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Sammanfattning 

Denna studie studerar tjejers deltagande inom ravekulturen, syfte att försöka förstå 

vilken betydelse kulturen har för deras identitetsskapande. Datamaterialet har samlats in 

genom 7 semistrukturerade intervjuer med tjejer som alla är mellan 20-30 år, boende i 

Stockholm och har gått återkommande på rave. Det teoretiska ramverket innefattar 

begrepp som kulturellt och subkulturellt kapital från både Pierre Bourdieu och Sarah 

Thornton. Vi har även kompletterat med begrepp från Goffmans dramaturgiska teori. 

Den tidigare forskningen ger en grundlig överblick kring hur definitionen och 

forskningen har framställts genom åren, internationellt och nationellt. 

 

Resultatet visar på tre primära teman som gick att koda fram från datamaterialet. Dessa 

tre är, Roll och identitet inom ravekulturen - vem går på rave?, Subkulturellt kapital och 

habitus - hur går en på rave? och Idealen för rave - Varför går en på rave? De tre 

tematiska resultaten visar att rave är en plats där tjejer kan få uttrycka sig, känna frihet 

och skapa en del av sin identitet. Slutligen kommer vi att föra en diskussion kring hur 

rave jämfört med vanliga klubbar handlar om fokusskifte mot musik, dans och en 

individuell upplevelse i grupp och hur detta påverkar deltagarnas identitetsprocess.  
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1.Inledning  

Sedan ravefesternas etablering inom den svenska klubbscenen i början av 90-talet har de varit 

både hyllade av deltagarna men även starkt ifrågasatt och kritiserat av allmänheten och media 

men framför allt polisen (DN, 1996-05-06). Under åren 1992 till 1996 invaderade raveare 

klubben Docklands som kom att bli en världskänd raveklubb. Dansen, musiken och den totala 

friheten är beskrivningen av människors upplevelser från Docklands under 90-talet (P3 

dokumentär, 2009-04-19). Framställningen av rave och personerna som gick formulerades i 

ett slags moralpanik från allmänheten och toleransen för kulturens mening var i princip 

obefintlig. Relationen till den drogliberala inställningen och festerna har alltid stått i fokus när 

diskussioner eller forskning om rave förts. Även om det fortfarande finns ett relevant syfte att 

belysa den aspekten finns det ett växande behov av att synliggöra identitetsskapandet inom 

kulturen då det idag finns flera dimensioner som påverkar ens identitet. Under punkarnas och 

modsens tid var identiteten starkt betingad av subkulturens hållning och en var subkulturen 

personifierad. Idag har identitetsskapandet förändrats inom subkulturer och det finns en mer 

komplex bild som kan ses från olika perspektiv. Idag kan en skapa sin identitet genom att 

tillhöra flera grupper, identiteten i det moderna samhället kan ses genom begreppet 

“Superdiversity” (Blommaert & Varis, 2013:144). Inom ravekulturen finns det exempelvis 

inte en specifik ram för klädsel eller världsåskådning, även om en kan se ett mönster, utan det 

finns snarare en gemensam uppfattning om att en uppvisad äkthet är det viktiga. Det 

autentiska inom subkulturer och identitet är den primära slutsatsen. Autenticitet skapas genom 

att  berika sig med det subkulturella kapitalet, kapitalet som formas inom subkulturen.  

Identitetsskapandet i det moderna samhället är som sagt komplex. Samhälle är i ständig 

förändring genom sociala praktiker och strukturer som genererar nya vägar att uttrycka sin 

identitet genom olika livsstilar. Identiteten behöver inte falla inom en viss bestämd ram utan 

idag finns det ett utrymme att blanda olika livsstilar och beteenden. Vad som är viktigt idag är 

att visa en äkthet i sin identitet, du vill uppfattas som ‘äkta’ och inte som en ‘wannabe’ 

(Blommaert & Varis, 2013:144). Den diversitet som präglar identitetsskapandet i dagens 

samhälle och även inom subkulturer är både viktig och intressant att problematisera och 

förstå. Vad är tillräckligt för att klassificera sig som raveare och behöver man ens göra det för 

att vara en del 
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av kulturen? Det nutida komplexa identitetsskapandet är en avgörande del i hur vi ser och 

förstår vårt moderna samhälle.  

1.1 Syfte  

Med denna studie har vi som syfte att redogöra, förklara och förstå hur tjejers 

identitetsskapande ser ut inom Stockholms ravescen. Anledningen bakom vår studie grundar 

sig dels i ett genuint intresse för subkulturer, framför allt rave, men vi såg även ett behov att 

försöka förstå tjejers roll och deltagande inom kulturen. Vi vill med denna uppsats belysa 

deltagandet av rave och dess betydelse som en identitetsmarkör tjejer använder sig av. Vi vill 

ge en bredare förståelse kring vilka, varför och hur tjejer går på rave och hur detta är en del av 

deras identitet. Vi är främst intresserade av hur tjejer inom ravekulturen förhåller sig till 

identitetsskapande, könsnormer och klasstrukturer som konstrueras både inom och utanför 

gruppen. Vi ser denna studie och forskningsämne som relevant på grund av avsaknaden av 

tjejers perspektiv som medskapande aktörer inom ravescenen. Deras motivering till att delta i 

subkulturen är viktig att belysa då det återspeglar en del av deras identitetsprocess.  

1.2 Frågeställning  

 Vilken betydelse har ravekulturen för tjejers identitetsskapande? 

 Vad är det subkulturella kapitalet inom ravekulturen? 

2. Teori 

Denna del av studien kommer att presentera och redogöra för det teoretiska ramverket. Vår 

utgångspunkt är Bourdieus klassteori och Sarah Thorntons begrepp subkulturellt kapital följt 

av Erving Goffmans dramaturgiska identitetsteori. Dessa teorier kommer senare att tillämpas i 

den empiriska analysen. Det teoretiska ramverket kommer därefter att mynna ut i en 

orientering av det tidigare forskningsfältet där vi presenterar forskningen om subkulturer 

historiskt, nationellt och internationellt. 
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2.1 Bourdieus distinktionen och Thorntons 

subkulturella kapital 

Pierre Bourdieu är en av de mest centrala teoretikerna som har studerat klass. Bourdieus 

klassteori har bidragit med begrepp som fält, habitus, kulturellt kapital och smak. Genom att 

se samhället som ett socialt rum där resurser fördelas, kan en förstå hur klasstrukturer 

skapas(Aakvaag, 2008:164).Inom det sociala rummet finns det objektiva positioner som 

samhälls-medlemmarna träder in i. Dessa positioner är hierarkiska och grundar sig i den 

mängd kapital en har (Aakvaag, 2008:164). Kapitalbegreppet är centralt inom Bourdieus teori 

och han definierar kapital som “knappa resurser” vilket således skapar konkurrens i samhället 

för att äga eller införskaffa dessa olika slags kapital. Kapitalen är även ojämnt fördelade 

mellan samhällets grupper och individer vilket skapar maktpositioner hos dem som har mer 

kapital som därmed utgör en grund för dominans över andra aktörer eller grupper (Aakvaag, 

2008:165). 

Bourdieus kulturella kapital innebär att en kan behärska de kulturella koderna som råder 

i samhället (Bourdieu, 2010). Att ha ett högt kulturellt kapital innebär att en har en god smak 

och besitter kunskap om vad som är finkultur. Kulturellt kapital innebär alltså att det finns en 

allmänt accepterad och “hög” eller “fin” smak i samhället som man kan behärska mer eller 

mindre bra. Detta kulturella kapital kan man införskaffa dels genom att studera på högskole- 

och universitetsnivå och därigenom införskaffa sig en slags “institutionellt” kulturellt kapital 

men också genom att vara född och uppväxt i rätt områden med rätt social krets där en inom 

gruppen informellt uppfostrar varandra om vad fin smak innebär, dvs skapar ett habitus inom 

gruppen där högt kulturellt kapital ingår. 

Habitus menar Bourdieu är länken mellan den handlande aktören och strukturen. Habitus är 

förkroppsligande dispositioner och kunskaper som vi använder i sociala praktiker. Vår 

förståelse om världen, normer och värderingar får vi genom habitus (Calhoun, 2012, 329). 

Bourdieu menar att habitus är möjliggörande i sociala sammanhang på så sätt att det hjälper 

oss hur vi ska handla och interagera.  

Eftersom Bourdieus klassteori innebär att det är finns en flerdimensionell hierarki kan 

det också innebära att en kan ha högt kulturellt kapital men lågt ekonomiskt kapital eller lågt 

kulturellt kapital med högt ekonomiskt kapital. Högt ekonomiskt kapital innebär inte 

nödvändigtvis att du även har högt kulturellt kapital utan dessa kan agera som motpoler och 

fördelas i olika kombinationer vilket skapar den flerdimensionella sociala positionen som 

placerar en person någonstans i samhällshierarkin. Bourdieu menar att en teoretiskt även kan 
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befinna sig långt till höger i skalan (med högt ekonomiskt kapital men med lågt kulturellt 

kapital) eller långt till vänster i skalan (med lågt ekonomiskt kapital men med högt kulturellt 

kapital). Det Bourdieu menar med distinktion är alltså att den dominanta klassen- överklassen 

som innehar makt att dominera dem lägre klasserna- har en viss livsstil som medieras genom 

ett visst habitus vilket i sin tur genererar en “sense of distinction” (Bourdieu, 2010:257). Det 

handlar också om vad Bourdieu kallar för en avspändhet i anspänningen “a feel for the game”. 

Man behöver inte anstränga sig, utan har en känsla för vad som är rätt. På så sätt är distinktion 

och habitus (och även kapital) intimt sammankopplade. 

   Bourdieu menar att det finns en länk mellan sociala strukturer och ”smak”. Bourdieu pratar 

om kunskap och kulturellt kapital som en följd av ens uppväxt och utbildning vilket skapar 

ens sociala status (Thornton, 1995). Kulturellt kapital kan ge en tillgång till det ekonomiska 

fältet och generera ekonomiskt kapital. Har en kunskap om hur en ska bete sig eller har stor 

akademisk kunskap kan det ge en möjlighet till att skaffa mer ekonomiskt kapital. Thorntons 

begrepp Subkulturellt kapital går inte direkt att konvertera till ekonomiskt kapital men kan 

däremot ge en ingång till arbeten inom det subkulturella fältet som har direkt koppling till hur 

mycket “hipness” eller “coolhet” en har, dvs subkulturellt kapital. Att få spela som dj på 

klubbar eller att känna viktiga personer inom den branschen är ett uttryck för detta 

subkulturella kapital. Genom att få tillgång till fältet, som då är klubbarna, och dj:a har en 

förkroppsligat det subkulturella kapitalet (Thornton, 1995:12). 

Som en följd av Bourdieus ekonomiska, kulturella och sociala kapital har Thornton 

(1995) tillskrivit ”hipness” eller coolhet som en form av subkulturellt kapital. Detta menas 

med att känna till det rätta, “being in the know”. Detta kan ta sig i uttryck genom de rätta 

kläderna eller använda ett visst språk och slang. Det är viktigt att inte försöka för mycket då 

en person som anstränger sig för mycket minskar sitt kapital och trovärdighet.  Ens kapital 

avslöjas genom att distansera sig mot det en inte är, att då avskilja sig från vad “mainstream” 

folket gillar. En vill inte förknippas med mainstream (Thornton, 1995:11-12). Ravers visar 

framförallt sitt kapital genom att ta avstånd från den normativa kulturen och det finns en 

tydlig bild av vad som gillas och inte inom subkulturen . Underground-subkulturer som 

ravekulturen har ett högt värde av ”hipness” vilket gör att det skapas en så kallad trickle up-

effekt till mainstream kulturen istället för trickle down vilket beror på att det finns ett större 

utrymme idag för olikhet.  

