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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker ravekulturens nuvarande tillstånd i Stockholm. Ravekulturens 

primära produkt – den elektroniska musiken (EDM) – som innefattar många olika typer av 

musikstilar, bland annat techno- och housemusik, har blivit ett allt vanligare inslag inom de 

reglerade klubb- och festivalverksamheterna. Sedan ravekulturens storhetstid på 1990-talet 

har rave- och klubbkulturen utvecklats till ett internationellt, om inte globalt, fenomen med 

demografiska skillnader i förhållande till narkotikabruk, musik- och danstraditioner. Genom 

Durkheims ritualteori, tillsammans med Collins teori om gruppinteraktion närmas 

ravekulturen och dess relation till narkotikabruk. Respektive teoretikers begrepp; collective 

effervescense och emotionell energi, används som verktyg för att erhålla en större förståelse 

för ravekulturens utveckling och nuvarande läge. För skapa en förståelse av ravekulturens 

utveckling och nuvarande tillstånd har ett antal nyckelaktörer identifierats, vilka alla besitter 

stor erfarenhet av ravekulturen. Deras erfarenheter lyfts fram genom semistrukturerade 

expertintervjuer. Beröringspunkter intervjuerna emellan, samt till teorin har lyfts fram som 

teman till analysen. Intervjudeltagarna beskriver en ravekultur som i allra högsta grad är 

levande som har tydliga kopplingar till narkotikabruk, med ecstasy som den primära 

ravedrogen. Den emotionella energin som skapas på ravens dansgolv lyfts fram som den 

fundamentala dragningskraft till rave, vilket binder dess deltagare samman genom att etablera 

ett kollektivt fokus på dansen. Narkotikabruket används som en förstärkare för de 

gemensamma känslorna, och upprätthåller dansen genom hela nätter. Ravets sociala regler 

ställs upp för att enskilda deltagare inte ska kunna bryta det kollektiva fokuset genom att ta för 

stort individuellt utrymme i den sociala sfären. Detta fokus kan också förklara en DJ eller en 

narkotikalangares särställning inom kulturen eftersom deras roller förstärker fokus genom 

musiken eller försäljning av narkotika. Det att förklara ravekulturens beståndsdelar utifrån 

ravets emotionella energi. 

Nyckelord 
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Inledning 

Under 1990-talet florerade en debatt om fenomenet rave, en ungdomskultur som kan jämföras 

med tidigare ungdomskulturer, vilka offentligt målats ut som samhällsfaror likt 1960- och 

1970-talets hippierörelse och den efterföljande punkrörelsen på 1980-talet. Ovan nämnda 

rörelser har alla tydliga kopplingar till specifika droger, som hippierörelsen till marijuana och 

LSD eller punkrörelsen till amfetamin (Sanders, 2006:1-2). På samma sätt finns ravetypiska 

narkotikasubstanser, framförallt ecstasy (MDMA)1 men också ketamin2 och GHB3, utöver 

dessa hör narkotika som cannabis, kokain och amfetamin inte heller till det ovanliga inom 

ravekulturen (Sanders, 2005:5; Perrone, 2006:26). Rave har varit, och är, ett globalt utbrett 

fenomen men har historiskt sett varit störst i europeiska städer, exempelvis London och Ibiza 

som kommit att få symbolisk status inom kulturen (Rief, 2009:1). I Sverige under 1990-talet 

stod raveklubben Docklands i centrum för en intensiv debatt och klubben utsattes för ständiga 

polisrazzior (Jägerbrand, 2006:7). Polisen arbetade hårt för att stänga ner Docklands och 

liknande evenemang. En speciell kommission, Ravekommissionen, tillsattes för att aktivt 

arbeta mot ravefester. Kommissionen blev kritiserade för sina hårda tag och sitt fokus på en 

specifik ungdomskultur (Sjö, 2005:40).  

Den offentligen debatten kring rave svalnade vid 2000-talets början i takt med att Docklands 

verksamhet upphörde. Hösten 2015 upplöstes ravekommissionen, eller Ungdomssektionen 

som det då hette (Kjellberg, 2015). I januari 2009 beskriver en polis som tidigare arbetat vid 

ravekommissionen om svartklubbar och rave: 

Det finns inga svartklubbar i city längre. […] Vi har inte upplevt att olagliga fester sker i stor 

omfattning (Mosesson, 2009). 

                                                
1 MDMA, eller Ecstasy, är det kända namnet för 3,4-metylendioximetamfetamin. Användande av MDMA 

kan skapa känslor av eufori och välvilja. Även kallad ”E”, ”Molly” & ”Adam” (Malbon, 1999:117). 

2 Ketamin är ett bedövningspreparat som använts vid kirurgiska ingrepp inom sjukvård och djursjukvård.  

En dissociativ drog som sätter brukaren i drömliknande tillstånd, även kallad Special K (Lankenau, 2006). 

3 Gamma-hydroxibutansyra, eller GHB, är en luktfri vätska som först framställdes som ett 

bedövningsmedel. GHB producerar känslor av eufori, men vid högre doser yrsel, minnesförlust och lågt 

blodtryck (Gahlinger, 2004). 
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Följande år drar en statistiker från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) slutsatsen att det inte 

finns något intresse för ecstasy, vilket baserades på tullens rekordlåga beslag av ecstasy under 

det första halvåret 2010 (TT, 2010), redan nästa halvår börjar stiger statistiken igen 

(Tullverket, 2016). Ecstasy är den form av narkotika som historiskt sett har starkast koppling 

till ravekulturen och som kommit att bli en symbol för hela kulturen (Sanders, 2006:7). 

Efter flera års medial tystnad finns det idag tecken på att denna kultur återigen är levande. 

Docklands arbetar idag för att återuppta sin verksamhet (Wallgren, 2015). Den typen av 

techno- och housemusik som dominerade under 1990-talens ravefester håller på att flytta in i 

de lagliga etablissemangens salonger. Flera av de större nattklubbarna i Stockholm profilerar 

sig som dansgolv för denna typ av musik. Den debatt som pågick under 1990-talet som 

presenterat ravekulturen som en samhällsfara (Sanders, 2006:2), har dock inte återuppstått. 

Frågan är hur ravekulturen ser ut idag när techno- och housemusik återigen verkar ha blivit 

populärt och vad som händer med en kultur som förknippas med unga vuxnas narkotikabruk. 

Det är relevant att studera hur denna kultur har utvecklats och vilket förhållande den har till 

narkotikabruk idag eftersom det kan fånga unga vuxnas narkotikabruk. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ravekulturens nuvarande tillstånd samt vilken 

relation dagens ravekultur har till narkotika. Dessa förhållanden är tänkt att undersökas med 

följande frågeställningar:  

Hur ser dagens ravekultur ut i Stockholm?  

Vilken roll spelar narkotikabruk i dagens ravekultur i Stockholm? 
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Bakgrund 

Vad är rave?  

Rave kan beskrivas som evenemang som spelar elektronisk dansmusik, vilket innefattar 

många olika genrer och stilar (Rief, 2009:4) men som samlas under förkortningen EDM, 

electronic dancemusic såsom techno, house, trance och ”drum and bass” (Anderson & 

Kavanaugh, 2007). Till skillnad från de lagliga reglerade klubbverksamheterna i Sverige 

saknar raves i regel nödvändiga tillstånd. Ravefesterna pågår ofta utan fasta stängningstider 

och kan fortlöpa länge efter de reglerade klubbarnas öppettider, ofta sent in på förmiddagarna. 

Eftersom att ravefester ofta inte har tillstånd som de reglerade klubbverksamheterna, söker de 

sig ut till industrilokaler eller andra platser där musik kan spelas högt (Sanders, 2006:2; Rief, 

2009:1), och där droger kan konsumeras. Om ravefesten hålls utomhus brukar evenemangen 

kallas för open air. Begreppet rave har också används som ett slagord för problematiskt 

beteende som främst beslutsfattare önskar att utesluta (Anderson & Kavanaugh, 2007). 

I denna uppsats använder vi begreppet rave och syftar till rave med techno och house-

inriktning, trots att rave innefattar fler elektroniska dansmusikstilar, detta beror på att 

intervjudeltagarnas erfarenheter utgår ifrån dessa musikgenres. På samma sätt kommer det 

mesta av deras erfarenhet från rave i Stockholmsområdet och när rave diskuteras ur en global 

kontext baseras detta på tidigare forskning. 

Rave – en historisk översikt 

Att förflytta sig till rytmen av musik är en aktivitet som människor har gjort i alla tider. Det 

har bland annat varit ett sätt för människor att manifestera samhörighet genom att etablera en 

gemenskap. Dans har varit ett sätt att komma in i en annan sinnesstämning, ibland med hjälp 

av droger. Ravekulturen kan utifrån detta ses som en utveckling av en historiska kedja av 

musik, dans och droger (Sjö, 2005:32).  

