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The techno parties did not stop [...] people want to escape, escape from the real world, 

from the reality. It’s like therapy, to enter this door, what to find a world they really like. 

They wanted to feel protected from this pressure; they can’t stand this pressure, so they get 

lost. If you can make it to be in this kind of party then you’ll discover something special. If 

you leave the club, you close the door, and the only thing that stays, it was somehow great, 

you do not remember any melody line or something, it was just a great feeling and you 

enter the reality again. 

 
Dimitri Hegemann (2011)  
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Abstract   
 
Titel: Techno är så mycket mer… en gemenskap, en känsla, en del av mig 
En kvalitativ undersökning om hur identitetsprocesser skapas hos enskilda utövare inom 
Stockholms technoscen  
Författare: Vanessa Bjärnander Borrman  
Handledare: Mattias Ekman 
 
Inom området för medie- och kommunikationsvetenskap studeras Stockholms technoscen 
utifrån ett medieetnografiskt perspektiv. I studien används kvalitativa intervjuer då målet är 
att få en förståelse för hur identitetsprocesser skapas hos sex enskilda technoutövare. 
Personliga erfarenheter ligger till grund för val av ämne då jag själv är en del av 
technoscenen.  
  
De frågeställningar som besvaras är:  
  

§ Hur formas kollektiv identitet genom stilelement och stilmarkörer inom Stockholms 
technoscen?  

§ Hur kan identitetsprocesserna förstås i relation till den enskilda utövaren?  
§ Vilka kommunikativa praktiker existerar inom technoscenen?  

 
Sammanfattningsvis har studien lett fram till ett resultat som tyder på att identitet skapas på 
skilda sätt och framträder olika starkt beroende på den enskilda utövaren inom 
technoscenen. Studien har också visat varför en individ väljer att bli en del av technoscenen 
och hur den kan urskiljas från andra subkulturella företeelser. Stilperspektivet används för 
att urskilja technoscenen från andra subkulturer. Technoklubben i sig, dansmomentet, 
vinylskivan, DJ:n samt den prestigelösa miljö definieras som stilmarkörer och stilelement. 
Technoklubben kan uppfattas som en tillflyktsplats som främst fyller en funktion av 
gemenskap och samhörighet med likasinnade för individer med ett starkt frihetsbehov.  
 
 
Nyckelord: techno, technoscen, subkultur, identitet, kollektiv identitet, subjektiv 
identitet, kvalitativa intervjuer 
Antal tecken: 12591 
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1. Inledning 
 
På slutet av 1980-talet uppkom techno i Detroit, en musikstil vars sound genomsyrades av 
en optimistisk framtidssyn. Technoklubbar arrangerades utanför den etablerade 
klubbscenen främst i tomma industrilokaler, ett fenomen som vidare spreds till framförallt 
Storbritannien och Berlin. Stockholm kom även att anamma den alternativa klubbkulturen 
genom att 1995 öppna den omtalade technoklubben Docklands. Technoklubben har i sin tur 
omdebatterats i media över de långa danstimmarna förknippade med en oro över att droger 
spreds på festerna.          
 Idag ser technoscenen annorlunda ut och musiken återfinns dels inom Stockholms 
populära nattklubbar som exempelvis Berns, F12 och Slakthuset. Stockholms technoscen är 
idag relativt liten och till viss del ett underground-fenomen. Festerna arrangeras ofta 
illegala i gemensam regi eller av privata festarrangörer. Det är utifrån Stockholms 
technoscen denna studie bygger på.  
  Techno är intressant ur flera aspekter. Oavsett ålder, bakgrund eller 
socioekonomiska förutsättningar är technoklubben en plats för de flesta. En technoutövare 
är svår att urskiljas genom klädsel eller andra yttre attribut tillskillnad från andra 
subkulturella företeelser som exempelvis punken. Technoklubben kan betraktas som en 
tillflyktsplats eller frizon, en alternativ verklighet dit många kommer för gemenskapen. 
Musikintresset och dansen är centrala företeelser inom technoutövandet som skapar 
samhörighet med likasinnade.       
 Inom fältet för medie- och kommunikationsvetenskap undersöks utifrån ett 
medieetnografiskt perspektiv olika identitetsprocesser inom Stockholms technoscen. I 
denna uppsats är det viktigt att förstå att kultur är en form av kommunikation. All slags 
interaktion mellan människor tolkas som kommunikation, vilket leder bland annat till 
skapandet av olika identiteter.  Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med sex 
utövare. Studien utgår främst från förståelse kring subkulturer däribland stilperspektivet 
och identitetsbegreppet.  
 
1.1 Val av ämne  
 
Egna personliga erfarenheter kring fenomenet ligger till grund för valet av ämne då jag i 
mitt eget utövande är en del av technoscenen. Jag har valt att kalla techno för ett fenomen 
då det är ett observerat skeende i form av fester och ett konkret praktiserande i form av 
exempelvis dans etc. (Kvale, 1997). Jag har kommit till insikt om att techno är mer än en 
musikstil. Med anledning till den kultur som kretsar kring musiken har jag känt ett behov 
av att försöka förstå varför man väljer att bli en del av technoscenen och hur den skiljer sig 
från andra musikkulturer. Med denna uppsats ämnar jag att dokumentera Stockholms 
technoscen och lyfta fram de identitetsprocesser som skapas där.    
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att ur ett medieetnografiskt perspektiv undersöka hur olika 
identitet- och kommunikationsprocesser skapas. Som grund för detta ligger kvalitativa 
intervjuer med sex utövare från Stockholms technoscen. Delsyftet är att få en djupare 
förståelse kring varför man väljer att bli en del av technoscenen och på vilket sätt man 
känner samhörighet och gemenskap med andra utövare.  
 
Frågor som ska besvaras är:  
 

§ Hur formas kollektiv identitet genom stilelement och stilmarkörer inom Stockholms 
technoscen?  

 
§ Hur kan identitetsprocesserna förstås i relation till den enskilda utövaren?  

 
§ Vilka kommunikativa praktiker existerar inom technoscenen?  

 
 
1.3 Material och avgränsning 
 
I denna studie har jag valt att använda mig av etnografiska undersökningar. I detta fall 
kvalitativa intervjuer med sex utövare inom Stockholms technoscen. För att kunna besvara 
mina frågeställningar och syfte är metoden mest lämpad. Kvalitativa intervjuer är 
fördelaktiga då den uppmärksammar den enskilda individens uppfattning om technoscenen. 
Kommentarer från Facebook finns också med för att belysa identitetsskapandet. Studien 
utgår från teoretiska ramverk och litteratur med utgångspunkt i Birminghamskolans 
subkulturbegrepp, stilperspektivet och identitetsbegreppet. Till följd av gällande tidsramar 
avgränsas undersökningen till att endast studera Stockholms technoscen. 
 
1.4 Disposition  
 
Uppsatsen inleds med en definition av techno som musikstil följt av en historisk bakgrund 
kring technomusikens ursprung och spridning. I nästkommande avsnitt presenteras 
teoretiska utgångspunkter för att ge läsaren en förståelse kring subkulturbegreppet och 
identitetsbegreppet. Därefter följer ett metodavsnitt som förklarar tillvägagångsättet för hur 
undersökningen genomförts. Empirin analyseras utifrån Steinar Kavles analysmodell i 
avsnitt fem. Analysavsnittet är indelat i tematiseringarna kollektiv identitet, subjektiv 
identitet och kommunikativa plattformar med tillhörande underrubriker. Uppsatsen avslutas 
med en slutsats och en diskussion där resultaten sammanfattas och presenteras.  
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2. Vad är techno?   
 
I detta avsnitt presenteras en kort definition av techno som musikstil. Därefter en historisk 
bakgrund om technomusikens ursprung och spridning.  
 
2.1 Techno som musikgenre  
 
Techno är en elektronisk dansmusik uppbyggd av distinkta monotona basgångar, 
minimalistiska inslag och i vissa fall melodiska karaktärsdrag. Låtarna är långa, vanligtvis 
ca 6-8 min med varierande ljudeffekter och basgångar. Slag per minut (bpm= beats per 
minute) varierar mellan ca 120 bpm och ca 130 bpm. Techno kan tolkas som ett 
övergripande paraply för elektroniska dansstilar, en form av EDM (Electronic Dance 
Music). 
 
2.2 Technomusikens ursprung och spridning   
 
På 1980-talet uppkom technon i musikstaden Detroit i USA. I samband med att 
industrierna lades ner förlorade många afro-amerikaner sina arbeten och levde under svåra 
ekonomiska omständigheter. Under dessa förhållanden blev den snabbt populär bland 
ungdomar (Sicko, 2010:13).          
 Juan Atkins, Kevin Saunderson och Derrick May, kallade The Belleville Three, 
anses vara grundarna till techno. Musikstilen inspirerades av en dansande klubbkultur, som 
främst spreds via gayrörelsen i Chicago. Klubbscenen erbjöd en frizon och tillflyktsplats 
för homosexuella att kunna leva ut och uttrycka sin egen identitet bortom samhälleliga 
konventioner. Influerat av den tyska elektroniska gruppen Kraftwerk genomsyrades det nya 
soundet av en optimistisk framtidssyn. Musiken inspirerades av industristaden med dess 
maskinliknande ljud, vilket också kom att ge techno sitt namn då det syftar på teknologi 
och innovation. 1988 kom techno att kategoriseras som en egen genre och via olika 
medium spreds den vidare till andra delar av världen (Detroit: Blueprint for techno, 2011).  

I Storbritannien möttes techno av en stor publik. I samband med den populära 
drogen Ecstacy och musikstilen acid house uppkom en ny form av danskultur, så kallad 
Rave. Rave innebar till en början lokalbaserade danstillställningar. Under Margret Thatcher 
tid som premiärminister förbjöds dessa fester, däribland kända festivaler som tidigare 
anordnats under lagliga omständigheter. Genom plötsligt indragna tillstånd skapades 
kraftiga konflikter mellan poliser och demonstranter. I och med detta förändrades och 
utvecklades ravescenen radikalt. Illegala fester började arrangeras, bland annat så kallade 
Free Partyn ute i naturen. Rave kom senare att arrangeras i övergivna lokaler och ute på 
fält (Sounds like techno, 2003).  

Då Berlinmuren föll 1989 kom Väst- och Östberlin att återförenas. Redan då fanns 
där ett gap mellan ungdomar från de olika områdena. Ungdomar från väst åkte över till det 
okända öst för att upptäcka övergivna byggnader och tomma industrilokaler. I dessa 
industrilokaler arrangerades technofester som en form av frihetsfirande mellan de 
återförenade ungdomarna. Två år senare grundades klubben Tresor av Dimitri Hegemann. 
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Klubben kom att bli en symbol för återföreningen samt en europeisk tillhållsplats för The 
Belleville Three. Berlin hade sedan länge haft en stark gayrörelse och en alternativ 
undergroundscen vilket bidrog till den expanderande klubbkulturen (Real Scenes: Berlin, 
2011).  