Thornton (1995:3) menar att klubbkulturen är en “smakkultur”. Människorna som 

befinner sig på specifika klubbar eller raves delar ett intresse för musiken och framför allt för 

deras preferenser av människor med lika smak. Att ta del av en klubbkultur skapar en 
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ytterligare gemenskap och en gemensam kunskap om kulturens “likes” och “dislikes”. Vilka 

värderingar som är viktiga och skapar mening för kulturen förstärks när personerna som tar 

del av den interagerar och möts (Thornton, 1995:3). Inom kulturen skapas egna “smak”-

hierarkier om vad som är coolt eller hippt. Istället för att konkurrera om kapital så konkurrerar 

man alltså om smak, att veta vad som är bra smak och kunna visa prov på bra smak. Det finns 

en socioekonomisk grund för den förståelsen kring kulturens logik vilket skapar dessa 

distinktioner kring vad som anses hippt eller inte. Denna egenskap att veta vad som är coolt 

eller inte och vad som är bra smak inom kulturen kommer naturligt, det är inget som kan 

tvingas fram. Har en en naturlig fallenhet för god smak förmedlas en äkthet och du visar på att 

du inte försöker för mycket.  

Inom subkulturer och framförallt klubbkulturen är begreppet “Mainstream” en viktig 

faktor (Thornton, 1995:5). Distinktionen mellan den “hippa” världen och den svartmålade 

“mainstream” världen är relaterat till processen kring hur en föreställer sig den sociala världen 

och delar upp den i olika grupper. Det finns en elitism och separatism som distinktionen utgör 

och bekräftar binära motsatser- som det alternativa mot det vanliga och det heterogena mot 

det homogena. Mainstream är det normativa och majoriteten av samhället vilket subkulturen 

så starkt tar avstånd ifrån.  

2.2 Goffmans rollteori  

Erving Goffman redogör i “Jaget och maskerna” (2014) sin samhällssyn utifrån ett 

dramaturgiskt perspektiv. Goffman menar med sin teori att vi människor “spelar teater” och 

vill ständigt göra intryck på vår omgivning. Interaktion mellan människor kan ses som ett 

angivet “möte” där parternas fysiska närvaro skapar ett ömsesidigt inflytande hos varandra. 

Interaktionen som utspelar sig mellan människor menar Goffman tar plats genom 

framträdandet. Framträdandet kan förklaras som själva akten eller “spelet” i dramaturgiska 

termer (Goffman, 2014:28). Med framträdandet tillkommer det även att individen spelar en 

roll som ska verka trovärdig och skapa intryck hos observatörerna. Intrycket påverkas av 

den  äkthet som finns hos individen. Det finns en skillnad i hur olika individer/aktörer 

förhåller sig till sina roller. Som aktör i en viss roll kan du antingen vara övertygande och 

uppriktig eller cynisk och då ge sken om en falskhet då tron på rollen är nästintill obefintlig 

(ibid). Beroende på situation kan aktören “tona ner” sitt jag eller visa en mer nyanserad sida 

för att anpassa sig. På så vis kan aktören sända ut signaler som styr intrycket hos publiken. 
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Som aktör finns det alltid ett idealt beteende eller framträdande som personen strävar 

efter. Goffman menar att det finns en tendens bland agerande att ge (eller försöka ge) sina 

observatörer ett intryck som är idealiserat på flera olika sätt. Denna typ av idealisering 

beskrivs av Goffman med Charles H. Cooleys ord: “(...) ju mer en speciell form av kompetens 

vinner erkännande och beundran desto mer sannolikt är det att den ovärdige kommer att 

tillägna sig den.” (Goffman, 2014:39). 

Vad som avgör intryckets äkthet är framförallt den personliga fasaden. Om fasaden är 

inramningen i ett framträdande, det materiella som tar plats, så är den personliga fasaden de 

detaljer som kategoriserar rollinnehavaren (Goffman, 2014:30). Den personliga fasaden 

innefattar attribut som kön, ålder, etnicitet, kläder, utseende, kroppsspråk, etc. Goffman delar 

upp de stimuli som bildar den personliga fasaden i uppträdande, vilket innefattar den sociala 

status individen har och manér som mer refererar till den faktiska rollen som individen kliver 

in i.  

2.3 Tidigare forskning 

Nedan kommer vi att gå igenom den tidigare forskning som gjorts inom ämnet för subkulturer 

och annan forskning som kommer vara relevant i relation till analysavsnittet. Denna del 

kommer att bidra till en bredare förståelse kring hur subkultur definieras och appliceras i 

dagens samhällsgrupper. I vår undersökning om forskningen inom Sverige och främst inom 

ravekulturen upptäckte vi att bidraget var smalt men vi kommer att redogöra för en kortare 

forskning som har gjorts av Fabian Sjö. 

 

2.3.1 Subkulturell forskning   

Begreppet subkultur växte fram under början av 1910-talet i Chicago där University of 

Chicago var framstående inom sociologi. Forskningen bestod till stor del i att undersöka 

samhällets avvikande grupper som hemlösa, kriminella eller immigranter. Avvikande 

beteende såg man som ett symptom av sociala problem. I denna kontext, i Chicago under 

början av 1900-talet skapades ojämlika förhållanden på grund av den ökade urbaniseringen 

vilket gjorde att en social förändring skedde. Forskare inom Chicagoskolan menade att 

fattigdom och kriminalitet inte var ett resultat orsakat av individen själv utan istället en 

produkt av den sociala miljön. För att förstå subkulturer är det viktigt att förstå dess sociala 

kontext, detta är viktigt än i dag. Genom att förstå den sociala kontexten som subkulturen 
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växer fram ifrån kan en förstå medlemmarnas erfarenheter eller motivation till att tillhöra 

subkulturen (Heanfler, 2013:3-5). Chicagoskolan såg bristen i den sociala strukturen som ett 

resultat av avvikande gruppers organisering.  

Även om Chicagoskolan har satt sina spår i dagens forskning ses det som för 

deterministisk i deras syn på subkulturer som ett direkt resultat av den sociala omgivning. 

Även fixeringen kring subkulturer i relation till brottslighet och sociala problem gör området 

smalt och fyrkantigt.  

Likt Chicagoskolan uppmärksammade Birminghamskolan vikten av sociala kontexter 

och hur dessa skapar subkulturer. Ungdomskulturer kom efter andra världskriget att 

framförallt genomsyras i det brittiska samhället, främst på grund av exponeringen inom 

populärkulturen som gjorde att ungdomarna fick en ökad tillgång till musik, film och tv. Även 

sociala klyftor och klassfrågor gav upphov till fler subkulturer då Storbritannien efter kriget 

fick en bredare arbetarklass som ifrågasatte det politiska styret. Birminghamskolan studerade 

subkulturerna som uppkom i en tid där marginalisering och motstånd var mekanismerna 

bakom dem och där subkultur kom att bli ett arbetarklassfenomen. Subkulturerna som växte 

fram, teddy boys, mods, rockare och skinheads skapade sin säregna stil och identitet inom 

gruppen. Denna stil och identitet kom att bli en markör för det kapitalistiska samhällets 

homogena kultur (Haenfler, 2013:9-10). 

Inom Birminghamskolans forskning såg man att motstånd och identitet blev synlig 

genom att granska ungdomarnas stil och ritualer. Dem markerar deras motstånd till den 

normativa kulturen och kapitaliska samhället genom deras identitet och stil. Stilen i en 

subkultur är i symbios med gruppens värderingar och beteende, den har ett ideologiskt värde.  

Birminghamskolan har både genererat viktiga aspekter inom subkulturell forskning men 

även fått kritik för bristen av ett feministiskt perspektiv då den enbart bestod av killarnas 

upplevelser och identitet inom grupperna. Ett allt för stort fokus på klass och stil som har även 

kritiserats som missvisande. 

2.3.2 Nutida subkulturell forskning 

Under 1990-talet började klubbkulturen få allt mer utrymme inom forskningen. Många 

“underground” kulturer som skinheads och punkare blev ersatta av danskulturen. Raves hade 

en mer diversifierad publik där kärlek, njutning och hedonism låg i fokus istället för ett 

klassmotstånd. Dagens ravescen är sprungen ur Acid house-eran från 80-talsets Storbritannien 

som i sin tur spridits från Ibizas klubbkultur (Sjö, 2005:33). Acid House var inspirerat av 

1960-talets Hippie-rörelse med inställningen att sprida ett liknande budskap om kärlek och 
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respekt (Sjö, 2005:36), sammanfattat i mottot “PLUR” (Peace, Love, Unity, Respect). Raven 

på Acid house-eran skapades alltså ur en annan utgångspunkt än med målet att vara en 

motståndskultur hade dessa fester snarare inställningen att ”alla får vara med”. 

Klass, genus och etnicitet var inte lika centralt till formationen av rave som subkultur 

utan bakom låg ett gemensamt intresse för musiken och festen. Likväl såg man att stilen inom 

rave inte var fixerad till en specifik “rave-uniform” utan alla var fria att klä sig som en ville 

(Heanfler, 2013:10).  Den postsubkulturella generationen som forskarna hänvisade till var en 

mix av musik, stil och identitet. Identitet skapas individuellt och inte kollektivt. Det finns en 

centrering i jaget och ens egna identitet. Det finns en attraktion i att vara unik och inte tillhöra 

den dominanta kulturen. Men distinktionen mellan ‘sub’ och ‘dominant’ kultur finns inte då 

pluraliteten av livsstilar och identitet är så stor (ibid). Post-subkulturella forskare menade att 

ungdomskulturer inte är fixerade och konkreta i deras formation utan att de nu är 

fragmenterade och ständigt i förändring. Istället för att kalla det subkulturer menade Andy 

Bennet (1999) att ‘neo-tribes’ bättre beskriver grupperingen av människor som periodvis ses 

för att i första hand ha en rolig stund och delar någon slags kollektiv identitet. Ravekulturen 

och andra klubbkulturen faller inom denna ram då syftet det primära syftet är festen. 

Den nutida forskningen inom subkulturer har ett större fokus på den subjektiv 

förståelsen som medlemmen har om sin roll och identitet inom kulturen. Det finns även ett 

större spektra för genus, klass, etnicitet och sexualitet inom subkulturer. Framstående forskare 

inom dagens forskning är Sarah Thornton som vi presenterar i teoridelen. Hennes forskning 

har bidragit till en större förståelse kring klubbkulturen. Thorntons (1997) bidrag ger en ny 

dimension till Bourdieus kapitalbegrepp och belyser dagens subkulturers primära 

identitetsmarkör genom sitt begrepp hipness. 