Den moderna rave- och klubbkulturens uppkomst brukar vanligtvis refereras till den 

amerikanska homosexuella afro-amerikanska communityts klubb- och dansscen i New York. 

Under disco-eran på 1970-80-talet samlades homosexuella för att dansa till disco, en 

möjlighet för en exkluderad grupp att mötas och känna sig fria samt skapa ett eget gemensamt 
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rum. När disco-musiken kommersialiserades skapades samtidigt en alternativ disco-inspirerad 

musikstil, med markerande rytm och bas, kallad house (Rief, 2009:2;Sjö, 2005:32). 

Musikstilen spred sig vidare till många amerikanska städer, såsom Detroit och Chicago, där 

nya lokala stilar utvecklades som kom att lägga grunden för all ny klubbmusik.  

Droger som amfetamin, kokain och LSD blev ett fast inslag inom klubbscenen (Sjö, 2005:33; 

Sanders, 2006:7). MDMA, mer känd som ecstasy, gjorde sin entré i klubbvärlden. På Ibiza, 

dit hippies reste för att ta del av öns nattklubbsliv, möter ecstasy en ny bekant; housemusiken. 

(Rief, 2009:1; Sanders, 2006:1-2). Brittiska DJs som besökt den spanska Medelhavsön tog 

dessa två komponenter och försökte rekonstruera atmosfären från Ibiza i deras eget hemland, 

vilket kan ses som starten för ravekulturen i Storbritannien och vidare runt om i Europa. År 

1988 spred sig Acid house4-rörelsen över hela Storbritannien, med fester som arrangerades 

bland annat i lagerlokaler och flyghangarer. Rave blev begreppet som fick beskriva detta 

fenomen. Eftersom att denna kultur var starkt associerad med narkotika fick den 

uppmärksamhet av både polis och media. Efter två narkotikarelaterade dödsfall år 1988, 

reagerade politiker genom att inskränka rätten att träffas i större grupper, vilket slog hårt mot 

ravekulturen (Sjö, 2005:33). Under 1990-talet utvecklades den brittiska klubb- och 

ravekulturen till att innefatta många olika genres och festerna flyttade till stor del tillbaka till 

reglerade klubbverksamheter. De oreglerade evenemangen fortsatte parallellt med de 

reglerade klubbarna och ecstasyn var fortfarande den primära rave- och klubbdrogen, men 

kom att utmanas av andra former av droger. Samtidigt utvecklades ravekulturen utanför 

Storbritanniens gränser till en internationell, om inte global, kultur, med demografisk 

variation i uttryck, musikstilar och narkotikabruk (Sørensen, 2005:17; Sjö, 2005:33), bland 

annat spred sig ravekulturen till Sverige. 

Den svenska klubbkulturen startade relativt trögt och blygsamt i relation till övriga Europa, 

men vid mitten av 1990-talet attraherade rave- och klubbkulturen många ungdomar och fick 

samtidigt stort medialt utrymme (Sjö, 2005:33), främst i samband med Docklands och de 

uppmärksammade polisrazziorna (Jägerbrand, 2006:7). Detta följdes av moralpanik bland 

allmänheten genom att media presenterade rave som en samhällsfara. För att få bukt på 

ravefester i Stockholm tillsattes november 1996 en poliskommission under namnet 

                                                
4 Acid House-rörelsen är, i detta sammanhang, benämningen för den nya rörelse eller subkultur som 

skapades av ungdomar som dansade till House och på drogen ecstasy under slutet på 1980-talet i 

Storbritannien (Hill, 2002). 
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Ravekommissionen, som år 1998 kom att byta namn till Ungdomssektionen (Sjö, 2005:40), 

men upplöstes under hösten 2015 (Wallgren, 2015). År 2002 stänger Docklands ner sin 

verksamhet efter en period av ny regim (Mosesson, 2009). Efter Docklands stängning ebbar 

debatten om rave ut och det har under 2000-talet varit svårt att finna tecken på dess existens 

(Jägerbrand, 2006:119), fram tills idag då techno- och housemusiken återigen har fått ett 

uppsving i Stockholm.� 

Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska resonemang vilket senare kommer att användas för 

resultat och analys. Inledningsvis beskrivs ritualen i övergripande abstrakta termer av 

Durkheim, för att sedan redogöra för Collins närliggande teori om gruppinteraktion. Slutligen 

beskrivs också uppsatsens kunskapsteoretiska utgångspunkt.  

Ritualen   

Vid en första anblick kan steget från Durkheims teoretiska resonemang om religiösa ritualer 

(1995) till dagens rave verka långt. I grova drag utvecklar resonemanget hur ritualer 

frambringar en kollektiv social känsla som binder ihop en samlad grupp. Durkheim menar att 

ritualen syftar till att framkalla collective effervescense, eller för att använda Collins 

terminologi; emotionell energi (Collins 2011:113). Ritualen är formad för att skapa 

entusiastiska känslor hos deltagarna. Den entusiasm som skapas under ritualen projiceras 

sedan av deltagarna på hela religionen, den religiösa ritualen framkallar känslor inför hela 

religionen, utan ritualen kan inte religionen heller existera. Den entusiasm som ritualen 

skapar binder individerna samman till ett religiöst kollektiv och ligger till grund för deras 

trosuppfattning (Durkheim, 1995:44).  

A group is assembled; it focuses attention on an activity that includes some persons while excluding 

others; it establishes a shared emotional mood (Collins, 2011:113). 

Den kollektiva handlingen förklaras genom de gemensamma emotioner som bildas inom 

gruppen. Dessa emotioner används som förklaringsmedel till kollektivt handlande och 

social interaktion mellan människor (Collins, 2014:48; Emirbayer, 2003:14), genom att 
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kombinera Durkheims makroorienterade religionssociologi via Goffmans 

mikrosociologiska angreppssätt för att studera gruppbildningar och ritualer (Collins, 

2011:113), menar Collins att grupper formas och upprätthålls genom emotionella 

energier som skapas under interaktionsritualen. Emotionen är den centrala ingrediensen 

och utfallet av interaktionsritualer (Ibid.)  

Individen strävar efter att maximera sin emotionella energi och dras därför till 

energiproducerande möten. Om den energi som bildas är fylld av entusiasm kommer 

människor att söka sig till upprepade möten, dessa bildar en interaktionskedja med 

grupperingar som har liknande intressen (Collins, 1981). Emotionerna förklarar inte 

enbart det aktuella interaktionsmötet utan också hur en hel kultur bildas genom upprepad 

interaktion med emotionell energi som dragningskraft. 

De passionerade emotionerna som skapas är primitiva i den bemärkelsen att de går utanför 

individens förnuft och under ritualen kan individen lätt förlora sin självkontroll. Inom ritualen 

transporteras entusiastiska känslor mellan deltagarna som kan förstärkas genom en kollektiv 

handling som sång eller dans. Själva handlingen att samlas är tillfredsställande då 

individernas närhet till varandra skapar en som elektricitet mellan deltagarna vilket gör 

ritualen till en intensifierad upplevelse (Durkheim, 1995:217-220). 

Aktörernas handlande i den sociala interaktionen orienteras utifrån den emotionella 

energin som överförs i gruppen. Emotionell energi kan beskrivas som olika former av 

känslostämningar som skapas under den sociala interaktionen. Den emotionella energin 

går från en skala mellan hög och låg. Hög emotionell energi är känslor av entusiasm för 

social interaktion, man stärks av den känslomässiga styrkan från att delta i 

gruppinteraktionen. Låg emotionell energi är brist på solidaritet och entusiasm inom 

gruppen. Collins menar att individer söker sig till situationer och grupper som de tror 

maximerar deras emotionella energi (Collins, 1981). Den avgörande funktionen är att 

individer hänförs av gruppverksamheten, de är medvetna om varandras handlingar och 

skapar en trans-individuell verklighet. Medlemmarna delar en gemensam stämning och 

de olika känslorna kan exempelvis vara ilska, entusiasm, vänlighet, rädsla eller sorg. 

Denna modell postulerar en emotionell smitta bland personer som närvarar, de 

koncentrerar sig på samma sak och är medvetna om varandras fokus, vilket leder till att 

känslor sprids inom gruppen (Collins, 2014:76). 

Gruppen konstruerar en social verklighet med egna normer och förhållningssätt. De 

skapar yttre gränser mot omvärlden som avgör vilka som inkluderas och exkluderas från 
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ritualen och förstärker känslan av solidaritet inom kollektivet. Det skapas en känsla av 

tillhörighet hos medlemmarna och en inre hierarkisk struktur bildas inom gruppen 

baserad på tillgång till den emotionella energin (Collins, 1981).  

Interaktionerna upprättar en social ordning vilken formar och begränsar individens handlande. 