Utanför Stockholms etablerade klubbscen öppnades 1995 Docklands med en 
kapacitet för ca 800 personer. Det var en populär technoklubb under 1990-talet, belägen i 
Nacka strax utanför Stockholm. Inspirationen som låg till grund för den nyöppnade 
klubben kom från industriklubbarna i Berlin. Den blev snabbt omdebatterad i media. De 
långa danstimmarna, musiken och oron över att droger spreds på festerna utlöste 
moralpanik i samhället. Genom färger, dekorationer och ljus skapades en alternativ 
verklighet, en frizon gentemot de vuxna. Festerna spreds via flyers, personsökare, kontakter 
och personliga inbjudningar. Under ledning av ravekommissionen gjordes ett flertal 
polisrazzior mot Docklands för att motverka narkotika vilket hämmade de klassiska 
ravefesterna som, på grund av den ökade polisnärvaron, blev allt mindre med åren (P3 
Dokumentär, 2009). 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 
I analysen diskuteras två teoretiska utgångspunkter. Främst används Birminghamskolans 
definition av subkulturbegreppet som haft ett dominerande genomslag inom 
subkulturforskning vilket ligger till grund för ungdomskulturforskningen. Därtill Göran 
Bolins, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, analys av identitetsaspekter. Att 
definiera kultur är svårt och komplext, desamma gäller för begreppet populärkultur (se 
Storey, J. 2009) 1  Raymond Williams (1983) föreslår tre breda definitioner av 
kulturbegreppet utifrån ett västeuropeiskt perspektiv. Den första definitionen refererar till 
kultur som process av intellektuella, andliga samt konstnärliga uttryck. Den andra 
definitionen refererar till sättet att leva under en viss period, av ett folk eller i grupp. 
Kopplat till den första definitionen definieras den andra i förhållande till praktiker. 
Exempel på detta är festivaler och sportaktiviteter etc. Williams tredje definition refererar 
till produktionen av meningsskapande. Exempel på detta är balett, poesi och opera etc. 
Denna definition av kulturbegreppet går främst in på att belysa skillnaden mellan finkultur 
och populärkultur (Storey, 2009:2).        
 Då uppsatsen avser att studera identitetsprocesser inom subkultur är Williams andra 
definition mest lämpad. Som inledningsvis nämnt är det viktigt att förstå kultur som 
kommunikation. Birminghamskolans definition av subkulturbegreppet, den anglosaxiska 
betydelsen, utgår bland annat från stilperspektivet. Utifrån stilperspektivet urskiljs likheter 
och olikhet samt tematiseringar mellan utövare inom Stockholms technoscen.     
 
3.1 Förståelse kring subkultur  
 
Subkultur är en grupp av människor som känner samhörighet och gemenskap med 
varandra. Med avvikelser som stil, smak och värderingar distanserar sig subkulturer från en 
större, dominerande kultur i ett samhälle (Fornäs, Lindeberg & Sernehed, 1994: 35-40).    
      De som först studerade subkulturer var forskare inom Chicagoskolan. Under 1940-
talet betraktade de subkulturer som avvikande från den dominerande kulturen. På 1960-
talet kom Birminghamskolan att ge begreppen subkultur och motkultur en mer ingående 
definition, främst i relation till stilperspektivet. Ungdomar från den brittiska arbetarklassen 
experimenterade med stil för att motsätta sig den rådande, dominerande kulturen och 
klassamhället. Stilperspektivet användes för att bland annat förstå avvikelser i stil, 
symboler, tecken och utseende. Samhällets struktur och klassklyftor har i Sverige varit av 
annan karaktär. Forskare inom svensk subkulturforskning har därav kommit att studera 
andra faktorer än enbart klass och social avvikelse (Fornäs, Lindeberg & Sernehed, 
1994:35 40). 
  Underground är en benämning på en subkulturell företeelse. Det är ett begrepp som 
används av klubbfolket främst knutet till olika sound. Denna företeelse betecknar exklusiva 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Storey, J. (2009) Cultural Theory and Popular Culture- An introduction, 5th ed, Edinburgh: Parson 
Education Limited, chapter 1 
2	  En debatt om danstillståndet uppkom som en demonstration sommar 2012. Danstillståndet syftar på en lag 
som tillträde under 1990-talet som förbjöd dans på offentlig plats utan särskilt tillstånd.  
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världar, ger inte anspråk på elitism men relateras många gånger till en särskild publik. 
Platsen är ofta hemlig vilket skapar spänning. Underground-fenomenet har ingen exakt 
social kategorisering och definieras tydligast utifrån vad det inte är, det vill säga 
mainstream. Mainstream och mainstreamklubbar betraktas som passiva och oengagerade i 
förhållande till danskulturen. Underground-företeelser har inte som mål att populariseras. 
Mainstream förlöjligas snarare för sin ”flockinstinkt” och ”opportunism” (Thornton, 1999: 
269-277).  
  
3.1.1 Bricolage, stilelement och stilmarkörer 
 
Stil är en kommunikativ process som skapas genom utbyte och sammansättning av 
kulturella uttryck. Stil är föränderlig och inte statisk i sin form eller struktur. Genom 
stilbegreppet kan subkulturer karaktäriseras och urskiljs i förhållande till andra 
musikgenrer och kulturella yttringar (Bjurström & Lilliestam, 1994:203).  
 

 
Alla har stil. Det finns alltid någon grad av relativ regelbundenhet i det sätt på vilken var och en 
av oss uttrycker sig symboliskt; i kropp och kläder, rörelser och språk, musik och smakmönster 

             
        (Fornäs, 1992:11)  

 
Bricolage, ett begrepp hämtat från strukturalismen, används av Birminghamskolan för att 
förklara hur subkulturer omdefinierar meningsbärande element genom unika uppsättningar 
och kombinationer vilka bildar egna betydelser. Arbetarklassens omdefinitioner av 
meningsbärande element var ett sätt för ungdomar att distansera sig från den dominerande 
borgliga kulturen och den gamla arbetarklassens kulturer (Widdicombe & Wooffitt, 
1995:18). Bricolage-begreppet förklarar dock inte hur stil konstrueras och uppfattas som 
helhet. Enligt Erling Bjurström och Lars Lillestam (1994) diskuteras stilelement och 
stilmarkörer.  
 

Med stilelement menar vi ett element, musikaliskt eller annat, som fungerar som en komponent 
i ett mer omfattande stilkoncept. Ett stilelement kan därför beskrivas som en ”minsta 
betydelsebärande enhet ” inom en stil. Med stilmarkör avser vi ett eller flera stilelement som, 
kombinerade med varandra, har en tydlig distinktiv funktion inom en mer omfattande stil. 
 

          (Bjurström & Lillestam, 1994:215) 
 
Stilmarkörer kan förflyttas och integreras med andra stilar. Dessa stilmarkörer refererar ofta 
till sitt ursprung när det integreras med en annan stil och antar en ny skepnad. Stil är en 
dynamisk process där innebörden är varierande, föränderlig över tid och kan anammas på 
olika sätt inom olika subkulturer. Stilmarkörer skapar tillsammans en helhetsuppfattning 
som vilket ger en sammanhängande bild av en stil eller genre.    
  Inom musikaliska genrer och subkulturell stil återfinns stilelement och stilmarkörer 
i form av yttre attribut (klädsel, frisyrer, symboler och tecken), estetiska och expressiva 
uttrycksmedel (argot, musik etc.), stilens/subkulturens namn samt ritualer och ceremonier. 
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Ritualer och ceremonier ger inom subkulturer (som exempelvis technoscenen) upphov till 
ett specifikt beteende (Bjurström & Lillestam, 1994).  
 
3.1.2 Stil som helhet   
 
Homologi-begreppet används för att analysera kopplingar mellan sociala och musikaliska 
element med en sammanhängande stil. I subkulturforskning är homologi en benämning på 
hur pass enhetlig en subkultur eller en identitet kan vara. Paul Willis (1978) diskuterar 
kopplingen mellan artister och deras bestämda ungdomsgrupper där en viss livsstil och 
kollektiv identitet skapas inom varje specifik musikgenre (Fornäs, Lindeberg & Sernehed, 
1994:42). Graden av homologi kan tolkas utifrån hur informanterna uttrycker sig. Ett 
exempel på detta kan vara hur man stoltserar med sina avvikelser och distanserar sig från 
vad man inte är (Bolin, 1998:189).  
  
3.2 Identitet 
 
Enligt Stuart Hall (1992) finns tre identitetsuppfattningar i modern tid; att individen är 
sammanhållen och rationellt handlande, att individen formas i relation till andra samt att 
identitet skapas ur fragmentering och förändring (Bolin, 1998: 60-62, 184).   
 Identitet skapas utifrån likheter och olikheter.  Enligt Bolin (1998) upprättas 
identitet i relation till andra. Identitet har flera aspekter och perspektiv som kan delas in i en 
serie av dikotomier som rör sig i olika dimensioner. Till exempel kan identitet betraktas 
från två håll. En individ kan därav ses antingen utifrån sin omgivning eller utifrån sig själv 
(Fornäs, 1991: 21). Identitetsbegreppet används inom flera vetenskapliga områden och kan 
enligt Johan Fornäs (1995) kopplas till subjektivitetsbegreppet, en speciell identitetsaspekt 
som rör det inre, personliga och det individuella. ”Subjektiviteten blir den aspekt av 
identiteten som kommer till uttryck bland annat genom olika handlingar” (Bolin, 1998:61). 
Identiteter är föränderliga över tid och intar olika skepnader, samtidigt som de behåller en 
viss konstans. Om identiteter är för anpassningsbara till omgivningen eller totalt flytande 
mister de sin betydelse för vad som är och bekräftar en identitet (Bolin, 1998:61).   
     På 1980-talet influeras subkulturforskning och ungdomskulturforskningen av 
psykoanalysen. Christoffer Lasch och Thomas Zieche använder begreppet narcissism. 
Tankarna kring narcissismen grundar sig i att individen hyser en stor osäkerhet kring vem 
den är och söker därför bekräftelse genom andra och sig själv. Denna osäkerhet skyddar det 
egna jaget genom att individen inte konfronteras med verkligheten. (Fornäs, Lindeberg & 
Sernehed, 1994:28). På ett sökande sätt försöker individen att hitta omedelbara 
uttrycksformer, exempelvis i musik och stil. Enligt Fornäs har ungdomar ett behov av 
självspegling samt ett behov av att spegla sig själva i andra, i idoler och genom musik och 
media (Fornäs, 1991:15,16)  
 Vid varje tidpunkt, på olika platser inom varje kultur råder enskilda 
identitetsskapanden. Bestämda av samhällets normer och värderingar skapas identiteter i 
olika sociala sammanhang, exempelvis i skolan och på jobbet. I en subkultur kan individen 
lösgöra sig från dessa normer och pröva en annan form av social verklighet och livsstil. 
Subkulturer kan därför betraktas som en tillflyktsplats. Den alternativa identiteten som kan 
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skapas i en subkultur ger tillåtelse att revidera sig själv och sina föreställningar bortom 
samhällets bestämda normer och värderingar (Widdicombe & Wooffitt, 1995: 22-25).  
   Identitetsbegreppet kan studeras utifrån två perspektiv. Den kollektiva (sociala) 
identiteten eller den individuella (subjektiva) identiteten, vilka samspelar med varandra och 
kan tolkas utifrån en kulturell identitet. Denna uppfattas utifrån individens utseende, 
kulturella praktiker och uttalanden. Identitetsordningar såsom klass, etnicitet och ras, kön, 
ålder och generation är en viktig del av denna intolkning (Bolin, 1998:63, 183).   
 Den individuella identiteten formas genom delar av den kollektiva identiteten 
tillsammans med inre, individuella aspekter, som tillsammans bildar en enhetlig 
uppfattning. Att se sig själv åtskild från andra skapar ett fristående jag. Samhörighet och 
olikheter skapar en kollektiv identitet. Den kollektiva identiteten kopplas ofta samman med 
alternativa kulturformer, exempelvis subkulturer. Den kollektiva identiteten skapas genom 
att individer identifierar sig med andra och känner samhörighet samtidigt som de skiljer sig 
åt och därmed bibehåller känslan av en egen identitet (.ibid).  
 