Inom Sverige har forskningen inom rave främst fokuserat kring området narkotika och 

alkohol. I analogin Drugs & Youth Cultures - Global and Local Expressions (2005) publicerat 

av Nordic Council for Alcohol and Drugs Research (NAD) skriver Fabian Sjö om 

identitetsskapande och avståndet från mainstream samhället inom den svenska klubbkulturen. 

Sjöö menar att möjligheten för unga att influeras från nya kulturella rörelser är större idag än 

tidigare (Sjö, 2005:31-2). Idag är en mer global livsstil närvarande och identitetsskapandet för 

unga beskrivs som ett avståndstagande från de äldres livsstil och mainstream samhället. 

Drogerna spelar en stor roll för utvecklingen inom ravekulturen och Sjö beskriver att de har 

olika betydelser för personer som går på rave, men det finns en tydlig antydan till att bruk av 

droger fungerar som en distansering mot mainstream-samhället (ibid). Genom distanseringen 
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skapas ett “vi” och “de andra” vilket även stärker den individuella identiteten då det finns 

utrymme att jämföra sig mot andra grupper i samhället (Sjö, 2005:35). 

Fabian Sjö skriver också om hur den ändrade stämningen på rave jämfört med lagliga 

klubbar bland annat ses i fokuset på dans och musik och den personliga upplevelsen. Sjö 

diskuterar även stämningen mellan personer och tjejers relation till rave då han menar att rave 

inte har som främsta funktion att att uppmuntra till sexuella relationer mellan personer. Sjö 

menar att stämningen är trevligare mellan könen och även mellan tjejer. Detta på grund av att 

ravet upplevs som en frizon där tjejer slipper objektifieringen från killar eftersom rave inte 

fungerar som en social eller sexuell mötesplats på samma sätt som på lagliga klubbar (Sjö, 

2005:36).  

2.3.3 Trickle-down och Trickle-up  

Trickle-up och Trickle-down-teorierna är del av en omstridd och intressant debatt om hur 

kulturella strömningar och trender sprids mellan olika sociala skikt i samhället. Den 

ursprungliga teorin kommer från Thorstein Veblens bok The theory of the Leisure class 

(1899)  då han teoretiserar kring “Conspiscious Consumption” (Veblen,1899:47). Han 

menade att de högre klasserna konsumerade lyxprodukter och tjänster för att offentligt visa 

upp sina pengar och makt för de lägre makterna. Dessa konsumtionstrender spred sig sedan 

till de lägre klasserna som försökte konsumera som de högre klasserna vilket är det man syftar 

på med “Trickle-down”-teorin. Denna teori kan ses som en produkt av dåtidens nya 

industrisamhälle då Veblens teori går ut på att den “konsumerande klassen” dvs överklassen 

har råd att konsumera då de äger produktionsmedlen (sprunget ur Marxistisk teori) och att den 

“producerande klassen” inte har tid att konsumera då de måste arbeta för sitt levebröd i dem 

fabriker den ägande klassen anställt dem i. Innebörden i denna teori är dock att arbetarklassen 

idealiserar överklassens konsumtion och den kultur dem ägnar sig åt. 

I dagens moderna samhälle har man istället börjat teoretisera kring omvända 

konsumtionsmönster mot vad Veblen teoretiserande kring - dvs idag sker snarare en “Trickle-

up”-effekt. Alltså att överklassen ibland kan idealisera arbetarklassens kulturella uttryck och 

vilja vara delaktig i den konsumtion och den kulturella yttring som arbetarklassen ägnar sig åt. 

Detta nämns bland annat i artikeln “Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption” från 

2001 (Trigg, 2001:103).  
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2.3.4 Superdiversity 

En artikel som visar på att en person kan ha parallella identiteter som ett fenomen typiskt för 

sen-moderniteten är “Enough is enough” av Jan Blommaert och Piia Varis (2013:144). De 

använder begreppet “Superdiversity” för att förklara den moderna identitetsprocessen som är 

både komplex och dynamisk i sin form. Dem menar att skapandet av flera parallella 

identiteter är en vanlig praktik i dagens moderna samhälle och att vi gör detta genom att 

applicera olika logik i motiveringarna till våra val i olika segment i livet, exempelvis gällande 

våra politiska åsikter, sysselsättning eller konsumtion (Blommaert & Varis, 2013:144-145). 

En person kan alltså ha en viss uppsättning politiska åsikter men gällande sysselsättning helt 

gå emot denna värdegrund, kanske på grund av ett intresse eller fallenhet för ett visst yrke. 

Detta gör den moderna människan ofta helt utan ifrågasättande eftersom personer använder 

rationell logik inför alla dessa val. 

 

3. Metod 

Denna del av studien kommer att redogöra för de metodologiska valen och utförandet av 

studien. Vi har valt kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Valet av metod 

grundar sig i att vi vill få en så djup förståelse kring fenomenet som möjligt. Då vi har valt att 

studera identitetsskapande inom rave som kommer att förklaras som en subkultur är intervjuer 

det mest lämpade, då det fångar den sociala miljön där interaktionerna utspelas. Intervjuer 

framkallar också ett empiriskt material som är anpassat till vår teoretiska ingång och 

problemformulering.  

3.1 Avgränsningar  

En uppenbar avgränsning vi gjort i vår studie är att endast intervjua tjejer och unga kvinnor, 

inte killar och unga män. Detta har vi gjort för att det inte har utforskats inom någon större 

utsträckning och att scenen även består av många  unga kvinnor. Tidigare forskning inom 

subkulturer och ravekultur så har killars och mäns roll, motiveringar och makt o- eller -

avsiktligt fått ta större plats i forsknings underlaget. Vi har även valt att avgränsa oss till att 
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endast intervjua tjejer mellan 20-30 år boendes i Stockholmsområdet. Detta med anledning till 

att det är subkulturens majoritetsgrupp.  

3.2  Datainsamling och Urval  

Vårt tillvägagångssätt när vi skulle välja våra informanter var att främst utgå från vänner och 

bekanta som vi ansett tillhör den grupp som rör sig i dem kretsar vi varit intresserade att 

undersöka. Vi har endast intervjuat tjejer eftersom vi varit intresserade av just tjejers 

identitetsskapande, men inte i kontrast till killar utan utifrån deras egen upplevelse i egenskap 

av att vara just tjejer och eventuella skillnader mellan dessa informanter. Betydelsen av att 

fokusera på tjejer kommer att diskuteras senare i detta kapitel. Urvalen har med andra ord 

gjorts utefter två grundkrav: att personen identifierar sig som tjej och går på rave frekvent. 

Med frekvent menas då fler än en gång i månaden och varför vi har valt det är på grund av att 

vi vill att det ska vara en central del i identitetsskapandet. Personer som endast har gått en 

eller två gånger är inte en del av kulturen i den meningen att det troligtvis speglar ens 

identitet.  Det viktigaste när en ska göra urval vid intervjumetod är att forskningsfrågan är 

knuten till de människor som ska intervjuas, därav våra två krav (Ahrne, 2012:43). 

Vi har intervjuat 7 tjejer som varit relevanta för studien. Dessa intervjuer har varierat i 

längd mellan 20-50 minuter. Genomförandet av intervjuerna delades upp mellan oss. Detta på 

grund av tidsaspekten men även med anledning till maktobalansen som hade skapats genom 

att intervjua tillsammans. Vi kontaktade respektive informanter var för sig och bestämde 

sedan tid och plats. Intervjuerna genomfördes på en neutral plats för att undvika att 

informanten eventuellt skulle känna sig obekväm. Likväl anpassade vi oss efter informantens 

schema gällande tid. Information om valfrihet och anonymitet gavs i början av intervju så 

deltagaren förstod att detta var helt frivilligt och på hennes villkor. Vi informerade även om 

studiens syfte och att begreppet rave användes som ett samlingsbegrepp för alla sorters 

svartklubb med inriktning på techno- och housemusik. Det var viktigt för oss att 

informanterna skulle känna sig trygga och våga öppna sig, därför reflekterade vi över vår egna 

roll som forskare och gjorde situationen så jämlik som möjligt.  Utifrån de etiska riktlinjerna 

valde vi  att hålla informanterna anonyma då vår forskningsfråga innefattar en del 

kontroversiell information. 

Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide med relevanta frågor. Vi delade in 

frågorna i tre olika kategorier: bakgrund, rave som aktivitet och identitet. Vi har med dessa 

kategorier försökt undersöka hur informanterna ser på sin egen identitet och även vilka andra 



 

 12 

personer som går att hitta på rave. Frågorna  är centrerade kring vårt syfte och frågeställningar 

och . Vi upplevde att vissa frågor var svårare att ställa än andra, vilket resulterade i 

korrigering under datainsamlingens gång.  

3.3 Bearbetning av data och analys    

När det gäller analys av ett kvalitativt material så kan man använda sig av metodiken som 

exemplifieras i artikeln “Beyond description to interpretation and theory in qualitative social 

work research” (Gilgun, 2015:744) Här menar man att man kan analysera ett material utifrån 

metodiken med “Gruppanalys”. När en studie genomförs av fler än en person så har dessa 

personer olika världsåskådningar och sätt att se på materialet och även analysen av den.  Detta 

kan ge fördelar då det ger bredd och djup till analysen om man arbetar utifrån dessa olika 

perspektiv och använder dem till sin fördel. Detta innebär också att man i sin analys inte bara 

inkluderar en reflexivitet mellan forskarna som utför studien utan man inkluderar 

informanterna i analysen av detta material. Detta betyder alltså att man måste återkoppla med 

informanten med kontrollfrågor och ha en öppen diskussion om hur man har analyserat den 

information man tagit in från personen och ge dem en chans att ytterligare förklara, justera 

förståelsen eller godkänna att analysen är korrekt utförd och att slutsatsen känns rimlig från 

informantens perspektiv. Detta betyder att man visar respekt för det perspektiv man försöker 

förstå i sin studie, vilket är särskilt viktigt när studien handlar om en subkultur som i sin 

essens handlar om att ha ett annat perspektiv på samhället och världen.  

Den analysmetod som vi kommer att använda oss av är modellen excerpt commentary 

units (Rennstam & Wästerfors, 2015). Denna modell har vi valt för att kunna bygga en 

argumentation baserad på empirin som innefattar ett teoretiskt budskap. Modellen bygger på 

att man först och främst visar sin analytiska poäng och ger en orientering där man 

introducerar det empiriska utdrag som ska användas. Det empiriska utdraget följs av en 

analytisk kommentar där den analytiska poängen utvecklas med stöd av utdraget.  

I vår analytiska del av denna uppsats har vi valt att koda om informanternas namn till 

fiktiva namn för att skydda deras identitet. Att detta var vårt tillvägagångssätt fick 

informanterna reda på innan intervjun började och därför kunde dem även ge uttömmande och 

ärliga svar på våra frågor.  
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3.4 Val av forskningsområde - betydelsen att 

fokusera på tjejer 

Forskningen om tjejers roll och upplevelser inom subkulturer är smal och vi vill därför i detta 

stycke förklara med bakgrund i Angela Mcrobbie och Jenny Garbers forskning (1997) 

betydelsen av att fokusera på enbart tjejer. Att det har historiskt sett har lagts mest fokus kring 

att teoretisera killarnas position är märkbart. Tjejer beskrivs oftast inom olika subkulturer 

utifrån deras sexuella attraktion och inte hur de skapar sin identitet genom tillhörigheten av 

gruppen. McRobbie & Garbers menar dock att forskningen inom subkulturer har förändrats i 

takt med att den sociala kontexten har skapat nya strukturer och dimensioner inom 

subkulturer. Idag är genusfrågor inom subkulturer lika viktiga som klassfrågor.  