Durkheim menar att den kollektiva känslan inte kan uttryckas kollektivt utan någon form av 

ordning som främjar ritualens harmoni. Kollektiva formaliteter, som exempelvis en 

gudstjänstceremonis föreskrifter, är centrala eftersom de är förenklade rutiner i upprättandet 

av den emotionella energin (Durkheim, 1995:218). Ritualen ordnas av sina egna sociala 

förhållningssätt för att enklare etablera energi. Kollektivets känslor, eller den emotionella 

energin, är det resonemang som ska förklara vad som binder ravedeltagarna samman och 

vidare skapar och upprätthåller hela ravekulturen. Rave och klubbar strävar efter att skapa en 

atmosfär med hög emotionell energi där ravebesökaren bidrar till och absorberar denna 

energi. Den gemensamma stämningen bygger på euforiska känslor och spänning i vilken 

deltagare får ta del av, känslor och värderingar som kan stå i strid med de det konventionella 

samhällets värderingar (Rief, 2009:81-82). 

Utifrån detta resonemang betraktas rave som en kollektiv handling som producerar ett 

kollektivt känslotillstånd. Typiska subkulturteorier (Sarnecki, 2014:184-185), kan först verka 

som rimliga förklaringsmodeller men dessa har visat sig bristfälliga. De brister i att ravearna 

inte håller en konsekvent klädstil och det är svårt att avgränsa gemensamma värderingar inom 

kulturen. Framförallt skiljer den sig då ravearen upphör vara just raveare efter att ravet är slut, 

då hen går tillbaka till sitt vardagsliv och återupptar en konventionell roll i samhället 

(Sanders, 2006:3).  

Flera tidigare studier använder sig av genus- eller intersektionella teorier som 

förklaringsmodell för att studera rave och klubbesökare (Green, 2006:68; Perrone, 2006:48; 

Rief, 2009:132-153). Dessa har visat sig lämpliga för att studera identitetskonstruktioner, men 

fokus hamnar främst på individen. Denna uppsats riktar sig mot ravekulturen och därför har 

sådana resonemang avvisats men är möjliga verktyg för att närma sig individers positioner 

och identitetskonstruktioner inom kulturen. 

Kunskapsteoretisk utgångspunkt 

Den kunskapsteoretiska utgångspunkten är avgörande för uppsatsens metodologiska val och 

för hur den kunskap som produceras ska framställas. Det avgör hur vi tolkar och uttalar oss 
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kring uppsatsens resultat och för uppställda möjligheter och begränsningar. Utgångspunkten 

avgörs av den aktuella frågeställningen och präglar sedan hela arbetsprocessen. 

Det är genom en konstruktivistisk kunskapstradition som uppsatsens ämne har närmats. Grovt 

beskrivet innebär denna ontologiska utgångspunkt att den sociala verkligheten är konstruerad, 

till sin extrem består verkligheten enbart i människans sociala konstruktion. Mindre extremt 

går det enligt denna tradition att hävda att sådant vi tar för givet i den sociala verkligheten är 

konstruerat (Berger & Luckmann, 1966). Identiteter och intersektionella positioner är 

exempel på sociala kategorier vilka vi konstruerat men som får faktiska konsekvenser i 

människors vardag (Sohlberg & Sohlberg, 2009:248). Konkret undersöker denna uppsats en 

kultur som antas vara konstruerad och betingad efter hur personer, inom kulturen och utanför, 

uppfattar den. En kultur kan också användas som lämpligt exempel av en mänsklig 

konstruktion som producerar handlingsmönster för individen att följa men som kan uppfattas 

som objektiva (Berger & Luckmann, 1966). För att använda uppsatsens ämnesområde så är 

ravekulturen inte naturligt given, den är i allra högsta grad skapad av individerna som lever i 

den och av det som projiceras på den. 

För att erhålla kunskap om en konstruerad verklighet undersöks perspektiv inifrån och utifrån 

ravekulturen. Intervjuformen blir ett verktyg för att belysa personers erfarenheter och 

upplevelser av det aktuella fenomenet. Intervjusituationen är dock inte enbart beroende av den 

intervjuade individen, utan även intervjuaren blir medskapare av kunskapen, som enligt denna 

tradition konstrueras i den specifika intervjusituationen. Intervjumaterialet påverkas såväl av 

interaktionen i intervjun som av personernas förförståelse och kunskap om ämnet. Kunskapen 

behandlas inte som faktisk objektiv kunskap, istället lyfter vi genom intervjun fram 

intervjudeltagarnas erfarenheter av den konstruerade verkligheten till uppsatsen (Kvale & 

Brinkmann, 2014:44-45). Intervjuerna blir ett verktyg för att erhålla kunskap om 

ravekulturen, en kultur som är socialt konstruerad och kunskapen förmedlas från ett antal 

nyckelaktörers subjektiva erfarenheter. 

Ställt mot en mer positivistisk hållning, som främst används vid kvantitativa metoder, strävar 

en sådan hållning efter en så liten påverkan som möjligt från forskaren för att producera en 

”obefläckad insamling” (Kvale & Brinkmann 2014:210). De studier som följer en 

positivistisk tradition försöker återge objektiva beskrivningar av verkligheten. Den stora 

skillnaden är att enligt den konstruktivistiska utgångspunkten är en kunskap som är opåverkad 

av forskaren inte eftersträvansvärd eftersom att det inte anses vara möjligt (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009:228). Ett argument för att anta denna kunskapstradition är att den går hand i 
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hand med Collins teori; en grupp konstruerar sin egna verklighet genom interaktionen och 

mötet. En verklighet som utövar tvång på individen genom att begränsa hens 

handlingsutrymme (Collins, 1981). 

Tidigare forskning 

Sedan ravets storhetstid under 1990-talet har det skrivits en del inom detta fält. Den tidigare 

forskningen har bland annat fokuserat på konceptuella frågor relaterat till rave, inkluderat 

identitet, alternativ livsstil, grupptillhörighet, hedonism, subkulturer, genusrelationer och 

användning av narkotika (Anderson & Kavanaugh, 2007). Det finns övergripande 

presentationer av ravefenomenet vilket beskriver ravekulturens kännetecken och narkotika, 

framförallt studier från 1990-talet (Sanders, 2006). Det blir en viktig grund att stå på för att 

sätta intervjudeltagarnas erfarenheter i relation till kulturen i stort. 

Aktuell svensk forskning på rave- och klubbkultur verkar vara begränsad, eller obefintlig5, 

närmast området är Sjö (2005), en studie som fokuserar på den svenska rave- och 

klubbkulturen. Identitetsskapande inom kulturen grundas på bland annat droger och dans, 

dessa blir markörer för individens distansering till det konventionella samhället, framförallt 

narkotikabruk som står i konflikt med Sveriges repressiva narkotikapolitik.  

Den hierarkiska strukturen inom en undergroundkultur kan förklaras genom individens 

sociala kapital, vilket avgörs av hur underground, eller icke-konventionell, och autentisk 

individen uppfattas av kulturens övriga medlemmar. Det sociala kapitalet kan översättas till 

hur individen markerar distans till det konventionella samhället (Thornton, 1995:3). Den 

kulturella raverelaterade forskningen beskriver ravekulturen som en signifikant kulturell 

ungdomsidentitet, och ibland, liktydig till en social rörelse eller alternativ livsstil (Anderson 

& Kavanaugh, 2007). Många kulturforskare hävdar att raves till stor del har sammanfogats 

med den samtida klubbkulturen (Malbon, 1999; Hill, 2002; Rief, 2009:1-2).  

                                                
5 Sökningar efter aktuella studier på rave som baseras i Sverige har gjorts digitalt och manuellt i Libris 

och i Centrum för alkohol- och narkotikaforsknings bibliotek (CAN) utan framgång. Exempel på använda 

sökord: rave, rejv, techno, house, klubb, klubbkultur, ecstasy, klubbdroger. 
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Studier kring ungdomar och unga vuxnas risktagande och njutning i relation till partydroger, 

kallat ravedroger i denna uppsats, visar att brukarnas diskurs står i direkt motsats till 

beslutsfattarna och experternas som förmedlas via media och statens institutioner (Hunt & 

Moloney, 2011). Den mediala framställningen av raveare som destruktiva missbrukare går att 

ifrågasätta eftersom denna bild inte är representativ för klubbesökare (Perrone, 2006:27). 

Genom användningen av kontemporära socio-kulturella teorier av risk förklaras hur unga 

vuxna konstruerar uppfattningen av risktagande. Genom en förhandlingsprocess av risker och 

njutning skapas klubbesökarnas föreställningar kring drogbruk. Uppfattningar om faror och 

njutning i relation till droger influeras av social inramning och gruppering. Partydroger, 

såsom ecstasy, används sällan utanför rave- och klubbkontext (Malbon, 1999:117), men 

drogen genomtränger även andra aspekter av klubbesökarnas liv, både inuti och utanför 

klubben, som formar deras identitet och påverkar relationer med andra människor (Perrone, 

2006:48). Även i Sverige är ecstasy framför allt en klubbrelaterad drog, trots dess popularitet 

verkar ha utmanats av andra preparat under 2000-talet (Sjö, 2005:37). Samtidigt finns 

motstridiga resultat som visar att klubbrelaterat narkotikabruk inte är helt normaliserat bland 

rave- och klubbesökare, och att en stor del av besökarna förknippar narkotikabruk med 

missbruk och rädslor för narkotikaberoende (Rief, 2009:121). 

