kunder från det lokala grannskapet och syftar egentligen på klassiska 

engelska pubar. Dessa har också fått se sina hyror höjda av mainstreamnattlivet och 

finns endast kvar i den del av staden som inte utvecklats till nattlivskluster. De menar 

vidare att det går att se en tydlig publik nedgång i efterfrågan på dessa pubar. 

Under början av insamlingen gjordes en ansats till att använda (Chatterton & Hollands 

2002) matris där nattlivsverksamheter var tänkta att kategoriseras och karteras utefter de 

tre kategorierna. Tanken var att se om kategorierna även skulle kunna appliceras till 

lokaliseringspreferens i staden. Efter ett ganska kort tag framkom en hel del problematik 

med en sådan kategorisering. Dels finns det i stort sett inga ställen med tretillstånd som 

bara vänder sig till en lokal publik utan alla har kunder som kommer utifrån stadsdelen. 

Det finns också andra parametrar såsom ålderskategorier och åldersgränser vilket även 

det skapar hierarkier. Förutom detta ansåg jag att de A-klubbar som beskrivs av (Eder & 

Öz 2015) särskiljer sig från resterande mainstreamutbud och att kategorin därför blir 

väldigt missvisande. Ett och samma ställe kan exempelvis också skifta från att ena 

kvällen anordna en konsert för en smal publik, till att kvällen därpå vända sig till en 

mindre nischad kundgrupp. På grund av detta valde jag att istället beskriva varje 

nattlivsdistrikts utbud av nattlivsverksamheter istället för att kartera dem. 

I intervjuer med nattklubbsägare som lokaliserat sig i innerstadens utkant fick de 

kommentera matrisen och placera in sig själva. De pekade då på begränsningen av den 

och menade att deras egen verksamhet var en kombination av de tre kategorierna, då 

dels vände sig till en bred folklig publik, var kommersiellt drivna men samtidigt hade 

kreativa, kulturella inslag och rötter i alternativa musikformer (Respondent 6,10, 2016). 

Detta var en konsekvens av, att subkulturer och musikstilar som tidigare betraktades 

som alternativa blivit så populära att de kunnat kommersialiseras då de omfamnats av 

en stor publik (Respondent 10, 2016). Denna beskrivning är i sin tur i linje med Zukin´s 

(2010) Colomb´s (2012) och Hae´s (2011) iakttagelser från Berlin och New York där de 

argumenterar för att det ”alternativa” blivit så populärt att de skapat en bred marknad. 

Detta har resulterat i uppkomsten av kommersiella nattlivsverksamheter som imiterar 

formuttrycket som återfinns hos de tidigare alternativa nattklubbarna (Zukin 2010; Hae 

2011). Zukin (2010) argumenterar i sammanhanget för att detta är att betrakta som en 

gentrifiering av nattlivet. Colomb (2012) pekar dock på att det också finns exempel på 

alternativa verksamheter som genom popularitet naturligt övergått till att vända sig till 

en större kundgrupp. Med detta som bakgrund kommer jag fortsättningsvis använda 

begreppet semi-alternativa för att beskriva denna kategori av nattlivsverksamheter. 

3.3.4 Reglering  

Behovet av att reglera nattlivet finns i alla länder och städer men styrs genom skilda 

former. Stone (1995) Crim (2008) identifierar regleringssystem som en viktig 

påverkansfaktor för hur nattklubbar lokaliserar sig i staden. Detta är i sin tur kopplat till 

stadens struktur i frågan om fördelning av bostadsområden, kontorsverksamhet och 

industriverksamhet. Hur städer förhåller sig till dessa olika markanvändningsområden är 

dock olika i olika städer. Skillnader i regelverk kan också beröra vilka myndigheter som 

är involverade i regleringen samt vilken makt de har, hur tiderna regleras samt vilka 

ljudgränser som finns. Jämförelser kompliceras av att varje administrativ enhet i ett land 

har olika regelverk och sätt att hantera reglering (Roberts et al 2006). Nedan ska jag 

dock visa på några exempel på olika regleringssystem och dess konsekvenser för 

lokaliseringen av nattliv.  
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I USA används ett zoneringsystem där staden endast ger rätt till nattklubbar att etablera 

sig i vissa områden. Zoneringen kan senare ändras och förhindra att 

nattlivsverksamheter kan vara kvar (Crim 2008; Hae 2011). I Hae´s (2011) 

undersökning av nattlivets roll som motor för gentrifiering av tidigare nedgångna 

stadsdelar beskrivs hur detta zoneringssystem kan användas av staden som en kulturell 

utvecklingsstrategi. Ett nergånget område zoneras för att tillåta nattklubbsverksamhet, 

varvid nattklubbar etablerar sig i området. Ung medelklass söker sig till den attraktiva 

innerstadspuls som nattklubbarna bidrar med. Området blir alltmer populärt. I takt med 

att fastighetspriserna ökar så stiger antalet klagomål på det störande nattlivet från 

stadsdelens nya invånare. Rättigheterna för att bedriva nattklubb dras in och 

nattklubbarna vräks för att kanske etablera sig i nya stadsdelar (Hae 2011). 

 

I vissa städer i Storbritannien utgår lagstiftningen enbart från den enskilda 

verksamhetens påverkan i form av ordnings- och bullerstörningar. Därmed vägs inte 

den sammanlagda problematiken in som ett nattlivskluster kan skapa (Roberts & 

Eldridge 2009). I andra exempel från Storbritannien pekar Roberts, (2006) på den 

motsägelsefullhet som funnits i förslag på regleringen av nattlivsverksamheter. Detta då 

förslagen både syftar till att minska den kumulativa klustereffekten samtidigt som 

myndigheterna velat införa undantag för ytterligare avregleringar i speciella 

nöjesdistrikt.  

 

I Storbritannien där regleringen liberaliserats, bland annat i förhållande till förlängda 

öppettider, har nattlivskluster skapat stora ordnings- och störningsproblem. Som en 

respons till detta har forskare pekat på de mer flexibla och sofistikerade 

regleringssystem som finns i städer som Berlin och Köpenhamn där varje nytt tillstånd 

också kan bedömas för hur det kan tänkas bidra till den kumulativa effekten i klustret 

som helhet. Regleringen i dessa länder involverar även till större grad miljö- och 

hälsomyndigheter, stadsbyggnadsförvaltningar, samt i Köpenhamns fall även 

polismyndigheten. Även om en mer holistisk involvering av olika myndigheter görs i 

dessa städer, har det ändå visat sig att Berlin och Köpenhamn har upplevda 

klusterproblem vid särskilt nöjestäta områden. Dock inte i samma skala som i 

Storbritannien (Roberts et al 2006). 

 

Erfarenheter från flera europeiska städer pekar mot att, när väl en liberalisering gjorts 

och längre öppettider tillåtit i ett visst område, är det ytterst svårt att spola tillbaka 

utvecklingen. Myndigheterna kan teoretiskt sänka öppettiderna i ett visst område men 

det skulle inverka starkt negativt på branschen då många ställen skulle tvingas stänga 

(Roberts & Eldridge 2009; Roberts et al 2006). I vissa skotska städer prövades en 

reglering som liknar den som finns i New York där myndigheterna zonerade vissa 

åtskilda områden för nattlivsverksamheter. Tanken var att minska den kumulativa 

klustereffekten och sprida nattlivet. Då uppstod istället ett annat problem där stora 

grupper av människor rörde sig mellan de olika nattklubbarna genom staden, bland 

annat genom bostadsområden.  Den stora genomströmningen av berusade människor 

skapade stora bullerproblem längs stråken (Roberts et al 2006). 
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4. Empiri 
Empirin är uppdelad i fyra delar som belyser nattlivets utveckling utefter olika aspekter. 

Den första delen inleds med en kortare kvantitativ redovisning över nattlivets utveckling 

under den studerade tidsperioden. Efter detta presenteras kartor som visar nattlivets 

lokalisering 2006 och 2016, vilket följs av en kommenterande text som beskriver varje 

nattlivsdistrikts bakgrund, utveckling och utbud. I nästkommande kapitel beskrivs 

politikens styrning av nattlivet. Huvudsakligen belyses stadens möjligheter att styra 

nattlivet samt hur den politiska synen blivit alltmer positiv till nattlivet. I denna del 

visas också hur staden förhåller sig till den geografiska lokaliseringen av 

nattlivsverksamheter samt vilka målkonflikter de identifierar ur ett geografiskt 

perspektiv. I den tredje delen presenteras regleringen av nattlivsverksamheter. Denna 

del är baserad på myndighetsdokument och intervjuer med respondenter på reglerande 

myndigheter. Här avhandlas vilka myndigheter som reglerar serveringstillstånd, vilka 

lagar och riktlinjer de förhåller sig till och hur dessa förändrats under tidsperioden. I den 

sista delen av empirin presenteras hur nattlivsbranschen resonerat vid val av lokalisering 

och hur olika lägen påverkar deras möjlighet att bedriva nattlivsverksamhet.  

4.1 Stockholms nattliv, förändringar 2006-2016 
År 2006 var antalet serveringstillstånd i staden 1651 för att år 2016 vara 2171. Den 

största ökningen har dock skett under föregående årtionden. Som exempel fanns år 1977 

bara 285 serveringstillstånd i hela kommunen, år 1991 var antalet 1132 för att år 2000 

vara 1555 (Tillståndsenheten Stockholms stad 2016) (Tillståndsenheten Stockholms 

stad 2007). I förhållande till befolkningstillväxt har antalet serveringstillstånd mellan 

alla de berörda årtalen ökat proportionerligt mer än befolkningen både vid jämförelser 

av stadens befolkning, men även kontra länet. År 1977 fanns för 1 serveringstillstånd, 

2310 invånare i staden. År 2006 var förhållandet 474 invånare per serveringstillstånd för 

att i nuläget vara omkring 425 invånare för varje serveringsställe (SCB, 2016) 

(Tillståndsenheten Stockholms stad 2016; Tillståndsenheten Stockholms stad 2007). En 

rättvis uträkning bör egentligen också väga in ökade antal turistbesök, förändringar av 

stadens dagbefolkning, samt förändringar inom olika ålderskategorier, men med hänsyn 

till uppsatsen huvudfokus kommer ingen ytterligare fördjupning ske i frågan. 

Med detta sagt visar den kraftiga uppgången av antalet serveringstillstånd, att 

liberaliseringar av tillståndsgivningen troligtvis skett i omgångar med start redan i slutet 

av 70- talet. Detta är i linje med den gradvisa avreglering som noterats inom svenska 

alkoholpolitiken sedan flera decennier tillbaka (Giesbrecht 1999). De ändrade levnads- 

och konsumtionsvanor som tas upp av Irwin (1995) spelar troligtvis även in som en del- 

förklaring till den stora uppgången. 

Under tidsperioden 2006-2016 har inte antalet serveringsställen med sena öppettider 

ökat i samma omfattning som det övriga antalet serveringstillstånd. Som svar på frågan 

hur utvecklingen bör tolkas menar enhetschefen för tillståndsenheten att de förändringar 

som gjorts i Alkohollagen främst förenklat för restaurangverksamheter och att detta 

förklarar den ojämna ökningen. Vidare ses också att alkohol i större omfattning dricks 

till vardags i samband med måltider, tillskillnad mot förut då alkoholkonsumtionen var 

mer koncentrerad till helgen (Respondent 15, 2016). Iakttagelsen understödjs av 
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handläggare vid Östermalms stadsdelsförvaltning som noterar ett ökat antal ansökningar 

från framförallt kvartersrestauranger och caféer. Handläggaren pekar på att invånarna i 

stadsdelen genom resor tagit till sig en mer kontinental dryckeskultur (Respondent 3, 

2016). 

I jämförelse med städer i Storbritannien är Stockholms nattliv inte i samma utsträckning 

lika dominerat av internationella och nationella nöjeslivskoncerner, även om sådana 

tendenser syns. Redan 2006 fanns i staden nattlivskoncernen Stureplansgruppen som 

ägde flertalet av nattklubbarna vid Stureplan och även konferensanläggningar samt 

andra nöjesverksamheter runt om i landet. Vid Stureplan fanns vid tidpunkten även 

andra större nöjeskoncerner etablerade. Situationen med en dominans av större 

nattlivskoncerner runt Stureplan är liknande 2016. Här syns även att Stureplansgruppen 

under perioden i allt större utsträckning köpt upp de tidigare konkurrenternas 

nattlivsverksamheter (Wahlquist 2009). I övrigt syns ganska många företag som driver 

omkring två- till fyra nattklubbar runt om i staden både 2006 och 2016. Vissa av dessa 

mindre nattklubbskedjor. Vissa av dessa mindre kedjor har nattklubbar med  

mainstreamkaraktär medan andra består av nattklubbar med mer semi-alternativ 

inriktning (Tillståndsenheten Stockholms stad, 2016; Invise 2016). Bland stadens barer 

noteras en ökning av internationella kedjor som O’Learys och Bishop Arms. Inom detta 

segment av marknaden noteras också att de Stockholmsbaserade barkedjorna Dovas och 

Lionbar under perioden köpt upp alltfler ställen. De internationella och 

Stockholmsbaserade barkedjorna är dock långt ifrån att vara dominerande, då en stor 

andel av stadens barer med tretillstånd fortfarande är fristående (Tillståndsenheten 

Stockholms stad 2016). Vid intervjuer menar nattklubbsägarna att regelverket har 

inbyggda trösklar som ger fördelar till redan etablerade verksamheter. Vid sena 

serveringstider ställs bland annat krav på skötsamhet i tidigare verksamhet. Detta går 

inte att visa upp om näringsidkaren inte tidigare varit verksam i branschen. Även vid 

juridiska processer finns fördelar för större koncerner då de har möjlighet att anställa 

jurister som arbetar heltid. Den största anledningen till förekomsten och ökandet av 

stora koncerner menar de dock beror på vanliga stordriftsfördelar som går att hitta i alla 

branscher (Respondent 6, 10, 20, 2016). 

På nästkommande två sidor visas den geografiska spridningen av nattklubbar och barer 

med serveringstillstånd till klockan två, tre, fyra och fem. Serveringstiderna är på kartan 

grupperade inom kategorierna två och tre tillsammans samt fyra och fem inom samma 

kategori. Detta då kraven på en verksamhet med tvåtillstånd är densamma som en 

verksamhet med serveringstid till tre. Samma sak gäller för serveringstider fram till fyra 

eller fem (Respondent 15, 2016). På kartorna är de olika nattlivsdistrikten numrerade. 

Utvecklingen inom de olika nattlivsdistrikten kommer var och en presenteras utförligt i 

de sidor som följer efter kartorna. På kartorna är också bostäder särskilt markerat vilket 

syftar till att ge läsaren en inblick i hur nattlivet är lokaliserat i förhållande till 

bostadsbebyggelse. Kartorna visar enbart de nattlivsverksamheter som studien 

avgränsas till. Förutom de ställen som frångås på grund av avgränsningen visar inte 

kartorna alla ställen med sena serveringstider i kommunen. Dessa är dock inte särskilt 

många. 2006 fanns fyra ställen med två eller tretillstånd som inte visas på kartan, vilka 

var belägna vid Värtahamnen, Högdalen, Farsta och Älvsjö. År 2016 fanns tre 

verksamheter som inte visas på kartan. Dessa var belägna vid Hornsbergs strand på 

nordvästra Kungsholmen, i Högdalen och Farsta (Tillståndsenheten Stockholm stad 

2016). 
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 (Egen redigering; Tillståndsenheten Stockholms stad, 2016; Länsstyrelsen i Stockholms län 2016) 
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 (Egen redigering; Tillståndsenheten Stockholms stad, 2016; Länsstyrelsen i Stockholms län 2016) 
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4.1.1 Kommentarer till kartor 

Som visas av kartorna var de sena serveringstiderna i Stockholm både 2006 och 2016 

uppdelade i separerade nattlivsdistrikt. Värt att notera är också hur nattlivsdistrikt 1 och 

2 är belägna i ett större område som i stort sett saknar bostäder. Detta är Stockholm och 

Sveriges politiska och ekonomiska centrum och en knutpunkt för den kommunala, 

regionala och nationella kollektivtrafiken, stadens ”Central business district”. 