3.5 Forskningsrollen 

Vi som gjort denna studie har olika perspektiv på denna subkultur som vi valt att studera. Den 

ena av oss är till viss del delaktig i denna ravekultur och har personlig erfarenhet av dessa 

techno-relaterade fester, de informanter vi har intervjuat har delvis varit hennes bekanta. Dels 

har vi löst de etiska aspekterna av detta genom att den ena av oss som inte hade nära relation 

med dessa personer fick göra dessa intervjuer och dem intervjupersoner som endast varit 

bekanta till den andra av oss fick ha dessa intervjuer. På detta sätt har vi kunnat ha en mer 

objektiv utgångspunkt i intervjusituationen.  

3.6 Metodologisk Diskussion  

När kvalitativa studier genomförs blir det svårt och komplicerat att använda sig av begreppen 

reliabilitet och validitet. Därför bör en istället se över datamaterialets trovärdighet och 

relevans. Trovärdighet kan mätas eller synliggöras genom att vara tydlig med de etiska 

principerna och även ha en transparant redogörelse om studien. Likväl är objektivitet något 

som vi som forskare ska ta hänsyn till och inte influera innan eller under intervjuernas gång. 

Att hålla sig objektiv och inte värdera informantens svar är en avgörande aspekt för studiens 

trovärdighet. Att vara objektiv är inte detsamma som att vara nollställd inför informanternas 

svar utan att inte lägga sina egna värderingar eller föreställningar kring svaret (Trost, 

2014:133-4). Det är viktigt att vara kritisk, ärlig och öppen till de felkällor som resultatet 

visar. Som forskare bör en kritisk granska sina resultat och återigen visa på en transparens. I 
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denna studie kommer vi påvisa studiens genomförande sanningsenligt med andra ord visa på 

en öppenhet kring eventuella hinder.  

 

4. Empiriskt Resultat och Analys  

För att kunna besvara våra frågeställningar “Vilken betydelse har ravekulturen för 

identitetsksskapandet?” och “Vad är det subkulturella kapitalet inom ravekulturen?” så har vi 

valt att dela upp resultatet i tre tematiska delar. Dessa delar besvarar frågorna från olika 

vinklar, vilket innebär att vi besvarar frågan utifrån Vem som går på rave, Hur man går på 

rave och Varför man går på rave. 

4.1 Roll och identitet inom ravekulturen  - Vem 

går på rave? 

Det som var gemensamt för alla informanter var att alla kategoriserade in rave-visitörerna i 

tre-fyra grupperingar där de menar att dessa grupper har olika motiveringar till att gå dit. 

Detta säger att rave som subkultur i Stockholm idag inte har en enda fast grupp utan det finns 

fler undergrupperingar till dem som “hör hemma” på rave, det finns en mångfald (från 

engelska uttrycket “Diversity”) bland rave-besökare som alla informanter uttrycker och som 

de även delvis menar är poängen med rave. Rave är därmed snarare en plats eller aktivitet 

som olika typer av personer kan befinna sig på eller sysselsätta sig med. Hela tanken med rave 

som subkultur som nästan alla informanter framhåller är att rave ska vara en plats som alla är 

välkomna till och en plats som inte ska vara för homogen eftersom det strider mot rave som 

idé. Poängen är att det ska fungera som en öppen och tillåtande plats för vem som helst att 

befinna sig på. Detta med brasklappen att alla bör hålla sig till skrivna och oskrivna regler. 

Vem som går på rave har därmed stark koppling till varför man är där, förstår man “grejen” 

med rave så får du befinna dig där. Mer om detta i det andra och tredje tematiska avsnittet där 

vi diskuterar hur och varför man går på rave.  

Samtidigt som många som sagt framhöll att vem som helst kan gå på svartklubb så 

fanns det på samma gång ett sätt att kategorisera dem typer av personer som oftast kan ses på 
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svartklubb. Dessa två uppfattningar strider alltså lite mot varandra eller i kombination säger 

väldigt mycket om den typ av person som ofta befinner sig på svartklubb, det vill säga en 

grupp som tycker att alla rent ideologiskt ska vara välkomna och att den grupp som går på 

rave inte ska vara en homogen grupp för att detta blir “oetiskt” eller går emot ravets 

grundprincip att alla ska vara välkomna. Däremot fanns en uppfattning från en av 

informanterna att ju mer “konceptuell” svartklubben är, dvs genom att ha en tydlig idé om 

vilken slags musik eller estetik man vill få fram, desto mer homogen kunde publiken bli 

eftersom dessa personer alla har liknande musiksmak och estetiska preferenser.  

   Övergripande för alla informanter var att de uttryckte att majoriteten av “svartklubbs-

visitörerna” var i 20-30 års-åldern, att det var sällan man såg personer under 20, men att det 

hände ganska ofta att man såg enstaka äldre män på rave i 40-50 årsåldern som informanterna 

beskriver som “gamla raveare” eller “gamla rävar”. Detta för att fler informanter drog 

slutsatsen att dessa personer var där för att de brukade gå på rave under 90-talet. De grupper 

som informanterna uttryckte kunde finnas på svartklubb fick många olika namn bland annat 

dessa språkliga kategoriseringar kom upp: “true/riktiga ravers”, konstfacks-, beckmans-, 

hyper island-studenter, HBTQ/queer-personer, gamla ravers/gamla rävar, pundare, fjortisar, 

stureplans-personer, södermalms-personer, hipsters, trance-människor, musikintresserade och 

klubbisar. Spridningen och heterogeniteten i dessa kategoriseringar visar hur bred publiken 

kan vara på ett rave.  

Ett annat sätt att kategorisera personer som befinner sig på rave var att ge dessa 

personer vissa egenskaper eller attribut, exempelvis att folk var “lite hippy och lite spirituella” 

vilket en av våra informanter som vi väljer att kalla Evelina berättade, att gruppen som går på 

rave snarare har vissa karaktärsdrag mer än att de tillhör en viss grupp, hon jämförde senare 

också detta med den grupp som håller till på Stureplan och menade att den grupp som går på 

rave oftast är mer öppna i sitt sätt att släppa in olika typer av människor. Hon berättar; 

 

(...) Alla har ju såhär bra jobb eller är studenter eller väldigt ambitiösa och seriösa 

i det dem gör på dagtid men tycker det är väldigt kul att umgås med sina vänner 

och träffa nya människor. Amen det känns att typ alla har en liten mer öppen 

inställning till folk över lag. Man tycker gemenskapen är väldigt härlig. 

 

Rent generellt var detta ett vanligt sätt att kategorisera rave-besökare, att hålla isär dem som 

vanligtvis går på Stureplan och dem som vanligtvis går ut på klubbar på Södermalm, många 

menade också att tack vare att svartklubbs-kulturen blivit så stor i Stockholm på senare år så 
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har klubbarna på Södermalm fått konkurrens och är inte längre lika välbesökta. Detta kan 

alltså ses som en identifikations-punkt för att se vilken typ av person som går på rave, många 

menade att rave-personer vanligtvis håller sig på Södermalm i val av klubb-utgångar. 

Vilken grupp som inte gick på rave var ibland svårt att uttrycka enligt våra informanter 

eftersom just poängen med rave var att alla ska vara välkomna och många gav även exempel 

på att dem sett många olika typer av personer som de inte skulle säga var den typiska 

“ravearen”. Enligt våra informanter beskrevs ofta “Stureplans-personer” som en grupp som 

var där för att de “hamnat fel” eller gjorde det som “en rolig grej”, dvs dessa personer var inga 

stammisar på rave. Just att detta sågs som en engångsföreteelse var en vanlig uppfattning. 

Vissa informanter pekade på att svartklubbar och rave blivit en så standardiserad del av 

klubblivet att dem flesta typer av personer, som går ut regelbundet, vid det här laget nog 

befunnit sig på ett rave någon gång. Exempelvis Isabell berättar: 

 

Alltså det finns så många olika typer av personer som går på raves. Det är det som 

är det roliga. Att det kommer folk som du aldrig trodde du skulle se där, typ din 

kollega som du trodde typ såhär käkar bara grön mat, typ aldrig druckit en droppe 

alkohol, den personen kan du träffa där. Fortfarande helt nykter! Eller helt tvärt 

om! Eller en person du sett på tv- eller film. Asså du kan träffa folk i skjorta och 

kostym och man vill bara skalla dem och säga “stick!” men så inser man att de 

kan också tycka om det här….fan. det är så svårt för du kan träffa alla typer av 

människor där. Ju mindre fester det är, desto mer, vad säger man, specificerat 

koncept, så är det mer homogent. Då blir det ju alla som tycker om den här grejen, 

går dit. Och betalar biljett för det. Men är det ett open air då är det liksom hela 

näringskedjan är där. (skratt).  

 

Här kan man se att rave kan användas som en “frizon”, där personer som vanligtvis kanske 

inte ens går ut kan släppa på sina hämningar och delta. Här kan man också se att det finns en 

spridning bland dem som kan gå på svartklubbar, att det kan fungera som en rolig och lite 

galen engångsföreteelse för vissa, och att dessa grupper är så pass olika att det nästan väcker 

en konflikt. Tack vare att rave som idé ska vara en öppen och tillåtande plats så gör det att 

dessa personer inte hamnar i konflikt. Hon menar också att Open air, där man slipper 

registreringar i grupper, medlemskap och biljettköp så gör detta att rave lockar till sig en 

större publik och därmed ibland kan nå den större massan då det är väldigt öppet för 

“allmänheten”. Poängen med hennes citat är att det visar att grupper i Stockholm interagerar 
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med varandra och skapar med sitt deltagande nya uppfattningar om vad rave kan och ska 

innebära. Det visar också att rave inte kräver en viss typ av person med en viss identitet utan 

fungerar som en ganska öppen (förutom mot polisen) subkultur.  

Enligt en av våra informanter, vi väljer att kalla henne Karin, så finns den en viss grupp 

av personer som hon kategoriserar som “pundare”. Hon menar att dessa personer hittat ett sätt 

att kombinera droganvändning och festande för att “göra det mindre misär” som hon säger. 

Detta är en poäng som vissa andra informanter också håller med om, att det finns en viss 

grupp som går på rave just för att ta droger i den miljön för att det är accepterat. Men enligt 

Karin är detta en väldigt liten grupp, majoriteten är en grupp som hon menar är där för den 

kulturella och estetiska betydelsen av rave och vad detta tillför till personens identitet. Hon 

förklarar: 

 

(...) Liksom kids som tycker det är kul att få uttrycka sig och festa och ha kul. Det 

är oftast såna typer av människor, människor som jag, det är inte en massa 

pundare. (...) Tänk dig en klassisk konstfackstudent. En sån. Det är väl mycket 

svarta kläder, mycket minimalistiskt avskalat. Eller helt åt andra hållet, väldigt 

mycket men ändå väldigt enkelt. Asså man uttrycker sig ju mycket och man tänker 

på detaljerna som man har på sig och det är väldigt enkelt. 