Trots den demografiska kontextens inverkan på exempelvis val av droger och musikstil (Sjö, 

2005:34), har rave- och klubbkultur utvecklats till ett globalt fenomen med lokala 

säregenheter och uttryck. Internet har varit en bidragande orsak till att kulturen har kunnat 

frodas (Rief, 2009:2). De demografiska skillnaderna kan också medföra att i vissa städer är 

rave ett uttryck för HBTQ-communitys rättigheter, medan i andra städer kan det ses som ett 

uttryck för antikapitalism (Rief, 2009:3). Tidigare studier visar på att när ravekulturen 

besvaras med hårda tag från myndigheter, exempelvis genom skärpt lagstiftning kring 

allmänna sammankomster, resulterar det i att kulturen letar sig längre bort från det etablerade 

samhället. En dold narkotikakultur kan leda till ökat risktagande då auktoriteter inte tillkallas 

vid behov i rädsla för den stigmatisering som medföljer juridiska konsekvenser av 

narkotikabruk, samt minskat förtroende till statliga institutioner (Hier, 2002) 

Majoriteten av den internationella forskningen kring rave har främst varit centrerad kring 

Storbritannien och USA, där aspekter av rave- och klubbkultur genomsyrar populärkultur i 

allmänhet (Sanders, 2006). En stor del av forskningen fokuserar på intersektionella positioner 

och visar att det är företrädelsevis vita personer från medelklassen och män som besöker rave 

och brukar klubbrelaterade droger (Perrone, 2006:48; Hunt & Moloney, 2011:171).  
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Metod 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens metodologiska val, övervägningar som baseras på 

uppsatsens frågeställning och kunskapsteoretiska utgångspunkt. 

Intervjuerna 

Sammanlagt har fem expertintervjuer, som kan benämnas som semistrukturerade, genomförts 

med vad som har definierats som nyckelpersoner på den aktuella fältet. Samtliga intervjuerna 

har alla spelats in, med informanternas medgivande, för att sedan transkriberas.  

Den semistrukturerade karaktären vid intervjuerna har inneburit att ett antal teman som ska 

beröras i intervjun har definierats. Det finns dock stora möjligheter att låta intervjun följa sin 

egna naturliga gång, den är inte bunden till intervjuguiden på samma sätt som en mer 

strukturerad och standardiserad intervjuform med färdigformulerade frågor och 

svarsalternativ. Intervjun påminner mer om ett samtal än en typisk intervjusituation där 

intervjuaren ställer frågor som intervjudeltagaren besvarar (Kvale & Brinkmann, 2014:129). 

Detta återspeglas i intervjuguiden som liknar en minneslista med teman som ska beröras 

under intervjusituationen. De teman som formulerats har sin grund i tidigare forskning och 

uppsatsens teoretiska resonemang. Följande är en lista av intervjuguidens teman; Introduktion 

av intervjudeltagare och relation till rave, frågor om rave och dess utveckling, frågor om 

besökarna, narkotika samt egen relation till narkotika, samhällets bild, raverelaterade 

evenemang på krog- och nattklubbsverksamheter. Slutligen lades temat; sociala regler och 

hierarki till i intervjuguiden efter två genomförda intervjuer, detta tema berördes dock ändå i 

de första intervjuerna. Eftersom intervjudeltagarna har skilda perspektiv och olika ingångar 

till rave, antas en striktare intervjuform svårare att tillämpa. Intervjuer som saknar fast 

struktur medför replikeringsproblematik, vilket skulle kunna tänkas påverka uppsatsen 

reliabilitet (Ibid.:214). Utifrån uppsatsens mer konstruktivistiska utgångspunkt upplevs dock 

inte den öppna strukturen som problematisk. Den kunskap som produceras är beroende av det 

specifika mötet mellan intervjuare och deltagare, en kunskap som påverkas av de inblandade 

personers förförståelse och av den aktuella interaktionerna personerna emellan (Kvale & 

Brinkmann, 2014:44-45; Sohlberg & Sohlberg, 2009:228).  
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Intervjudeltagarens subjektiva perspektiv av rave lyfts fram, intervjun belyser individens 

upplevelser och erfarenheter av det fält som studeras (Ahrne & Svensson, 2015:34-35). Målet 

är att skapa meningsbärande teman som representerar det studerade fenomenet (Kvale & 

Brinkmann, 2014:123). 

Informanterna har intervjuats utifrån deras särskilda expertis inom detta fält, samtliga har 

definierats som experter ur sin nyckelaktörskategori på grund av deras erfarenheter. Dessa 

nyckelaktörer är en Polis, en ravearrangör, DJ- och Artist-duo som senare i texten enbart 

kommer att kallas Artist, en Erfaren raveare med lång erfarenhet inom fältet och en 

Nykomling. Därför har vi också valt att kalla intervjutypen för expertintervjuer. Alla av 

intervjudeltagarna har specifika erfarenheter. Genom att lyfta fram olika expertperspektiv ges 

det en möjlighet att skapa översikt över ett studerat fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 

2009:177). Expertintervjun kräver inte lika många intervjuer som andra former av intervjuer 

då intervjuerna blir väldigt informationsrika i och med deltagarnas erfarenheter. Uppsatsen 

strävar dessutom inte efter att skapa en bred och generell kunskap utan det eftersträvas istället 

en djupare förståelse, vilket möjligtvis kan uppnås genom få djupare och informativa 

intervjuer. 

Fem intervjuer har genomförts där personerna intervjuats enskilt, med undantaget för 

DJ/artist-intervjun där en duo intervjuats tillsammans. Denna intervju var av en mer öppnare 

karaktär än de övriga intervjuerna, då det efter presentation av uppsatsens syfte direkt startade 

en diskussion mellan deltagarna, vilket resulterade i väldigt få frågor behövde ställas under 

intervjun och intervjuarna fungerade mer som diskussionsdeltagare. Intervjuguidens teman 

innefattades ändå av den fritt löpande diskussion utan någon större intervenering från 

intervjuarna. De övriga intervjuerna berörde intervjuguidens teman utan förbestämd ordning 

eller standardisering. Båda uppsatsförfattarna har närvarat vid samtliga intervjuer och 

intervjuernas längd har varit ungefär 75 minuter. Tid och plats för intervjuerna har anpassats 

och bestämts efter deltagarnas önskemål. Polisen intervjuades på sin arbetsplats, båda 

ravebesökaren i sina hem medan Artisterna och Arrangören intervjuats på café respektive 

restaurang med avskilda bås.  

Observation var i planeringen av uppsatsen en möjlig alternativ metod, att undersöka 

fenomenet rave genom observationer på det aktuella fältet. Observationer kan förmedla bilder 

av interaktionen på fältet (Ahrne & Svensson, 2015:94). Detta alternativ valdes bort på grund 

av bristande tillgång till fältet, att det är tveksamhet om vad det skulle kunde bidra med samt 

av etiska skäl. Att erhålla tillträde till ett rave kan innebär problem eftersom dessa oftast är 
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stängda, oannonserade och kräver inbjudan. Dels kunde kvalitén på observationsmaterialet 

ifrågasättas. Frågan är vad observationen skulle kunna producera för kunskaps som vi inte får 

tillgång till genom intervju. Observationen medför etiska dilemman eftersom det rör sig om 

stängda och eventuellt olagliga evenemang där besökarna inte förväntar sig att bli 

observerade.  

En kvantitativ metod hade varit att föredra för att exempelvis kunna beskriva hur utbrett 

fenomenet rave är idag. En kvantitativ studie hade exempelvis kunna sträva efter 

ravekulturens faktiska och inte upplevda utveckling och omfattning (Bryman, 2011:41). En 

kvantitativ metod har för uppsatsen inte varit en möjlighet eftersom inga relevanta 

kvantitativa datamaterial har funnits att tillgå och egen datainsamling har heller inte legat 

innanför ramen för vad som är möjligt. Intervjun och den kvalitativa analysen har uppfattats 

som en lämplig metod som ingång till detta område samt lämplig utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

Urval 

Urvalsförfarandet har skett enligt ett målinriktat urval (Bryman, 2011:392). Genom att 

intervjua individer med viktiga positioner och erfarenheter av rave får vi åtkomst till deras 

upplevelser och perspektiv. Typen av urval kan också kallas teoretisk samplingsmetod där det 

finns ett samspel mellan teori och urval (Ibid.:434). Urvalskategorier formuleras utifrån 

teoretiska perspektiv och vi strävar efter teoretisk mättnad i varje kategori. Urvalsprocessen 

och metodinsamlingen fortgår tills de teoretiska kategorierna uppnås. I praktiken har detta 

inneburit att materialinsamlingen fortsatt samtidigt som analysen påbörjats. Efter att de initialt 

inplanerade intervjuerna hade genomförts upptäcktes i våra data ytterligare en teoretisk 

kategori; sociala regler. Därför bokades en till intervju in med ytterligare en ravebesökare. 