3.2.1 Analytisk tematisering utifrån identitetsordningar 
 
Enligt Bolin (1998) framträder identitetsordningar olika starkt hos olika individer. I mitt 
upplägg tematiseras ålder- och generationsidentitet, genus, könsperspektivet samt 
autenticitet. 
 
3.2.1.1 Ålder- och generationsidentitet  
 
Ålder och generation är en identitetsordning. ”Ålder är en faktor som påverkar bl.a. den 
sociala identiteten genom att vi förväntas göra olika saker vid vissa åldrar t.ex. börja skolan 
vid sju års ålder” (Bolin, 1998:67). Kulturella föreställningar är inte alltid kopplat till den 
fysiska åldern och i takt med att människan åldras förändras identiteten. Detta gör att 
identiteten ständigt måste omprövas (.ibid). 
  Generationsidentiet är nära sammankopplat till åldersidentitet även om de tydligt 
skiljer sig åt. Personer som är födda under samma år delar en generationsidentiet, en slags 
kollektiv identitet, vilken varar livet ut. Delade erfarenheter ligger till grund för hur 
personen identifieras och identifierar sig själv. Erfarenheter kan dessutom delas mellan 
olika generationer och upprättats under olika tidsperioder. Ett exempel på detta är hur en 
viss generations ungdomar revolterar mot vuxna på samma sätt som de vuxna en gång gjort 
men under en annan tidsperiod (Bolin, 1998:68)   
 
3.2.1.2 Genus och könsperspektivet  
 
Begreppet kön är på många sätt komplext och problematiskt, detta då kön kan uppfattas 
både som en social konstruktion eller en biologisk uppdelning. Feministen Donna Haraway 
(1991) diskuterar den biologiska och den sociala och kulturella aspekten av kön som en 
uppdelning av binära oppositioner i motsatserna natur och kultur (Bolin, 1998: 68-70). 
Bolin (1998) använder främst begreppet genus, vilket pekar på könsaspektens sociala och 
kulturella dimensioner (ibid.). Genus är ett samlingsnamn för ett psykologiskt, socialt och 
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kulturellt kön (Boëthius, 1991: 201).       
 Enligt Stuart Hall (1997) används stereotyper främst för att kategorisera människor 
och genom det lättare förstå individer. Stereotyper baseras ofta på fördomar och 
generaliseringar av en individ eller en grupp människor. Stereotypisering knyter an till 
könsperspektivet och kan således reproducera myten av vad som uppfattas vara manligt 
respektive kvinnligt (Hall, 1997: 245- 257).  
 
3.2.1.2 Autenticitet   
 
Autenticitet är synonymt med äkthet som hänvisar till en viss typ av sanning. Äkthet 
således motsätter sig ett hybridiskt ursprung och syftar till ett renodlat ursprung. Den 
bedöms och definieras ofta utifrån en subjektiv uppfattning som kan delas av en kollektiv 
grupp. I subkulturer diskuteras autenticitet huruvida en person betraktas utifrån en 
subjektiv bedömning av att vara äkta i förhållande till sitt utövade (Lewin & Williams, 
2009: 66- 88).  
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4. Metod  
 
För att få en förståelse kring hur identitetsprocesser skapas används etnografiska 
undersökningar, i detta fall kvalitativa intervjuer. Metoden lämpar sig för att införskaffa 
kunskap och förståelse kring ett fenomen ur ett fenomenologiskt perspektiv. Ett 
fenomenologiskt perspektiv uppmärksammar informanters livsvärld, personliga upplevelser 
och beskrivningar av technoscenen.   
 Målet med kvalitativa intervjuer är att få kunskap och förståelse kring ämnet. 
Kvalitativa intervjuer är öppna och flexibla vilket kräver förberedelse och kompetens inom 
området (Kvale, 1997:82).         
 Intervjuerna genomförs genom en tematiskt avgränsad, semistrukturerad 
intervjumall med ett antal standardfrågor som utgångspunkt. Begrepp och definitioner 
definieras under intervjuns gång av informanterna själva. På så sätt förtydligas den 
individuella uppfattningen om technoscenen hos respektive utövare.   
 Då jag själv är utövare inom technoscenen och dessutom bekant med mina 
informanter bedömer jag mig vara mycket kompetent inom området, vilket har både 
fördelar och nackdelar. Fördelen är att jag kan gå in på djupet, prata om känsliga ämnen 
samt ställa frågor som rör underliggande processer och strukturer inom Stockholms 
technoscen. Nackdelen är att det kan vara problematiskt när jag gör analysen. Jag har egna 
uppfattningar om technoscenen vilket jag är medveten om och måste ta hänsyn till. Detta 
för att i största möjliga mån upprätthålla ett objektivt förhållningssätt.  
 
4.1 Urval  
 
Till undersökningen väljs ett stratifierat urval. Detta innebär att personerna valts ut i förväg 
(Kvale, 1997). Samtalen sker med sex utövare med olika bakgrunder och åldrar. 
Stockholms technoscen är liten och utövarna är därmed bekanta med varandra.  
 
4.2 Intervjuernas struktur 
  
Intervjuguiden har semistrukturerade frågor och är indelad i tre avsnitt. 1. Kulturutövande, 
2. Känslor, samhörighet och kommunikation, 3. Konkreta praktiker för utövande inom 
technoscenen.           
 Intervjuerna sker i form av samtal och diskussioner mellan mig och informanterna. 
Dessa spelas in för att uppnå ett naturligt flöde. Genom att omformulera, komplettera eller 
ta bort intervjufrågor har samtalen inriktats mot vad som är väsentligt utifrån de tematiska 
avgränsningarna.  
 
4.3 Intervjuernas tillvägagångssätt  
 
Intervjuernas tillvägagångsätt utgår från Steinar Kvales (1997) sju stadier för 
intervjuundersökning- tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 
rapportering (Kvale, 1997: 81-85).  
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Tematisering: I intervjuundersökningen handlar tematisering om att formulera ett syfte. 
Syftet var till en början att få förståelse kring varför man väljer att bli en del av 
technoscenen, något som har utvecklats till att mer ingående studera hur identitetsprocesser 
skapas. Syftet har under arbetsgången ändras i viss mån men har i slutet av processen fått 
en tydligare karaktär.   
 
Planering: Utifrån de sju stadierna planeras undersökningen. Då jag själv är en del av 
technoscenen underlättar detta mina förkunskaper och förståelse kring ämnet.   
 
Intervju: Andrea, 2012-10-25 är en provintervju som visade att intervjuguiden till en början 
var för bred för att kunna besvara mina frågeställningar. Det fanns ingen tydlig struktur 
eller uppdelning vilket gjorde att den behövdes revideras för att sedan användas vidare till 
de resterande intervjuerna. Intervjuerna blev bättre allt eftersom jag blev mer bekväm i min 
roll som intervjuare.  
 
Utskrift: Därefter transkriberas intervjuerna, en tidskrävande process. Som Kvale (1997) 
nämner kan intervjuutskrifter avvika från ämnet i sig. Intervjun kan också påverkas av 
platsen och det tillfälle som ges i det givna sammanhanget. Tids- och sociala dimensioner 
spelar roll som inte konkret syns på utskriften (Kvale, 1997:153). I intervjuerna diskuteras 
en debatt om danstillståndet 2 vilket inte har transkriberas eftersom det inte hade någon 
relevans gällande min analys.  
 
Analys: Utifrån Kavles analysmodell (se nedan tillvägagångsättet för analys av empirin) 
tematiseras analysen. Analysen delas in i tre tematiska avsnitt. 1. Kollektiv identitet 2. 
Subjektiv identitet samt 3. Kommunikativa plattformar. Citaten kategoriseras och sorteras 
enligt analysmodellen.    
 
Verifiering: Verifieringsstadiet bekräftar trovärdigheten av undersökningen. Det vill säga 
att analysen överensstämmer med intervjuerna och det angivna syftet. Till hjälp diskuteras 
citaten i samverkan med två bekanta för att uppnå en högre grad trovärdighet i analysen.  
 
Rapportering: Uppsatsen kommer att resultera i mitt examensarbete för medie- och 
kommunikationsvetenskap.  
 
Ur mitt perspektiv har det varit intressant att genomföra intervjuerna då jag sedan tidigare 
haft en uppfattning om Stockholms technoscen. En uppfattning som visade sig till viss mån 
skilja sig ifrån hur andra uppfattar scenen. I och med detta har det blivit mer intressant att 
undersöka Stockholms technoscen, vilka uppfattningar det finns mellan de olika utövarna 
och vilken betydelse den har för varje enskild individ. Uppsatsens tematiska avgränsningar 
har medfört att intervjuerna är relativt korta mellan 20-35 min. Etnografiska 
undersökningar innebär således långvarig närvaro och djupare förståelse. Syftet och valet 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En debatt om danstillståndet uppkom som en demonstration sommar 2012. Danstillståndet syftar på en lag 
som tillträde under 1990-talet som förbjöd dans på offentlig plats utan särskilt tillstånd.  
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av arbetets tematiseringar har resulterat i kortare intervjuer vilket inte påverkat 
undersökningen negativt då innehållet av intervjuerna håller god kvalitet.  
 