 

Här pekar alltså Karin på att det finns en viss estetik eller ett kulturellt uttryck i den gruppen 

som oftast befinner sig på rave, vilket kan tolkas som att den här gruppen värdesätter rave för 

att det tillför något till deras identitetsskapande för att det uttrycker något estetiskt. Vilket de 

ser som en motivation i sig bredvid antagandet att dem som Karin säger vill “festa och ha 

kul”, just hennes ord innan detta är talande för den här mer kreativa målgruppen, att de går dit 

för att få “uttrycka sig”. Alltså kan man tolka det som att den här gruppen endast genom sina 

aktiviteter och den omgivning de väljer att befinna sig i “uttrycker sig”. Här är Thorntons 

begrepp “Tastecultures” passande (Thornton, 1995:3), hon menar att subkulturer är egentligen 

smakkulturer, där människor uttrycker smakkapital genom klädstilar, rätt vokabulär och slang, 

rätt dansstil och så vidare. Karin pekar på att hon bedömer vilken grupp folk tillhör genom 

deras kläder och i den miljö rave utspelar sig i så är detta ibland det enda man har som 

identitetsmarkör vilket kan skapa hierarkier inom gruppen. Även detta uttrycker vår informant 

som vi kallar Liv. Hon berättar: “Hm jag vet inte man bara ser på folk. vad dom lyssnar på för 

musik, man ser på ens kläder.” Alltså menar Liv att man genom klädstilar kan förstå vad 

personen lyssnar på för musik, vilket i sin tur kan vara en avgörande faktor som kan ge 
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subkulturell kapital, om personen förstår musiken och känner till rätt musikproducenter och 

djs.  

Idealisering av beteende och roller är något Goffman talar om. Dessa idealiseringar 

menar han skapas efter “samhällets officiellt sanktionerade värden”. Eftersom subkulturer 

skapas som en undergruppering till samhällets värden så skapas egna värderingar och 

idealiseringar inom gruppen, detta eftersom man vill ha ett alternativ till “mainstream-

kulturen”. Exempelvis om personen tycker att rave kan vara problematiskt håller man en mer 

distanserad värdemässig hållning och tycker man att ravekulturen har positiva egenskaper så 

kan man överdriva sin “rave-roll”. Exempel på detta är vår informant Karin som kan tycka att 

rave, dess personer och deras beteende kan vara problematiskt och därför distanserar från det. 

Hon säger att hon ibland kan få ångest mot slutet av ett rave och säger: 

 

Asså ångesten är ändå på grund av… man försöker ha distans på något sätt och ba 

‘gud jag är inte som dem’, jag går till skolan och jag har ett jobb så vad fan gör jag 

här? Man försöker på något sätt… jag vet inte man känner att det är sunkigt på 

något sätt. Det är den ångesten, men efteråt så känner jag mig ganska dum för jag är 

ju en av dem och jag är där och tycker att det är kul, så är det ju, så det är inget som 

hindrar mig från att gå dit igen. 

 

Hon menar alltså att hon försöker distansera sig från rave och se på det med perspektivet att 

hon samtidigt har annat som hon värdesätter högre som skola och jobb, och därför inte 

kategoriserar sig riktigt som en “raveare” eftersom det finns andra saker som hon också 

prioriterar i livet. Hon känner därmed en kluvenhet eftersom hon som hon säger ändå tycker 

rave är kul, det är självvalt att gå dit, men trots detta kan det framkalla ångest när hon väl är 

på plats. Hon uttrycker alltså en slags skuldkänsla, som att hon har gjort något som inte går i 

linje med de hon vanligtvis “är”. Alltså visar hon att hon har fler identiteter som inte 

nödvändigtvis korrelerar. Sedan menar hon att eftersom hon “ju är en av dem” eftersom hon 

tycker det är kul, så kan hon känna sig lite dum när hon försökt distansera sig till något som 

egentligen är självvalt och tillhör hennes identitet. Denna kluvenhet i sitt förhållningssätt till 

rave är något som är återkommande hos flera informanter, på det sättet att dem inte känner sig 

som “ravers” eftersom dem har andra intressen och andra identiteter som går parallellt med att 

de ibland befinner sig på rave.  

Artikeln om Superdiversity av Blommaert och Varis (2011) förklarar att ett den 

moderna identitetsprocessen ofta fungerar på detta dynamiska sätt där personer ofta har 
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parallella identiteter där personer använder olika logik för att motivera olika sysslor eller 

praktiker och detta utan att kritiseras av omvärlden. I vårt fall kan våra informanter alltså ha 

ett väldigt krävande och “seriöst” arbete under vardagarna men underhålla sig med en hel del 

hårt festande på svartklubbar under helgerna och hålla dessa två aktiviteter och motiveringar 

helt isär och helt icke-ifrågasatta av sina sociala omgivning. Blommaert och Varis menar dock 

att detta inte behöver skapa en kluvenhet hos individen, vilket citatet från en av våra 

informanter och hennes återkommande ångest av att inte vilja vara en del av subkulturen 

grundar sig i att hon inte helt vill identifiera sig som dem. Ofta menar dock våra informanter 

att den typ av arbete personer som går på rave försörjer sig med samtidigt går i samma linje, 

då många menar att personer som går på rave ofta arbetar inom den kreativa industrin 

exempelvis. Inte minst hade informanterna själva ofta kreativa arbeten eller intressen. De 

sysselsättningarna våra informanter hade var ofta med den kreativa komponenten gemensamt: 

vi hade en arkitekt, en arbetade en inom modeindustrin, en textildesign-student, en media- och 

kommunikationsstudent och en grafisk design-student som pluggade på Berghs. Om dessa 

personer har en kreativ sida och uppskattar denna typ av sysselsättning till vardags är det 

kanske inte heller så förvånansvärt att dessa personer går på svartklubbar och rave i slutet av 

veckan.  

Gällande klass och identitet för dem som går på rave så menade exempelvis Isabelle att det 

finns olika grupperingar som kan arbeta mot varandra och distansera sig mot olika grupper 

och deras intressen eller “point-of-views”. Identitetsprocessen kring detta kring detta sker 

exempelvis genom att vistas i dem miljöer man idealiserar och distanserar sig mot dem platser 

man inte tycker passar med sin identitet eller sina ideal. Hon menar att man utefter sina ideal 

vill att sina aktiviteter ska återspegla sin självvalda identitet som man hela tiden skapar genom 

ens handlingar. Hon menar samtidigt att det inte nödvändigtvis är underklassen som “hamnar” 

på rave för att överklassen positionerar sig i Stureplans-miljöer, utan att detta är ett minst lika 

medvetet val då dem som går på rave inte ens är underklass utan är en grupp med högt 

kulturellt kapital, ofta med medelklassjobb och mycket kunskap och intresse i musik och 

mode. Här är ett utdrag ur intervjun:  

 

Alltså jag har en uppfattning om att om man vill se ut som den här ‘se rik ut’-

stilen så har man ju ett behov att hänga i miljöer där man såhär, ser härliga, rika, 

rena, polerade ut.  

Det handlar inte rave om. Det är mer såhär...handlar mer om ‘Vart kan vi vara’ 

(skratt) ‘Finns det nåt ställe vi kan vara på?’ “ 
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(Senare i intervjun:) 

“Dem som går på rave ser ju ner på dem här ‘rikisarna’. och dem här ‘rikisarna’ 

dem tror jag håller sig undan. Jag tror inte ens det är på deras karta liksom.” 

(Intervjuaren frågar: “Men du ser endå att det är en klassfråga någonstans?”) 

“Lite. Men inte att dem som går på rave är underklass utan snarare att dem är övre 

medelklass. För dem har ju stenkoll på musik och ofta ett rätt bra jobb och har 

stenkoll på kläder, mode. 

 

Just placeringen och utförandet av rave som aktivitet från arrangörens sida gör hela tiden att 

man måste anpassa sina förväntningar efter hur utbudet på lokaler ser ut. På detta sätt fungerar 

rave mycket mer som en anpassningsbar och flexibel verksamhet än säg en klubb på 

Stureplan som sätter stort värde i sin geografiska placering där man kan odla sin status som 

“klubbkoncept”. Rave fungerar alltså som en motsatt praktik här, man vill lägga fokus på 

exempelvis musik och upplevelsen på plats, inte på den geografiska placeringen och 

betydelsen i detta. Just detta blir som att man skapar värde i icke-värde. Man vill komma ifrån 

just status-sökandet i den geografiska platsen så pass att man placerar sig ute i förorter eller 

industriområden, men detta i sig har ett visst kulturellt och klass-mässigt värde då man visar 

att intressanta musik- och klubb-upplevelser inte nödvändigtvis behöver befinna sig i 

innerstaden. Detta är numera ett vanligt fenomen av grupper av personer med högt kulturellt 

kapital att man i princip approprierar låg-kultur och gör den till sitt och därmed höjer dess 

status. Detta ser man i vårt exempel med rave och techno-kultur och det har setts på liknande 

sätt inom hiphop- och rap-musiken. Dessa fenomen är alltså ett exempel på “trickle-up”-

effekten där den övre medelklassen och överklassen romantiserar och approprierar 

arbetarklassens kultur, vilket nämns i artikeln “Veblen, Bourdieu, and Conspicuous 

Consumption” från 2001 (Andrew. B. Trigg, 2001:103).  

Hur våra informanter ser på deras egen roll som “Raveare” går att analysera ur hur de 

förhåller sig till begreppet “Rave”. Många använder detta ord och begrepp med en ironisk och 

skämtsam ton i våra intervjuer. Detta kan ses som att man skämtar om detta för att man är så 

medveten om sin egen roll och därför håller en viss distans till begreppet “rave”. Många 

personer inom ravekulturen i Stockholm uttrycker att de förvisso går på rave men de ser sig 

inte som en raveare. Detta kan bero på att personer inser att vissa karaktärsdrag eller 

värderingar följer med detta som dem inte kan förlika sig med, eftersom att de tycker rave kan 

te sig problematiskt på grund av exempelvis droganvändningen. Dem vi intervjuat har varit 

lite äldre än den ålderskategori som troligtvis skulle helt förlikat sig med identiteten som 
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raveare. Våra intervjupersoner var mellan 20-30 år och många hade eftergymnasiala 

utbildningar och jobb, dessa personer kan därför definiera sig efter dessa identitetsmarkörer 

och inte bara genom att dem ibland “går på rave”. Ett vanligare uttryck att använda för att 

benämna samma aktivitet är Svartklubb. Detta begrepp understryker just den illegala formen 

för festen och indirekt den geografiska placeringen som ofta ligger utanför stadskärnan. 

4.2  Subkulturellt kapital och habitus  - Hur går 

man på rave?  

Detta tema av analysen kommer att tillhandahålla en redogörelse om hur en går på rave. Vi 

kommer att belysa det gemensamma för samtliga intervjuer och informanterna syn på rave 

och hur en går på rave. Det genomgående temat är det subkulturella kapitalet som 

informanterna på ett eller annat vis diskuterade.  