Bebyggelsen domineras av offentliga byggnader, kontor, handel och hotell och har 

genom kontorisering samt stora stadsförnyelseprojekt under 50-, 60- och 70-talen till 

stor del förlorat den tidigare befolkningen som fanns i området. Viss bostadsbebyggelse 

finns kvar och under de senaste årtiondena har mindre nybyggnationer av bostäder även 

skett i området med syfte att skapa mer liv. De övriga nattlivsdistrikten är till skillnad 

mot distrikt 1 och 2 belägna med betydligt kortare distans till bostadsbebyggelse, med 

undantag för område 9, karta. 2 som är belägget i ett område som är präglat av 

industrier, handelsgallerior och större sportanläggningar. I sammanhanget är det också 

intressant att poängtera hur stadens femtillstånd är koncentrerade till distrikt 1 och 2 

som saknar bostäder, medan de få övriga femtillstånden finns på behörigt avstånd från 

bostadsbebyggelse, i distrikt 6, vid områdens utkant i närhet av vattensamlingar samt i 

område 9 som också det saknar bostäder. 

Förutom de bebyggelsemässiga förutsättningarna har varje nattlivsdistrikt distinkta 

karaktärer som är präglade av deras kundgrupp, vilka byggts på genom tydliga 

stereotyper i media. 2006 och till viss mån 2016 fanns två tydliga motpoler i 

Stockholms nattliv vilka var Nattlivsdistrikt 1. Stureplansområdet och Distrikt 6. 

Södermalm. De både områdena är i lokal och även nationella media sammankopplade 

med distinkta stereotyper. Stureplan var i massmedia 2006 men även till viss mån 2016, 

tydligt sammankopplat med en distinkt stereotyp vilken var; högerröstande, rik, drink- 

och champagnedrickande, uppklädda män och kvinnor och så vidare. Nattlivet på 

Södermalm är i kontrast förknippat med en publik som är vänsterröstande, 

kultursnobbar eller arbetarklass, nedklädda, alternativa, öl och rödvinsdrickande, samt 

under den senaste 10 års-perioden även förknippad med subkulturen hipsters (Åkesson 

2005; Anrell 2015; Borneskog 2011)  

Med detta sagt så är det viktigt att påminna om att detta är stereotyper och att både 

Stureplan och Södermalm under tidsperioden haft nattklubbar och barer som vänder sig 

till en bredare publik. Skillnaden mellan de både distrikten är år 2016 på väg att alltmer 

på väg att luckras upp, då kundgrupperna som tidigare varit stationerade vid något av 

distrikten alltmera blandats. Detta är något som studien kommer återkomma till under 

kapitlet nattklubbars lokaliseringsval. 

Nedan följer en kortare sammanfattning om respektive nattlivsdistrikt. I denna ges en 

kort historik och en beskrivning av dess karaktärsdrag. Här beskrivs också utbudet av 

nattklubbar och barer samt dess utveckling från 2006 till 2016.  

Nattlivsdistrikt 1. Stureplansområdet 

“Stureplan is more than an address, it is Stockholm’s symbol for luxury and style. 

Business people, models and celebrities teem past the square’s famous "mushroom" to 

visit some of the city's most exclusive clubs and restaurants. The velvet ropes are very 

popular so be prepared for long lines and selective entry (sometimes VIP only)!” 

(Stockholm visitors board 2016) 
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Stureplansområdet hade år 2006, i förhållande till avgränsningen, fyrtioen ställen med 

två- eller tre tillstånd samt åtta ställen med fyra- eller femtillstånd. År 2016 var 

motsvarande antal trettiotre stycken med två- eller tretillstånd samt tretton ställen med 

fyra- eller femtillstånd. Totalt har därmed antalet tillstånd som löper längre än klockan 

ett minskat medan antalet ställen med femtillstånd utökats (Tillståndsenheten 

Stockholm stad 2016). Ur en geografisk synvinkel så är lokalisering av nattklubbar i 

området ungefär detsamma som år 2006. Flera nattklubbar har bytt namn, ofta i 

samband med ägarbyte men återfinns fortfarande i samma lokaler. En mindre utökning 

syns åt nordöst mot Östermalm. Området är ett av stadens mest brottsbelastade men 

bedöms inte medföra några större bullerproblem då nattlivsverksamheterna ligger på 

tillräckligt avstånd från närliggande bostadsområden (Respondent 18 & 19, 3, 5, 8, 

2016). 

Sedan lång tid tillbaka har Stureplansområdet varit Stockholms dominerande plats för 

nöjen. Distrikt har sitt epicentrum vid torget Stureplan längst upp till höger i bilden, 

med tydliga nöjesstråk längst Birger Jarls- och Kungsgatan. I området finns 

nöjesetablissemang som Berns salonger vilket nyligen fyrade 150 år. Här öppnade den 

första riktiga nattklubben i staden 1968, Alexandras, känd för besök från inhemska och 

utländska kändisar (Damberg 2013). Det var även här som stadens första femtillstånd 

introducerades i början av 90-talet i samarbete mellan stadens politiker och Citypolisen. 

Detta gjordes dels för att motverka de svartklubbar som under perioden ökat i antal runt 

om i staden. Ett annat skäl var att politikerna ville modernisera Stockholm. De menade 

att staden skulle berikas med ett uteliv som var värdigt en europeisk storstad. För att 

citypolisen skulle acceptera 5-tillstånd ställdes ökade krav på verksamheten inom 

områdena säkerhet, servering och ekonomisk redovisning (Malmborg 2013).  Dessa 

ökade krav på femtillstånd finns även kvar idag och diskuteras mer utförligt i kapitlet 

som behandlar reglering (Stockholm stad 2016) . 

Eder & Öz (2015) beskrivning av A-klubbar passar i sammanhanget in på några av 

nattklubbarna vid Stureplan och deras marknadsstrategi, vilket träffsäkert beskrivs av 

(Malmborg 2013) i en längre artikel från webbsajten Besöksliv. 

”Annars är kombinationen exklusiva VIP-avdelningar och fotoblixtar tätt 

sammanlänkade i det kulturella och ekonomiska fenomen som vi kallar Stureplan. 

Genom att bygga hierarkier med olika exklusivitetsgrad bland gästerna, separata 

avdelningar för lite finare och viktigare gäster, har Stureplans nattklubbar skapat en 

efterfrågan, eller rättare sagt åtrå, hos gästerna efter att få komma in och spendera 

sina surt förvärvade slantar. Genom att sedan fotografera den utvalda skaran och 

publicera bilderna på någon av sajterna stureplan.se eller finest.se har klubbarna 

marknadsförts. De utvalda VIP-gästerna som fastnat på bild har känt sig än mer 

utvalda samtidigt som åtrån bland alla dem som inte kommer in har vuxit sig ännu 

starkare. Myten om Stureplan har blivit självproducerande.” (Malmborg, 2013)  

Citatet visar tydligt vilken målgrupp och marknadsstrategi som finns på några av 

nattklubbarna runt Stureplan. De är också dessa nattklubbar som bidragit till att ge 

området dess rykte. Som tidigare nämnts är långt ifrån alla nattklubbar i området A-

klubbar varken 2006 eller 2016 utan många av dem vänder sig också till en bredare 

publik.  
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Nattlivsdistrikt 2. City 

Cityområdet hade år 2006, tjugofem ställen med två- eller tretillstånd samt fyra ställen 

med fyra eller femtillstånd. År 2016 återfanns tjugo ställen med två- eller tretillstånd 

samt tre ställen med fyra eller femtillstånd. Området har således minskat totalt och inom 

båda kategorierna av tillstånd. Den geografiska fördelningen är ungefär densamma 

under de båda årtalen, förutom en mindre utökning som går att se norrut längs 

Sveavägen (Tillståndsenheten Stockholms stad 2016). Distriktet är inte förknippat med 

vare sig bullerstörningar eller markanta ordningsproblem (Respondent 5, 8, 18 & 19, 

2016)  

Cityområdet har precis som Stureplansområdet sedan lång tid tillbaka varit en plats för 

nattklubbar. Inom distriktet finns de tydliga stråken Kungsgatan, östvästlig sträckning, 

Vasagatan, nordsydlig sträckning samt i viss mån Sveavägen nordsydlig stäckning. 

Området skiljer sig från Stureplan genom sitt utbud av klubbar och barer och är inte i 

samma mån förknippad med någon tydlig stereotyp. Värt att belysa är att den dragna 

gränsen på kartan mellan Distrikt 1.Stureplan och Distrikt.2 City är godtyckligt dragen 

och baserar sig på subjektiva åsikter från bekanta och nattklubbsbesökare som fått 

svarat på vad gränsen går för att ”gå ut vid Stureplan”, samt vilka nattklubbar och barer 

som ingår i distriktet. I Cityområdet ligger Stockholms enda casino. Här finner man 

också nattklubbar som vänder sig till ung publik, indiepopklubbar, klubbar som spelar 

elektronisk musik, samt nattlivsverksamheter som riktar sig till en äldre målgrupp 

(Invise 2016). Sammansättningen av klubbar och barer är minst sagt blandad vilket kan 

tänkas bidra till att det blir svårt att sätta området i ett tydligt fack.  Vad som däremot är 

tydligt men inte framgår av kartan, (se avgränsning) är de många hotellbarerna som 

fanns 2006 vilka även de har ökat i antal till 2016. 

Nattlivsdistrikt 3. & 4. Vasastan, Kungsholmen 

År 2006 fanns i distrikt 3, nio ställen med tretillstånd. År 2016 har antalet utökats till 

tolv stycken. Här syns en utökning längre västerut mot Odenplan. Motsvarande antal för 

distrikt var fyra ställen år 2006 samt sju stycken år 2016. Här syns istället en ökad 

koncentration längs St. Eriksgatan. Även om de båda distrikten ökat i antal treställen, 

bedömer varken polisen, stadsdelsnämnderna eller miljöförvaltningen att ordnings- eller 

bullerproblemen ökat nämnvärt i områdena under tidsperioden (Respondent 4,5,17 & 

18, 2016). 

Distrikt 3 & 4 har precis som citydistriktet inte samma kända varumärke som Stureplan 

och Södermalm. Stadsdelarna saknar dessutom den tydliga stereotypa bild som 

Östermalm och Södermalm har utan framstår som mer anonyma eller neutrala. De både 

distrikten påminner i mångt och mycket om varandra i form av utbud och lokalisering 

av barer. Detta då båda domineras av sportbarer som är belägna vid områdenas 

huvudgator, Sveavägen och Odengatan i distrikt 3, samt St. Eriksgatan i distrikt 4. I de 

både områdena återfinns också enstaka nattklubbar. I distrikt 3 återfinns Olssons skor 

som spelar elektronisk musik, och beskrivs som ett mellanting mellan nattklubb och bar 

(Invise 2016). År 2006 fanns här även nattklubben Ove med skägget och Matador som 

båda har försvunnit från stadsdelen. I området syns en minskning av nattklubbar, men 

en ökning av antalet barer med tretillstånd (Stockholm stad 2016; Invise 2016). Vid 

distrikt 3 i närheten av Fridhemsplan ligger nattklubben La Isla, som spelar 

latinamerikansk musik. Här finns också nattklubben Viperroom som vänder sig till en 
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ung publik. Nattklubbarna har varit etablerade i stadsdelen sedan är 2006. Antalet 

nattklubbar i stadsdelen har varken minskat eller ökat (Invise 2016; Tillståndsenheten 

Stockholms stad 2016). 

Nattlivsdistrikt 5. Gamla stan 

I stadsdelen finns stadens äldsta krog Zum Franziskaner som öppnade 1421, här finns 

även den klassiska krogen Movitz som benämns i sånger av Bellman (Invise 2016). 

Stadsdelen har således sedan väldigt lång tid tillbaka varit en plats för nöjen. Under de 

senaste åren noteras dock en nedgång. År 2006 fanns här tolv ställen med tretillstånd, 

2016 har antalet gått ner till nio. I Gamla Stan återfinns en blandning av ställen med 

olika karaktär, här finns gaybarer, ställen med jazzmusik, källarvalv där det serveras 

mjöd, samt rockklubbar. 2006 fanns det fler nattklubbar i stadsdelen, där bland annat 

nattklubben Bacchis stängts ner och ersatts med en internationell sportbar. Nya 

nattklubbar har istället öppnat upp på Riddarholmen i den västra delen av området. Där 

finns bland annat en nattklubb som vänder sig till en semi-alternativ kundgrupp (Invise 

2016; Tillståndsenheten Stockholms stad, 2016). I stadsdelen finns bostäder som utsatts 

för bullerstörningar vid de särskilt krogtäta gatorna, vilket har inneburit att 

miljöförvaltningen numera är restriktiva med nya tillstånd efter klockan 22.00. Detta 

behandlas mer utförligt under det kapitel som avhandlar stadens reglering. 

Nattlivsdistrikt 6. Södermalm  

“Hipster, schlager, electro, rock, fashionista, LGBT ... Södermalm blends every style. 

This is a relaxed, pocket-friendly alternative to Stureplan’s glitz. Nightlife centers 

around Slussen, Medborgarplatsen and trendy SoFo” (Stockholm visitors board 2016) 

Södermalm är sedan länge förknippat med en tydlig arbetarklassstämpel men har sedan 

flera årtionden tillbaka blivit alltmer gentrifierad, och har i nuläget jämföra 

lägenhetspriser med de andra stadsdelarna i den norra delen av innerstaden (Millard- 

Ball, 2000; Hedin, 2010). I takt med gentrifieringen har även stadsdelen alltmer kommit 

att förknippas med dess ”hiphet” vilket bidragit till att den i allt större utsträckning 

besöks av utländska turister (Anrell 2015). Nattlivet har dock funnits i stadsdelen 

betydligt längre än den hippa stämpeln. Ölhallen/Nattklubben Kvarnen har funnits här 

sedan 1908. Nattklubben och konsertlokalen Göta Källare har även huserat vid 

Medborgarplatsen under flera årtionden (Invise 2016; Respondent 18, 2016)  

Från 2006 och framåt har antalet serveringstillstånd som löper längre än kl. ett utökats 

från 25 till 32. Ett ställe med femtillstånd har dessutom tillkommit vilket är Under 

bron/Trädgården som är belägget under Skanstullsbron (Invise 2016; Tillståndsenheten 

Stockholms stad 2016). 

Nattlivet på Södermalm var 2006 i huvudsak koncentrerat till stråken Hornsgatan väst-

östlig riktning, samt Götgatan som löper från norr till söder genom hela stadsdelen, samt 

Folkungagatan som löper österut från Medborgarplatsen. Även på gränsen mot Gamla 

stan vid Slussenområdet fanns det 2006 en koncentration av nattklubbar. Dessa har dock 

fått flytta på sig/stängts ner i samband med ombyggnationen av Slussen (Respondent 

10, 2016). Förutom denna geografiska förändring är nattlivet lokaliserat till ungefär 

samma områden samtidigt som koncentrationen av sena serveringstider ökat.  

En särskilt stark koncentration av nattklubbar, barer och på sommarhalvåret 

uteserveringar återfinns vid område 7, Medborgarplatsen, som enligt tillståndsenheten, 
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stadsdelsnämnden, miljöförvaltningen och polisen både har problem med våldsbrott och 

fylleri samt med bullerstörningar för närboende. Situationen har varit bestående under 

hela tidsperioden vilket bidragit till att det under de senaste åren införts begränsningar 

för nya ansökningar om förlängda serveringstider (Respondent 8, 14, 15, 18 & 19, 

2016). Antalet sena serveringstillstånd runt Medborgarplatsen har under tidsperioden 

ökat från nio till elva. Nya nattklubbar har tillkommit i närheten, både på väster och 

söder sida om torget Medborgarplatsen (Tillståndsenheten, Stockholms stad 2016; 

Invise 2016)  

Ett annat område i distriktet som sett en ökad koncentration är Mariatorget och 

Hornsgatan vilka är belägna i den västra delen av området (Tillståndsenheten, 

Stockholms stad 2016; Invise 2016). Här har koncentrationen än så länge inte medfört 

så stora problem att några områdesspecifika begränsningar satts upp (Respondent 8, 14, 

15, 18 & 19, 2016). 

Vad som inte visas av kartan då dessa har serveringstider innan klockan tre är den 

kraftiga utveckling som skett av restauranger och barer i stadsdelen. År 2006 fanns på 

Södermalm 407 verksamheter med serveringstillstånd, antalet har sedan dess ökat med 

37 % till att 2016 vara 559 stycken (Tillståndsenheten, Stockholm stad 2016). I intervju 

med polisen framhålls att stråken Folkungagatan, Götgatan under tidsperioden sett en 

allt större omvandling av affärslokaler till krogar och att detta bidragit till 

ordningsproblemen vid Medborgarplatsen (Respondent 17,18, 2016). Framförallt 

sticker området ”SoFo” ut belägget sydöst från område 7, som redan innan 2006 hade 

etablerat sig som ett hippt område med sitt utbud, av restauranger, barer, caféer och 

handel. En amerikansk turist säger i en tidningsartikel angående området (Anrell 2015) 

– Det är rätt coolt där nere och 

det märks att rätt mycket är baserat 

på och inspirerat av Brooklyn. 