4.4 Intervjupersonerna 
 
Intervjuerna har genomförts mellan den 2012-10-25 och 2012-12-13. Med hänsyn till varje 
enskild individs integritet om vad som sägs i intervjuerna används pseudonymer. Platsen 
för intervju är bestämd i samråd med informanten.  
 
1. Andrea 21 år  
Bor själv i en lägenhet norr om Stockholm. Har under en längre tid varit arbetslös men 
jobbar nu extra i butik. Är mycket aktiv inom kulturen och går på de flesta festerna som 
arrangeras både officiellt och på svartklubbar. Har lyssnat på techno och varit delaktig i 
kulturen ca 1,5 år. Gick på sin första fest sommaren 2011.    
Intervjun tog ca 35 min hemma hos informanten.       
 
2. Erik 36 år 
Ensamstående pappa boende norr om Stockholm. Jobbar, festar och spenderar varannan 
helg med barnen. Kom först i kontakt med acid house och har lyssnat på techno och gått på 
fester sedan ca 20 år tillbaka. Har tidigare spelat med CD-skivor och vinyler men inte 
längre, något han vill göra igen.  
Intervjun tog ca 25 min hemma hos mig. 
 
3. Micke 24 år  
Född och uppvuxen strax utanför Stockholm. Började först DJ:a smått till annan musik tills 
han upptäckte techno vid 14 års ålder. Livnär sig på att DJ:a och producera musik samt 
jobbar extra som servitör. Har tidigare arrangerat fester men la ner den verksamheten på 
grund av ekonomiska skäl. Spenderar mest tid i studion med att producera musik och spela 
in remixar.    
Intervjun tog ca 35 min i informantens studio. 
   
4. Philippa 22 år  
Bor norr om Stockholm tillsammans med sin pojkvän. Jobbar extra som vikarie på en 
skola. Började DJ:a för 3 år sedan genom sin expojkvän, och kort därefter lyssna på techno. 
Blev resident-DJ på en svartklubb och spelar både på officiella och inofficiella klubbar runt 
om Stockholm.  
Intervjun tog ca 20 min hemma hos informanten.      
 
5. Simon 25 år  
Uppvuxen norr om Stockholm och arbetar heltid på ett företag. Upptäckte technomusiken 
och festerna genom sin bror på 90-talet. Började sedan DJ:a och producera. Går på fester 
ibland men är mest intresserad av producera egen musik och DJ:a hemma. 
Intervjun tog ca 20 min på en restaurang.    
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6. Denise 25 år  
Är född och uppvuxen söder om Stockholm. Studerar internationella relationer heltid på 
Södertörns högskola samtidigt som hon jobbar extra i butik. Upptäckte sin första technofest 
för ca 2 år sedan. Går kontinuerligt på svartklubbar och andra klubbar i Stockholm såsom 
Slakthuset och Berns.   
Intervjun tog ca 20 min och var på ett café. 
  
4.5 Analysmetod  
 
Analysmetoden utgår från Kvales analysmetod av insamlat material, det vill säga 
intervjuernas utskrift. Utskriften är tolkade konstruktioner vilket innebär överföringen från 
tal till skriftspråk, en tolkningsprocess i sig.  ”En utskrift är en överträdelse, en förvandling 
av en berättarform- muntlig diskurs- till en annan berättarform- en skriftlig diskurs” (Kvale, 
1997:152). Tolkningsprocessen fokuserar i detta avseende på att hitta röda trådar och teman 
mellan intervjuerna.   
  Transkriberingarna skrivs ut för på ett enkelt och överskådligt sätt sortera citaten i 
kategoriseringar och därefter teman som genomsyrar alla sex intervjuer. Tre teman 
konstateras 1. Kollektiv identitet 2. Subjektiv identitet samt 3. Kommunikativa plattformar. 
 Enligt Kvale (1997) används meningskategorisering för att kategorisera citat i olika 
teman (se ovan). Majoriteten av citaten är långa och behövs till viss mån kortas ner och 
omformas, vilket menas med meningskoncentration. Därefter används meningstolkning för 
att få en djupare förståelse och skapa en helhet kring citaten. Meningstolkning innebär att 
jag som författare tolkar intervjun utifrån de teoretiska ramverken (ibid.). Jag har således 
främst använt mig av denna analysmetod för att besvara mina frågeställningar.    
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5. Analys  
 
Analysen är uppdelad i tre tematiska avsnitt; 5.1 Kollektiv identitet 5.2 Subjektiv identitet 
och 5.3 Kommunikativa praktiker. Citaten är markerade med ett mindre typsnitt och 
indragen kantlinje. Upprepningar och andra ljud såsom ”Ehm”, ”ah” är irrelevanta för 
analysen och tas därmed bort ur citaten. Dock förekommer uttryck som exempelvis skratt 
vilket förtydligar samtalets karaktär och känsla. Längden på citaten är varierande. Delvis 
förekommer långa citat med anledning till att informanterna ska få komma till tals.  
 
5.1 Kollektiv identitet    
  
Den kollektiva identiteten skapas genom individens känsla av samhörighet med de andra i 
gruppen. Varför man väljer att bli en del av technoscenen kan förstås utifrån stilelement 
och stilmarkörer.  
 

Micke: Techno är ju först och främst en musikgenre såklart men… själva kulturen runt 
om är en helt annan sak och det är en gemenskap… inte bara till musiken utan även till 
varandra… techno är en känsla som man bara kan få 

 
5.1.1 Stilelement och stilmarkör 
 
I subkulturer diskuteras stilelement och stilmarkörer för att på så sätt urskilja och 
karaktärisera en viss subkultur.  
 

Erik: Ja spännande jag fastnade ju direkt! Ljudet, ljuset, allting, en helhet. Det passa så 
bra ihop allt ljud och ljus, känslan med musiken, allt folk det var schysst  

 
Fenomenet technoklubb kan betraktas som en ritual och ceremoni för musikgenren techno. 
I kombination med musiken, dekorationerna, ljudet och ljuset skapas en alternativ 
verklighet, karaktäristiskt för en technoklubb. Detta markerar vidare skillnad mellan andra 
musikgenrer och dess ritualer och ceremonier. Miljön skapar en känsla av eskapism. I 
dagens samhälle upplevs technoklubben som en flykt från verkligheten i vardagen. De 
flesta som går på technoklubb gör det minst en gång i veckan, något som bekräftar det 
behovet som finns hos individen att uppsöka en frizon för att känna sig fri från förpliktelser 
och andra måsten.     

 
Philippa: det var annorlunda mot liksom övriga klubbarna jag hade varit på, det var inte 
lika mycket fylla och liksom äldre publik, mera fokus på dansen, vilket jag tycker är 
roligt för att det är kul att dansa. Jag var inte så insatt i musiken alls, jag bara tyckte att 
det var kul att dansa först till en början 
 

För Philippa innebär dansmomentet en gemenskap, en samhörighet med andra på 
dansgolvet. På technoklubb är dans och musik det centrala vilket karaktäriserar en 
stilmarkör för technoscenen.  
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 Dansen kan även betraktas som en ritual, då det är en återkommande och central 
företeelse. Publiken står riktade mot DJ:n och dansar, vanligtvis i flera timmar. DJ:n kan 
även betraktas som en stilmarkör. Som Simon beskriver det i intervjun har han lätt för att 
komma i trans, ett stadium där han blir ett med musiken, något som de flesta som går på 
technoklubb upplever. På en technoklubb är det viktigt att respektera varandras 
dansutrymme, därför ges alla utrymme att dansa fritt.   
 

Andrea: techno handlar om att det är väldigt olika människor, mycket mer olika än om 
du går på en hiphop-klubb eller pop-klubb eller vad som helst asså upptagningsområdet 
eller målgruppen är så otroligt mycket bredare när det gäller ålder, jobb, ställning i livet 
så att [paus] alla, det finns egentligen ingen plats på en sån’ plats för att vara otrevlig 
mot varandra, alla är väldigt trevliga och öppensinnade. 

 
Oavsett kön, ålder, bakgrund eller socioekonomiska förutsättningar upplevs technoscenen 
öppen för alla. Informanterna har en enad uppfattning om att technoscenen tillåter alla typer 
av människor. En trevlig, kärleksfull atmosfär tilltalar de flesta som går på technoklubb där 
miljön vanligtvis uppfattas prestigelös. Detta relateras till hur rave till en början 
arrangerades i gemensam regi vilket bidrog till känslan av stark samhörighet. Yttre attribut 
såsom klädsel och utseende har minde betydelse vilket kan betraktas som en stilmarkör i 
sig. 
 
5.1.2 Tillflyktsplatsen 
 
Technoklubbar betraktas som en tillflyktsplats. Syftet med tillflyktsplatsen är varierande 
och individuell. För en del blir technoklubben en frizon, ett sätt att avskärma sig från 
verkligheten. För andra är gemenskapen viktigast. I intervjuerna urskiljs flera olika 
anledningar till varför technoscenen fyller en funktion som en tillflyktsplats.    
 Technoklubben erbjuder Denise en alternativ verklighet. Det skapar en frizon att 
koppla bort stress och press som annars upplevs i vardagen.  

 
Denise: Det verkliga livet är ju mer seriöst och ambitiöst, man pluggar, man ska va’ så 
jäkla duktig hela tiden och sköta allt på ett vuxet sätt liksom och hela tiden behöva tänka 
på… medan technolivet är en låtsas-verklighet typ det är ju lite så…  
 

I sitt vardagliga liv har Denise ständig kontroll över både skola och arbete. Hon betraktar 
technoscenen som en tillflyktsplats och tar ibland droger för att släppa kontrollen och 
slappna av. Tidigare befann hon sig ute på krogen. Krogen uppfattades främmande och 
obekväm då främst fylla och raggande förekom. Technoscenen kan till skillnad från krogen 
uppfattas familjär, trygg och bekymmerslös.  
 

Denise:[…] mycket kulturen också själva gemenskapen, när man kommer till en 
technofest… man blir som en familj liksom alla känner alla... och man känner sig 
hemma där, man kan va’ sig själv, det är ingen köttmarknad, man kan ba’ skeva ur, det 
är en flykt från verkligheten […] 
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I vardagslivet upplevs ständig kontroll och objektifiering. Denise känner därmed ett behov 
av att uppsöka en frizon. Att technoklubb betraktas som frizon bortom objektifiering och 
kontroll upplevs dessutom av fler kvinnliga utövare. Män som vistas på technoklubb har 
möjligen inte för avsikt att ragga, då fokus främst är dansen och att lyssna på musiken. 
Technoscenen upplevs mer jämställd i relation till den etablerade klubbscenen i Stockholm. 
Denise betraktas mer som en individ än sitt fysiska kön, något hon värdesätter högt.   