Genomgående för samtliga intervjuer var vikten av det subkulturella kapitalet. Det 

fanns tydliga indikationer på att informanterna var medvetna om deras egen äkthet och hur de 

uppfattades av andra men även hur dem såg på andra raveare. Det subkulturella kapitalet som 

tjejerna visade sig ha handlade mycket om att uttrycka en viss coolhet genom att förstå vad 

kulturen innebär. Att förstå och respektera kulturen är en del i den coolhet som var 

framstående. Exempel på frågan om vilka som är coola på rave svarade Isabelle: 

 

Dem som fattar grejen det är dem som har gått eller kanske går återkommande och 

som förstår vad det handlar om....det är inte att kunna vissa djs eller varit på 

Berghain (reds anm: känd technoklubb i Berlin) flest gånger utan att man förstår: 

Varför finns den här scenen? Vad beror det på? Och det beror ju typ på att man ska 

ha ett utrymme för människor som inte får plats på andra ställen. Och respekterar 

man det respekterar man ju liksom….grejen. 

 

Att respektera och visa på kunskap kring kulturens mening menar Isabelle är viktigt. Den 

ökade kunskapen ger ett högre subkulturellt kapital och ens äkthet som raveare bekräftas. I 

kontrast till detta är de som inte fattar grejen bland annat de som är: “(...) svinpackade och ska 

hålla på att ragga eller störa människor. När de dansar. Det är de som dansar som bestämmer”. 

Att vara för full eller för påverkad av alkohol ses också som ett exempel på ens 

“ocoolhet”  eftersom du inte förstått hur man ska agera för att passa in, detta eftersom vissa 
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personer menade att de karaktärsdrag som kan förstärkas med alkohol inte gillas. Märk också 

att Isabelle ställer detta i kontrast till dem som dansar, dvs den grupp som kan ses som coolare 

på rave. Dem som dansar fokuserar indirekt på musiken vilket ses som coolare än att vara där 

och vara full och “störa” andra. Att personer söker kontakt med andra personer på dansgolvet 

kan i allmänhet ses som opassande, vilket skiljer sig en hel del från lagliga klubbar där det är 

väldigt vanligt att personer interagerar i högre utsträckning på dansgolvet. 

 Personer som är för berusade på rave ses som är “första-gångare” då påtaglig alkohol-

berusning tillhör mainstream kulturen enligt personer som går på rave. Samtliga informanter 

hade starka åsikter kring för fulla personer och tyckte att detta var något negativt, speciellt i 

rave-kontexten. Synen på konsumtion av alkohol är väldigt specifik för rave då personer 

menar att fulla personer inte hör hemma på rave och att de inte “fatta grejen” om det dricker 

för mycket. Detta kan vara en urskiljningsfaktor då en person som är full på rave ses som 

ocool, personen tappar då i subkulturellt kapital då personen inte förstått vad rave handlar om 

och hur man bör agera. Exempelvis är detta något som ibland indirekt korrigeras av 

arrangörer av rave-fester då det ibland bara säljs lätt-öl i den temporära baren. Däremot är 

synen på berusning av andra medel än alkohol en helt annan. Många informanter visade stor 

acceptans inför droger och brukade olika typer av droger ibland i samband med 

rave.    Exempelvis har vi Isabelle igen som hade en del tankar kring olika slags berusning i 

olika typer av rum, där man ser att hon tänkt kring hur man uppfattas eller hur man agerar 

som person på olika droger spelar in i varför vissa personer ser ner på konsumtionen av 

alkohol:  

 

Droger är ju en del av fest… men jag skulle inte påstå att, att det typ är en 

anledning till att man går. Alltså det finns många som går på rave för att ta grejer, 

för att det är accepterat. Men det är ju för att dem känner sig tryggare där. Men det 

är alltså...fan folk pundar på spybar lika mycket, tro mig. (skratt) Men allmänt 

så...människor som...alltså såhär, om man är inne i olika typer av subkulturer så 

tror jag man också är mer liberal till grejer. men också för att effekten av dem 

grejerna, oftast blir det ju jävligt mycket keffare av alkohol, du blir ju typ trög och 

dum i huvudet och dryg, på samma gång. 

 

De oskrivna reglerna finns för att kulturen ska respekteras och bevaras men deras funktion 

blir även att urskilja vem som tillhör kulturen och inte. Vem som har rätt habitus kan förstås 

genom de oskrivna reglerna. För bortsett från den avsmak som finns mot för 
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alkoholpåverkade personer är betydelsen av att visa respekt och hänsyn mot varandra lika 

stort. Elsa menar till exempel att rave skiljer sig från vanliga klubbar på grund av deras 

oskrivna regler: 

 

Alltså skillnaden är väl att det inte finns vakter på så sätt. Men också att det är en 

annan stämning, det finns en annan överenskommelse, andra regler som kanske 

inte är lika tydliga på en vit klubb. 

 

Ytterligare en informant, Isabelle, menar att man måste “lära” nya personer som går på rave 

hur man går på rave; hur man ska bete sig, röra sig och hur man ska kommunicera. Det vill 

säga att det finns en “learning curve” för att bli en “raveare” och tillhöra denna 

gruppidentitet. Exempelvis berättar vår informant Elsa om skiljelinjen mellan cool och ocool 

och hur nya personer kan överdriva attribut från ravekulturen och därmed avslöja sin 

egentliga roll, här i exempel kring droganvändning: 

 

Min uppfattning är ju att det anses ju inte av dem som går på rave att det är coolt 

att ta droger…utan det är något man bara gör utan att det är någon...för att det är 

nice typ. men dem som kanske är då...nyinvigda, dem...eller går på rave som inte 

är coola, dem har mycket fokus på drogerna. 

 

Många andra informanter berättade mer om detta genom att berätta om de oskrivna regler som 

ofta förekommer på rave. Dessa “oskrivna regler” kan alltså ses som något man kan lära sig 

och som skapar ett habitus som välmeriterade raveare har. De oskrivna reglerna är viktiga för 

kulturens grund. Alla som har tillgång till fältet förstår dem och mening med varför dem är 

där. På grund av ordningsvakters frånvaro finns det ett större ansvar hos medlemmarna att ta 

hand om sig själv och varandra. Den som inte respekterar eller förstår det eller utnyttjar får 

inte samma tillhörighet till gruppen.  

Distinktionen mellan mainstream och ravekulturen kunde synliggöras genom 

informanternas syn på kulturens uppgång mot mainstream men även genom stilen och smaken 

som är utmärkande för kulturen. Många inom kulturen har en specifik smak eller stil gällande 

kläder och musik och det anses som ett kulturellt värde i att distansera sig från mainstream. 

Hur andra ser ut och använder för kläder för att framhäva sin identitet är ständigt närvarande 

inom kulturen. “Svarta hoodies”, “att klä ner sig” eller att ha en “minimalistisk stil” är tydliga 

exempel på hur stilen inom ravekulturen ser ut. Det subkulturella kapitalet “coolhet” skapas 
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för vissa inom kulturen genom kläderna och om en är “in the know”. Flera av informanterna 

pratade om att ha koll på musiken och olika DJs som en antydan på en viss coolhet, Liv 

berättar:  

 

Folk som verkligen typ kan musiken och kan namedroppa djs eller känner någon 

som spelar eller kan fixa lista gratis. Då är man cool. Ocoola...jag tycker personer 

som är omedvetna och inte riktigt vet hur det går till eller vad man gör är ocoolt. 

Om man är lite töntig eller dansar på ett konstigt sätt så är man töntig, det gäller 

att dansa coolt. 

 

När det gäller trend-spridning mellan olika sociala grupper och skikt så har vi även haft en 

informant som uttryckt att det har skett och sker en förändring av vilka personer som går på 

rave och hur rave ses utifrån. En kan säga att det skett en trickle-down-effekt vilket i 

sammanhanget betyder att rave börjar få högre kulturell status eftersom personer med högt 

kulturellt kapital sysselsätter sig med det och eftersom detta börjar bli “mainstream”. Vi hade 

en informant, som vi kallar Isabell, som förutom att festa på svartklubb även Dj:ar. Isabell 

säger när hon bes utveckla varför hon tycker det är roligare att dj:a på svartklubbar: 

 

 

(...) man vill ju vara där människorna är för att dem vill vara en del av musiken 

och känslan och inte för att dem letar ett ragg eller för de vill visa upp vad de har 

för coola kläder, liksom. Men det är ju svårt för nu är ju rave så poppis. Så hela 

den här grejen som hela undergroundscenen varit emot; etablissemanget och det 

här ‘coola kläder och ‘göra saker’, det är ju det det har börjat bli nu. Innan var det 

ju liksom alla bögar och svarta typ som...det var ju där dem kunde gå ut och festa. 

Nu är det ju liksom mode att gå på rave. Så det ser ju annorlunda ut men, alla 

måste ju ändå få vara med. 

 

Liv uttrycker en motvillighet i att rave börjar bli mainstream. Det är mode idag att gå på 

rave inom vissa kretsar menar hon. Liv pekar alltså på att det är olika sociala grupper 

som interagerar för att skapa trender och skapar “förskjutningar” i popularitet. Hon 

menar att det dels finns en grupp som vill vara en del av musiken (och vad det innebär i 

rave-kulturen) och en grupp som kan vara där för att leta efter ett ragg och en del som är 

där för att indirekt visa hur trendiga de är och bära vissa kläder när de går på rave. Hon 
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menar att dessa grupper interagerar i “nutid” för att skapa det rave är idag i Stockholms-

kontexten. Sen menar hon att detta står i kontrast mot vad rave historiskt sett ämnats för 

och vilken social grupp som gått på rave, hon menar att “(...) alla bögar och svarta 

typ...det var ju där dem kunde gå ut och festa.” Det fanns en segregering i klubblivet 

som gjorde att en viss grupp höll sig till vissa klubbar och att raves hade en tydligare 

hbtq-profil, men att det nu idag har spridits till en annan eller större grupp. Det är väl 

idag fortfarande i större utsträckning många hbtq som går på rave för att de känner sig 

mer säkra där, vilket vår informant som vi kallar Louise informerade om: “Framförallt 

tjejer och homosexuella, det är därför dem väljer (svartklubb framför vit klubb). Sen är 

det plus om man gillar musiken liksom.” Hon menade alltså att dessa personer till och 

med kan gå på svartklubbar för att dem blir mer respekterade där, och inte med 

musikintresset som främsta motivation. Att det finns en Queer-profil var något som en 

annan informant också höll med om, vi kallar henne Elsa. Hon säger: “Alltså det känns 

som att det ofta finns en tydlig...queer-profil. Eller det finns ju såna raves också. Så jag 

tror det är mycket mera liksom...queer-inriktat.” Hon menar alltså att det inte 

nödvändigtvis behöver vara en Queer-inriktning men att dessa personer ofta känner sig 

mer trygga där jämfört med på vit klubb.  