Det känns väldigt hipsteraktigt (Amerikansk turist i Anrell 2015) 

 

Nattlivsdistrikt 8. Hornstull 

Ett annat område som är tydligare förknippat med målgruppen hipsters är 

nattlivsdistriktet och stadsdelen Hornstull (Karlsson 2014). Stadsdelen beskrivs på 

stadens webbplats (Stockholm visitors board 2016), enligt följande narrativ, ”From 

dodgy neighborhood to hipster heaven”. Utvecklingen har gått förhållandevis snabbt, 

(Fennstedt 1998) beskriver i tidningen Expressen, området som trist och präglat av 

billiga kinakrogar samt kemtvättar.   

Området har under tidsperioden gått från att ha ett ställe med tretillstånd till att 2016 ha 

två nattklubbar och en bar med tretillstånd. Precis som med distrikt 6 säger dessa siffror 

inte allt utan området har också haft en kraftig uppgång av barer och restauranger 

(Tillståndsenheten Stockholm stad 2016). Området bedöms precis som resterande 

mindre nattlivsdistrikt inte ha tillräcklig koncentration av nattliv, så att några 

områdesspecifika begränsningar behövts sättas upp (Respondent 8, 14, 15, 18 & 19, 

2016), 
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På andra sidan Liljeholmsbron, i Lövholmen, sydväst om Hornstull har ytterligare ett 

tretillstånd för allmänheten tillkommit. Detta är Färgfabriken som främst är en 

konsthall men även under sommarhalvåret anordnar nattklubbar (Invise,2016).  

 

Nattlivsdistrikt 9. Slakthusområdet 

Slakthusområdet är det senaste tillskottet till Stockholmsnatten. Belägget på behörigt 

avstånd från bostäder, huserar området tre stycken nattklubbar, varav två till storleken 

rymmer ett stort antal besökare. Den största har plats för 2000 personer, vilket gör den 

till Stockholms i särklass största nattklubb. Denna nattklubb ingår i en större 

”nöjesgalleria” med restauranger, bowling, barer m.m. som är beläggen under den nya 

fotbollsarenan Tele2 arena (Invise 2016). I det övriga området syns inte samma 

utveckling av barer, restauranger som återfinns i de andra växande nöjesdistrikten. 

Nattklubbarna är än så länge rätt ensamma i området (Tillståndsenheten, Stockholm 

stad 2016). 

Först ut i området var nattklubben Slakthuset som också den har en tydlig 

dragningskraft till stadens hipsters vilket beskrivs enligt följande citat på stadens 

officiella besöksida. 

“Party like a rock star in the old industrial slaughterhouse area near Globen. The 600-

square-meter terrace is a summer night watering hole for club kids and hipsters” 

(Stockholm visitors board 2016) 

I Slakthusområdet har stadens politiker förhoppningar om att få till en utökning av 

nattlivet. Motiven bakom detta kommer i nästa kapitel att behandlas mer utförliggare. 

4.2 Politik för nattliv 

Regleringen av serveringstillstånd på kommunal nivå är satt inom ramen för Alkohollagen 

vilken är en nationell lagstiftning. Även annan lagstiftning såsom Miljöbalken har stor påverkan 

för handlingsutrymmet på den lokala nivån. Även om de lokala politikerna kan lyfta frågor till 

en nationell nivå för att omformulera lagar är detta ofta en utdragen process.  Formellt sätt 

ligger regleringen av serveringstillstånd inom den juridiska sfären och är omgärdad av regler 

men beslut fattas i slutändan av politiker. På grund av lagens tolkningsbarhet ges här ett 

utrymme för olika bedömningar (Respondent 11, 21, 2016). Varje ärende är förberett av 

tjänstemän inom tillståndsenheten med hjälp av remissinstanserna Miljöförvaltning, 

Polismyndighet och Stadsdelsnämnder. Politikerna kan i praktiken gå emot remissinstansernas 

beslut oavsett vad lagen säger, detta innebär dock inte att det gör det (Respondent, 21). Det är 

även kommunfullmäktige som skapar de alkoholpolitiska riktlinjerna där stadens tolkning av 

Alkohollagen preciseras. Till sin hjälp har de jurister som ser till att de satta riktlinjerna är i linje 

med vad lagen säger. I riktlinjerna finns ingen konkret formulering om att politikerna måste 

följa remissinstansernas yttranden, däremot finns skrivningar som pekar på att de ska väga tungt 

(Stockholm stad 2016). Fattade beslut kan dock senare överprövas i domstol där 

remissinstansernas svar kan vägas in. Ett negativt beslut kan överprövas av näringsidkaren. Ett 

positivt beslut kan också överprövas av klagande. Detta sker i praktiken enbart om det 

föreligger störningsrisk för boende (Respondent 11, 21, 2016).   

Sedan 2010 har varje kommun enligt Alkohollagen skyldighet att sätta upp egna de 

tidigare nämnda riktlinjerna för serveringstillstånd (Statens folkhälsoinstitut 2012). I 
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riktlinjerna kan kommunen sätta upp geografiska begränsningar och ge tillåtande för 

serveringstillstånd efter den så kallade normaltiden klockan 01:00 (Länsstyrelsen i 

Stockholms län 2010). Stockholm stad har dock haft riktlinjer under hela den 

undersökta tidsperioden, således även innan 2010. Riktlinjerna går inte utöver 

Alkohollagen, utan syftar till att ge upplysningar, för hur kommunen tillämpar lagen. 

Förtydligandena används för att kommunicera inåt, till remissinstanser och ansvariga 

för tillsyn, hur lagen skall tillämpas. De har också till syfte att kommunicera utåt, till 

näringsidkarna, om vad de kan förvänta sig vid nya ansökningar, samt vilken 

bedömning som görs vid tillsynsärenden (Stockholms stad, 2016). 

Hur kommunen väljer att planera staden och väga in nattlivet har även det påverkan på 

möjligheten att bedriva nattlivsverksamhet, bland annat vid nybyggnadsprojekt i 

anslutning till de nya nattlivsdistrikten. I denna fråga är stadsbyggnadsnämnd och 

förvaltning de som är främst involverade. Förutom denna påverkan har staden 

ytterligare en understödjande roll för nattlivet, då kommunen sedan många år också är 

fastighetsägare för flera konsertlokaler som även bedriver nattklubbsverksamhet. Kring 

denna fråga ligger ansvar hos kulturnämnd och förvaltning samt fastighetsnämnden och 

stadens fastighetsbolag (Respondent 13, 2016).  

4.2.1 En ny politisk syn på nattlivet 

”Jag upplever, om du pratar med politiker så är de mil från var det var för 10 år sedan, 

nu anser det flesta att nattlivet i stort är kultur inte bara det som är konsertverksamhet, 

om du pratar med Roger Mogert, vårt kulturborgarråd, så anser han det (Respondent 

10, 2006). 

Citatet ovan vilket är hämtat från en intervju med en nattklubbsägare, illustrerar den 

förändring som skett med politikers syn på nattlivets plats i staden under den senaste 

tioårsperioden.  

2006 tar den borgerliga majoriteten makten i Stadshuset. Ett år senare skapas 

visionsdokumentet Vision 2030- Ett Stockholm i världsklass (Stockholms stad 2007). 

Stockholm stads vision för 2030 syftar i mångt och mycket till att positionera 

Stockholm gentemot andra storstäder. Målet är att Stockholm ska bli en stad som står 

sig väl i hierarkin och konkurrensen med andra städer, Stockholm ska bli en världsstad. 

Som ett led i att stärka staden och öka dragningskraften är ett delmål att erbjuda 

invånare och besökare ett nöjesliv som står sig internationellt. Målet att skapa ett rikt 

utbud av nattliv är en av flera punkter för att skapa ett nöjesliv i världsklass (Stockholm 

stad, 2007). Ett citat som kopplar samman nattliv och dragningskraft är detta, 

”Stockholmspulsen är omtalad och den kreativa 

atmosfären lockar människor i alla åldrar, från 

hela världen” (Stockholms stad 2007:4 ). 

Citatet anknyter till diskursen om nattlivets nyckelroll i att locka den kreativa klassen 

till staden (Florida, 2002). I det efterföljande visionsdokument Vision 2040 skapat av 

den rödgröna majoriteten hittas formuleringar som återknyter till den tidigare diskursen.   

Stockholmarna och besökare vet att det året runt finns upplevelser av 

hög kvalitet i staden. Här finns ett rikt och varierat kultur- och 

nöjesliv. (Stockholms stad 2015:20) 
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Från intervjuer med politiker, tjänstemän och representanter från nattlivet konfirmeras att det 

finns en ny och mer liberal syn på nattliv än vad det gjorde för 10-20 år sedan, vilket återfinns 

inom båda de politiska blocken. Det nya förhållningsättet är inte uppskattat av alla. 

Representanter för polismyndigheten pekar på att Stockholms kommuns politiker har en alltför 

tillåtande syn när det gäller sena öppettider. De ser inte heller någon större kursförändring vid 

bytet av politisk majoritet. (Respondent 17 & 18, 2016). Samma tongångar hörs vid intervjuer 

med handläggare på stadsdelsnämnderna som menar att politikerna periodvis har släppt igenom 

i stort sett allt (Respondent 5, 2016). Representanter för nattklubbsbranschen som är medvetna 

om stadens vision menar dock att de olika begränsande regelverk som finns omöjliggör en 

måluppfyllelse (Respondent 10, 20, 2016) En nattklubbsarrangör kommenterar hur de olika 

regelverken gör det svårt att gå med vinst inom nattlivsbranschen och säger, ”Stockholm stad 

vill ju, har väl den här visionen att det ska bli världsstad när det gäller kultur och nöje, men 

jadu, lycka till med det.” (Respondent 20, 2016).  

Generellt kan konstateras att det politiska synsättet gått från att vara mer restriktivt till 

att se nattlivet som ett verktyg för att göra Stockholm till en modern storstad. Det finns 

också en fördjupad förståelse för vad nattlivet kan bidra med, menar flera respondenter 

både i och utanför politiken. De politiker jag intervjuat, menar att nattlivet bidrar socialt 

som en mötesplats för stadens invånare, kulturellt i form av exempelvis skapande av 

nya musikscener, som ett medel för att locka turister, samt att det är en näring som i sig 

själv bidrar med arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt (Respondent 11, 13, 2016). Att 

skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt genom utveckling av nattlivet har dock inte 

varit någon central del av stadens näringslivspolitik medger Borgarrådssekreteraren 

(Respondent 13, 2016). Det båda politikerna understryker också att reglering och en 

viss återhållsamhet behövs då nattlivet har negativa sidoeffekter som exempelvis 

våldsbrott och otrygghet (Respondent, 13, 11, 2016). Ordförande för tillståndsutskottet 

menar att den ändrade synen även kan förklaras med generationsväxlingar ”mormor och 

morfar går inte ut på gammeldans utan tillhör generationen som lyssnar på rockmusik, 

och då vill de att de ska finnas alkoholservering”(Respondent 11,2016). Ett annat motiv 

till att vara mer tillåtande i fråga om senare öppettider, är att se det som ett sätt att 

motverka uppkomsten av svartklubbar (Respondent 11, 2016).  

Som exempel på den förändrade diskursen kring nattlivet lyfter en politiker bland annat 

fram debatten kring Snotty, en bar på Södermalm som blev föremål för grannars 

klagomål på höga ljudnivåer. Där menar han att för 10-15 år sedan hade politiker och 

tjänstemän förmodligen ställt sig på de boendes sida. I dag diskuterar man det mer som 

ett problem att man stänger ner ställen, då de finns en tydlig samsyn att de bidrar till 

staden och att ett behov finns bland dess invånare (Respondent 13, 2016). Ett annat citat 

som återknyter till diskursen om boende kontra nattlivet är detta, hämtat från intervjun 

med ordförande för tillståndsutskottet; 

”Men samtidigt måste man ha en levande stad också, Vi sa det när det vi var ute, de 

finns säkert de som åker ner och festar en helg, full fart hela dygnet i Berlin och sen 

åker de hem till sin lägenhet i innerstaden och vill ha lugn och ro hemma”(Respondent 

11, 2016) 

Citatet är särskilt intressant då det återknyter både till politikernas ställningstagande för 

nattlivet i konflikten med boende samt även Stockholm kontra andra storstäder. 
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En representant för stadens turistorganisation Stockholm visitors board menar att 

Stockholm i dagsläget är långt ifrån att vara en destination för resenärer som bara åker 

för att ”klubba”, som exempelvis Berlin eller Barcelona. Det är inte heller det som 

staden främst marknadsförs med. Däremot menar hon att nattlivet bidrar som en del av 

det samlade besöksutbudet. Särskilt positiv är hon till de nya nattklubbar som har 

bidragit med en kulturell inriktning, vilket lockar nya målgrupper. Hon tar bland annat 

upp nattklubben Under Bron som ligger vid Skanstull i södra delen av Stockholm 

(Respondent 2, 2016) Från intervjuer med nattklubbsägare som bedriver nattklubbar 

med tydlig kulturell och semi-alternativ inriktning, vilka lokaliserats i utkanten av 

staden, konstateras att staden generellt har en positiv syn på deras verksamhet 

(Respondent 6,10, 2016). Anledningen till detta menar nattklubbsägaren beror på 

följande faktorer; ”Dels tillför vi ett moment av inkludering, dels har vi tagit över nya 

typer av ytor, och gjort dem till nånting, vi har satt det på en internationell karta, massa 

olika saker som ger plus i kanten” (Respondent 6, 2016). 

Politiken för nattliv hämtar inspiration från andra storstäder genom nattlivsbranschen. 

Det senaste exemplet är ett förslag för nattlivsborgmästare inspirerat från Amsterdam. 

Nattlivsborgmästaren är tänkt att fungera som en kontaktperson mellan branschen och 

staden. Förslaget är dock i dagsläget långt ifrån att förverkligas utan befinner sig snarare 

på ett idéstadium (Respondent 11, 13, 2016). Viss dialog med branschen förekommer 

redan i dagsläget. I nuläget finns branschråd fyra gånger om året samt STAD-gruppen 

som syftar till att minska brottsligheten inom nattlivet (Stockholms stad 2016). 

På frågan var de vill att nattlivet ska lokaliseras menar Borgarrådssekreteraren inom 

stadsbyggnadsfrågor som företräder socialdemokraterna, att deras vision är att sprida 

nattlivet över hela staden, vilket är en del i stadens mål om att ”hela staden ska leva”. 

För att möjliggöra detta menar borgarrådssekreteraren att stadens förtätningsstrategi är 

nyckelfrågan, där byggandet av tät blandad stad kommer skapa en lokal efterfrågan på 

service, där bland annat nattliv ingår. Som exempel på stadsdelar som i framtiden kan 

tänkas få tillräckligt underlag nämns Farsta och Skärholmen (Respondent 13, 2016).  

Strategin är inte helt oproblematisk. Samtidigt som investeringar skapar kundunderlag 

utanför innerstaden medför de även högre mark och- fastighetspriser, vilket ökar trycket 

för ytterligare investeringar (Respondent 13, 2016). Borgarrådssekreteraren illustrerar 

med följande exempel; ”En privat fastighetsägare som har en industrilokal som skulle 

kunna vara en lämplig lokal för en nattklubb, får större avkastning om tomten 

exploateras för nya bostäder”(Respondent 13,2016).   

Ett tydligt exempel på var politikerna vill att nattlivet ska lokaliseras i staden är 

Slakthusområdet. I stadsdelen som kommer vara en del av den framtida 

stadutvecklingsområdet Söderstaden vill staden utveckla en stadsdel med fokus på mat 

där ett levande nattliv ingår i konceptet (Respondent 13, 2016). För att göra detta syftar 

staden till att inkludera det i den framtida planeringen. I förstudien till att utveckla 

stadsdelen har en kulturutredning genomförts där befintliga kulturella verksamheter 

identifierats. Bland dessa ingår nattklubbsverksamheter. Syftet med kulturutredningen 

är att se till att så mycket som möjligt av kulturverksamheterna blir kvar när stadsdelen 

byggs ut med bostäder och andra verksamheter. Denna strategi görs efter erfarenheter 

från bland annat Hammarby sjöstad, där staden menar att de byggde bort många 

kulturverksamheter som kunde gjort stadsdelen mer attraktiv och levande (Respondent 

13, 2016; Lenas, 2015). Från intervjuer med nattklubbsbranschen framkommer att en 
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medvetenhet om stadens förhoppningar att försöka få fler nattlivsverksamheter att 

etablera sig i Slakthusområdet (Respondent 10, 12, 2016). Ett exempel på detta hämtas 

från en tidningsartikel som handlar om Debaser Medis som nyligen förlorat sina 

konsertlokaler på grund av ombyggnation av Medborgarhuset. I artikeln resonerar 

ordförande i fastighetsnämnden Jan Valeskog (S) på följande vis angående en eventuell 

lösning på problemet. ”Vi tittar på flera alternativ. Samtidigt vet vi att i tätbebyggda 

områden så har du bullerstörningar. Personligen tror jag på Slakthusområdet som en 

lösning” (Valeskog i Haidl 2016). 