 
Micke: för nån’ annan kan det vara en tillflyktsort om man har det svårt kanske kan man 
hitta gemenskap och kärlek i technon för en annan kan det bara vara musiken, jag tror att 
det är individuellt lite mera, kanske… alla har det ju inte som jobb liksom  
 

Enligt Micke är technoklubb främst en plats för musikintresserade, även om denna 
konstruerade, alternativa värld attraherar andra typer av människor. Till skillnad från den 
etablerade klubbscenen är festerna inom technoscenen svårare att upptäcka. Eftersom 
festerna oftast arrangeras illegalt krävs ett visst engagemang hos den enskilda utövaren för 
att hitta dit. Då technoscenen upplevs prestigelös och välkomnar dem flesta, söks personer 
dit med andra anledningar än enbart för musiken. Socialt missanpassade personer finner 
technoscenen som en tillflyktsplats. Platsen erbjuder möten mellan människor och nya 
bekantskaper.  
 Micke jobbar som DJ och producerar egen technomusik. Enligt Micke kan 
technoutövare kategoriseras efter utövarens musikintresse. Intresset för musiken är 
individuellt och varierar mellan utövarna. För Micke är technoscenen en arbetsplats och 
han besväras över att människor använder scenen som en tillflyktsplats i syfte för att ta 
droger. Technoklubbar har tidigare förknippats med droger och behåller till viss del än idag 
en negativ stämpel. Enligt Micke påverkas musikintresserade negativt för sitt utövande då 
scenen används som frizon för narkotikabruk. Enligt samhällsnormen är droger dåligt 
vilket resulteras i att technoscenen kan uppfattas oseriös och ”smutsig”.  
 

Erik: Liten del är det ju drogerna, tror jag [ironiskt skratt]. Det är ju det alla har 
gemensamt, inte ALLA men många [skratt] som man känner… tyvärr lite det men det är 
ju så många träffas det är ju det, sen är det ju det att sen när många slutar med drogerna 
försvinner ju många från scenen eller många tappar ju kontakten, lite är det ju drogerna 
men sen är det ju musiken och kärleken till musiken och festandet som drar ihop mycket 
folk 

 
Droger är ett närvarande samtalsämne och det råder delade uppfattningar kring det. Droger 
används främst för att förhöja effekten av musiken, för att orka festa längre och för att på 
ett enklare sätt träda in i den alternativa verkligheten. Stor del av Eriks umgängeskrets har 
försvunnit från technoscenen i samband med att dem lagt av med droger, vilket tyder på att 
droger kan ha en betydande roll för utövandet. Musiken är det väsentliga men droger kan 
förkomma som en gemensam praktik. Ett exempel på detta är att tillsammans leta efter 
droger och ta det i varandras sällskap. Det i sin tur skapar samhörighet och gemenskap.   
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5.1.3 Förakt mot mainstream  
 

Erik: vi är musikfascister, vi är ju extrema [skatt]. 
Vanessa: Varför tror du att det är så?  
Erik: Jag vet inte. För att vi som lyssnar på techno har ju öron så vi gillar ju musik det är 
ju en helt annan grad av musikintresse tror jag som krävs för att man ska tycka om 
techno. Det är inte till för alla.  

 
Techno kan i allmänhet uppfattas monotont och repetitivt. Ur en technoutövares perspektiv 
upplevs en högre grad av musikintresse än vad de anser att radiokommersiella lyssnare har. 
En technoutövare letar nya ljud och detaljer i en låt och är dessutom intresserad av låtens 
uppbyggnad och struktur. I allmänhet kan techno tolkas svårbegriplig på grund av den 
monotona och repetitiva karaktären. Indirekt upplevs technoutövare ha förakt mot lyssnare 
av kommersiell radio. Det vill säga ett förakt baserat på technoutövarens stora 
musikintresse för EDM. Technoutövare förutspår att techno kommer att kommersialiseras. 
Techno har till viss del redan kommersialiserats då musiken har förflyttats från 
underground till den etablerade klubbscenen i Stockholm såsom mainstreamklubbarna 
Berns, F12 och Slakthuset. En kraftig kommersialisering av musikstilen progressiv house 
inom EDM har redan skett i takt med internationell framgång med gruppen Swedish House 
Mafia.  
 

Micke: Dom som lyssnar på radiokommersiell musik har inget intresse av musiken alls, 
dom bryr sig inte om musiken… dom tycker inte det är intressant med ny musik dom 
lyssnar inte på musik med själ liksom… medan folk som lyssnar på techno, dom vill inte 
höra samma låtar varje gång. Utan radiokommersiella människor vill sjunga med; det 
här känner jag igen, det här är ingen konstig musik, jag kan dansen på youtube-videon, 
jag vet hur sångerskan ser ut… Medan technofolk är mer intresserad av ny musik och 
nya grejer.  

 
Erik och Micke uttrycker tydligt ett förakt mot musiken i kommersiell radio det vill säga 
mainstreammusiken. Det är en subkulturell företeelse att genom uttalanden ta avstånd från 
mainstreammusik och på så vis definiera ett högre musikintresse än lyssnare av 
kommersiell radio. Detta visar på hur en del technoutövare distanseras från andra genom att 
uppfatta olikheter och samtidigt känna samhörighet med likasinnade inom technoscenen. 
 

Micke: […] jag har en teori om att när hipster-kulturen som många snackar om att dom 
har gått över till techno nu och lär sig genom Wikipedia allting för att visa att dom kan. 
Jag träffar jättemycket ute på klubbarna och jag klarar inte folk som försöker hävda att 
dom är nånting fast dom inte är det, det är det värsta jag vet… jag har inte problemet 
med att folk inte har full kunskap om musiken men när folk försöker gå ut och… det där 
image-köret jag klarar inte av det liksom, när folk är falska, jag har väldigt svårt för det 
[…] 
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Technomusiken har populariserats vilket betyder att nya människor söker sig till scenen. 
Hipsters3 är en grupp som anammat undergroundkulturen och anses av många ha infiltrerat 
technoscenen. Hipsters kan uppfattas som falska entusiaster som briljerar med inläst fakta 
och kunskap. Utifrån technoutövarens uttalanden betraktas därmed hipstern som oäkta 
technoutövare. Indirekt själv-utnämns både Micke och Denise som autentiska utövande och 
definierar sig själva genom den andre. Technoscenen kretsar kring inre processer och 
strukturer om att integreras med kulturen, gemenskapen och musikintresset. Hipsters 
upplevs inte ha samma behov av att integreras. Technoscenen nyttjas därmed endast för 
eget syfte vilket kan uppfattas provocerande för en autentisk utövare.  
 

Philippa: […] det inte är så prestigefyllt, utan att man kan komma som man vill, man 
kan vara den man vill, man kan va’ gammal, man kan va ung, ingenting spelar någon 
roll men vissa technofester så är det lite prestigefyllt ändå, det är ju lite dåligt. För att det 
är det som jag tycker är det bästa med techno men det börjar försvinna lite tycker jag det 
här med att man kan komma precis hur man vill…  

 
Populariseringen har i sin tur skapat olika grupperingar. Känslan av techno upplevs 
annorlunda på ställen som exempelvis på mainstreamklubben Berns och svartklubben The 
Office. Då techno mestadels utövas i en relativt sluten värld, riktad mot en särskild publik 
övergår den till att anammas av en större publik och blir då betraktad som mainstream. Då 
nya grupperingar bildas uppkommer nya gemenskaper. Detta kan bidra till att underground-
känslan försvinner och miljön kan därmed uppfattas som prestigefull.    
    
5.2 Subjektiv identitet   
 
I detta avsnitt analyseras identitetsprocesser utifrån subjektiva identitetskonstruktioner och 
identitetsordningar. Avsnittet behandlar ålder- och generationsidentiet, genus och 
könsperspektiv samt enskilda identitetskonstruktioner.  
 
5.2.1 Ålder- och generationsidentitet  
 

Erik: det är ju festerna man lever för tänkte jag säga [nervöst skratt] Det är ju det 
intresse man har, det man gör, jag gör ju inget annat och det har ju vart så länge så att... 
det är ju en del av mig liksom, jag vet inte vad jag skulle göra om jag inte gick på 
fester… Vad gör man då? Jag kan inte tänka mig ett liv utan dom här festerna, jag vet 
inte vad gör vanliga människor? Går på krogen… det är ju helt uteslutet… det går ju 
inte...  Det är inte min grej.  

 
Erik har sedan 1990-talet varit en del av technoscenen, i och med detta upplevt hur den 
utvecklats och förändrats med åren. Erik betonar starkt att techno är en del av honom och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  ”Hipster culture has been described as a "mutating, trans-Atlantic melting pot of styles, tastes and 
behavior[s]."Christian Lorentzen of Time Out New York argues that "hipsterism fetishizes the authentic" 
elements of all of the "fringe movements of the postwar era—beat, hippie, punk, even grunge," and draws on 
the "cultural stores of every unmelted ethnicity," and "regurgitates it with a winking inauthenticity” 
(Wikipedia, 2013-01-14) 
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finner inget alternativ annat än att gå på technoklubb. Arbetet fyller ingen större funktion, 
med detta menas att den identitet som skapas på arbetet, bestämd av samhällets normer och 
värderingar, inte är lika starkt framträdande som identiteten skapad inom technoscenen.      
 

Erik: jag är samma person, fast man är ju mer social, det är ju mer utåt när man är på 
fester än när man är hemma då tar man det så lugnt, det tar på krafterna när man går på 
festerna [skatt] så det tar ju några dar innan man återhämtar sig, då är man ju inte så 
social... då är det ju mer jobb så orkar man inte så mycket så då tar man ju lugnt. 

 
Erik har skapat en umgängeskrets inom Stockholms technoscen under en lång tidsperiod, 
vilket har gett en förstärkt känsla av trygghet. Att ta droger på technoklubb kan bidra till 
förstärkning av tillvaron samt uppnå en maximal upplevelse väl fri från arbete och barn.    
 

Erik: […] egentligen gillar jag vinyl bäst men det blir så dyrt att köpa skivor hela tiden, 
så jag har inte råd att lägga ner, så det blir CD för enkelhetens skull och sen finns ju 
Traktor och så men jag tycker att det är lite för lätt, alla gör det och alla kan bli DJs på 
det sättet så jag tycker det är roligare att hålla på med CD 
 

Det finns olika sätt att DJ:a på bland annat genom att spela vinylskivor, CD-skivor eller 
Traktor4. Vinyl förknippas med den äldre generationen att DJ:a  och detta symboliseras 
med kunskap, erfarenhet och skicklighet. Då vinylskivan även används inom andra 
musikgenrer har den med åren kommit att bli ett stilelement för technoutövare. 
 Det som främst genomsyrar Eriks sätt att uttrycka sig är längtan tillbaka till det 
förgångna. Techno är en del av honom vilket har vidare utvecklats till en livsstil. För Erik 
innebär detta en form av eskapism vilket inte behöver konfronteras med verkligheten eller 
framtiden. Den yngre generationens technoutövare kan däremot tolka technoscenen som en 
utvecklingsfas eller en process att revidera sina värderingar och leva en alternativ 
verklighet. 
 