Många av våra informanter menade att platsen fungerade som ett “safe-space” för de i 

egenskap av att vara tjejer. De kände inte att dem inte blev störda eller uppraggade av killar 

utan fick ha sitt eget “personal space” på dansgolvet. Detta vittnade alla informanter om på 

olika sätt och det var det som de såg som en av de största fördelarna med att gå på svarta 

klubbar istället för lagliga, att dem kände att dem fick vara ifred. Däremot belyser en av 

informanterna, som vi kallar Elsa, detta från ett annat intressant och problematiserande 

perspektiv. Hon ville tillskriva personer som går på rave med en viss egenskap men samtidigt 

kände hon en viss ambivalens till detta uttalande då hon själv upplevt att det fortfarande kan 

hända otrevliga eller olagliga saker i alla kontexter, även på rave. Hon menar att personer på 

rave känns mer “upplysta” vilket här tolkas som mer pålästa om att övergrepp mot tjejer inte 

är okej och att man ska visa respekt mot alla. Hon säger att det trots detta fortfarande kan 

hända “keffa saker” på rave. När hon ombeds utveckla vad dessa “keffa saker” innebär 

förklarar hon att: “asså typ övergrepp, saker som inte är okej. att man blir liksom utnyttjad 

eller drogad…” Det finns alltså en problematik i att klumpa ihop personer på rave till 

attributet att dem är “upplysta” på grund av att det i alla typer av kontexter och rum kan finnas 

enligt hennes egna ord; “idioter”. 
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Hon berättar senare i intervjun att killar på lagliga klubbar kan approacha henne på ett 

sätt som inte är okej eller att de inte respekterar ett nej. Samtidigt uttrycker hon att hon är 

kluven eftersom dessa typer av övergrepp även kan hända på svartklubbar. Hon menar att det 

även kan hända att hon är mer påverkad av droger eller alkohol i rave-sammanhang vilket kan 

göra att man har sämre uppfattning om situationen och på så sätt är mer sårbar i sin situation 

mot övergrepp. 

Detta kan vidare vara en del av anledningen att det finns en ganska stark uppfattning om 

att man ska vara försiktig när man tar kontakt med folk på dansgolvet eftersom dessa personer 

kan vara påverkade och ha sämre uppfattning om vad de faktiskt vill. På detta sätt är alltså 

dem oskrivna reglerna och ibland de utskrivna reglerna -som arrangörerna ibland skriver i 

sina event beskrivningar (som visa respekt och ta hand om varandra) - inte är för intet. Dvs 

trots att rave ibland har en chimär av att vara en tillåtande miljö och “safe-space” för alla så 

kan det fortfarande hända “keffa saker”, ibland på grund av alkohol- och droganvändning och 

ibland på grund av att det aldrig helt går att kontrollera hur människor ska bete sig i en social 

kontext. Så trots att många går på rave för att dem känner sig mer trygga och samtidigt mer 

fria så finns det fortfarande ett mer eller mindre uttalat behov av regler.  

Några av våra informanter menade även att samhörigheten och gemenskapen med andra 

tjejer på rave ibland var större än med killar. Exempelvis Elsa säger: “(...) speciellt med tjejer 

kan jag känna...alltså att jag har nog kommit närmre tjejer när jag varit på svartklubb…” Hon 

hänvisar sedan till en Facebook-grupp som fanns tidigare där rave-tjejer i Stockholm kunde 

skapa kontakt med varandra och exempelvis ta sällskap till ett rave och eventuellt hänga ihop 

på plats. Elsa säger: “(...) dels för att dra dit med….(och) hitta nya kompisar som gillar samma 

saker”. Hon menar om att detta beror på att mycket droger brukas på rave och därför finns 

redan attityden att “ta hand om varandra” etablerad, vilket sedan smittar av sig på att tjejer i 

egenskap av just tjejer kan känna ytterligare lite mer samhörighet och visa omtanke för andra. 

Detta i sig är också identitetsskapande, att tjejer upplevt stark koppling till just andra tjejer på 

rave och därför vill hitta fler tjejer som har liknande intressen att dela den upplevelsen 

tillsammans med. Detta fick även Fabian Sjö fram i sina intervjuer, att tjejer upplever en 

bättre stämning mellan tjejer (Sjö, 2005: 36). Han menar att detta kan bero på den 

avsexualiserade stämningen och avsaknaden av objektifiering mellan individer. Om personer 

känner att dem slipper sexualisering i klubb-miljön och i allmänhet har en öppnare inställning 

till varandra så är det inte konstigt att samhörigheten även mellan tjejer blir lättare. Detta då 

personer inte längre behöver sträva efter status eller känna en tävlingsinriktad stämning för att 

fånga det andra könets uppmärksamhet. Eftersom rave ofta har en queer inriktning finns det 
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ofta en kritik mot den heterosexuella objektifieringen av individer vilken uppmuntrar till en 

sexuell stämning mellan motsatt kön och en rivaliserande effekt mellan samkönade. Den 

queera inriktningen på rave skapar alltså en uppfattning mellan deltagare att objektifiering och 

sexualisering av personer som inte gett sitt godkännande inte är okej och att en allmän 

acceptans och öppenhet istället ska premieras. 

 

4.3 Idealen för rave - Varför går man på rave?  

Bakgrunden till varför personer väljer att gå på rave istället för vanliga lagliga klubbar, som 

mainstream-folket, kan sammanställas till tre huvudideal som genomsyrar hela ravekulturen: 

Frihet, Öppenhet och Jämlikhet. Dessa tre ideal var tydliga genom våra informanternas sätt att 

diskutera deras olika anledningar till varför en går på rave. Stämningen var ett återkommande 

begrepp som samtliga talade om. Rave, menade de, har en annan stämning som inte lagliga 

klubbar har vilket gör rave så attraktivt. Stämning beskrivs bland annat som avslappnad och 

fri. Det finns en frihet som inte går att finna på andra klubbar. Vår informant Fanny säger: 

 

Jag gillar att det är fritt typ! Det är liksom, man är där och man får göra precis vad 

man vill, så länge man inte skadar någon, och liksom...man får dansa hur man vill, 

man får se ut hur man vill. 

 

Många informanter uttryckte också att en av bieffekterna av att gå på rave var att man fick se 

nya platser. Många raves ligger i förorter, gamla industriområden eller nedlagda lokaler som 

arrangörerna fått tag i. Detta i sig, den geografiska placeringen bortom Stockholms innerstad, 

är en av de roliga aspekter som våra informanter såg som fördelar jämfört med lagliga 

klubbar. En del informanter menade att det ibland kan kännas lite omständligt att ta sig till 

dessa platser, men detta i sig kan vara en särskiljande faktor som skapar en slags subkulturell 

status för dem som tar sig tiden och energin att hitta platserna. Friheten i detta skapar vad vi 

valt att kalla Äventyrsaspekt: att registrera sig för ett olagligt rave, att fixa biljetter, att hitta 

“location” eller platsen och lokalen för festen ute på nya marker man inte skulle satt sin fot 

vid i vanliga fall, gör att det triggar fantasin, frihets- och äventyrskänslan. Detta adderar till 

känslan av att man är med om något som mainstream-kulturen missar. Detta ger också 

eventuellt en känsla av personligt värde, då du som raveare har orken, lusten och intresset att 
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ta dig ut till dessa platser för en kväll för att du vill se något nytt och vara med om något 

speciellt.  

Relationen till droger och frihet blir svår att undgå då många om inte alla som väljer att 

gå på rave har en liberal syn på droger. Vår informant Karin menar att hennes syn på droger 

och personer som brukar droger har förändrats sedan hon börjat gå på rave, hon menar att hon 

idag kan acceptera att personer ibland tar droger i samband med fest och hon har en öppnare 

syn på både droger och personer som brukar droger idag jämfört med tidigare. Karins syn 

kring droger är inte en romantisering av det utan snarare en acceptans att människor gör egna 

val vilket bör respekteras. Friheten är en framstående aspekt som definierar rave och 

möjliggör att människor får utrymme att agera som de vill. Så länge en respekt finns för 

samtliga i rummet är friheten till för alla. 

Stämningen skapas genom att friheten och öppenheten är närvarande, detta skapar i sin 

tur en jämlikhet. En av anledningarna till varför scenen finns och skapades från början är på 

grund av ett utanförskap. Människor väljer att delta i rave-kulturen för att de inte känner en 

lika stark tillhörighet till det normativa samhället. Alla som befinner sig på rave är mer eller 

mindre där under samma premisser och därför blir jämlikheten, gemenskapen och respekten 

för varandra så markant. Louise menar att i Sverige idag finns det starka normer och 

värderingar som gör att om du går lite utanför normerna anses du som avvikande: 

 

Sverige idag är ett av de finaste samhällena men vi är så osäkra och har sånt 

mindervärdeskomplex som gör att det blir ett typ av utanförskap om du typ inte är 

vit och pluggar och har acne eller hm-kläder. Då passar du inte i normen. I rave-

svängen får du vara vem du är för du blir mer pushad till den du är. Du höjs av 

personer du inte känner. 

 

Interaktionen mellan personer på rave menar informanterna är vänskaplig och att man möter 

andra med en öppenhet. Många informanter menade att en vanlig praktik på rave förutom att 

stå och dansa är att bara sitta ner och prata med någon, antingen en vän eller någon man 

träffat på plats. Detta menar våra informanter är en väldigt specifik egenskap hos rave och 

inget dem skulle göra på en vanlig vit klubb. Det personer pratar om hör inte heller till 

vanligheterna, vissa informanter menar att man inte pratar om exempelvis jobb eller det man 

sysslar med utan om viktigare saker, som relationer eller om livet. Detta skapar i sig en känsla 

av klassfrihet och jämlikhet då man, ibland  helt omedveten om vad personen exempelvis 
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sysslar med, kan prata med någon man inte i vanliga fall skulle kunna ta kontakt med för att 

man lever i så olika livsvärldar. Exempelvis säger Elsa: 

 

 

 

Folk är väldigt öppna till att prata. Det… Jag upplever att det är enklare, om man 

vill, att prata med folk på rave. För att man är påverkad eller för att man…det är 

nog en annan stämning också. Att man kan gå fram och prata med vem som helst. 

 

Det finns en “hand om varandra - stämning” säger Elsa också. Gemenskapen som existerar 

på rave utgörs av en osynlig förståelse kring varför alla har valt att gå hit. Kulturens grund 

vilar på en förståelse om att alla är där för en delad känsla av gemenskap eftersom alla samlas 

för att dansa och lyssna på musiken. En av skillnaderna från de lagliga klubbarna och deras 

musik och dans är människorna som befinner sig i rummet och hur dessa människor agerar. 

På ett rave är respekten en outtalad faktor som speglar hela ravekulturen. Fördomar, hat och 

aggression är oacceptabelt, vilket även ibland står med i de event-beskrivningar arrangörerna 

har inför ett rave. Ömsesidig förståelse och respekt skapar den stämning som informanterna 

talar om. Den speciella känslan som finns på raven, uppkommer delvis på grund av 

gemenskapen som bygger på att man gör något icke-normativt tillsammans. Alla är där av 

samma anledning och det finns ett gemensamt mål. Elsa beskriver det såhär: 

 

Det finns någon slags känsla att bara ‘det här är något som står i kontrast till det 

andra, det mycket större’. Och då… typ känner man en annan gemenskap, typ att 

man har en, inte att man har en gemensam fiende men, att det ändå är ‘Vi är här, 

vi är med om den här grejen som dem andra inte är. 