Slakthusområdet och Lövholmen är några av flera utbyggnadsområden för bostäder som 

planeras ske i tidigare verksamhetsområden. I båda finns sedan några år tillbaka även 

nattklubbsverksamhet. Borgarrådssekreteraren inom stadsbyggnadsfrågor menar att 

detta förmodligen kommer leda till konflikter med inflytande som anmäler 

bullerstörningar (Respondent 13, 2016). Målkonflikten identifieras i flera intervjuer 

med representanter för nattlivsbranschen vilket illustreras av följande citat;  

”Det är bara en tidsfråga, staden kommer ju efter, jag tycker att det där är fel sätt att 

tänka, om vi nu bygger ett kulturmecka i Slakthusområdet. Det tar ju bara tio år, max så 

byggs det bostäder där. Och lagen är ju på de boendes sida, det räcker ju med att en 

inflyttad gör en anmälan så är vi där igen. Jag tycker det är fel väg att gå, vi borde hitta 

ett sätt att samsas” (Respondent 10, 2016). 

Konflikten mellan bostäder och nattlivsverksamheter lyfts genomgående fram av både 

politiker och nattlivsbranschen som det största problemområdet för branschen. Detta hör 

samman med Miljöbalken som styr ljudnivåer i bostäder, vilken i Sverige anses vara 

särskilt skarpt skriven. Denna lag och dess konsekvenser, är något som jag kommer 

återkomma till mer utförligt i nästkommande kapitel. 

Förutom den politiska inverkan på regleringen och stadsplaneringstrategier i stort har 

staden ytterligare en roll i understödjandet av nattlivet, nämligen som fastighetsägare till 

flera konsertlokaler. Detta då motsvarande lokaler inte finns i det privata 

fastighetsbeståndet. Verksamheter som bedriver konserter anses vara en viktig 

kulturform som ska få finnas i staden. Borgarrådssekreteraren inom 

stadsbyggnadsfrågor menar dock att det finns begränsningar i hur staden i framtiden kan 

understödja nattlivet i form utav att vara fastighetsägare då det ” inte är kommunal 

kärnverksamhet att ha nattklubbsverksamhet direkt”(Respondent 13, 2016). 

4.3 Reglering av nattliv 

I denna del kommer lagar och riktlinjer för serveringstillstånd och dess påverkan på 

nattlivets lokalisering i Stockholm att gås igenom. Av undersökningen framgår tydligt 

att den största geografiska styrningen sker vid handläggning av nya ansökningar om 

serveringstillstånd. Det är betydligt svårare att begränsa de befintliga 

nattlivsverksamheter som redan finns (Respondent 8, 17 & 18, 2016). Detta då tidigare 

fattade beslut är väldigt starka juridiskt sätt. och för att dessa skall kunna hävas krävs 

väsentligt ändrade förutsättningar (Respondent 8, 21, 2016). De huvudsakliga två 

problemområden som har inverkan på geografisk lokalisering är ordningsproblem och 

bullerstörningar av boende. 

Den centrala regleringen av serveringstillstånd på kommunal utgår ifrån Alkohollagen. 

Det är även den som riktlinjerna utgår från. Alkohollagen är en social skyddslagstiftning 
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och har som huvudsakligt syfte att främja folkhälsan genom att begränsa de negativa 

skadeverkningarna av alkoholkonsumtion. Av lagens förarbeten, ingår bland annat att 

bedömda risker alltid ska väga tyngre än ekonomiska vinning för enskilda aktörer 

(Statens Folkhälsoinstitut 2012). Vissa lagar är mer tolkningsbara än andra. Polisen 

menar att restriktivitetskraven i Alkohollagen frångås av Stockholm stad som är väldigt 

generösa med sena öppettider. Vilket de menar kommer skapa framtida problem då det 

är svårare att reglera bort den verksamhet som redan är på plats (Respondent 17 & 18, 

2016). Från nattklubbsägares synvinkel framställs också lagens tolkningsbarhet som ett 

problem, då de inte på förhand kan vara säkra om de får tillstånd eller inte. En 

nattklubbsägare menar att det ofta kan vara beroende på vem som handlägger ärendet. 

Påståendet understödjs av en annan nattklubbsägare som pekar på att man som 

nattklubbsägare är beroende av att hålla en god dialog med myndigheterna och inte 

”moppsa upp sig”. 

Förutom denna lag regleras nattklubbsverksamhet av flera andra nationellt stiftade 

lagar. Dessa är skattelagstiftning, miljöbalken och vid om- eller utbyggnad plan- och 

bygglagen. Utöver alkohollagen och de andra nationellt stiftade lagarna, är varje 

kommun enligt alkohollagen skyldiga ha egna föreskrifter för serveringstillstånd. I  

Stockholms kommun går dessa föreskrifter under benämningen alkoholpolitiska 

riktlinjer (Statens folkhälsoinstitut 2012). Riktlinjerna antas av kommunfullmäktige i 

respektive kommun. De senaste riktlinjerna i Stockholm antogs mars 2016 och har 

dessförinnan justerats med några års mellanrum, ofta i respons till förändringar i 

Alkohollagen (Stockholms stad 2005, 2008, 2016). I riktlinjerna kan kommunen sätta 

upp förtydligande regler till vad som föreskrivs i Alkohollagen. Exempel på sådana 

punkter kan vara geografiskt läge, serveringstid, inriktning på verksamhet samt 

förhindrande av överetablering i ett specifikt område (Statens folkhälsoinstitut, 2016). 
 

I Stockholm stads alkoholpolitiska riktlinjer som gällde under perioden 2008-2016 

fanns följande skrivelser som har tydlig påverkan på den geografiska lokaliseringen att 

läsa; 

”Restaurangens inriktning ska vara avgörande vid etablering i områden med en hög 

brottslighet. Den inriktning en tillståndshavare väljer och den profil som skapas är ofta 

av avgörande betydelse för ordningsförhållandena i och kring en restaurang. Oönskade 

beteenden i form av t.ex. berusningsdrickande eller användande av droger går 

erfarenhetsmässigt ofta hand i hand med viss inriktning och profil. Restaurangägarna 

är trendsättare. Etablering av restauranger som främst är inriktade på att servera mat 

förordas i den aktuella kategorin av områden framför restauranger med 

nöjesinriktning. En sådan etableringsprincip kan inverka positivt på ett redan 

brottsbelastat område (Stockholms stad 2008:4) 

Nästkommande citat anknyter till även det till negativa klustereffekter och även det 

hämtat från riktlinjerna som gällde mellan 2008-2016, denna gång med hänsyn till 

bullerproblem.   

”Inga serveringstider efter den så kallade normaltiden klockan 01.00 bör ges i sådana 

områden där störningar för närboende redan föreligger vilka på grund av en hög 

restaurangtäthet inte kan härledas till någon enskild restaurang. Därutöver förordas 

prövotider i dessa områden såväl vid medgivande av serveringstider före klockan 01.00 

som fram till denna tidpunkt (Stockholms stad 2008:4). 
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Båda dess citat visar att stadens regleringssystem har likheter med det som finns i 

Köpenhamn och Berlin där serveringen kan bedömas utefter dess påverkan på området i 

stort (Roberts et al 2006). Från undersökningen framgår främst två områden där staden 

anser att det finns störningar som inte går att associera till en enskild aktör, vilka är 

Medborgarplatsen med omnejd samt vissa krogtäta gator i Gamla stan (Respondent 8, 

2016). I de nästkommande riktlinjerna som antogs 2006 har skrivningar om 

överetablerade områden med hänsyn till ordning och buller tagits bort. Här hänvisas 

istället till att det vid varje ansökan om tillstånd tas hänsyn till den omgivande 

bebyggelsen, vilket i första hand syftar på bullerstörningar (Stockholms stad 2016).  

I övrigt syns under tidsperioden 2006-2016 enstaka förändringar av de alkoholpolitiska 

riktlinjerna, som i huvudsak varit anpassningar till förändringar i Alkohollagen. 

Exempel på detta är att verksamheter med serveringstillstånd inte längre behöver ha 

stekbord eller servera varm mat, vilket medfört att exempelvis sushirestauranger numera 

även har möjlighet att servera alkohol (Respondent 15, 2016; Stockholms stad 2005, 

2008, 2016)). En annan kategori av verksamhet som i större utsträckning börjat ansöka 

om serveringstillstånd är caféer (Respondent 3, 2016). 

 

En förändring som skett i förhållande till femtider är att den årliga omprövningen av 

tillståndet tagits bort. Beslutet motiveras med att det är resurskrävande och att 

beviljande av en femtid föregås av att man tidigare haft tretid i två år utan anmärkningar 

(Stockholms stad 2008). Regelverket har dock inte enbart avreglerats utan också i vissa 

fall skärpts. För ett antal år sedan skärptes kraven på vakter för serveringstillstånd efter 

klockan 03:00 (Respondent 10, 2016). En annan regelförändring som skett under 

tidsperioden är en tydlig skärpning mot den diskriminering som förekommer inom 

nattlivet. I tillkommande regler för ställen med en serveringstid efter normaltiden står 

bland annat att läsa ”Villkor ska meddelas, där så är påkallat, om tydliga och väl 

synliga skyltar, vid entrén, som anger för köande vilka insläppsregler som gäller för att 

förhindra diskriminering” (Stockholms stad 2016:20).  
  
Förutom de tidigare nämnda ändringarna, syns få förändringar för verksamheter med 

sena serveringstider inom riktlinjerna (Stockholms stad, 2005, 2008, 2016).  Ordförande 

för tillståndsutskottet menar att det för ställen med sena öppettider fortfarande finns en 

väldigt rigorös lagstiftning med hänsyn till hur verksamheten ska bedrivas (Respondent 

11, 2016) 

 

Under slutet av tidsperioden har en riksdagsmotion lämnats in för att avskaffa 

danstillståndet av politiker från Vänsterpartiet (Lenas 2015). Motionen utreds i 

skrivande stund och inget beslut är fattat (Respondent 17 & 18, 2016). Danstillståndet 

som enligt flera representanter för nattlivsbranschen är en förlegad och begränsande 

reglering, är det tillstånd som anordnade av offentlig tillställning enligt ordningslagen 

måste söka för tillställningar där deltagarna dansar. Enligt lagen kan serveringsställen 

straffas om det uppstår spontandans som hade varit tillståndspliktig, men där tillstånd 

inte söktes. 

 

De representanter för polismyndigheten som jag talar med anser att danstillståndet är 

missuppfattat och de tycker att vore ytterst olyckligt om det skulle tas bort då de 

fungerar som en garant för att kunna hålla ordning och säkerhet. De pekar främst på den 

skillnad som finns med hänsyn till ordningsproblem vid ställen där gästerna sitter vid 
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bord kontra den kroppskontakt som kan föranleda slagsmål på dansgolv. För att erhålla 

danstillstånd krävs två ordningsvakter per hundra gäster. Om tillståndet tas bort, 

kommer antal ordningsvakter endast regleras av Stockholm stads riktlinjer, som anger 

två ordningsvakter på fredagar och lördagar. Där ser polisen ett tydligt problem då all 

nattklubbsverksamhet inte enbart sker på helger. Poliserna har dock förståelse till varför 

branschen är så starkt emot danstillståndet. Detta då det är en stor kostnadspost att 

avlöna vakter (Respondent 17 & 18, 2016). En nattklubbsägare jag talar med menar att 

vaktkostnaden får många nattklubbsverksamheter att gå under,  ”Det kostar enorma 

summor att ha inne tio, tolv vakter per kväll, en vakt har rätt att jobba i minst 5 timmar, 

jag betalar mitt vaktbolag ungefär 350 000 per månad, det kan knäcka en, det räcker 

med att man har några dåliga helger i rad med mindre besöksantal än man 

trott”(Respondent 20, 2016) 

 

Denna kostnad tas upp av flera nattklubbsägare som pekar på att det hårda kravet på 

vakter gör att det är väldigt svårt att göra vinst inom branschen (Respondent 10,16,20, 

2016). 

 

4.3.1 Styrning av serveringstillstånd 

Regleringen av serveringstillstånd sker dels genom inre och yttre tillsyn av befintliga 

serveringstillstånd och vid prövning av ansökningar för nya tillstånd. Med andra ord 

omfattar tillsynen således regleringen av befintliga serveringstillstånd, medan 

prövningen omfattar regleringen av nya tillstånd. 

Vad gäller styrning med hänsyn till stadens geografi, framgår i intervjuer och 

myndighetsdokument att den absolut största styrningen sker i samband med prövningen, 

Detta gäller främst nya serveringstillstånd och ansökningar om förlängda öppettider för 

befintlig verksamhet. Det beror på att det är betydligt svårare för myndigheter att dra in 

befintliga serveringstillstånd än att inte godkänna nya. Vid prövning, kan enligt lag, 

serveringsställets bidrag till ordning- och bullerstörningar i det omgivande området 

vägas in. Vid tillsyn kan endast serveringsställe belastas för ordnings- eller 

bullerproblem som är en direkt konsekvens av verksamheten. Ett etablerat kluster med 

tillföljande problem är därmed svårt att reglera bort men det kan till viss mån förhindras 

att fortsätta växa (Respondent 11, 14, 8, 15, 2016). 

Vad gäller stadens geografi finns främst två aspekter som har påverkan på reglering, 

nämligen bullerstörningar och ordningsproblem. Vid varje ansökan om ny eller förlängt 

serveringstillstånd efter klockan ett skickar tillståndsenheten remisser till 

polismyndigheten, miljöförvaltningen och stadsdelsnämnderna (Stockholm stad 2016) 

Remissinstansernas respektive ansvarsområde kommer behandlas utförligare längre ner 

i detta kapitel. 

Nya ansökningar om serveringstillstånd kan ske av följande anledningar, ägarskiften, 

ändrade ägarförhållanden, uteservering, utökad serveringstid, lokalutvidgning, utökat 

dryckessortiment, samt omprövning efter prövotid (Tillståndsenheten, Stockholms stad 

2007). Serveringsställen kan också ansöka om tillfälliga serveringstillstånd, gränsen är 

då satt vid högst tio stycken per år för varje serveringsställe. Fler tillfälliga 

serveringstillstånd kan dock ges som ett alternativ till prövotid, vilket är relativt 

ovanligt. Serveringstillstånd delas upp beroende på om det endast omfattar slutna 
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sällskap, eller om det är ett serveringstillstånd för allmänheten (Tillståndsenheten, 

Stockholm stads, 2007) (Stockholms stad 2016). Exempel på ställen som har slutna 

serveringstillstånd är bland annat studentnationer, och konferensanläggningar 

(Tillståndsenheten, Stockholms stad 2016). 

Bakgrund till ansökningarna påverkar i sin tur hur ansökan utreds. När ägarskifte sker 

vid lokaler som sedan tidigare haft en tre- eller femtid görs ingen bullerutredning 

(Respondent 15, 2016). Vid ansökan om serveringstider efter klockan ett på natten ställs 

högre krav på verksamheten, både med hänsyn till ekonomin såsom bland annat 

betalningsanmärkningar, samt krav på att personal ska ha gått utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering. Det ställs också högre krav på antalet vakter i lokalen. Kraven är även 

hårdare på lokalen och dess läge med hänsyn till ordnings eller buller-problem i 

närområdet. Vid ansökningar efter klockan 01:00 ska också polismyndigheten, 

miljöförvaltningen och stadsdelsnämndernas inrådan enlig de alkoholpolitiska 

riktlinjerna, väga tungt. I de flesta fall får serveringstider efter klockan ett, en prövotid 

på ett år vid nyetablering (Stockholms stad 2016). Vid etablering vid ett helt nytt läge är 

det möjligt att gå direkt till ett tretillstånd men ofta går verksamheter etappvis från en 

serveringstid från ett till tre och från tre till fem (Respondent 1, 2016). 

4.3.2 Tillsyn 

Inre och yttre tillsyn sker i samverkan mellan Polisen, Tillståndsenheten och Länsstyrelsen. 