5.3.1.2 Facebook- en generation  
 
Technoscenen är väl etablerad inom sociala medier och det finns en mängd events på 
Facebook. Huvudsakligen nås informationen via Facebook, vänner, mejl eller SMS.   
  

Andrea: Jobbigt när man inte känner någon eller många, jag får ju så mycket inbjudningar på 
Facebook att jag inte vet vart jag ska ta vägen… det finns event, vissa arrangörer har ju till och 
med en egen Facebook-sida bara för att kunna skicka ut sånt här… så det är väl på Facebook 
man får informationen   

          
Technoscenen är liten och begränsad i verkligheten men är väl etablerad på Facebook. 
Facebook öppnar upp och gör festerna mer lättillgängliga. Anna5 uttryckte sig såhär, vilket 
skapade en tråd av diskussioner på Facebook: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Traktor (Native Instruments) mixa låtar via ett datorprogram  
5	  Anna (ca 30+ år) används som pseudonym för en vän jag har på Facebook skrev den 12 november 2012 en 
statusuppdatering om technoscenen som involverade ett flertal utövare inom technoscenen.   
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Anna: Förvirrad då jag inte längre vet vad jag tycker om saker eller om jag tycker något alls... 
förr tyckte jag att det fanns en underground scen men nu tycker jag bara det finns olika scener 
och ingen speciell scen... bara en himla massa åsikter och smaker 
 

Fler festarrangörer satsar på att arrangera seriösa, lagliga fester vilket gör att underground-
känslan försvinner något. ’Ja... nog är utveckling spännande men även smärtfull’ säger 
Anna som uttrycker ett missnöje kring utvecklingen. Erik kommenterade på denna 
statusuppdatering:   
 

Erik: Jag saknar brytfesterna. Då var det riktig undergroundkänsla. Facebook-events känns inte 
så underground. Tycker inte det borde behövas Facebook Events. Vi klarade ju oss utan både 
internet och mobiler förr  
 

Anna och Erik tillhör samma generation av technoutövare och delar liknande erfarenheter 
med varandra. Vad som skiljer mellan den äldre och den yngre generationen av 
technoutövare är att den äldre hyser missnöje kring sociala medier och etablissemanget där. 
De äldre menar att på grund av tillgängligheten via internet försvinner underground-
känslan. Medan den yngre generationens utövare betraktar Facebook som en naturlig 
informationskälla till fester. Underground-känslan upplevs och därmed definieras på olika 
sätt beroende på vilken generation en technoutövare tillhör.  
 
5.2.2 Technoidentiteten  
 
Andrea betraktar techno som en religion. Hon beskriver techno som en intellektuell 
upplevelse snarare än en känslomässig upplevelse. 
 

Andrea: det kan vara en livsstil om man som jag inte gör någonting annat, men jag ser 
det mer om livsåskådning eller närmar sig religion, för att det finns ingen i, inget i som 
säger såhär ska du leva ditt liv, däremot är det väldigt, väldigt nära en slags andlighet, 
eller spiritualism för att för min del, jag har helt enkelt löst, fått uppenbarelser, det här 
behöver jag göra, det här är rätt det här är fel, just i techno  

 
Andrea har i tidig ålder rört sig mellan olika subkulturer. Under en längre period har hon 
varit arbetslös och känt sig socialt utstött och missanpassad. För henne fyller 
technoklubben en social funktion där hon känner samhörighet med andra. Hon befinner sig 
ofta på technoklubb som då blir en tillflyktsplats. Detta kan relateras i hur hon definierar 
techno som en religion för att på så sätt hitta ett sätt att uttrycka sig, känna gemenskap och 
trygghet. En längre tids arbetslöshet bidrar till hopplöshet och en känsla av utanförskap. Då 
socioekonomiska förutsättningar inte har någon betydelse, blir Andrea en del av 
gemenskapen och upplever därmed trygghet och bekräftelse. Det i sin tur skapar en 
identitet. Till skillnad från andra har Andrea inte haft en framträdande identitet kopplat till 
arbete eller studier. Hon uttrycker hur hon känner att hon har ”kommit rätt” bland dem 
olika subkulturer hon beblandat sig med, vilket tyder på hur viktig gemenskapen inom 
technoscenen är för henne.      
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Denise: Man har ju sitt vardagsliv och sen har man technolivet fast technolivet har blivit 
en del av ens vardagsliv på nåt sätt, det har ju blivit så. Vi pratar techno, jag menar för 
det första lyssnar man på det hela tiden, hela tiden! Asså det går inte en dag utan att man 
lyssnar på elektronisk musik […] 

 
Identitet hos Denise skapas främst genom att känna samhörighet med andra som lyssnar på 
techno. Att gå på technoklubb är en viktig del för Denise och hon känner stark gemenskap 
med dem hon träffar där. De praktiker som finns är viktiga för Denise då hon aktivt delar 
musik med andra och via Facebook håller sig uppdaterad. Hon skiljer mellan det verkliga 
livet och techno som betraktas som en alternativ verklighet. På technofesterna kan hon vara 
sig själv och släppa kontrollen. I skolan och på jobbet är Denise bunden till en identitet som 
främst är bestämd av samhällets normer och värderingar. Inom technoscenen får Denise ett 
tillfälle att pröva en annan slags identitet utifrån egna intressen och därmed ompröva sina 
värderingar. På sin fritid har Denise skapat en identitet utifrån sitt technoutövande. Det vill 
säga att Denise har flera olika identiteter som framträder olika starkt beroende på var hon är 
och vilken situation hon befinner sig i. Hon är medveten om sina olika identiteter och kan 
medvetet urskilja dem från varandra.  
 Philippa kom över technofesterna av en slump och blev snabbt etablerad som DJ6. 
Technoscenen kan uppfattas inbjudande och välkomnande. Till en början var det spännande 
med det intima, familjära umgänget som utvecklades till att bli väldigt påfrestande för 
henne. Detta kan tolkas i hur individens personliga sfär och identitet tvingas in i en 
kollektiv identitet. Technoscenen med dess öppna, familjära sfär uppmanar individer ”att 
får var den man är” trots detta skapas en kollektiv identitet med bestämda normer och 
värderingar som många individer upplever att de behöver anpassa sig till.  
 Philippa uttrycker att det finns många självdestruktiva människor inom scenen som 
är där för drogerna vilket hon kan uppfatta obehagligt. Hon uppfattar sig själv inte som 
självdestruktiv då hon definierar sig genom den andre.  
 

Philippa: Inte så stor betydelse tror jag, i alla fall inte för mig för att jag letar för mig 
själv och försöker att inte påverka av alla andra […] Jag inspireras mer av stora akter 
som kommer mer än av ens kompisar, för man vill ändå hitta sin egen stil liksom för att 
om jag skulle spela exakt likadant som, då skulle det inte ha blivit nån’ version, man blir 
jätteinspirerad ändå och det är som om man härmar sina idoler kanske men det handlar 
inte om det här utbytet vi pratar om […] 
 

Stor del av Philippas identitet utgörs av hennes roll som DJ inom technoscen. Hon är noga 
med att definiera sitt eget sound i det hon spelar och vill inte påverkas av andra. Dock, 
finner hon inspiration från idoler och större akter. Ur ett narcissistiskt perspektiv söker 
Philippa främst självspegling hos sig själv och sina idoler. Vanligtvis får hon mycket 
uppskattning och uppmärksamhet för sina spelningar vilket resulteras i att får bekräftelse.  
 

Simon: jag kom ju in mer av musiken och inte liksom någon samhörighet eller grupp, 
för mig har det alltid varit musiken…  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Philippa hade tidigare spelat ute på klubbar i Stockholm som exempelvis F12 innan hon började spela på 
svartklubbar.   
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Simon identifierar sig främst genom sitt musikintresse. Genom sin bror började han gå på 
ravefester och producera egen technomusik i tidig ålder. Även fast han inte påstår sig vara 
en del av gemenskapen går han kontinuerligt ut på technoklubbar, framförallt Berns. Han 
tar aktivt avstånd från undergroundscenen då den kan framstå som oseriös förknippat med 
droger.  
 

Micke: […] det är helt klart en känsla… ett community kan man väl säga. Man får en 
gemensam nämnare, det är en hobby, det kan vara vad som helst, det bror på hur man 
gör det… För mig är det ett jobb, ett community, det är musiken jag älskar […] 

 
För Micke är technoscenen ett community. Då han jobbar med att DJ:a och producera 
musik uppfattar han technoscenen annorlunda till skillnad från dem som upplever det som 
en tillflyktplats eller frizon. För honom är techno en del av vardagen och technofesten 
upplevs vara en arbetsplats.  
  Technomusiken är terapi för Micke. För honom kan musiken upplevas på samma 
sätt som på technoklubben fast vid andra tillfällen och sammanhang exempelvis när han 
åker buss. Han känner samhörighet med andra kopplat till musikintresset. Även fast han 
ofta befinner sig på technoklubb tar han till viss del avstånd från gemenskapen. Detta kan 
tolkas hur han indirekt inte vill förknippas med den negativa bilden om exempelvis droger 
som finns kring technoscenen.    
 
5.2.3 Kvinnliga DJs i en mansdominerad scen 
 

Vanessa: Dom som arrangerar fester är det en mer mansdominerad värld eller?                 
Erik: Ja! Det är ju nästan bara killar som arrangerar fester          
Vanessa: Varför tror du att det är så?                                  
Erik: Jag vet faktiskt inte... 

Subkulturer domineras främst av manliga utövare. Inom technoscenen uppfattas publiken 
relativt jämställd. Dock, arrangeras majoriteten av alla technoklubbar av män. Illegala 
klubbar medför höga risker samt dyra kostnader, vilket kan resultera i en ekonomisk 
förlust. Festarrangörer inom technoscenen utgår inte från ekonomiska incitament utan har 
starka informella hierarkier, viljan och drivkraften att uppnå status och prestige bland 
publik och andra festarrangörer. Då Stockholms technoscen är liten kan det antas vara svårt 
för en kvinna att etablera sig. Erik menar på att kvinnor rent fysiskt är svagare än män 
vilket gör att dem inte orkar bära på all utrustning som krävs och att kvinnor inte vill ta de 
risker som medföljer att arrangera en technofest.      
 En allmän debatt om kvinnliga DJs på Slakthusets Facebook-sida år 2011 
uppmärksammas starkt inom technoscenen vilket diskuterades mellan utövare.  