 

En gängse uppfattning om rave och den uppfattningen som samtliga av våra informanter 

delade var att rave hade en annan interaktion än på lagliga klubbar och att rave fungerade som 

en avsexualiserad miljö. Detta är något som även Fabian Sjö skrivit om (Sjö 2005: 36) då han 

menar att atmosfären är mer fokuserad på individens upplevelse genom dans och musik. Detta 

jämfört med lagliga klubbars fokus på social interaktion, konversation och eventuellt att visa 

status eller “ragga” på personer. Många av våra informanter pratade om detta på olika sätt och 

menade att detta var en av de främsta fördelarna med rave och en av motiveringarna för att 

befinna sig på dem. Exempelvis Isabelle menade att när hon började gå på sina första rave så 
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var det naturligtvis musiken och upplevelsen av svartklubb och att det var något som hon 

säger: “annat” än vit klubb som var roligt. Men förutom det var det bästa: “att jag fick va 

ifred. Ingen, eller såhär, alla var där, men alla lät bara en va.” Här kan man se att rave 

fungerar som en individuell upplevelse i grupp, att fokus inte ligger på den sociala 

interaktionen utan på att vara på en plats med andra människor men att inte fokus ligger där 

utan på musiken och dansen i rummet. Hon berättar vidare när jag ber henne utveckla vad hon 

menar med att alla lät henne vara: 

 

Alltså att bli approachad av människor som du inte har….tagit… alltså.. man kan, 

man behandlar andra med respekt. alltså man kan notera att vi ser… ‘ah jag ser 

dig, du ser mig, vi är glada’, men det behöver inte leda till… Att en konversation 

ska startas, att man typ, att det liksom förväntas något mer. Utan att bara vara där 

och dansa. Det var ju den grejen. 

 

Hon säger senare att poängen är att man är på rave för att lyssna på musiken. Fabian Sjö (ibid) 

skriver också om detta och menar att i den vanliga klubbmiljön så är musiken mer av en 

biprodukt som finns med i bakgrunden, på rave kan vi alltså se att det är det omvända. Denna 

omvända hierarki i fokus i ravemiljön kan vara en anledning till att människor upplever att 

dem kan vara mer fokuserade på sin egen upplevelse och därmed inte heller är lika 

intresserade av att prata med folk för att det ska leda till något annat, eftersom målet redan är 

funnet i att lyssna på musiken och dansa. Isabell säger också: 

 

(...) och bara den grejen, att det är någon slags symbios mellan alla, att man låter 

alla va, den grejen är så fet, så typ dom som inte gillar dansmusik dem kommer 

typ börja gilla det för att dom kommer till en plats där dom kan va. 

 

Där ser man också att Isabell menar att just respekten och stämningen i sig kan vara nog 

motivation till att gå på rave, vilket i sin tur kommer göra att man även uppskattar musiken. 

Just att dessa värderingar möts med den kulturella aspekten med viss typ av musik och dans 

gör att människor ser stora fördelar med just rave jämfört med lagliga klubbar. 
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5. Diskussion 

Analysen av rave som en plats där ett fokusskifte sker besvarar vår frågeställning från två 

håll. Vår frågeställning var uppdelad i två frågor: “Vilken betydelse har ravekulturen för 

tjejers identitetsskapande?” och “Vad är det subkulturella kapitalet inom ravekulturen?”. 

Fokusskiftet inom ravekulturen påverkar tjejers identitetsskapande och eliminerar den typ av 

objektifiering som kan ske på vanliga klubbar vilket gör att tjejer kan omvärdera sin egen 

identitet som tjejer och deras plats i samhällsstrukturen. Fokusskiftet har en värdegrund i sig 

och därmed skapar ett subkulturellt kapital där personer inom kulturen bör förstå varför skiftet 

i fokus är bra och viktigt för subkulturen.  

Hela detta skifte i fokus på rave har stor betydelse för tjejers identitetsskapande. På 

lagliga klubbar ligger fokus ofta på status, kläder, identitetsmarkörer och en viss typ av 

konversation om specifika ämnen som exempelvis sysselsättning för att kunna urskilja 

varandras identitet och tillhörande i samhällsstrukturen. På rave hoppar man över dessa steg 

och fokuserar istället på musik, dans och den egna upplevelsen av platsen. Detta gör att främst 

tjejer kan känna stor skillnad från lagliga klubbar och ofta stor avslappning i dessa miljöer när 

deras identitetsmarkörer och utseende inte längre har lika stort fokus. Dessa tjejer kan då 

omvärdera hela sin identitet och se på sig själva på ett annat sätt när exempelvis deras 

utseende tappar värde och helt andra saker hamnar i fokus. Detta skifte i fokus gör också att 

personer över lag får tid att reflektera över sin egen identitet i sig själva, utan att fokus ligger 

på att skapa denna uppfattning som en spegling av vad andra uppfattar hos dig. Fokusskiftet 

fungerar alltså både som medel och mål, personer på rave använder skiftet i fokus mot musik 

och dans för att komma bort från verkligheten men just att positionera sig utanför det 

normativa samhället för en stund genom fokusskiftet är också målet i sig. 

Fokusskiftet till en individuell upplevelse och upplevelsen av musik, dans och estetik 

gör att rave kan se ut som en egoistisk handling, men det som är viktigt att påpeka är att detta 

något som sker i grupp och upplevs med andra individer på gemensamma villkor. Utrymme 

lämnas genom rave till självreflektion, vilket är en del av anledningen till att personer som 

eventuellt känner sig utanför det vanliga samhället i vardagen här kan få utrymme att 

reflektera över sitt liv i en miljö som är rolig, social och ibland känns äventyrlig. Att denna 

miljö har en viss värdegrund då den fungerar som en fri, öppen och jämlik plats gör att 

människor känner en stor trivsamhet i gemenskap med andra människor. Personer på rave kan 
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samtidigt kan få utrymme för “personal space” och slippa påtryckningar från personer med 

ett romantiskt eller sexuellt mål, vilket har en positiv påverkan på unga kvinnor och tjejer. 

Eftersom skiftet har en värdegrund och kan ses som en praktik eller aktivitet i sig så 

hänger detta ihop med alla våra tre teman och rave som helhetskoncept. Fokusskiftet innebär 

att detta lockar till sig en viss typ av personer, personer som söker något “annat” som våra 

informanter framhöll. Eftersom skiftet innebär en fokusering på musik, dans och den 

individuella upplevelsen i grupp gör detta att det ofta drar till sig unga och kreativa personer. 

Fokusskiftet är alltså identitetsskapande. 

Fokusskiftet innebär också att praktiken att gå på rave ser annorlunda ut från andra 

klubbupplevelser och hänger alltså ihop med vårt andra tema kring kulturellt kapital. Att våra 

informanter söker något “annat” gör också att beteendet på dessa platser blir något “annat”. 

Fokus på rave ligger som sagt på musik, dans och en individuell upplevelse i grupp. Detta 

skapar en grund för vad som upplevs som viktigt inom kulturen och runt dessa ideal skapas 

det subkulturella kapitalet inom gruppen. 

Fokusskiftet är ofta en stor anledning till varför personer väljer att gå på rave istället för 

vanliga lagliga klubbar. I vårt tredje tema sammanfattade vi rave som ett ideologisk koncept 

med en värdegrund som bygger på tre pelare: Frihet, Öppenhet och Jämlikhet. Vissa 

informanter menade att hela den speciella stämningen ibland kan vara anledning nog att gå på 

rave och att detta även kan lära personer att uppskatta musiken som en konsekvens av att de 

goda sociala aspekterna.  

Fokusskiftet mot något “annat”, något bredvid mainstream-kulturen och bredvid dem ideal 

som finns för en vanlig vit klubb skapar en känsla av äventyr, vilket vi tog upp i vårt tredje 

tema kring motiveringen till att gå på rave. Jakten efter ett bra rave kan ses som ett äventyr 

men också ett fokusskiftet kan ses som ett äventyr; ett äventyr att ta sig ur stadskärnan, se nya 

platser, lyssna till ny musik, dansa på ett annat sätt, interagera med andra människor på ett 

annat plan och slutligen ha ett inre äventyr i sig själv genom den individuella upplevelsen av 

ett rave. Fokusskiftet och äventyrsaspekten är alltså båda identitetsskapande. 

Dessa personer som deltar i rave positionerar sig utanför stadskärnan då de tar sig till dessa 

raves. Dessa personer kan även som individer känna att de uppnår vissa mål inom sig själva 

genom att uppleva något “annat”, på ett rent geografiskt plan men också socialt och kulturellt. 

 

Vidare forskning 

Identitetsskapandet kring subkulturer är ett fortsatt intressant och viktigt forskningsfält då det 

säger mycket om det specifika samhällets normer vilket subkulturen i fråga ofta opponerar sig 
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mot. Vidare forskning kring detta specifika ämne skulle vara att utvidga den intersektionella 

analysen och fokusera mer på vithetsnormer, genusrelationer, klassmarkörer och i allmänhet 

ett större queer perspektiv. Gällande en kritisk reflektion av denna uppsats så skulle detsamma 

kunna kritiseras för att inte vara tillräckligt uttömmande, men det tanke på det specificerade 

antalet sidor i uppgiften så har detta gjorts i den mån det varit möjligt.  
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8. Bilaga - Intervjuguide 

1. Bakgrund: 

 Definierar du dig som tjej? 

 Hur gammal är du? 

 (Vad är din sexuella läggning?) 

 Vad arbetar du med? (/vad gör du om dagarna?) 

 Har du högskole- eller universitetsutbildning? 

 Berätta om dig själv! Har du några intressen, hobbys, vad tycker du om att göra när du 

inte jobbar/studerar etc? 

2. Rave som aktivitet: 

 Hur definierar du rave? / Hur skulle du beskriva ett rave/en svartklubb/ett open air för 

den som inte vet? 

 Hur ofta går du på rave?  

 Vilka rave brukar du gå på? 
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 Hur får du reda på om olika rave/svartklubbar? 

 Vad tycker du om rave generellt? Varför går du på dem? 

 Vad är det för ålder på folk som går på rave? 

 Vad brukar hända när du går på rave? Beskriv en vanlig kväll. (Vad du gör, vilka går 

du dit mer, vilka du pratar med, hur länge du är där, om du är påverkad och på vad 

osv) 

 (Vad är din sexuella läggning? straight/hetero eller leb eller bi etc) 

 Varför väljer du att gå på rave istället för andra “vanliga” klubbar? 

 Varför tror du att andra går på rave? 

 Hur upplever du stämningen på rave? 

 Får du någon känsla under och efter rave? 

3. Identitet: 

 Hur skulle du beskriva din identitet? Vilka attribut är viktiga för den du är? 

karaktärsdrag, aktiviteter eller intressen som särskilt skapar din identitet?  

 eller: // Hur ser du på din egen identitet, tycker du att du tillhör en viss grupp, dvs har 

du en viss stil eller personlighet som går att definiera till en viss grupp människor? 

 eller: // Tror du andra kategoriserar dig som en viss typ av person? 

 Känner du att din identitet och personlighet alltid varit densamma eller skiftat över 

tid? Vad har detta berott på isf? 

 Har din upplevelse av rave påverkat dig som person? 

 Vilka typer av personer brukar du se på svartklubb? 

 Vilka typer av personer går inte på rave? 

 Finns det vissa personer som inte “passar in”? Varför? 

 Har dessa personer olika motiv för att befinna sig på rave tror du? 

 Finns det personer som ses som mer coola som går på rave? Vad eller vilka är ocoola? 

 Upplever du någon slags samhörighet med andra under rave? Vad är det som skapar 

denna känsla? 

 Hur upplever du interaktionen med olika personer på rave? med killar? 

 

 

 