Yttre tillsyn innefattar oanmälda besök på serveringsstället, medan inre tillsyn görs genom 

kontroller av bolagets ekonomi samt över polisanmälningar på stället (Länsstyrelsen i 

Stockholms län, 2010). Den yttre tillsynen utökats i början av perioden som en respons till det 

ökade antalet serveringstillstånd. I rapporter redovisar tillståndsenheten hur antalet 

tillsynsärenden fördelar sig geografiskt i respektive stadsdelsnämnd under föregående år. I 

rapporterna syns tydligt att tillsynen bedrivits någorlunda proportionerligt i förhållande till 

antalet serveringstillstånd i stadsdelarna (Tillståndsenheten Stockholms stad, 2007). Inom 

begreppet tillsyn ryms till viss del även Miljöförvaltningens arbete, då de utreder uppkomna 

bulleranmälningar från befintlig verksamhet. Sådana bullerutredningar ligger dock under lagen 

Miljöbalken (Respondent 8, 2016).  

Vid olägenheter varnas serveringsstället vanligtvis, men tillståndet kan också dras in med 

omedelbar verkan om företeelsen är särskilt allvarlig. Den absolut största orsaken till indragna 

tillstånd är ekonomiska olägenheter i verksamheten. Anledningen till detta är att sådana 

olägenheter är betydligt lättare att styrka juridiskt. Indragningar av serveringstillstånd på grund 

av ordningsproblem förekommer men är betydligt ovanligare (Respondent 14,2016). Enligt 

miljöförvaltningen är det juridiskt mycket svårt att dra in serveringstillstånd på grund av buller. 

Detta då anses vara ett för stort ingrepp för den enskilda näringsidkaren. Verksamheten kan 

dock få genomföra åtgärder för att minska bullret och betala vite om den inte genomfört 

påbjudna åtgärder (Respondent 8, 2016).  

4.3.3 Reglerande myndigheter  

Miljöförvaltningen mottar remisser ifrån tillståndsenheten vid prövning av nya 

serveringstillstånd, såsom bland annat utökad lokal, uteservering och utökade 

öppettider. Om serveringstiden är efter klockan tio utreder Miljöförvaltningen om 

serveringsstället kan ge bullerproblem för eventuella närboende (Respondent 8, 2016). 

Under tidsperioden noteras inga betydande förändringar i Miljöförvaltningens 
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ansvarsområde, skrivningarna skiftar något men är i stort sett desamma som under 

föregående period (Stockholms stad 2004, 2008, 2016)  

Miljöförvaltningen ser till skillnad från tillståndsenheten på verksamhetens inriktning, 

där de kategoriserar verksamheten utifrån om den är nattklubb, pub eller restaurang. 

Nattklubbar antas vara en större källa till buller följt av pub och därefter restaurang. Om 

verksamheten är ny är det svårare att kategorisera den. Vid eventuella tveksamheter ges 

därför en ettårig prövotid och eventuella bulleranmälningar kan därmed utvärderas vid 

omprövningen av tillståndet. Om en nattklubb är lokaliserad i ett område utan bostäder 

eller närliggande hotell, tillstyrks den alltid av miljöförvaltningen då inga bullerproblem 

för närboende är aktuella (Respondent 8,2016).   

 

Särskilt två områden sticker ut med hänsyn till bullerstörningar för boende. Dessa är 

Medborgarplatsen samt Gamla stan. I Gamla stan finns också en problematik med 

byggnadsbestånd som är kulturklassificerat och därmed förhindrar ombyggnationer i 

syfte att dämpa bullret. Situationen bedöms ha varit likartad under hela den studerade 

tidsperioden. Ett särskilt problem uppstår vid väldigt krogtäta gator som bland annat 

återfinns i Gamla stan och på Södermalm. Det blir där väldigt svårt att driva rättsliga 

processer då det inte med säkerhet går att lokalisera vilket av serveringsställena som är 

upphov till ljudkällan. I områden med sådana problem avstyrker i regel 

miljöförvaltningen nya serveringstillstånd för uteserveringar efter klockan 22:00 samt 

servering inomhus efter klockan 01:00 (Respondent 8, 2016). 

Vid prövning av nya serveringstillstånd vägs även besökarnas rörelsemönster i den 

omgivande staden in och hur de kan tänkas inverka på omgivningen i form av höga 

ljudnivåer. Om ett ställe har förlängd öppettid i ett område där de flesta andra ställen 

stänger tidigare riskerar detta ställe bli uppsamlingsplats för kroggäster från de andra 

krogarna. Samma sak gäller vid pubar i förorter där hemsläntrare kan välja att fortsätta i 

närheten av hemmet. Gästtrafiken som då uppstår anses vara problematisk om det finns 

bostäder i närheten. (Respondent 7, 8, 2016) I Miljöförvaltningens remissvar ingår även 

att titta på störningsrisken från gästtrafiken. När väl en verksamhet fått sin serveringstid 

och närboende störs av människor som skränar när de är på väg därifrån finns det inte så 

mycket som kan göras åt det. I ett klagomålsärende kommer inte Miljöförvaltningen att 

kunna ställa några krav på verksamheten om boende är störda av gäster utanför krogen 

(Respondent 8, 2016). 

I Miljöbalken anges bland annat ljudnivåer i omkringliggande bostäder ska understiga 

30 dBA under alla tider på dygnet. Gränsen sänks ytterligare till 25 Dba om det är fråga 

om musikbuller. Vid fasad gäller 40 Dba (Respondent 8, 2016). Vad gäller ljudnivån 

särskiljer sig Sverige och Stockholm gentemot vissa andra städer. I Berlin är 

ljudgränsen satt till 35 Dba medan New York har en gräns på 42 dBa inomhus. För att 

sätta det i förståeligt perspektiv så är ett samtal i normalt tonläge ca 60dBa (Hedström, 

2015).  

Miljöbalken är tillskillnad mot många lagar skriven så att omvänd bevisbörda gäller. 

Nattklubbsägaren måste därmed bevisa att verksamheten inte stör. För att göra detta 

kräver ofta miljöförvaltningen att en oberoende konsult tas in, vilken gör mätningar 

inifrån klagandens bostad. Vid tillfällen då ljudvolymer uppmäts över riktvärdena kan 

miljöförvaltningen kräva att näringsidkaren vidtar åtgärder såsom ljudisolering i lokalen 
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eller volymkontroll. Om verksamheten inte genomför den beslutade åtgärden kan 

verksamheten tilldömas vite. Det är som tidigare nämnts juridiskt mycket svårt att helt 

stänga ner en störande bar eller nattklubb samt att kräva förkortade serveringstider på 

grund av buller, då det inskränker för mycket på näringsidkarens verksamhet 

(Respondent 8, 2016) 

 

Vid intervjuer med nattklubbsägare framkommer dock att den juridiska processen samt 

eventuella åtgärder både är tidskrävande och kostsamma. Det upplevs också som ett 

ständigt orosmoment som nattklubbsägaren tvingas leva med, då nya utredningar kan 

sättas i gång för varje gång en boende anmält bullerproblem. De kostsamma åtgärderna 

och juridiska processerna tvingar ofta många nattklubbsägare att stänga ner 

verksamheten (Respondent 9, 16, 2016). 

 

Polismyndighetens uppgift är att dels att bedöma om de personer som står bakom en 

ansökan är lämpliga med hänsyn till brottsregister. När det gäller utökade 

serveringstider efter normaltiden klockan 01.00 yttrar sig polisen om ordning och 

säkerhet. Inom detta ingår tidigare anmälningar på adressen samt om ordningsproblem i 

närområdet (Respondent 17 & 18, 2016). Polisen har generellt en kritisk hållning till 

serveringstider efter klockan 01.00 och avstyrker därmed alla remisser om sena 

serveringstider. Detta menar de polisinspektörer jag intervjuat har att göra med 

Alkohollagstiftningens syfte, att vara en skyddslagstiftning. Polisen ser ett tydligt 

samband mellan sena serveringstider, fylleri och våldsbrott och en stor andel av alla 

polisresurser går åt till ingripanden och anmälningar under sena helgkvällar. 

Polisinspektörerna menar att anledningen till att just 01:00 bedöms vara en viktig 

skärningspunkt är att verksamheten då tydligt går över från att också servera mat till att 

enbart göra sina intäkter från alkoholservering. Detta menar polisen är svårt att få ihop 

med hänsyn till lagen, som anger att en gäst endast får vara salongsberusad (Respondent 

17 & 18, 2016). 

 

Polisinspektörerna menar vidare att lagen är skriven så att verksamheter som bedrivs 

efter normaltiden ska ha ett särskilt skäl för att erhålla sena serveringstider, som inte 

främst är företagsekonomiskt. Något annat sådant skäl är svårt att hitta menar de 

inspektörer jag intervjuar. De menar att staden och främst dess politiker tolkar lagen 

bakvänt. Att de istället letar efter skäl till varför verksamheten inte ska få ha sena 

serveringstider (Respondent 17 & 18, 2016). 

 

Även om polisen generellt är kritisk till alla serveringstider efter klockan 01:00 så finns 

vid vissa tillfällen särskilt skarpa skrivningar i deras remissvar, där de påpekar att de 

finner vissa förlängda serveringstider särskilt olämpliga. Det kan dels gälla 

verksamheter som ansöker där det tidigare funnits mycket problem med fylla och våld 

på serveringsstället. Det kan också gälla specifika platser i staden, så kallade ”hot 

spots”. Exempel på hotspots kan vara gatukorsningar som Götgatan-Folkungagatan där 

polisen återkommande varje helg ser anmälningar om misshandel, vilket enligt dem 

beror på en alltför hög ansamling av berusade personer. Särskild olämplighet kan också 

röra större nattlivsområden där varje förlängd öppettid ökar på antalet berusade personer 

i närområdet och därmed bidrar till en högre brottslighet (Respondent 17 & 18, 2016). 

De områden som särskilt utmärker sig i detta hänseende är stadens två största 

nattlivskluster; Medborgarplatsen, samt Stureplansområdet. Inspektörerna menar att de 
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båda områdena är jämförbara med varandra och i fråga om hur mycket brott som sker 

över tid (Ibid). En före detta krogpolis menar dock att våldsbrotten totalt sett minskar i 

dessa områden, bland annat som en konsekvens av STAD-samarbetet (Respondent 1, 

2016). När jag i intervjun nämner att områdena blivit lugnare menar de att det 

fortfarande är för mycket anmälningar i dessa områden och att de i sina remissvar 

försöker trycka ner serveringstiderna så mycket som möjligt, ”det är inte väsentligt om 

det är 1000 personer som blir slagna på käften eller om det är 500, det är lika illa det 

(Respondent 18, 2016).  

 

På frågan varför så många ställen med serveringstillstånd till fem är koncentrerade kring 

Stureplan pekar en nattklubbsägare på att det varit polisen vilja. Nattklubbsägaren 

menar vidare att han noterat att polisen ur ett myndighetsperspektiv ofta kan bli 

överkörda, men att när det gäller just femtillstånd så har de mycket att säga till om. 

Anledningen till att de velat ha femtillstånden vid Stureplan ska ha varit att de tidigare 

varit stationerade där, ”de ville ha två kärnpunkter där de kunde ha stationerade 

poliser, Stureplan och Medborgarplatsen” (Respondent 6, 2016). Efter polisens 

omorganisation då de inte längre har kommendering i särskilda områden är detta något 

som frångåtts menar nattklubbsägaren vidare. Nattklubbsägaren inflikar dock att det 

troligtvis inte heller varit särskilt många ansökningar från andra delar av staden 

(Respondent 6, 2016). I andra intervjuer med politiker och tjänstemän på 

tillståndsenheten och tillståndsutskottet varken verifieras eller förnekas utsagan 

(Respondent 11, 15, 2016). De inspektörer jag intervjuat samt den före detta 

krogpolisen kan inte heller svara på om utsagan stämmer eller inte (Respondent 1, 17 & 

18, 2016). Däremot menar de att utspridning kontra koncentration av sena öppettider är 

ett polisiärt dilemma då koncentrationen ökar risken för brott, medan en utspridning 

hade gjort det polisiära arbetet i fält väldigt komplicerat då de inte kunnat ha 

stationerade polispatruller (Respondent 1, 17 & 18, 2016).  

 

Stadsdelsnämnderna svarar enbart på remissvar och har därmed ingen involvering i 

inre och yttre tillsyn, de yttrar sig inte heller om tillfälliga serveringstillstånd 

(Stockholm stad, 2016) Under tidsperioden noteras inga betydande förändringar i 

stadsdelsnämndernas ansvarområde och hur de skall behandla remisser (Stockholm 

stad, 2004, 2008, 2016).  

Däremot syns tydliga förändringar i deras inställning till nattlivet.  Södermalms 

stadsdelsnämnd har antagit en mer kritisk hållning till det kraftigt utökade nattlivet i 

stadsdelen. Skillnaden beror på att nattlivet på Södermalm är beläget i närhet av 

bostadsbebyggelse tillskillnad mot hur det ser ut i Distrikt 1 och 2 vid City och 

Stureplan, där nattlivet i huvudsak återfinns i kontorsområden. Sedan några år tillbaka 

avstyrker Södermalms stadsdelsnämnd i regel alla nya ansökningar om förlängda 

öppettider efter klockan 01:00 vid Medborgaplatsen. Detta beslut togs då de ansåg att 

ordnings- och bullersituationen var ohållbar (Respondent 14, 2016). 

Stadsdelsnämnderna skall i sina remissvar utgå från de sociala förhållanden och tittar då 

främst på om det finns en känd missbruksproblematik i det område som ligger i 

anslutningen till det berörda serveringsstället (Stockholm stad, 2016). Vid de flesta 

stadsdelsnämnder så görs besök av handläggaren på serveringsstället där man 

kontrollerar att ägarna och personal verkar seriösa och exempelvis genomgått utbildning 

om ansvarsfull alkoholservering (Respondent 3, 4, 7, 9, 2016). Vissa av handläggarna 
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studerar också tillgängligheten för funktionsnedsatta personer, vilket de fått särskilt 

beröm för av staden (Respondent, 4, 2016). Handläggaren på stadsdelsnämnderna 

kontaktar alltid fältassistenter för att kontrollera om det finns någon 

missbruksproblematik i området (Respondent 3,4,5,7,9,14, 2016). Från de intervjuer 

som gjorts framkommer att det är väldigt sällan som just missbruksproblematik anges 

som skäl till att stadsdelsnämnden avstyrker serveringstillstånd. Detta går i sin tur att 

koppla till att stadsdelsnämnderna främst skall utgå från missbruksproblematik bland 

stadsdelens egna invånare och inte ditresta (Respondent 3, 2016) Stadsdelsnämnden kan 

dock påtala problem i remissvaret som egentligen är utanför deras ansvarsområde det 

vill säga, ordnings eller bullerproblem, då de har lokal kännedom. Situationen på 

Medborgarplatsen är ett exempel på detta (Respondent 3,11, 2016). Inget hindrar 

tillståndsenheten från att väga in sådana yttranden (Respondent 21, 2016).  

Beslutet om huruvida ansökan ska till- eller avstyrkas fattas av politikerna i stadsdelsnämnden 

och kan därmed vara präglat av politisk inställning. Under mandatperioden där de borgerliga 

partierna regerade så avstyrktes väldigt få serveringstillstånd från stadsdelsnämnderna 

(Respondent 15, 2016). 

4.4 Nattlivets lokaliseringspreferenser 

Detta avsnitt baseras på semistrukturerade intervjuer med nattklubbsägare. Intervjuerna 

har även kompletterats med material hämtat från tidningsartiklar. Resultatet visar att de 

två viktigaste faktorerna för nattklubbsägarna vid val av lokalisering, är lokalens 

beskaffenhet och närhet till andra verksamheter.  Detta resultat understödjs även av 

(Crim 2008) som kommit till en liknande slutsats. 

Vid intervjuerna med nattklubbsägare framkommer en samlad bild av att lokalens 

förutsättningar oftast går före närheten till andra verksamheter som en avgörande faktor. 

Ofta sker etablerandet på en ny lokalisering genom en tillfällighet. Från flera intervjuer 

framkommer ett gemensamt mönster kopplat till etableringar i lokaler som tidigare inte 

varit nattklubb. Där nattklubbsägaren/ den framtida nattklubbsägaren antingen blir 

kontaktad av någon som frågor om man är intresserad av att driva en nattklubb i deras 

lokaler (Respondent 6, 16, 19, 2016). Det andra alternativet är att man av slump ser 

lokalen och inser dess potential som nattklubb. Vid sådana sammanhang har lokalen 

ofta använts för tillfälliga arrangemang till en början. När nattklubbsägaren sett att 

verksamheten fungerar bra görs den om till en permanent nattklubb (Respondent 6, 19, 

2016). Vid sådana tillfällen beror således valen av lokalisering på i vilka områden 

nattklubbsägaren rör sig. Även när nyetableringen sker genom uppköp av en etablerad 

verksamhet eller en nattklubb som fått lägga ner är det förknippat med att de ska ske i 

rätt tillfälle (Respondent 10, 12, 2016). 