Någon som besökt raves men inte hade lika lång erfarenhet som den Erfarne och därför kunde 

uppmärksamma de sociala förhållningssätten utifrån ett annat perspektiv. 

De kategorier som har identifierats är Polis, Arrangör, DJ/Artist, en Erfaren ravebesökare och 

en Nykomling. De har olika ingångar till området och tillsammans ska deras olika erfarenheter 

utgöra en beskrivning av dagens ravekultur i Stockholm. Det har därför varit nödvändigt att 

vara selektiv i urvalsprocessen, exempelvis skulle den intervjuade Polisen ha stor och aktuell 

erfarenhet av rave. På liknande sätt skulle den Erfarne ravebesökaren som intervjuades inneha 
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en egen och lång erfarenhet av rave, någon med god kännedom om de sociala regler och 

denna kulturs eventuella narkotikabruk. 

Upprättandet av kontakt med uppsatsens informanter har skiljt sig från situation till situation. 

Processen att etablera kontakt med intervjudeltagarna innebar en större kraftansträngning än 

förväntat, då intervjudeltagarna var tvungna att uppfylla vissa kriterier blev det också svårare 

att hitta lämpliga kandidater. Att överhuvudtaget få kontakt med polisen visade sig vara 

problematiskt i och med polisens omorganisering har ungdomssektionen, även kallad 

ravekommissionen, lagts ner. Numera samlas all kontakt till polisen via samma mailadress 

och telefonnummer. Vårt första steg blev ett besök på en lokal polisstation, där vi informerade 

om projektet och fick lämna kontaktinformation för att sedan invänta svar. Detta besök 

förblev efter några veckor ofruktbart. Nästa steg blev att genom mailadresser förmedlade av 

vår handledare skicka ut ett antal förfrågningar om att delta i en intervju. Slutligen fick vi 

kontakt med en polis som både hade den erfarenhet som eftersöktes och var villig att delta. 

Kontakt med övriga deltagare har upprättats genom att skicka ut förfrågan i egna privata 

sociala nätverk, som lett till relevanta intervjupersoner. De personer som blivit tillfrågade i 

detta led har alla medverkat. Det är viktigt att skilja denna process från ett rent 

bekvämlighetsurval, ett sådant urval skulle innebära att vem som helst i ens närhet intervjuas 

(Ibid.:194). Trots att vi tillfrågat egna kontakter i vår närhet har det funnits tydliga kriterier för 

informanterna, samt att det är personer som vi inte innehar någon social kontakt med då vi 

ville försöka undvika att intervjuerna färgas av en vänskapsrelation.  

Urvalet har en ojämn balans i könsfördelningen, det finns också mönster i andra 

intersektionella positioner som att intervjupersonerna befinner sig i med bakgrund i liknande 

socialgrupp, liknande ålder och samma etnicitet. Det är värt att nämna trots att denna 

diskussion inte fortsätter i analysen. Detta urval är som tidigare påpekat inte representativt för 

någon grupp. Det går att tänka att det finns många fler perspektiv och åsikter, och andra 

erfarenheter skulle stått i fokus urvalet hade en jämnare fördelning. Män har visats 

överrepresenterade i bland annat bruk av klubbdroger, fokus läggs ofta på kvantitativa 

skillnader mellan män och kvinnors narkotikabruk och sällan kvalitativa skillnader (Hunt & 

Moloney, 2011:171). Detta är något som vi heller inte når med en snedfördelning bland 

intervjudeltagare. Samtidigt går det att föreställa sig att rave är en arena som domineras av 

just vita män i yngre åldersgrupper, något som bekräftats av intervjudeltagarna. 
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Etik 

Som i alla vetenskapliga studier krävs det att etiska aspekter övervägs inför ett uppsatsarbete, 

detta för att allmänheten ska hysa tilltro till forskaren, men också till forskning överlag. 

Vetenskapsrådet har presenterat ett antal etiska riktlinjer som all samhällsvetenskaplig 

forskning bör förhålla sig till. Först och främst måste intervjudeltagare som deltar i en studie 

informeras om förutsättningar för deras deltagande, det är helt frivilligt och de har möjlighet 

att avsluta sin medverkan utan att utsättas för någon press. Intervjudeltagarnas medgivande 

måste vara baserat på riktig information om det aktuella arbetet, de måste veta studiens syfte 

och hur informationen ska användas. Informanter måste kunna garanteras anonymitet i 

materialet, en uppsats kan inte presentera information som gör det möjligt att identifiera 

någon av deltagarna. Detta innefattar en hantering av intervjumaterialet som gör att obehöriga 

inte kan få tillgång till det. Slutligen krävs det att det insamlade materialet används till det 

forskningsändamål vilket det innan syftat till, den får på inga villkor användas i kommersiella 

eller andra syften än för uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2014:105). 

Utöver dessa riktlinjer är det viktigt att forskaren behandlar individer, och den information de 

förmedlat, på ett sätt som minimerar skada för dessa individer. 

Alla informanter i denna studie har delgivits uppsatsens syfte vid första kontakten, det har 

lyfts att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att dra sig ur eller ändra uttalanden även 

efter intervjuns genomförande. Detta har även upprepats i början och slutet av 

intervjutillfällena. Deltagarna har informerats om att de kommer vara anonyma i materialet, 

till den grad att de inte kommer presenteras med fiktiva namn utan exempelvis Arrangör eller 

Nykomlingen. Intervjuerna är inspelade med en mobiltelefon, för att sedan överföras till dator 

där endast uppsatsens författare har haft tillgång till dem. Efter uppsatsens examination är 

avslutad kommer inspelningarna och transkriberingarna att raderas. Alla informanter som 

medverkat i uppsatsen har givit sitt samtycke och informerats om förutsättningar för 

deltagande, samt enligt egna uttalanden inte uppfattat intervjuerna som problematiska.  

Urvalsprocessen har gjort att personerna som förmedlat kontakt eventuellt kan identifiera 

personerna i uppsatsen. Detta problem är svårt att komma runt, de förmedlande kontakterna 

har ombetts visa hänsyn till denna problematik. Etiska frågor är alltid en avvägning mellan 

eventuell skada och nytta som studien i form av kunskap producerar. Utan att förminska de 

etiska kraven uppfattas inte intervjuernas berättelser som speciellt känsliga, vilket framhävts 

av informanterna själva. 
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Vetenskaplig kvalitet 

Den kvalitativa ansatsen med intervju som metodinsamling och med en konstruktivistisk 

grundsyn kvalitetstestas lämpligare med annat än reliabilitet och validitet. Som tidigare 

nämnts gör intervjuns öppna struktur det svårt att replikera studien, men utifrån det 

konstruktivistiska synsättet är hela uppsatsen påverkad av uppsatsförfattarna. Det är något 

som gäller redan från valet att studera rave, till hur vi tolkar materialet. Det skulle kunna 

innebära svag validitet för en studie, eftersom validitet är ett begrepp som mäter giltigheten i 

en studies slutsatser (Sohlberg & Sohlberg, 2009:91).  

Istället går det att diskutera uppsatsens kvalitet i förhållande till begreppen transparens och 

reflexivitet. Transparens är textens öppenhet. I en studie som är svår att replikera och 

diskutera valida slutsatser blir det viktigt att vara öppen med framför allt studiens 

metodologiska val. Läsaren ska i texten ledas från material till slutsats. I texten måste alla 

metodologiska val förklaras från urvalsprocessen till det faktiska tillvägagångssättet (Bryman, 

2011:370), något som förhoppningsvis kan ses i den utförliga beskrivningen av 

urvalsförfarandet. Det leder vidare till reflexivitet, det måste finnas reflexiva processer kring 

alla metodologiska val. Det är viktigt att problematisera och motivera de val som har gjorts 

och visa medvetenhet för vilka brister som medföljer de val som gjorts. Det är också viktigt 

att texten inte gör anspråk på att dra slutsatser som inte lämpar sig efter metoden, att inte 

förlyfta sig och exempelvis generalisera resultat från en studie med liknande metodologiska 

val som för denna uppsats (Kvale & Brinkmann, 2014:292; Ahrne & Svensson, 2015:25).  

Det har varit viktigt i uppsatsarbetet att tydligt beskriva hela arbetets tillvägagångssätt, hur 

kontakt har etablerats med intervjupersoner och hur vi resonerat kring de val som ställts upp 

för att på så sätt hålla en så hög transparens som möjligt, och visa på reflexivitet vid stora och 

små metodologiska val. Arbetet med uppsatsen har i högsta grad varit färgad av dess 

författare, av den förståelse som färgar val och tolkning av texten, därför är det också relevant 

att ta upp författarnas förförståelse av ravekulturen.  