Micke: […] Som seriös Dj så var det rakt och upp och ner förnedrande... vaddå ska man 
bli dömd för att man är tjej? Ska man kvoteras för det, det ska ju va’ bra musik och det 
ska inte spela nån roll om man är tjej eller inte... kvotering, jag kan inte säga att det är 
bra, det är ett bra tankesätt, det ska bli mer jämställt i samhället men konst går inte att 
jämställa […]  

Micke betraktar musiken som konst något som inte kan kvoteras eller jämställas och 
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dessutom inte bedömas utifrån ett fysiskt kön. I hans argument syftar han på att 
jämställdhetsdebatten endast går åt ett håll och inriktar sig på skillnaden mellan de 
biologiska könen, man och kvinna.  

Simon: […] jag hoppas bara på att tjejer och kvinnor ska hitta det utrymmet själv att hålla på 
med det dom gillar och att dom ska få göra det utan att nån ska döma dom liksom det är det 
viktigaste för att då kommer dom att ploppa upp, fler och fler... så länge dom får tiden utan att 
nån dömer dom […] 

Simon tolkar att kvinnor har svårare att tillsätta den tid som krävs att bli DJ under 
tonårsperioden samt att det finns en osäkerhet hos kvinnan att våga ta plats i en 
mansdominerad scen. Genom att säga att kvinnliga DJs måste ta mer plats betraktas 
kvinnan indirekt som svag och visar på dem klyftor som finns mellan män och kvinnor 
inom technoscenen. Detta förstärker stereotypen och reproducerar myten av den fysiskt 
svaga kvinnan vilket ökar och bibehåller gapet mellan mannen och kvinnan. Kvinnor döms 
ofta utifrån sin omgivning, både av män och kvinnor, vilket skapar osäkerhet hos individen.  

Philippa: […] det är lättare för folk att få upp ögonen och lägga märke till en än för en kille, då 
kanske man blir en i mängden sen är det en del som ser ner på en kanske för att man är tjej, inte 
så ofta kanske men det finns ju folk som tror att man inte kan men inte så jätte många i och för 
sig man får mycket tråkiga kommentarer […] 

Philippa utsätts ibland för negativa kommentarer när hon DJ:ar. Som kvinna i en 
mansdominerad scen kan hon betraktas som underlägsen då kvinnor i större utsträckning 
kritiseras. Genom negativa kommentarer och en överlägsen attityd missbrukas makt av 
männen. Hon upplevs, precis som många andra kvinnor, som ett hot och en konkurrent 
bland andra DJs. Philippa reproducerar även myten själv om den kvinnliga stereotypen 
genom att uppvaktas och dra nytta av den positiva uppmärksamhet hon får. Hon utnyttjar 
fördelar med att vara kvinna inom technoscenen vilket genererar fler spelningar som hon 
uttrycker det.   

5.3 Kommunikativa praktiker 
 
I detta avsnitt diskuteras de konkreta praktiker som existerar inom Stockholms technoscen. 
Då techno har en musikkultur är det viktigt att förstå musikutbytet och hur det går. 
Musikintresset och letandet efter musiken belyses i denna del. Idag är technoscenen väl 
etablerad på Facebook, en plattform bland annat för fester och debatter som rör musiken 
och scenen.   
 
5.3.1 Musikutbytet och musikintresset     

 
Denise: För det första har man ju mycket kompisar, dom flesta som hänger inom technon spelar 
ju också sen finns ju Soundcloud till exempel, man lyssnar på kompisars mixar, ett sätt… det 
har jag faktiskt börja göra på senare tid och sen Spotify, jag brukar gå in på andras listor, skicka 
låtar till varandra, tipsa om låtar hela tiden mer eller mindre och kolla upp vilka som spelar vart 
liksom och få inspiration på det sättet. 
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Musikutbyte inom technoscenen har olika betydelse för varje enskild utövare. För Denise 
handlar utbytet om en gemenskapsprocess mellan andra utövare. Hon gör det med sina 
vänner, en handling som förtydligar hennes individuella identitet och tillsammans med 
likasinnade skapar en kollektiv identitet.  
    

Erik: Ja jag har behovet att jag måste hitta ny musik, letandet efter nya bra grejer. Jag tankar 
alltid någonting om dagen. Man vill ju hitta det nya feta som ingen annan har hört   
 
Philippa: Ja det är ju själva i mitt DJ-yrke eller vad man ska säga så är det 90 % av tiden går till 
att leta musik och sen 5 % på att spela hemma och 5 % till att spela ute så det är, nästan allting 
handlar om att leta låtar tycker jag.  
 

Konkreta praktiker för utövande inom technoscenen är bland annat att det finns ett 
kontinuerligt behov av att leta ny musik. Detta kan ske på olika sätt, genom 
rekommendationer vänner emellan, hemsidor för skivbolag, Beatport7, låt-listor på Spotify, 
Youtube-klipp, Facebook eller SoundCloud8.  
 

Denise: […] en grej med technomusiken e ju att det är bara elektroniskt musik, melodier liksom 
men med andra, låt-texter till exempel, det är ju den artisten, dom skriver ner sina känslor och 
vill ju att sin publik ska känna det som artisten känner medan en DJ som bara producerar 
melodier då kan ju du få skapa en annan känsla än vad jag kan skapa, alla kan skapa olika 
känslor, att det behöver inte ha en låt-text för att kunna skapa dig en känsla.  

 
Denise menar på att letandet efter ny musik skapar nya upplevelser. Technoutövare har ett 
intresse att ständigt hålla sig uppdaterade och hitta ny musik. Att hitta en ny, bra låt ger en 
känsla av tillfredsställelse. För Denise delas musiken med andra utövare. Utbytet är en 
viktig del i hennes utövande. Techno är öppen för tolkning vilket gör det lätt för många att 
tycka om musiken. Det finns ingen direkt förmedlad känsla i låten vilket menas med att 
lyssnaren kan själv tolka musiken och uttrycka egna känslor. Den fria tolkningen upplevs 
vara kopplat till det frihetsbehov som finns på technoklubb. Både musiken och festerna får 
utövaren att uppleva frihetskänslan.     
 

Micke: […] jag tar väldigt sällan in musik från andra utan jag kollar upp min musik själv sen 
om det är gammalt eller nytt det spelar liksom ingen roll för mig är det nytt då gillar jag det. Jag 
hittar min egen musik på hemsidor, inte så mycket bloggar längre. Att köpa ny musik konstant 
skulle bli så dyrt för mig så det skulle inte funka, så jag kanske går in på affärer, bläddrar 
igenom, googlar… jag vill höra första gången jag spelar därför vill jag inte få den av andra 
människor liksom        

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Founded in 2004, Beatport is the largest music store for DJs in the world. Beatport offers music in premium 
digital formats and provides unique music discovery tools created for and by DJs. Each week, Beatport's 
music collection is refreshed with hundreds of exclusive tracks by the world's top dance music artists. 
Beatport is privately held and headquartered in Denver, USA and Berlin, Germany  <www.beatport.com> 
8 SoundCloud is the world’s leading social sound platform where anyone can create sounds and share them 
everywhere. Recording and uploading sounds to SoundCloud lets people easily share them privately with 
their friends or publicly to blogs, sites and social networks <www.soundcloud.com> 
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Varje utövare har en musikidentitet. Musikintresset är individuellt men har stor betydelse 
för respektive utövare. Huruvida den tid som spenderas för att leta ny musik beror på vilket 
sätt techno utövas på.   
 För DJs och producenter har inte utbytet någon större betydelse. För Philippa, 
Micke och Simon, alla DJs, är det viktigt att ha sitt eget sound, att kunna bli identifierad 
utifrån det. Att leta efter ny musik görs individuellt. Däremot kan musikutbytet tolkas som 
en gemensam praktik för Denise, Erik och Andrea. 
 Det kan bli dyrt att uppdatera musikbiblioteket då musik kostar mycket, men genom 
dagens gratistjänster som exempelvis Spotify blir det lättare att hålla sig uppdaterad, vilket 
skapar en tillgänglighet för fler att bli DJs. DJ betraktas inte som ett välbetalt yrke vilket 
resulteras i att låtar tankas ner olagligt för att på så sätt behålla det flöde av 
musikkonsumtion.           
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6. Slutsats och diskussion 
 
6.1 Kollektiv identitet 
 

Varför en individ väljer att bli en del av technoscenen handlar till stor del om vilket 
stadium i livet personen befinner sig i för tillfället. Technoidentiteten kan vara 
åldersrelaterad, det vill säga att en utövare uppsöker technoscenen som en del av sin 
utvecklingsprocess för att revidera sina värderingar och pröva på en annan social verklighet 
tills en känsla av ett enhetligt ”jag” har uppnåtts och tillfredsställts. Dock, är technoklubb 
inte bunden till en bestämd åldersfas utan kan uppfattas ha en varierad publik i olika åldrar. 
Detta kan tolkas i hur techno har utvecklats till att bli en livsstil. Techno blir en del av en 
livsstil då man ständigt konsumerar och utövar techno. Identitet skapas genom bland annat 
konkreta praktiker. Dessa praktiker som exempelvis musikutbytet, fyller olika funktioner 
för varje enskild utövarare.   
 Det finns flera anledningar till varför man söker sig till technoklubben. Många 
gånger handlar det om människor med ett socialt utanförskap. Majoriteten av utövarna ser 
technoscenen som en tillflyktsplats som erbjuder en social gemenskap, en känsla av att 
tillhöra ett större sammanhang, en grupp. Dessa individer har ett frihetsbehov, vilket är en 
av anledningarna till att besöka en technoklubb. Det kan även handla om att miljön upplevs 
prestigelös och är tillgänglig för alla oavsett bakgrund, ålder och socioekonomiska 
förutsättningar. Min studie av technoscenen har visat att samtliga intervjuade finner 
technoklubben som en frizon.  
 Inom technoscenen urskiljs ett flertal stilelement och stilmarkörer, däribland 
technoklubben, dansen, DJ:n, vinylskivan och den prestigelösa miljön. Techno och dess 
monotona, repetitiva karaktär inbjuder till dans vilket har en central betydelse inom 
technoscenen och betraktas som en ritual. Technoklubben är konstruerad och uppbyggd för 
att motsvara en alternativ verklighet, en känsla av eskapism vilket lockar till sig individer 
med ett frihetsbehov. Detta frihetsbehov kan grunda sig i ett aktivt avstånd från samhällets 
bestämda normer och värderingar. Det förekommer även till viss del droger på 
technoklubb. Studien har kommit fram till att droger främst fyller en funktion på två sätt. 
Den ena är att det skapar gemenskap och samhörighet med andra som tar droger. Den andra 
är att den fyller en funktion av att tillsammans med musiken lättare uppnå ett stadie av 
trans och kunna festa längre.    
 Då techno har populariserats och anammas av en större publik har technoscenen 
även kommit att etableras inom andra områden. Technoklubbar, det vill säga främst 
undergroundfester, arrangeras främst under illegala omständigheter men har även förflyttats 
till den etablerade klubbscenen. Musikutbytet har olika betydelser för den enskilda 
utövaren. För Denise, Erik och Andrea är det en del av gemenskapsprocessen medan för 
Micke, Simon och Philippa, alla är DJs, är det en del av en individuell praktik.   
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6.2 Subjektiv identitet 
 