Från samtal med de som mer aktivt sökt efter en ny lokal har de nattklubbsägare jag 

intervjuat menat att de ofta gör en bred sökning i innerstaden samt i vissa fall även i 

närförorter. De menar att sökområdet under den senaste tioårsperioden blivit större. 

Detta kopplas samman med att staden växt samt att andra nattklubbar och barer har 

etablerat nya nöjesdistrikt. Den tilltagande lokalbristen anges också som ett skäl till att 

sökningen av lokaler sker relativt brett (Respondent 6, 10, 12, 2016). 
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Sammanfattningsvis kan därför slumpen fälla avgörandet, det vill säga, var det vid 

tillfället för sökandet, finns lediga lokaler som tjänar ändamålet.  

Med detta sagt är läget långt ifrån oväsentligt vilket kommer utvecklas vidare i detta 

kapitel. Det bör också tilläggas att undersökningen visar att närhet till andra 

verksamheter och lokal inte är två helt åtskiljningsbara faktorer, vilket även konstaterats 

i tidigare studier (Crim 2008). Exempelvis har vissa områden en större tillgång på 

lokaler som är lämpliga för nattklubbsverksamheter. Hyran och hyresvärdens inställning 

är i sin tur också kopplat till läget.   

4.4.1 Trender inom nattlivsbranschen 

Nattklubbsägarna menar att nattlivsbranschen under den senaste tioårsperioden 

genomgått en professionalisering inom både marknadsföring, musikutbud och har blivit 

alltmer inspirerad och integrerat med nattliv från andra storstäder. Billiga flygresor gör 

att dj:s från exempelvis Berlin kan bokas för spelningar vilket inte var möjligt för 15-20 

år sedan (Respondent 6, 10, 19, 20, 2016). 

Det går också att se en kontinentalisering av drickandet som har blivit mer utspritt över 

veckorna. Efterfrågan på alkoholfria drinkar uppges även ha ökat. Förenat med 

utspridningen över veckorna går även att se en nedgång i besöksantal för de nattklubbar 

som har öppet till fem på helger. En nattklubbsägare menar att huvudanledningen till att 

ha öppet till fem, är att det anses coolt att gå på femklubb och att det därmed kan locka 

mycket publik. I själva verket är det få som stannar till fem. Ofta är många av besökarna 

även för berusade för att kunna serveras alkohol efter klockan tre vilket skapar en lägre 

försäljning. Ett annat skäl till att inte ansöka om femtillstånd är att gästerna då oftast 

kommer dit senare, vilket gör att stället står tomt under tidigare timmar (Respondent 10, 

20, 2016). 

Sedan början av 2000-talet har flera nattklubbar valt att etablera sig i den södra 

innerstadens utkant i områden som tidigare inte varit typiska nattklubbsdistrikt. Vid 

samtal med några av nattklubbsägarna som valt sådana lokaliseringar motiveras detta 

beslut särskilt vara baserat på närhet till deras respektive målgrupp (Respondent 6,10,16 

2016). En nattklubbsägare svarar på frågan om varför hen valt att lokalisera om sin 

nattklubbsverksamhet från City till Södermalm. 

”Det var där allt sprang, det var där vi hade vår målgrupp det kändes som att vi kom 

hem”(Respondent 6,2016) 

De menade att Södermalm i perioden för etableringen var i behov av nattklubbar och 

var på uppgång. I intervjuerna framkommer att de vid lokaliseringstillfället ville bort 

från Stureplan och det som området då stod för, och skapa en motpol som innehöll en 

större grad av inkludering. En annan anledning till att inte etablera sig vid Stureplan var 

de relativt höga hyrorna. De höga hyrorna hade gjort att de varit tvungna att positionera 

sig mot en mer köpstark kundgrupp som inte rimmade väl med den ursprungliga tanken 

med hur de ville att deras nattklubb skulle vara ifråga om utformning och musikgenre 

(Respondent 6,10,16, 2016). 

En annan delförklaring till att nattklubbar valt att etablera sig på Södermalm är 

stadsdelens utveckling av handel, krogar och restauranger med en tydlig kulturell och 

hipp prägel. Detta har skapat en stor ung målgrupp som rör sig i stadsdelen. En 
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nattklubbsarrangör säger bland annat ”Södermalm korades för några år sedan som en 

världens fem hippaste stadsdelar, en stor del i det beror ju på de verksamheter som 

finns här, det är klart att skulle stadsdelen förlora sin cred skulle vi också förlora på 

det” (Respondent 20, 2016) 

Återkommande i intervjuer med nattklubbsägare konstateras att skillnaden mellan 

målgrupperna som tidigare varit stationerade vid Stureplan och Södermalm luckrats upp 

under den senaste tioårsperioden. På samma sätt som målgruppen som tidigare 

frekventerade Stureplan numera kan tänka sig att röra sig söderut är målgruppen som 

förut mest hängde på Södermalm numera även till högre grad inkluderad på Stureplan 

(Respondent, 6, 10, 19, 20, 2016). Flera nattklubbsägare beskriver en stor rörlig 

målgrupp som är väldigt kulturmedveten, ”folk är inte längre lika intresserade av hur 

mycket du bränner i baren utan har blivit mer medvetna, vet du vem som spelar?, kan 

du musiken? , vet du vilken konst som hänger på väggarna?”(Respondent 19,2016).  

En annan respondent menar att mycket har ändrats i Stureplan och det inte alls är 

samma sak som för tio år sedan. Dels kan processen kopplas till omvälvande 

förändringar som skett med musikstilar och subkulturer, där det tidigare ”alternativa” 

som tidigare enbart funnits på mindre nattklubbar blivit så populärt att det har 

kommersialiserats (Respondent 10, 2016). Iakttagelsen om en mindre segmenterad 

kundgrupp understödjs vidare av att nattklubbsägare som tidigare enbart varit 

lokaliserade vid Stureplan, nu menar att de letar verksamheter i flera av stadens 

områden och att de nattklubbsägare som för tio år sedan inte kunde tänka sig att vara en 

del av Stureplan i framtiden kan se sig själva etablera nya verksamheter där 

(Respondent 6, 10, 12,19, 2016) 

Överlag framkommer tydligt i intervjuer att den stora rörliga och kulturmedvetna 

målgruppen ställt nya krav på dem att alltid förnya sig både när de kommer till lokal, 

ljussättning och musik. ”Man kan var ”hot” ena veckan för att nästa vara helt ut ur 

matchen, det går fort”(Respondent 20, 2016). Kundgruppens ”attentionspann” upplevs 

ha blivit alltmer kortare genom åren (Ibid). I flera intervjuer nämns kreativitet och hjärta 

som betydande ingredienser för att överleva i nattlivsbranschen (Respondent 6, 10,16, 

19, 20, 2016) ” Att göra nånting idag, som poppar upp och blir en grej, det är inte så 

svårt, att få en attention, folk gillar det nya, att få nånting som bibehåller det där, det 

handlar ju bara om att få lust och glöd i det och få ekonomi i det (Respondent 6, 2016). 

Här pekar några nattklubbsägare också på det långsiktigt ohållbara i att bara driva en 

nattklubbsverksamhet ur enbart en kommersiell synpunkt (Respondent 6, 16, 20, 2016). 

Som exempel tas upp när stora nattlivskoncerner såsom Stureplansgruppen köper upp 

andra nattklubbar ”Det märks väldigt fort när det saknar själ. Kolla bara på Berns det 

står tomt nu”(Respondent 20, 2016). 

Från en synvinkel hämtad från Stureplan menar en nattklubbsägare att det tydligt går att 

se att stora delen av kundgruppen som tidigare mest gått ut kring Stureplan har 

inspirerats av sina upplevelser av nattlivet i andra storstäder som New York och Berlin 

och därmed efterfrågat samma sak när de kommit tillbaka. Nattklubbsägaren förklarar 

enligt följande resonemang; när Stockholmare går ut i New York så går de inte längre ut 

på Manhattan utan tar en taxi ut till Williamsburg i Brooklyn istället, vilket är ett nytt 

trendigt nattlivsdistrikt. Det blir därför naturligare att göra samma sak i Stockholm. Det 

ligger även väldigt rätt i tiden att prova på det alternativa (Respondent 19, 2016).   
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Den trendkänsliga nattklubbsbranschen är inte sen att hänga på. Tydliga paralleller dras 

av nattklubbsägare i Slakthusområdet till stadsdelarna Meat packing district i New York 

och Ködbyen i Köpenhamn som båda utvecklats från slakteriområden till att bli 

nattlivsdistrikt (Lenas, 2015). Enligt en nattklubbsägare är annan anledning till att 

nattlivsbranschen är särskilt inspirerade av just Berlin och New York snarare än andra 

städer som Barcelona, att de delar egenskapen med att ha en hård myndighetsreglering. 

Som exempel på liknande strikta regleringar har både New York och Stockholm hårda 

förhållningssätt till berusningsgrad. Anpassningarna som görs till regleringen blir därför 

till viss mån även applicerbara i Stockholm (Respondent 20, 2016). 

4.4.2 Närhet till andra verksamheter 

Den mest grundläggande närheten till andra verksamheter är att ligga på relativt kort 

gångavstånd från kommunaltrafik och då framförallt tunnelbanestationer. Kunderna 

måste ha ett sett att ta sig till nattklubben och hem. I de flesta intervjuer framkommer ett 

tydlig efterfrågan efter att ligga så centralt som möjligt vid de etablerade nöjesstråken 

där många människor befinner sig (Respondent 10,12,16, 19,20, 2016). ”Det är klart att 

man vill helst ligga mitt i smeten om det är möjligt, men det är extremt få som har råd 

att göra det” (Respondent 20,2016)  

Från mina intervjuer med nattklubbsägare framkommer barer och restauranger som 

särskilt viktiga verksamheter att ha i sin närhet. Denna iakttagelse stöds också av 

resultatet från (Crim 2008) (Hidalgo & Castañer 2015). Förhållandet är symbiotiskt där 

flera nattklubbsägare som etablerat sig på nya platser ser en klar och tydlig etablering av 

barer och restauranger i närheten av sin verksamhet. En före detta nattklubbsarrangör 

pekar på att den nattklubb som etablerat sig i Hornstull i mitten av 00-talet ligger bakom 

mycket av den utveckling som skett i området sedan dess (Respondent 16, 2016). Även 

”rolig” handel nämns i en intervju som en positiv verksamhet att ha i sin närhet 

(Respondent 10, 2016). Vikten av restaurang och mat i närheten av nattklubbar 

understödjs vidare av att många nattklubbsägare även driver restaurang i närhet av 

nattklubben. Detta gör det möjligt att kunna förlänga kvällen för gästerna och kunna 

flytta runt personal (Respondent 6, 10, 2016)  

I intervjuerna framkommer även en ambivalens i förhållande till bostäder (Respondent 

10, 12, 2016). Flera nattklubbsägare menar att de vill ligga nära bostäder men samtidigt 

inte störa, vilket om man räknar med Miljöbalkens hårda bestämmelser blir en svår 

ekvation (Respondent 10, 19, 2016).  Anledningen till att en lokalisering i närheten av 

bostadsområden anses vara positivt är att det ger en känsla av gemytlighet som inte 

finns i ett område dit människor bara åker för att festa. Det blir istället en blandning av 

människor som naturligt rör sig i närområdet vilket skapar en bättre atmosfär 

(Respondent 10, 2016). En annan respondent menar att de aldrig skulle kunna tänka sig 

att lokalisera sig ett industriområde (Slakthusområdet) som staden vill utan att de söker 

efter ”mogna områden”. I intervjun nämner respondenten Hammarby Sjöstad som ett 

exempel på ett sådant område (Respondent 12, 2016). Kopplat till detta nämns City som 

ett annat område, i vilket naturligt folkliv saknas. En nattklubbsägare menar att området 

totaldör efter klockan elva då det inte finns några boende, vilket skapar en väldigt 

”kall” stämning (Respondent 10, 2106).  

 



50 

 

 

4.4.3 Lokalisering i ett nattlivskluster 

Enligt de nattklubbsägare och arrangörer som intervjuats är det övervägande positivt 

med andra nattklubbar eller nattöppna barer i närheten av den egna verksamheten. Detta 

beror främst på att det ger kunden fler möjligheter att välja på, vilket gör området i stort 

mer attraktivt att åka till. Ofta vill kompisgrupper som går ut besöka flera klubbar under 

samma kväll, vilket anknyter till den växande efterfrågan på att hela tiden matas med 

nya upplevelser (Respondent 6, 10, 12, 16, 19, 20, 2016).  

En negativ aspekt med att vara belägen i ett kluster är att myndigheterna generellt får en 

sämre attityd till stället. ”Man ska vara glad att man får ligga så centralt, medan ett 

ställe längre ut ses mer positivt, det uppfattas som att det tillför något till 

orten”(Respondent 19, 2016). Att vara belägen i ett kluster såsom Medborgaplatsen kan 

också innebära att man oftare får besök av poliser inne på stället, vilket upplevs som 

negativt för kunden och förenat med förluster i intäkter och energi (Respondent 10, 

2016).  

De eventuella negativa konsekvenser av konkurrensen av att ha andra nattklubbar i sin 

närhet beskrivs i övrigt som väldigt liten. Ur ett konkurrensperspektiv tävlar 

nattklubbarna inte bara med sina närmsta grannar utan med alla nattklubbar i staden 

(Respondent 6, 10, 12, 19, 20, 2016). Konkurrensen mellan olika klubbar skiftar mellan 

helgar och säsonger. För ställen som särskilt marknadsförs med sitt musikutbud kan 

konkurrensen för kvällen vara beroende av att ett annat ställe bokat dj:s som verkar 

inom samma genre. Kundgruppen kommer då välja det ställe som har en dj-bokning 

som för tillfället upplevs som hetare (Respondent 20, 2016). 

En annan särskild konkurrenssituation som framkommer i många av intervjuerna är de 

svartklubbar som pågår på olika håll runt om i staden varje helg. Nattklubbsägarna 

anser i flera fall att de är särskilt svårt att kunna tävla mot svartklubbarna, då de ger 

besökaren en helt annan känsla av samhörighet och illegal substans som ett legalt ställe 

aldrig kan erbjuda (Respondent 6, 19,20, 2016). Antalet svartklubbar anges ha ökat 

markant under de två senaste åren (Respondent 20, 2016). 

Om nattklubben är beläggen synligt vid ett av stråken kan den i högre grad ta del av 

spontana besök I intervjuerna framkommer dock att det räcker att vara beläggen lite 

avsides för att förutsättningarna ska ändras drastiskt (Respondent 19,20, 2016).  

”Ingen råkar gå förbi oss, man ska gå upp för den här förbannade backen som är hal 

och vidrig på vintern” (Respondent 20,2016). 

Citatet visar tydligt att det finns två slags klusterfördelar som verkar i olika geografiska 

skalor och att det kan vara stor skillnad mellan att vara lokaliserad i ett nattlivskluster 

men avsides samt vid ett av nöjesstråken. När verksamheten är belägen precis vid 

vältrafikerade stråk såsom Götgatan, Kungsgatan eller Birger Jarlsgatan går folk förbi 

och kan spontant gå in på ett ställe om det ser ut att vara trevligt. Det räcker att vara 

belägen utom synhåll på en sidogata för att de spontana besöken ska minska. En annan 



51 

 

nattklubbsägare menar att fördelen med att vara belägen i ett kluster inte tar bort 

behovet av marknadsföring och pekar på att en ny nattklubb med ambitioner att nå en 

trendkänslig publik alltid måste marknadsföras mycket hårt på internet oavsett var det är 

beläget (Respondent 19, 2016).  

En nattklubbsägare som vid etableringstillfället hade en nattklubb som låg relativt 

avsides är särskild positiv till de nattklubbsetableringar som skett ännu längre ut 

”plötsligt tycker folk att vi ligger ganska centralt ändå”  (Respondent 6, 2016).Vidare 

menar samma nattklubbsägare att den egentliga enda negativa sidoeffekten av att vara 

betraktad som ett ställe som ligger mer centralt är att klubben kan tappa i sin 

”gemensamhetskänsla” vilket på lång sikt kan utarma stället. Om stället upplevs ligga 

lång bort kommer det i större grad att nås av en kundgrupp som specifikt velat åka dit 

(Respondent 6, 2016). 