Förförståelse 

Förförståelsen är erfarenheter och uppfattningar som uppsatsens författare går in med i den 

uppsatsskrivande processen med vilken kommer att påverka datainsamling såväl som 

författandet och de tolkningar som gjorts (Kvale & Brinkmann, 2014:122). Trots att det 

tidigare i texten påpekats att detta enligt kunskapstraditionen både är tillåtet och oundvikligt 
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(Kvale & Brinkmann, 2014:71), är det viktigt att lyfta fram våra erfarenheter för att inte ta 

dessa för givet och för att skapa förståelse hos läsaren.  

Uppsatsförfattarna har olika ingångar till ämnet rave och ravekulturen men båda har 

erfarenheter av området sedan innan studien. En av författarna har tidigare arbetat på 

nattklubbar med fokus på techno- och housemusik, en arena som delar attribut och 

nyckelaktörer med illegala ravefester. Den andra författarens ingång är genom musiken, både 

som producent och konsument av techno- och housemusik. Båda två av uppsatsens författare 

har också egna erfarenheter som ravebesökare och det är möjligt att dessa erfarenheter gör att 

viktiga delar i ravekulturen tas för givet medan andra uppmärksammas. Därför har en stadig 

grund i teori varit viktig inför, under och efter intervjuerna så att vi lyfter fram aspekter ur 

deltagarnas berättelser genom teori och inte genom egna erfarenheter. Vår förförståelse kan 

även ses som grunden till varför denna kultur valdes att studeras. Vår tidigare erfarenheter 

inom området har också varit en väg in i en kultur som beskrivs som underground, ett fält som 

kan vara svårt att få tillträde till. 

Kodning och analys 

De inspelade intervjuerna har transkriberats och renskrivits, för att sedan skrivas ut och lästs 

igenom för att skapa en överblick av materialet. Eftersom uppsatsen består av endast fem 

intervjuer, men med viss komplexitet beroende på de olika aktörernas synvinklar och 

förhållningssätt till ravekulturen, har intervjuerna först analyserats enskilt. Utifrån varje 

enskild intervju har det fastställts meningsenheter som har uttryckts av intervjupersonerna. 

Den meningsbärande kategoriseringen från de centrala aktörerna har tjänat två primära syften; 

kategoriseringen strukturerade de tematiska intervjuerna och har reducerat det empiriska 

materialet efter uppsatsens specifika syfte. Genom separat oberoende kategorisering från 

uppsatsens två olika författare har det varit möjligt att till viss mån kontrollera tolkningar 

genom jämförande av individuella tolkningar. Kodningen där teman lyfts fram ses som ett 

samspel mellan teori och empiri.  

Den empiriska tolkningen kan ses som inspirerad av grounded theory, ett paradigm som låter 

empirin tala genom att lyfta fram de mest framträdande teman från intervjutranskriberingar 

och hitta gemensamma nämnare mellan intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2015:227; Kvale & 

Brinkmann, 2014:241). I genomläsningen av transkriberingarna, vilket utförts av båda 

uppsatsförfattarna oberoende av varandra, har teman som vi uppmärksammat markerats. Vi 
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har sedan jämfört de teman och citat vi markerat enskilt, de som liknat varandra har lyftas 

fram till analysen. Denna process kan dock inte helt kallas för grounded theory eftersom det 

teoretiska resonemanget hela tiden funnits med under både intervjuernas genomförande och 

genomläsning. Teman har formulerats utifrån kontaktpunkter mellan varje intervju, och 

mellan intervjuer och det teoretiska resonemanget. Teman har formulerats utifrån både teori 

och empiri. 

Analysprocessen har varit vad Kvale & Brinkmann kallat för meningskoncentrering, genom 

att använda en meningskoncentrering kan man analysera komplexa och omfattande intervjuer 

genom att söka efter meningsbärande kategorier för att utveckla dess huvudteman (Kvale & 

Brinkmann, 2014:247). Meningskoncentrering bygger normalt på att man reducerar 

intervjupersonernas yttrande till korta formuleringar, citat som är bärande för de teman som 

utifrån empirin och teorin ansetts vara relevanta lyfts fram och diskuteras i texten. Det sista 

steget i analysen har varit att knyta samma hela intervjuns centrala teman till en deskriptiv 

framställning. 

Analysen av intervjuerna om ravekulturen belyser meningskoncentrering som en form av 

kategorisering baserad på utskrivna intervjuer. De utformade kategorierna har varit relativt 

okomplicerade att applicera på de teoretiska utgångspunkterna eftersom att materialet 

resonerat väl tillsammans med uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Intervjuerna har också 

påmint om varandra i den bemärkelsen att de intervjuade har beskrivit liknande synvinklar 

och observationer, vilket gjort analysprocessen enkel.  

Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras meningsbärande intervjucitat vilka används för att underbygga de 

teoretiska resonemang som kommer att föras. Materialet kopplas samman med de teoretiska 

resonemangen som tidigare presenterats för att förklara ravekulturens utveckling. 

Inledningsvis ges en beskrivning över kulturens utveckling de senaste åren, vidare diskuteras 

kulturens innehåll och om det är möjligt att betrakta rave som en rituell process. 
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Rave i samtiden 

För att diskutera Stockholms ravekultur är en rimlig utgångspunkt att försöka fastställa 

huruvida kulturen överhuvudtaget existerar idag. Detta är en fråga som har diskuterats i 

samtliga intervjuer och utifrån detta materiel är det relativt okomplicerat att presentera en 

samlad bild över kulturens nuvarande tillstånd. Skillnader i intervjupersonernas uppfattningar 

och perspektiv kan vara beroende av deras olika ingångar och positioner. Den ravebesökare vi 

valt att kalla den Erfarne besökaren redogör för sin uppfattning om vad som hänt i Stockholm 

under de senaste åren: 

Ja det har blivit fett mycket större i Stockholm. Fett mycket mer open airs i alla fall på sommaren har 

blivit apmycket mer. Ehm […]Det har väl blivit lite coolt med, jag har tänkt, det finns ju en 

internationell, eller typ amerikansk, mainstream-fluga med ecstasy, eller molly [MDMA] typ. Det är 

fett mycket låttexter som handlar om det, det har jag lagt märke till förut, och typ den här, ganska 

unga nya generationen, typ 20-åringar. Det verkar som att, eller fan jag vet inte, jag var också 20, 

men det känns som att det glidit ner mycket i åldrarna. 

Den Erfarne ravearens citat beskriver en utveckling där rave- och open air-fester blivit allt 

mer populärt, med fler evenemang och en publik som verkar blivit allt yngre. Den narkotika 

som konsumeras på festerna beskrivs ha blivit allt mer vanlig genom en populärkultur trend; 

det är populärt att bruka raverelaterade droger såsom ecstasy, vilket är något som bekräftas av 

samtliga intervjudeltagare som är aktiva inom scenen. Arrangören diskuterar en 

kommersialisering kring musikgenrerna i samband med raves ökade popularitet: 

I och med att det är på något sätt nu, är liksom så trendigt och utbrett med en raveprofil på 

etablerade klubbar, känns rave kulturen ganska typ, att den, ehm. nä men det känns som att det, 

flyttar in lite i finrummen [diskuterar stockholmsklubbar med house- och technoprofil] det har hållit 

på länge men det känns verkligen som att det är folkligt numera med rave typ. och att gå på utefester 

och hela den grejen är liksom börjar mer och mer bli mer en folklig aktivitet och det känns som att i 

och med det så […] men det är helt klart en revival, jag har inte arrangerat [fester] så länge så att 

jag kan tala för det kanske, men det har ju funnits hela tiden funnits sedan 90-talet, helt klart en 

nergång vid mitten på 00-talet eller kanske hela 00-talet, kanske 2008, har det liksom, känts för mig, 

när jag började gå, att det var uppgången det kanske är mitt perspektiv. när jag klev in och började 

uppleva det 2008 känns som att det har hänt mycket från då till nu. 

Utan att tala om en kausalitet verkar ravekulturens ökade popularitet gå parallellt med techno- 

och housemusikens popularitet. Denna kultur som tidigare betraktats som en 

undergroundkultur (Sanders, 2006:2), beskrivs enligt arrangören som en folklig aktivitet samt 

att i den erfarnes citat beskriver raverelaterade droger som mainstream.  
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Den intervjuade polisen som arbetar för narkotikafria rave och jämfört med övriga 

intervjudeltagare har många fler års av erfarenhet kring kulturen bekräftar bilden av en 

växande kultur:  

Ravekulturen är större än någonsin, av den enkla orsaken att det anordnas fler fester idag än vad det 

gjorde tidigare, det är fler människor som har som besöker de här festerna än tidigare, det finns 

flera. Hela integrationen av sociala medier har gjort att spridningen av kulturen är enorm, ehm. Det 

är rätt vanligt att svenska åker utomlands och går på ravefester i Holland, Belgien, Tyskland, 

Portugal. You name it. 