Identitet skapas på olika sätt utifrån den enskilda individen och på vilket sätt den utövar 
techno på. Andrea har varit arbetslös under en längre period, vilket gjort att hon skapat en 
identitet byggd på sitt technoutövande. Hon betraktar technoscenen som en religion vilket 
ger henne trygghet och gemenskap i vardagen.      
 Erik däremot har en stark generationsidentitet förknippad med hans 
technoutövande. Utifrån hans beskrivning av technoscenen är det en del av honom och det 
har utvecklats till att bli en livsstil. Generationsidentiteten är nära kopplad till hans 
technoidentitet, en identitet som skapats under en lång tid.  
 Philippas identitet skapas utifrån hennes utövande som DJ, därmed är hennes 
identitet starkt förknippad med hennes roll som DJ. 
  Micke betraktar technoscenen som ett community och som en arbetsplats. Hans 
identitet är skapad utifrån hans roll som DJ och producent.  Simons identitet är skapad på 
liknande sätt som för Micke. Det som skiljer dem åt är deras uppfattning om scenen, deras 
deltagande inom den och på vilket sätt dem känner samhörighet med andra inom den. 
Micke känner samhörighet med de musikintresserade samtidigt som han inte vill ingå till 
viss del i en gemenskap. Simon däremot uttrycker klart och tydligt att han utgår från sitt 
eget musikintresse och tar därmed aktivt avstånd från gemenskapen. Simons och Philippas 
identitet framträder inte starkt i studien och har endast kopplat deras identitet till ett 
musikintresse och utövande som DJs och producenter.  
 Denise kan betraktas ha flera olika identiteter som hon medvetet skiljer mellan. Hon 
har en identitet formad av samhällets normer och värderingar i sitt arbete och i skolan. På 
fritiden har Denise skapat en identitet utifrån sitt eget utövande där hon kan tillhöra en 
annan social verklighet. Hon upplever technoscenen som en tillflyktsplats vilket bekräftar 
ett frihetsbehov. Hennes technoutövande utgörs främst av musikutbytet mellan vänner och 
att känna samhörighet med likasinnade på fest.  
 
6.3 Debatten om kvinnliga DJs 
 
Debatten om kvinnliga DJs, är viktig att ta upp för att belysa genus och könsperspektivet 
inom technoscenen. Medan publiken uppfattas varierad och jämställd är technoscenen till 
stor del mansdominerad. De flesta som arrangerar fester och DJ:ar är män, vilket kan 
uppfattas svårt för en kvinna att etablera sig inom technoscenens informella hierarkier. Då 
debatten uppmärksammades kraftigt har technoscenen indirekt påverkas av den genom att 
fler kvinnor tar numera plats i DJ-båset.          
 
6.4 Förslag på vidare forskning  
 
Som exempel på forskning inom detta undersökningsområde vore det intressant att vidare 
studera technoscenen i Sverige. Bland annat studera hur svenska rave och technoscenen har 
porträtterats inom media. Tillskillnad från Sara Thorntons tidigare dokumentationer om den 
brittiska ravekulturen finns inga större vetenskapliga studier kring den svenska 
technoscenen. Technoscenen har idag blivit en stor del av Stockholms etablerade klubbscen 
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något som bör studeras ytterligare via intervjuer och observationer för att dokumentera 
inom svensk subkulturforskning, möjligen populärkulturforskning samt inom 
ungdomskulturforskningen.   
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Bilaga 1         Intervjuguide  
 
 
Introduktion  
1. Berätta gärna om dig själv. Vem är du? Vart kommer du ifrån?  
2. Berätta vad techno är för något för någon som inte vet?  
 
Kulturutövande 
3. Berätta om första gången du kom i kontakt med techno/du gick på en fest. Vad upplevde 
du och hur upplevde du det?  
4. Kan du beskriva dig själv hur du är som person på fester och hur det skiljer sig från hur 
du är när du inte festar?  
 
Känslor, samhörighet och kommunikation 
5. Finns det något du inte tycker om med techno?    
6. Om du får någon känsla när du festar/när festen har tagit slut. Vad känner du/vilka 
känslor? Vad betyder det/fyller det för funktioner i vardagen?   
7. Berätta på vilket sätt du känner samhörighet med andra som lyssnar på techno?  
8. Berätta om sammankomsten/mötet med andra under fester? Hur upplever du det? Och 
vad har det för betydelse för dig?  
-På vilket sätt?  
 
Konkreta praktiker för kommunikation  
9. Hur mycket lyssnar du på techno om dagen?  
10. På vilket sätt ”utövar” du techno? (lyssnar, spelar, går på fester etc.) 
11. Hur får man reda på fester?  
- Vilka plattformar använder man sig av? 
12. Kan du beskriva musikutbytet, har det en stor betydelse? I sådana fall på vilket sätt?  
-Hur går det till?  
 
 
Aktuella diskussioner kring ämnet 
13. Vi har haft två heta debatter inom den här scenen och den ena är om kvinnliga Djs och 
den andra är om danstillståndet, kan du berätta lite om det?  
-Vad tycker du om det? 
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Bilaga 3        Utdrag från Facebook 
 
 
Anna 
2 hours ago 
 
Förvirrad då jag inte längre vet vad jag tycker om saker eller om jag 
tycker något alls...förr tyckte jag att det fanns en underground scen 
men nu tycker jag bara det finns olika scener och ingen speciell 
scen..bara en himla massa åsikter och smaker. 
Unlike · 
   
   
   
      Per alla ska tycka så olika istället för att vara ett och bara dansa ;)    

 2 hours ago · Edited · Like       
  
      Anna Jo men jag var en av dem förut jag var mer trånsynt...nu är jag mer 

jaha...jag tycker inte så mycket även om jag förösker göra det i bland..för 
på ett sätt var det skönt att ha en stark åsikt:))     
  2 hours ago · Like       

  
      Adam Tycker det är lättare att slippa ha koll på så himla mycket... ;) 
  Blir tagen som det kommer liksom... ;)      

  2 hours ago · Like       
  
      Martin Tror alla satsar på mer seriösa fester nu än vad dom gjorde för bara 

2 år sedan... Och då tror jag undergroundkänslan kanske försvinner lite   
           
 2 hours ago via mobile · Like · 1       

  
      Anna Ja...nog är utveckling spännande men även smärtfull:)   

  2 hours ago · Edited · Like · 1       
  
      Anna Ja men vad är underground eg? Alla har olika definition av det. 

  2 hours ago · Like       
  
     Andreas vad hände med BRYTFESTERNA hehe     

  2 hours ago · Edited · Like · 1       
  
      Anna Det finns en scen för all musik och om den scenen är mer eller 

mindre ug..vem avgör det eg? Jag har vissa åsikter om tex Avichi och SHM 
men det handlar ju eg om min egen smak.     
  2 hours ago · Like       

  
      Ronny underground dog med doclands lades ned   

  about an hour ago · Like       
 
  
      Ronny för så var underground utan alchol och alla som var där var där för 

musiken i dag är det inte samma      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 about an hour ago · Like       
  
      Gunn Tycker du ska komma på lite mer UBV fester     

 about an hour ago · Like · 2       
  
     Thomas Jag räknar alla fester som måste hålla sig gömda som 

Underground.          
 about an hour ago via mobile · Like       

  
      Anna men måste dom hålla sig gömda? Vissa som gör skogsfester har 

tillstånd samt även bidrag från kulturella föreningar.   
  about an hour ago · Like       

  
      Anna Däremot så håller jag med om att det finns en vibb som är utom det 

vanliga på tex UBV och den typen av fester!    
  about an hour ago · Edited · Like       

  
      Thomas Ja, men om en skogsfest har tillstånd och inte behöver gömma sig 

är den ju inte underground. :) Tror skillnaden är att jag inte tänker mig 
musiken som underground.      
  about an hour ago · Like       

  
      Ulrika Äh, det finns en jäkla undergroundscen fortfarande om man väljer 

att tillhöra den. Tycker jag iallafall, men jag kanske är dum i huvudet =)
  about an hour ago · Like · 2       

  
    
      Ulrika JAG tycker jag tillhör en undergroundscen iallafall, även om 

människorna i denna scen säkert går på alla möjliga fester. Men jag träffar 
ungefär samma människor varje gång jag är på en fest, som är 
underground. Det är väl en undergroundscen?      
 about an hour ago · Like · 1       

  
      Adam Tänkte iofs mest på det du nämnde om att du var dum... ;) 
  (Och nej, tycker inte du är dum) 
   
  Det finns fester. En del hör man talas om, andra inte. 
  Vissa är bra, andra inte. 
  Vissa håller hög kvalité, andra inte. 
  Vissa är underground, andra inte... 
   
  Osv osv...         

  about an hour ago · Like       
  
     Ulrika Jag går bara på bra högkvalitetsundergroundfester med ungefär 

samma människor närvarande varje gång!      
 about an hour ago · Like · 1       

  
      Erik Jag saknar brytfesterna. Då var det riktig undergroundkänsla. 

Facebookevents känns inte så underground. Tycker inte det borde behövas 
Facebook Events. Vi klarade ju oss utan både internet och mobiler förr. :) 
           
  about an hour ago via mobile · Like · 2  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Adam Good for you. Jag gillar omväxling. Så då blir det lite dåligt ibland, 

lite bra ibland, lite mycket jobb att göra på festerna ibland, lite kul ibland, 
lite tråkigt ibland, och en himla massa olika människor hela tiden... 

   
  Ulrika Med tanke på att vi inte syns på fester så mycket gissar jag på att 

jag inte ens hör talas om de undergroundfester du går på...    
 about an hour ago · Like       

  
      Ulrika Men nu har vi internet och mobiler! Life goes on! Och	  Adam, jag går 

inte speciellt mycket på fester, men när jag väl gör det så är du oftast där. 
=)            
 about an hour ago · Like · 1       

  
   
      Sten Kanske problemet är att underground numera är mainstream?   

 45 minutes ago via mobile · Like · 1       
  
 Ulrika Då är det inte underground, då är det mainstream och något annat 
 är underground.           
 36 minutes ago · Like · 1	  
	  

	  