En intressant aspekt som tas upp i flera intervjuer är hur närhetsprincipen och 

konkurrenssituation skiftar mellan vinter och sommar. På sommaren är folk beredda att 

åka och gå längre sträckor. Olika ställen konkurrerar också i hög grad baserat på vilka 

som har bäst uteserveringar (Respondent 6, 2016) (Respondent 20, 2016) (Respondent 

16, 2016) En park som på vintern fungerar som en barriär blir på sommaren fylld av 

folk och fungerar som en tillgång. Sommarsäsongen innebär också en utökad 

konkurrenssituation av festivaler och musikevenemang i staden. Det finns även en 

påverkan av de många ravefester som pågår i skogsområden runt omkring staden 

(Respondent 6,16, 2016). En annan skillnad som noteras under de senaste åren är 

tendensen att klubbverksamhet nu även under sommaren pågår på dagtid (Respondent 

11, 2016). Vid intervjuer med handläggare på stadsdelsnämnderna noteras också ett 

stort ökat antal ansökningar av nya serveringstillstånd under sommarsäsongen 

(Respondent 4, 2016).  

4.4.4 Att etablera sig utanför ett kluster 

”Det finns få som har ett så starkt varumärke så att de kan etablera ett helt nytt område 

alternativet är att man kan etablera sig supersnabbt, de är en svår ekvation det 

där”(Respondent 10,2016)  

Citatet visar tydligt på hur förändringarna ändras för de nattklubbar som väljer att 

etablera sig i områden där det sedan tidigare inte finns några likande verksamheter. 

Överlag är denna beskrivning även i linje med Crim´s (2008) beskrivning av det som 

han kallar ”nattlivets pionjärer”, nattklubbsägare som har egenskapen att kunna skapa 

”buzz”. Det finns för denna grupp en betydande fördel om det får verksamheten att bli 

populär, nämligen den relativt låga hyran. Även inställningen hos myndigheterna är 

överlag mer positiv då nattklubben bidrar till utvecklingen av området (Respondent 

6,19, 2016). 

Flera nattklubbsägare pekar på att nattklubbar som är lokaliserade avskilt från andra 

nattklubbar måste kunna erbjuda något unikt som inte går att hitta på de ställen som är 

belägna centralt. Även detta är i linje med Crim´s (2008) iakttagelser. Om nattklubben 

är beläggen vid ett av de centrala nöjesstråken så behöver den i stort sett inte erbjuda 

något unikt alls utan det räcker att finnas där. Ett exempel som tas av upp av en 

nattklubbsägare, är The Lab precis vid Stureplan som i stort sätt bara består av en bar, 

sittplatser och vitmålade väggar. Det måste finnas ett argument för folk att sätta sig på 
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tunnelbanan eller taxin och åka ut från stan menar samma nattklubbsägare (Respondent, 

19, 2016). Argumentet kan vara nattklubbens storlek, en takterrass eller en speciell 

atmosfär (Respondent 6, 19, 2016). En nattklubbsägare förklarar med följande citat. 

Skapar du en plats som känns annorlunda, att du skapar en destination istället för en 

klubb, som du får folk att åka till av olika anledningar, då tror jag att du kan hitta ett 

sätt få folk att resa långt”(Respondent 6, 2016). 

En annan beskriver skillnaden mellan nattklubbar i stan och utanför på följande vis, Om 

du går ut på Stureplan så går du ofta på tre klubbar per kväll och sen eventuellt en 

svartklubb medan om du åker ut till ett ställe som ligger längre ut så åker du dit för att 

vara där hela kvällen och sen åka hem, vilket ställer högre krav på stället (Respondent 

19, 2016). I flera intervjuer påpekas också att det är en stor skillnad mellan 

konsertbesökare och nattklubbsgäster ifråga om hur långt de kan tänkas åka. 

Konsertbesökarna kan tänka sig åka långa sträckor i vissa fall från andra städer för att se 

en specifik artist medan nattklubbsbesökare är känsligare för ökade avstånd 

(Respondent, 10, 20, 2016). 

Som tidigare nämnts är även nattklubbsägarna inspirerade av andra storstäder där de ser 

att lokaliseringar utanför staden varit möjliga. Många drar paralleller mellan Söderort 

och Brooklyn.  I Brooklyn har under de senaste åren skett en explosionsartad utveckling 

i nya nattlivsdistrikt. De påpekar samtidigt att marknaden i Stockholm är betydligt 

mindre och att en liknande dramatisk utveckling därför inte är möjlig på samma sätt. 

Det finns inte heller lämpliga lokaler i samma omfattning som i New York (Respondent 

6, 16, 19, 2016). Detta visar att den trestegsprocess som (Crim, 2008) tar upp kopplat 

till ett nattlivsklusters liv och död torde gå långsammare i en mindre stad som 

Stockholm.  

Överlag innebär en lokalisering i ett oetablerat nattlivsdistrikt ett större risktagande. 

Flera nattklubbsägare anger att det är väldigt svårt att förutspå den framtida marknaden. 

Etablerar man sig i ett befintligt nöjesdistrikt vet man ungefär hur mycket folk som rör 

sig i området och vilket utbud de efterfrågar och hur verksamheten därtill måste anpassa 

sig efter detta. I ett perifert läge är man till större del själv delaktig att skapa och locka 

dit målgruppen och är därför betydligt mer utsatt (Respondent 6, 12, 16, 19, 2016). I en 

intervju med en tidning beskriver en nattklubbsägare som gjort en storsatsning i 

Slakthusområdet, att det gäller att få folk att se det som naturligt att åka dit istället för 

ända in till stan, och att en sådan omställning i beteende kan ta tid att ändra (Hirsch, 

2013). 

4.4.5 Lokalen & hyresvärden 

Som nämndes tidigare är lokalen och dess förutsättningar oftare en viktigare faktor än 

det exakta läget. Dock är läge, reglering och lokal tätt sammankopplade. Om 

exempelvis lokalen ligger i ett bostadshus går det med hänsyn till miljöbalken inte att 

bedriva nattklubbsverksamhet i den. Ett större antal lämpliga lokaler finns av detta skäl 

i områden som är dominerat av dagliga verksamheter, såsom kontor och industri. Om 

dessa områden tjänat som nattlivsområden tidigare finns dessutom redan anpassade 

lokaler. 

Det första som ses över kopplat till lokalen är om det överhuvudtaget är möjligt att 

bedriva nattklubbsverksamhet där ur ett lagmässigt perspektiv. Ligger lokalen i direkt 
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anslutning till bostäder eller exempelvis vårdverksamhet kan nattklubbsägaren räkna 

med att få avslag på ansökningar om förlängda öppettider (Respondent 6, 9, 12, 19, 

2016). På grund av föregående resonemang kan där ofta kan det vara förmånligt att ta 

över lokaler där tidigare nattlivsverksamhet bedrivits för att vara på den säkra sidan 

(Respondent 10, 2016). I samma resonemang inkluderas även relation med hyresvärden. 

Nattklubbar kräver specifika lokaler. Att anpassa en lokal för en nattklubb kräver stora 

investeringar av fastighetsägaren, vilket i slutändan läggs på hyran för lokalen. En lokal 

som tjänat nattlivsverksamhet tidigare har redan infrastruktur för att få 

serveringstillstånd, såsom utrymningsdörrar, kök, toaletter med mera. Den har också 

blivit godkänd i tidigare utredningar angående bland annat brandföreskrifter och 

bullerdämpning (Respondent 6, 10, 2016). Detta resonemang understödjs av statistiken, 

i vilken det syns att många nattklubbar ligger på samma ställe som för tio år sedan men 

bytt ägare (Tillståndsenheten, Stockholm stad, 2016) De nattklubbsägare jag intervjuat 

menar att liten vinstmarginal, hård reglering och långa uppstartstider gör att det blir stor 

ruljangs där olönsamma nattklubbar stänger igen och tas över av andra (Respondent 

6,10,20, 2016).  

I samband med uppköp av nattklubbar menar de representanter för polismyndigheten 

som jag intervjuat att det finns ett särskilt problem. Detta då de vid uppköp inte kan 

lasta nya ägare för ordningsproblem som tidigare skett på nattklubben. Samtidigt vet de 

att nattklubbsverksamheten kommer bedrivas på ungefär samma vis och till samma 

målgrupp varav liknande ordningsproblem förmodligen kommer att uppstå (Respondent 

17 & 18, 2016). 

Flera nattklubbsägare anger att det finns en stor brist på lokaler i Stockholm, och en 

därtill ännu större brist på lokaler som är lämpliga för nattklubbsverksamhet 

(Respondent 6, 10, 12, 2016). Nattklubbar kräver ofta stora ytor med relativt låga hyror 

vilket anges som anledning till att flera nattlivsverksamheter lokaliserat sig i lokaler 

som tidigare varit relativt lågutnyttjande och oattraktiva för andra verksamheter. Bland 

sådana lokaler hittas gamla garage, skyddsrum och industrilokaler (Respondent 6, 

2016). 

Vid en ny lokalisering gäller det att sälja in sig hos hyresvärden. De ska känna att det 

fungerar, att de får igen pengarna de investerar i lokalen, och att staden kommer ställa 

sig positiv till verksamheten. Det blir tydligt lättare för nattklubbsägare som sedan 

tidigare kan visa upp att de skött sig och haft en lönsam verksamhet. Både i förhållande 

till regelverket för sena öppettider som kräver att man bedrivit likande verksamhet utan 

anmärkningar men även som ett kvitto för hyresvärden på att man har ett lönsamt 

koncept (Respondent 6, 10, 2016).  

Inställningen hos fastighetsägarna är även förenad med nattklubbarnas 

betalningsförmåga med hänsyn till kundgrupp, vilket illustreras av följande citat hämtat 

från en artikel om Stureplans utveckling. 

– Traditionellt sett har fastighetsägarna inte gillat restauranger och nattklubbar utan 

föredragit butiker. Men det där är på väg att förändras. De exklusiva nattklubbarna och 

stora krogarna har ju en annan betalningsförmåga, säger Mats Hulth, tidigare 

finansborgarråd i Stockholm och före detta ordförande i SHR. (Hulth i Malmborg 2013) 
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Citatet syftar på de A-nattklubbar som är belägna vid Stureplan och vänt sig till en 

kundgrupp som är beredd att betala högre priser. Detta visar återigen tydligt hur lokal, 

hyressättning, läge, och kundgrupp tydligt samspelar och därmed inte helt kan skiljas 

från varandra. 

5. Diskussion 
Resultatet av studien har visat på de många faktorer som avgör nattlivets lokalisering 

och hur dessa inte helt går att avskilja från varandra. Detta då de har återverkan på 

varandra utefter flera aspekter. Nattlivspolitik, reglering, lokal, hyressättning, närhet till 

andra verksamheter samt efterfrågan hos olika marknadssegment, är alla sammanflätade 

och rymmer i sig själva även processer som drar åt olika håll. Detta gör den geografiska 

lokaliseringen av nattlivet till ett oerhört komplext område vilket ger stort utrymme för 

vidare studier inom fältet. Jag ska i denna diskussionsdel belysa några av dessa 

samspelsprocesser som undersökningen visat på och återknyta dessa till tidigare 

forskning. 

I stadens visionsdokument syns en tydlig anknytning till entreprenöralistika strategier 

där understödjandet av nattliv används som ett redskap till att hävda sig mot andra 

städer. Detta är i linje med mycket av den tidigare forskningen där understödjande av 

nattliv kopplas ihop med en ambition att dra till sig investeringar och marknadsföra 

staden (Shaw 2010; Hae 2011; Crivello 2011). Den positiva inställningen till nattliv går 

även att se i att politikerna ställt sig på nattlivets sida i konflikt med de boende. Inom 

denna fråga har dock stadens politiker lite att säga till om då Miljöbalken är en nationell 

lagstiftning och därtill skarpt skriven. Angående Alkohollagen visar undersökningen att 

det finns betydligt större manöverutrymme för tolkning, vilket utnyttjats av politikerna. 

I stadens egna riktlinjer syns dock både regelskärpningar och liberaliseringar. Som 

tidigare undersökningar visat kan dock regelskärpningar i praktiken vara ett sätt att 

understödja nattlivet som riktar sig till mer välbärgade kundgrupper (Chatterton 2002; 

van Liempt et al 2015). I detta fall kan dock snarare påvisas motstående tendenser då 

kravet på skylt med insläppsregler inte borde vara i A-klubbarnas intresse. Skyldigheten 

för kommunerna att ha egna alkoholpolitiska riktlinjer går i sammanhanget inte att se 

som någon decentraliseringsprocess då riktlinjerna måste vara i linje med Alkohollagen. 

Ur en internationell jämförelse tycks specifikt nattklubbar och annan nattlivsverksamhet 

med sena öppettider vara fortsatt hårt reglerade. Nattlivet har inte heller varit centralt i 

stadens marknadsföringsstrategier och näringslivsutveckling vilket antyds i både 

intervjuer med politiker och representanter för stadens turistorganisation. I slutet av den 

studerade tidsperioden syns dock tydliga tendenser till en större satsning på att 

tillgodose nattlivet. Detta visas av förslaget på nattlivsborgmästare samt att släppa på 

vissa av de begränsande regelverken såsom Danstillståndet. Det senare kan dock inte 

med säkerhet enbart härledas som en ambition att stärka nattlivet. 

Resultat från studien ger en till viss del motsägelsefull bild angående stadens reglerande 

styrning av nattlivet i förhållande till stadens geografi och byggnadsbestånd. Staden har 

i sina riktlinjer hårdare krav angående nattlivsverksamheter i bostadsområden samt på 

höga koncentrationer av nattlivsverksamheter. Samtidigt syns på kartorna att 

utvecklingen gått åt motsatt håll då alltfler nattlivsverksamheter lokaliserats i närhet av 

bostadsområden. En ökad koncentration av tretider kring Medborgarplatsen går även att 

se samtidigt som femtiderna vid Stureplan blivit fler. I detta sammanhang är det dock 
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viktigt att påminna sig om hur nattklubbsägare resonerat avseende närhet till andra 

verksamheter. Detta då de drar nytta av varandras närhet och gärna vill ligga nära det 

mer gemytliga folkliv som återfinns i närheten av bostadsområden. Detta talar i sin tur 

för att denna utveckling hade varit ännu mer påtaglig utan regleringen. Angående 

expansionen av femtillstånden vid Stureplan går dock att se ett mer tydligt samband. 

Detta då Miljöförvaltningen inte har någon åsikt om lokaliseringen så länge den inte är i 

närheten av bostäder. Angående polisen framkommer en mer tvetydlig bild vilket talar 

för att polisen både är emot en koncentration samtidigt som de inte är det. 

Undersökningen kan dock inte styrka påståendet om att polisen velat ha en 

koncentration med hänsyn till polisarbetet i fält. Det blir i denna fråga därför svårt att 

uttala sig med bestämdhet. Med detta sagt syns också att staden gjort tydliga ansatser till 

mer områdesomfattande begränsningar vid Medborgarplatsen och Gamla stan. I Gamla 

stan har även verksamheterna med tretillstånd att alltmer försvinna.  

Regelverket i Stockholm tycks i detta sammanhang jämförbart med det som finns i 

Berlin och Köpenhamn där varje tillstånd kan bedöms utefter ett mer holistiskt 

perspektiv med en involvering av flertalet myndigheter, det som Roberts et al (2006) 

kallar sofistikerade regleringssystem. Även i Stockholm syns dock överetablerade 

kluster som skapar problem i form av buller och ordningsproblem. Det är precis som på 

andra håll i Europa tydligt svårare att reglera bort de befintliga verksamheterna. Den 

geografiska styrningen sker istället vid nyetableringar och utökade serveringstider 

(Roberts et al 2006; Roberts & Eldridge 2012). Regleringen är här snarare reaktivt än 

proaktiv då begräsningar endast införts efter att störningen bedömts vara ohållbar.  

Studien är övervägande i linje med Crim´s (2008) lokaliseringsteori för nattklubbar 

Likheterna mellan resultaten från studierna är slående och är samstämmiga på en rad 

punkter. I likhet med Crim´s (2008) visas att de att de två viktigaste faktorerna för 

nattklubbsägarna vid val av lokalisering, är lokalens beskaffenhet och närhet till andra 

verksamheter. I denna studie konstateras också att dessa två faktorer inte är helt 

åtskiljningsbara då en central lokalisering mitt i nattlivsdistrikten till exempel även 

innebär högre lokalhyra. I båda studierna konstateras också att reglering med hänsyn till 

byggnadsbestånd är en avgörande faktor som styrt nattlivets utbredning. 