Polisen menar att den utveckling hen ser i Sverige går i takt med ett ökat intresse för kulturen 

utomlands. I vidare diskussion hävdar hen att ravebesökare i flera år har åkt utomlands för att 

besöka raveliknande festivaler. Det skulle kunna gå att tänka sig att det funnits en ravekultur 

med aktiva medlemmar i Sverige, vars festande har pågått utanför Sveriges gränser men att 

denna kultur håller på att leta sig tillbaka. I flera av de andra intervjuerna har 

intervjudeltagarna blickat mot en levande ravekultur i andra europeiska länder. Ett exempel är 

technoklubben Berghain i Berlin som nästan beskrivs som rave- och klubbkulturens Mecka, 

vilka samtliga informanter inom kulturen har besökt. Det råder nästintill konsensus bland 

samtliga intervjudeltagare om en ravekultur som är levande och större än någonsin. 

Ravedroger 

Ravedroger har redan berörts i tidigare citat och de droger som brukas på rave är ett 

återkommande tema. Det är svårt att diskutera rave utan att beröra dess koppling till 

narkotika. Att en typ av narkotika kallas för mainstream kan eventuellt säga mer om 

intervjudeltagarnas syn på narkotika än om själva ravekulturen. Det råder delad uppfattning 

mellan intervjudeltagarna inom ravekulturen och polisen över vilka som är de ravetypiska 

drogerna. Polisen menar att de narkotikabeslag som hen gjort på rave till största del består av 

cannabis, där andelen cannabis återspeglar polisens beslag i samhället i stort: 

Jag skulle tippa på att 95 procent av de beslag jag gjort på ravefester är cannabis, eller säg 90 

procent, resterande 10 procent delar de andra preparaten. De kommer i den fallande ordningen: 

amfetamin, ecstasy, MDMA, olika typer av bensotabletter, kokain. […] Så att, i samhället i stort 

skulle jag säga, ja. Cannabis står för 90 procent av allt, de drogerna är till 90 procent cannabis. 

Ehm. Det speglar även de här ravefesterna. 

Polisen lyfter fram en mängd olika preparat som beslagtagits, där den svenska ravekulturen 

liknar den internationella scenen med många olika typer av substanser (Sanders, 2006:5-6). I 
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de övriga intervjuerna framhävs ecstasy som den mest typiska drogen för rave, vilket kan bero 

på den ravegenre de befinner sig i då olika musikstilar kopplas till olika preparat (Sjö, 

2005:33). Det kan samtidigt vara den drog som framhävs som mest ravetypisk eftersom 

ecstasy oftast tas i dansgolvssammanhang, med en påverkan som lämpar sig för en individ 

som vill hålla sig pigg och kunna dansa hela nätter (Malbon, 1999:117; Sanders, 2006:6-7). 

Samtidigt måste det framhållas att övriga intervjudeltagare också lyfter fram andra former av 

droger såsom cannabis, men med tanke på ecstasyns särställning inom kulturen och att 

intervjudeltagarna lyfter ecstasyn som den primära drogen lägger vi särskild vikt vid denna. 

Arrangören är en av de som framhåller ecstasyns betydelse och att dess påverkan är enkel att 

upptäcka på publiken:  

Det är framförallt MDMA och ecstasy, Det är en ganska tydlig drog eftersom att det blir ganska 

tydligt vilka som har tagit det och hur, det finns tydliga liksom, fysiska funktioner, man får stora 

pupiller, man blir varm, tuggar med käkarna och ganska öppen och uppsluppen, man kan se på folk 

ganska enkelt. 

Ecstasy är en drog som är svår att bruka utanför ett kontext där narkotikabruk inte är en 

accepterad handling. På de reglerade klubbverksamheterna i Sverige innebär narkotikabruk ett 

risktagande för individen eftersom polis och väktares närvaro är ett kriterium för alkohol- och 

danstillstånd. Individer som är påverkade av narkotika som ger tydliga fysiska kännetecken 

riskerar att gripas och lagföras för narkotikabrott. Detta kan skapa en klyfta mellan rave- och 

etablerade klubbmiljön. De intervjuade artisterna belyser ravekulturens förhållande till 

ecstasy på följande sätt:  

A2: Så är det alltid inom ravekulturen, framförallt musiken. Alltså drogerna är inget man hymlar 

med. Det finns väldigt mycket musikproducenter där det är det enda de tänker på, främst när det 

kommer till techno som gör 10-15 minuter långa låtar med liksom där alla attribut bara är skapade 

för att kittla sinnena. Det är ju inget. Jag tror inte det är något som någon hymlar med […]A1: ja 

men kolla på smileygubben, den är ju överallt. A2: Nä, jag vet jättemånga låtar som har[ecstasy-

anspelande låt]titlar. 

Den koppling som kulturen har till ecstasy och narkotika återspeglas genom tydliga attribut 

som exempelvis låttitlar och ecstasyns symboliska roll för kulturen, både under dess 

storhetstid och idag. Samtidigt återseglas koppling till narkotika genom narkotikapåverkade 

dansgolv. Det går att tala om ett narkotikaliberalt synsätt inom kulturen när en drog som 

ecstasy kan beskrivas som mainstream, ett synsätt som förmodligen inte återspeglas i varken 

Sveriges narkotikapolitik eller hos allmänheten (Eliasson, 2016).  
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Kollektivt fokus 

Efter kodningen av intervjuerna framträdde ett tydligt tema; ravets kollektiva fokus. Vilket är 

ett fokus som binder samman ravebesökarna till ett kollektiv och bär upp hela ravekulturen. I 

flera intervjuer har stämningen som uppstår under ett rave framställts som en primär aspekt 

för kulturen. Detta fokus kan översättas till Durkheims begrepp collective effervescense 

(1995), och Collins begrepp; emotionell energi (1981). Den Erfarne ravebesökaren försöker 

sätta ord på vad som utmärker ett rave och låter närmast som en citering av uppsatsens teori: 

Det är abstrakt men fett självklart. Det är svårt att skriva om men en lätt sak att förstå liksom. Det är 

samma stämning som alla andra stämningar, runt fikabordet […]Det är för att det är, måste vara, 

alltså det säger sig självt att det är najs, bra stämningen, men det måste också vara bra stämning för 

att delta i det. Den typ lilla resan som jag vill göra kan jag absolut inte göra om det är dålig 

stämning liksom. Det är som ett sorts kollektivt fokus. 

Ravet upprättar ett kollektivt fokus, vilket är centralt för att uppnå en önskvärd atmosfär och är 

en förutsättning för ravets specifika stämning. Fokuseringen binder ravedeltagarna samman 

till ett kollektiv genom de emotioner som etableras under ravet. Dessa samlade emotioner, 

som vi väljer att kalla fokus, är beroende av musiken och dansen. Genom dansen låter 

ravedeltagaren hänföras och koncentrerar sitt fokus till den kollektiva upplevelsen, och 

kopplar bort världen utanför. Deltagaren riktar sin fullständiga uppmärksamhet mot den 

kollektiva handlingen och den atmosfären som infinner sig sätter kollektivet i centrum. 

Fokuseringen lämnar inget utrymme för individen att försöka framhäva sig själv. 

Självbekräftande beteenden, som i andra sociala sammanhang kan vara accepterade eller till 

och med uppmuntras, är inte önskvärda. När Ravearrangören diskuterar önskvärda beteende 

på ravefester framhävs dansen och musiken som grunden till den ravespecifika stämningen. 

Denna form av stämning exkluderar personer som söker andra former av socialisering och 

anses inte som legitima anledningar till att besöka ett rave: 

Man tar inte lika stor plats på en sån här klubb det känns som att man liksom folk som är bullriga 

och vill ta skitstor plats inte passar in riktigt, på samma sätt […] Men det känns också som att 

ravekulturen passar inte alla. Vill man ta väldigt stor plats är det inte rätt scen att vara på, dels för 

att det finns en jämlikhetstanke. Det finns inte det utrymme för någon att hålla låda. Det beror lite på 

lokalen och arrangemanget också om det är ett fokuserat dansgolv och lokalen består mycket av ett 

dansgolv liksom, ja men dansgolvet tar all plats, all fokus. 