Händelseförloppet vid etablerandet av nya nattlivsdistrikt är också tydligt lika, med 

vissa grupper av nattklubbsägare som fungerat som pionjärer. Angående döden för 

nattlivsdistrikt kan dock denna studie inte ge lika tydliga svar då den varit avgränsad till 

en tioårsperiod. Däremot kan tendenser ses till nedgång av de mer centrala 

nattlivsdistrikten såsom City och Gamla stan vilket skulle antyda en liknande process 

som beskrivs av Crim (2008). Dock torde storleken på staden vara av betydelse. Som 

tidigare konstaterats av nattklubbsägare är marknaden mindre i Stockholm varav 

liknande snabba förändringar som skett i New York med explosionsartat utveckling av 

nya stora nattlivsdistrikt både borde ta längre tid och inte heller omfatta lika många 

nyetableringar av nattlivsverksamheter. I studien visas också tydligt att 

säsongsvariationerna mellan vinter och sommar förändrar konkurrenssituationen och 

närhetsprinciperna för nattlivsbranschen. Denna skillnad tas inte upp av (Crim 2008). 

Troligtvis är denna skillnad mellan säsongerna särskilt tydlig i Stockholm beroende av 

att staden ligger så pass långt norrut.  

Resultatet visar på de olika närhetsprinciper som nattlivsverksamheter har att förhålla 

sig till och anpassa sig efter. En lokalisering direkt vid nöjesstråket gör att 
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verksamheten till stor del kan dra nytta av gångtrafiken. Därför ställs mindre krav på att 

verksamheten ska erbjuda något unikt. Här är dock hyrorna högre vilket ställer krav på 

högre omsättning. En lokalisering i ett nattlivsdistrikt men med avstånd från stråket, 

innebär (troligtvis) lägre hyra men högre krav på unikhet och marknadsföring. 

Nattlivsverksamheten är dock fortfarande attraktiv ur ett kundperspektiv då den ligger i 

ett nattlivsdistrikt, vilket innebär att folk kan förflytta sig mellan olika nattklubbar. Vid 

en lokalisering utanför etablerade nattlivsdistrikt ställs lägre krav på omsättning men 

högre krav på unikhet. Detta då hyrorna är lägre där, samtidigt som verksamheten måste 

kunna erbjuda ett unikt argument för att kunderna ska röra sig dit. Detta ger vid handen 

att de verksamheter som ligger centralt kommer sträva efter högre omsättning men 

mindre unikhet medan verksamheter som är lokaliserade perifert kräver högre unikhet 

men mindre omsättning. Detta kan också utgöra en förklaringsmodell till varför tidigare 

studier som Chatterton & Hollands (2002) sätt att mainstream/upmarket varit 

lokaliserade i stadens dominerande centrum medan alternativa nattlivsverksamheter 

varit lokaliserade i stadens utkant. Utvecklingen går således åt båda håll, då höga hyror 

gör det svårt för många verksamheter att lokalisera sig centralt samtidigt som 

anpassningar görs med hänsyn till marknadssegment vid olika lägen.  

Förutom de tydliga klusterfördelar som uppenbart verkar till klustrets vidmakthållande, 

såsom kompletterande verksamheter och delande av gångtrafik, identifierar jag en 

annan tydlig faktor som inverkar till att bevara klustret vilket är kopplat till reglering. 

Av undersökningen framkommer att det finns en låg vinstmarginal i branschen bland 

annat på grund av krav på vakter. Detta gör att många nattklubbsverksamheter tvingas 

stänga, vilket lämnar tomma lokaler. Kopplat till lokalbristen och de specifika krav som 

ställs på lokalen till att bedriva nattklubbsverksamhet samt investeringarna som krävs av 

hyresvärden blir det därför lättare att ta över lokaler som tidigare också tjänat 

nattlivsverksamhet. Förutom detta görs ingen bullerutredning vid ansökan om ägarbyte. 

Sammanlagt bidrar detta till att kluster vidmakthålls i hög utsträckning. I anknytning till 

detta har det dominerande centrumet (CBD) flera fördelar ur ett lokaliseringsperspektiv 

då det både har goda kommunikationer och samtidigt ett byggnadsbestånd som lämpar 

sig väl för nattlivsverksamheter, vilket även understödjs av studier gjorda av (Rose 

1995; Crim 2008)  Detta kan också tjäna som en rimlig huvudförklaring till varför 

städers nattliv centraliserats snarare än att det varit stadens vilja (Crivello, 2011; Roberts 

and Eldridge, 2009). Det enda som egentligen talar emot en lokalisering i det 

dominerande centrumet är hyrorna. Vid särskilt attraktiva nöjesstråk kan därför enbart 

ställen med hög omsättning lokaliseras, vilket som tidigare noterats är en förklaring till 

varför Stockholms A-klubbar återfinns vid Stureplan. Denna koppling mellan hyresnivå 

och marknadssegment är även något som stödjs av tidigare studier (Chatterton & 

Hollands 2002; Crim 2008).  

De höga hyresnivåerna kan i sin tur förklara den förskjutning som skett av 

nattlivsverksamheter söderut. En annan betydande faktor som måste vägas in är 

uppgången i storleken av målgrupper och därtill utökning av krogar och restauranger på 

Södermalm. Detta bidrar till att antaganden om att uppgången av nattlivsverksamheter 

inom vissa marknadssegment inte i huvudsak kan förklaras som en vilja av staden i 

motsats av antaganden gjorda av Crivello (2011), Chatterton & Hollands (2002), utan 

även som en förändring som kan förklaras utefter uppgångar och nedgångar av olika 

subkulturella rörelser. Detta förtjänar även att vägas in med hänseende till uppgången 

och nedgången av svartklubbar som inte enbart kan förstås som en fråga om 



57 

 

avreglering/reglering utan även beroende av uppgångar och nedgångar i efterfrågan på 

det alternativa, kulturella och otämjda kontra det exklusiva och luxuösa. Detta argument 

skulle även kunna kopplas samman med Rose iakttagelse om en cyklisk uppgång och 

nedgång i efterfrågan på stora och små nattklubbar (Rose 1995) Det är även i linjen med 

studier gjorda av Zukin (2010), Hae (2011) och Colomb (2012) som visar att det 

alternativa alltmer efterfrågas, vilket skapar en marknad för det. 

Det är av studien också tydligt att det semi-alternativa nattlivet fungerat som pionjärer 

vilket lett till en uppgång av nya distrikt. Det semi-alternativa nattlivet och dess 

lokaliseringsval kan vidare förstås som ett importerat fenomen med tydliga förlagor i 

Berlin och New York och med en särskild uppgång av marknadssegmentet ”hipsters”. 

Begreppet hipsters används också tydligt i stadens marknadsföringsstrategi av vissa 

områden. Intressant i detta sammanhang är hur en nattklubbsägare pekar på att 

inspirationen från New York och Berlin även kan ses som en anpassning till det 

gemensamma strikta regelverk som finns i alla tre städer. Detta är inget som studien kan 

uttala sig om bestämt, men väl värt att följa upp. Är det så att olika strikthetsgrad i 

regleringssystem bidrar till liknande nishningar av nattlivet, och därtill liknande 

lokaliseringsmönster? Något som även är intressant att följa upp i sammanhanget är 

även den ”kontinentalisering” av drickandet och utspridandet över veckorna som flera 

aktörer tar upp. Har detta också skett i samspel med regelverk i avseende av tillåtande 

av berusningsgrad?  

Uppgång för det semi-alternativa nattlivet och dess bidrag till skapandet av nya 

nattlivsdistrikt utgör en tydlig process där samspelet mellan politik, reglering och 

lokaliseringsval utgör en win-win situation för berörda parter.  Dessa 

nattlivsverksamheter har gett liv åt nya stadsdelar som även kunnat marknadsföras till 

turister. Samtidigt har de nya verksamheterna inte bidragit till samma negativa 

klustereffekter som återfinns i de större nattlivsdistrikten. Detta har tillsammans lett till 

att nattklubbarna från myndighetshåll betraktats ur en mer positiv dager. Detta är i linje 

med iakttagelser från New York (Hae 2011; Crim, 2008). Processen går dock inte att 

ses som myndighetsled utveckling utan tycks ha skett under mer spontana former. På 

senare år tycks dock pionjärernas potential anammats. I fråga om Slakthusområdet syns 

här en mer styrd utveckling där staden återkommande pekar ut området som lämpligt att 

lokalisera nattlivsverksamheter i. I detta sammanhang är det värt att vägas in områdets 

avsaknad av bostäder vilket med hänsyn till det strikta regelverket gör området idealt. 

Det är här lämpligt att se stadens vilja som en filtrering genom det rådande strikta 

regelverket. Satsningen på Slakthusområdet går också att se som en kulturdriven 

utvecklingsstrategi i linje med Hae (2011) och Colomb´s (2012) studier, där det 

kulturella nattlivet är ett medel för att skapa investeringar till nya delar av staden. Det är 

i sammanhanget långt ifrån det tillgodoseende av mainstreamnattlivet som bevittnas av 

(Chatterton & Hollands 2002). Här pekar denna studie på att båda strategierna går att 

hänvisa till entreprenöralistiska strategier (Harvey 1989), men att de är anpassade efter 

efterfrågan hos kunden/branschen, vilket skapar två motstående lokaliseringsprocesser 

under olika tidsperioder, där centralisering ses i den ena medan den andra består av 

decentralisering. 

Undersökningen visar också att Slakthusområdet inte är helt idealt ur nattklubbsägarnas 

perspektiv då det saknar kompletterande verksamheter såsom barer och restauranger och 

innebär ett större ansvarstagande för att locka dit kunderna själv. Avsaknaden av barer 
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och restauranger kan i sin tur kopplas till att området saknar den kvällsbefolkning som 

finns i områden med bostäder. Det blir kring denna aspekt tydligt att processen med att 

skapa en funktionsblandad stad med ett levande nattliv i linje med Jacobs (1966) 

idealbild, är ett svårt dilemma med hänsyn till nattlivet då det dels understödjer 

branschen samtidigt som det riskerar att slå undan benen för den. Med detta konstaterar 

jag att lokaliseringen av nattliv är en fråga av ambivalens då det är svårt att skapa ett 

lokaliseringsmönster som både tillgodoser branschen, staden och de reglerande 

myndigheternas önskemål.  

5.1 Slutsats  

Studiens huvudsyfte var att studera vilken lokalisering politik, reglering samt 

nattlivsbranschen eftersträvar, samt hur dessa aktörer sampselade till att skapa 

lokaliseringen av nattlivsverksamheter i som går att se i staden. Ett delsyfte har också 

varit att se om den tidigare lokaliseringsteorin för nattlivsverksamheter även är 

applicerbar i Stockholm. De frågeställningar som studien utgick från var följande;  

Hur vill stadens politiker att nattlivet skall utvecklas? och var vill de att skall 

lokaliseras? Varför? 

Hur regleras nattlivet med hänsyn till de negativa aspekter som nattlivet bidrar med vid 

olika slags lokaliseringar?  

Var vill nattlivet helst lokalisera sig? vad ger olika slags lokaliseringar för möjligheter 

och svårigheter?  

Nedan kommer jag att kortfattat sammanfatta svaren som studien gett på 

frågeställningarna.  

  

Politiken vill att nattlivet skall utökas och spridas över staden. Anledningen till detta är 

att skapa attraktivitet och nya investeringar i flera delar av staden och samtidigt stärka 

staden kontra andra städer. Stadens reglering hindrar inte kluster från att etableras men 

förhindrar de att växa när situationen med ordningsproblem och framförallt buller anses 

ohållbar. Med hänsyn till buller styrs nattlivsverksamheter till att etablera sig i stadens 

kontors- och industriområden. I kontrast vill nattlivsbranschen helst lokalisera sig så 

centralt som möjligt, i närhet av andra verksamheter med sena öppettider och i ett 

område där naturligt folkliv förekommer, vilket återfinns i områden med bostäder. En 

mer central lokalisering ställer krav på ökad omsättning och kan vara problematisk med 

hänsyn till stadens reglering. En lokalisering som är mer avsides innebär i sin tur stora 

krav på att verksamheten bidrar med något unikt för att kunna locka kunder. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns skilda intressen mellan staden och 

branschen i vad som anses vara en ideal lokalisering. Den lokalisering som syns i staden 

idag är därför att betrakta som en anpassning och samspel mellan dessa aktörer. Studien 

visar också att den lokaliseringsteori för nattklubbar som gjorts av Crim (2008) kan vara 

applicerbar på städer i Stockholms storlek men att de geografiska förändringarna här 

sker i en mindre skala. 

5.2 Framtida forskning 

Av studien framkommer att det finns en stor potential till ytterligare studier inom detta 

forskningsfält då det är komplext och till stor del outforskat. Liknande undersökningar 
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skulle kunna göras i andra städer, så även i Sverige. Det är också värt att studera 

nattlivets geografiska förändringar under längre tidsperioder med hänsyn till olika 

efterfrågans- och regleringsförändringar. Detta ställer dock troligtvis krav på mer 

omfattande studier. En annan intressant aspekt med hänsyn till vad som framkommit i 

undersökningen är att studera uppkomsten av nya nattlivsdistrikt i relation till olika 

sorters regleringssystem. Är till exempel uppkomsten av nya nattlivsdistrikt vanligare 

att hitta i städer med hårda regelverk eller går de också att hitta i städer där 

liberaliseringar skett. Jämförande studier över olika regleringssystem och dess för och 

nackdelar skulle även kunna bidra mycket till både forskningen men också för de 

yrkesgrupper som styr och reglerar nattlivet. Karteringar av nattlivet utefter 

kategoriseringar baserat på marknadssegment har även stor potential att ge nya insikter 

till den geografiska nattlivsforskningen. Studien visar här att Chatterton & Hollands 

(2002) matris kan behöva uppdateras och utökas med fler kategorier. Det är också värt 

att testa den lokaliseringsteori som undersökningen bidragit med vilken visat sig vara 

huvudsakligen i linje med Crim (2008). Kan denna lokaliseringsteori vara tillämpar för 

nattlivet i alla världens städer?    
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Muntliga källor 

Respondent 1. Före detta krogpolis, driver företag utbildningar för restaurangägare om 

serveringstillstånd, telefonintervju 10/3, 2016 kl., 10:00–10:30. 

Respondent 2. Kommunikationsansvarig Stockholm visitors board, telefonintervju 10/3 

2016, 11.00–11.15. 

Respondent 3. Handläggare på Östermalm stadsdelsförvaltning, intervju, 11/3 2016, 

11:00-11:30 

Respondent 4. Handläggare på Kungsholmens stadsdelsförvaltning, intervju, 14/3 2016, 

11:00-11:30 
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Respondent 5. Handläggare på Norrmalms stadsdelsförvaltning, telefonintervju, 29/3 

2016, 11:00-11:30 

Respondent 6. Nattklubbsägare, intervju, 30/3 2016, 11:50-12:50 

Respondent 7. Handläggare på Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning, 

telefonintervju, 30/3 2016, 15:00-15:20 

Respondent 8. Enhetschef Miljöförvaltningen Stockholm stad, intervju 31/3 2016, 

11:00-11:40 

Respondent 9. Handläggare på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, 

telefonintervju 31/3 2016, 16:00-1615 

Respondent 10. Nattklubbsägare, intervju, 6/4 2016, 10:20-11:00 

Respondent 11. Ordförande i tillståndsutskottet Stockholm stad, intervju, 6/4 2016, 

9:00-9:40 

Respondent 12. Marknadschef, företag i nattklubbs- och nöjesbranschen, telefonintervju 

6/4 2016, 13:00-13:20 

Respondent 13. Borgarrådssekreterare med ansvar för stadsbyggnadsfrågor Stockholm 

stad, intervju, 7/4 2016, 14:00-14:30  

Respondent 14. Handläggare på Södermalms stadsdelsförvaltning, telefonintervju 11/4 

2016, 16:00-16:15 

Respondent 15. Enhetschef på tillståndsenheten, Stockholm stad 14/4 10:30-11:10 

Respondent 16. Före detta nattklubbsarrangör, telefonintervju 22/4 18:15-18.35 

Respondenter 17 & 18. Inspektörer med ansvar för remisshantering på 

polismyndigheten Stockholms län, intervju 29/4 8:30-9:15 

Respondent 19. Nattklubbsägare 5/5 intervju, 12:05-12:35 

Respondent 20. Nattklubbsarrangör 5/5 intervju, 14:50-15:25 

Respondent 21. Pensionerad jurist kommunförbundet, 19/5 telefonsamtal, 13:00-13:40 

 

 

 

 