De beteenden som anses vara lämpligt för rave är de som förstärker den kollektiva 

upplevelsen. Individer som vill ta individuell plats hämmar det gemensamma medvetande 

som gruppen strävar efter att upprätta. Individens handlande drar ner den kollektiva 
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fokusering, vilket är något som inte uppskattas av ravets fokuserande deltagare eftersom det 

minskar den emotionella energi som ett rave försöker frambringa. Det går utan problem att 

översätta kollektiva fokus till emotionell energi. Den emotionella energin upprättas genom den 

kollektiva interaktionen, vilket är den dragningskraften som lockar deltagare till ett rave. Den 

emotionella energin kan beskrivas som ett klister som binder samman en grupp, emotionerna 

sammanbinder enskilda möten och bildar interaktionskedjor och upprättar en kultur (Collins, 

1981). Det kollektiva fokus som uppstår i samband med ett rave kan också kallas för collective 

effervescense, en kollektiv hänförande känsla som skapas under den religiösa ritualen 

(Durkheim, 1995:218-220). Utan dessa möten är inte religionen överhuvudtaget möjlig 

eftersom ritualen upprättar den energi som i sin tur upprätthåller tron, liknande Collins 

interaktionskedjor. Durkheim menar att när en grupp individer samlas och inleder en ritual 

skapas det som en elektricitet mellan deltagarna genom individernas närhet till varandra. Det 

skapas en upprymdhet som förstärks då energin resonerar mellan deltagarna i den kollektivt 

handlingen (Ibid.:218-220).  

Rave kan ses som ritual där individer med gemensamma intressen möts och bildar genom 

dans och rörelser ett kollektivt handlande där interaktionen stänger ute intryck från den 

utomstående världen. Dansgolvets fokus förstärks för varje timma som individer spenderar i 

det kollektiva handlandet. Enligt dessa resonemang är den energi eller fokus som skapas 

bärande för hela kulturen. Ravedeltagarna vill maximera sin entusiastiska energi och den 

energi som ritualen skapar gör att deltagarna kommer dras till rave i framtiden. En 

interaktionskedja har bildats vilken utgör hela ravekulturens existens. Rave strävar efter att 

skapa euforiska och entusiastiska känslor, vilket maximerar upplevelsen för deltagaren på 

samma sätt som den religiösa ritualen (Rief, 2009:81). Summan av de kollektiva emotionerna 

är större än delarna. Ett rave har möjligheten att uppbringa en energi som inte kan skapas av 

den enskilda individen eftersom att det kollektiva emotionerna ökar i styrka när den ekar 

mellan ritualens deltagare. 

Att använda ett resonemang där interaktion krävs för att upprätthålla kultur, kan tyckas mer 

relevant om man tar hänsyn till att ravekulturen endast existerar under själva ravefesten. Efter 

helgens och festandets slut återvänder ravebesökaren till sitt konventionella liv (Sanders, 

2006:3). Denna kultur är i allra högsta grad bunden till interaktion inom ravets rumsliga 

närvaro. 
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Det kollektiva fokusets förstärkare 

Efter att tidigare konstaterat ecstasyns särställning inom ravekulturen i Stockholm går det att 

betrakta drogen utifrån dess inverkan ett raves kollektiva fokus. Synen på ravebesökarnas 

narkotikabruk är beroende på vilken effekt drogerna har i uppbringandet av emotionell energi, 

samt om narkotikabruk används som ett medel för emotionell energi eller om ruset är ett 

självändamål. Arrangören lyfter just narkotikans effekter på den kollektiva fokuseringen: 

Det kan vara liknande musik men den kan skilja sig ganska mycket eftersom att det är olika 

atmosfärer. Som, atmosfären är liksom helt beroende av rummet, ehm, och liksom ja men lokalen och 

hela känslan, och om folk tar narkotika så förändras atmosfären. Alla behöver inte ta det [droger] 

men om en del gör det och det är liksom väldigt, det blir en helt annan atmosfär. Då blir själva 

musiken och DJn, ja men en bra DJ lyssnar på rummet, tittar på rummet och spelar sin musik.   

Den speciella stämningen påverkas av besökarnas eventuella narkotikabruk, ett samspel 

mellan musiken och dansgolvet som producerar stämningen vilken i sin tur influeras av 

deltagarnas narkotikarus. Som tidigare konstaterat är den kollektiva fokuseringen av stor 

betydelse för ravekulturen. Genom det föregående citatet är det möjligt att argumentera för 

narkotikans roll i konstruerandet av denna stämning. Effekterna av narkotikarus påverkar hela 

den kollektiva upplevelsen på ett sätt som inte innebär att alla deltagare på dansgolvet eller 

ravet själva måste bruka narkotika. Det är möjligt för bara ett fåtal påverkade individer att 

påverka hela gruppen och stämningen. Artisterna diskuterar på liknande sätt som Arrangören: 

Det tänker jag på när jag själv är ute å dansar och inte är hög liksom, vilket är rätt ofta. Och bara, 

de är ju väldigt mycket roligare att dansa på ett dansgolv där det har spridits såhär. De är någon typ 

av odefinierad känsla som bara sprider sig över rummet när det finns den här procenten med höga 

människor. 

Den Erfarne ravebesökaren hävdar att drogerna har satt sin prägel på hela kulturen och även 

drogerna är en del av det som lockar personer att besöka rave. Tillsammans med Nykomlingen 

lyfter båda att deras intresse för rave till en början delvis bestod av ren nyfikenhet på ecstasy 

och andra droger. Intresset för narkotika försvårar ravekulturens förflyttning till lagliga 

klubbverksamheter, eftersom narkotikan inte helt oproblematiskt kan följa med in, vilket 

också innebär att stämningen på rave och lagliga klubbar skiljer sig åt:  

Den [drogernas påverkan] är fett central såklart. Det definierar själva grejen fett mycket, dels rave 

är rave för att folk tycker om att använda droger. Det är en undergroundgrej, dels för att folk gillar 

att använda droger, men också absolut inte hundra procentigt. Det är ju många, jag har också varit 

ute och raveat skitmånga gånger utan att ta droger. Och bara druckit bärs liksom. Men det är ju 

definitivt en central, väldigt definierande, pryl. 
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Dessa två citat belyser att rave inte helt enkelt kan flytta in lagliga sammanhang eftersom 

reglerade klubbar har en mer fast uppsikt i relation till ravefester med vakter och polis som 

arbetar emot narkotika. Även om musikgenres kommersialiseras och flyttar in till etablerade 

klubbar kan inte ravekulturen flytta in, åtminstone inte ecstasy som har tydliga fysiska 

effekter och kännetecken. Det går istället att se dessa som två skilda kulturer med ett flertal 

kontaktpunkter. En av de mest betydande skillnader är relationen till ecstasy som är viktig för 

ravekulturen eftersom den bidrar till stämningen som i sig är bärande för hela kulturen, 

samtidigt skapar den distans mellan klubbar och rave. Narkotikabruk kan uppfattas som 

rationellt utifrån ritualens förutsättningar. Mötet mellan människor bygger på att en hög 

emotionell energi upprättas, en entusiasm som sprids som en emotionell smitta. Det kommer 

leda till upprepade möten då individen vill maximera sin emotionella energi och dessa möten 

utgör kulturen i sig (Collins, 2014:118-119). Ravedrogernas effekter gör att deltagarna 

fokuserar på dansen och musiken, vilket förstärker den kollektiva fokuseringen och 

stämningen. Om ritualen söker att maximera energin, fungerar ecstasy som en ideal drog 

eftersom den skapar ett euforiskt rus och håller deltagaren energisk, välvilliga och outtröttliga 

(Sanders, 2006:6-7). Narkotikan kan fungera som en förstärkare för kollektivets fokus, samt 

utifrån ritualens grundprinciper uppfattas som rationellt.  

En religion kan endast upprätthållas om det finns ritualer som uppbringar den nödvändiga 

energin (Durkheim, 1995:220), genom liknande argumentation hävdar Artisterna att 

ravemusikens popularitet är avhängig drogbruket:   

[J: Är drogerna bärande för kulturen?] A1: Idealisten i en vill ju säga att det inte är så, att de såhär 

är musiken. Men de är klart att, fan, en stor del av, om man ser ur rent såhär musikmakarperspektiv 

så är det väl. Man är skyldig knarket jävligt mycket, det känns som att de är en stor del till varför det 

finns en publik för liksom house- och klubbmusik. 

Vare sig det är genom att narkotikan skapar intresse för kulturen, eller om drogerna bär upp 

stämningen, måste effekterna av narkotikan betraktas som en vital del av denna kultur.  

Det går att föreställa sig att någon som arbetar för ett narkotikafritt samhälle har en negativ 

inställning till ravekulturen. Den intervjuade Polisen innehar dock inte en sådan inställning 

mot kulturen i sig utan enbart mot den narkotika som är närvarande. Förhoppningen är att 

motarbeta narkotika utan att hämma kulturen. Samtidigt hävdar Polisen att den starka bilden 

av rave som en narkotikakultur fungerar som en självuppfyllande profetia: 

På nått sätt att om samhället målar upp en bild att bara för att man går på dessa festerna så håller 

man på med droger, då tenderar publiken som går på festerna att faktiskt göra det. Man liksom, 
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förverkligar den snea uppfattning man hade från början. Så min bedömning är att går du på en 

rockkonsert med Iron Maiden så är det klart att det finns drogpåverkade personer på konserten, men 

andelen narkotikapåverkade på en ravefest och rockkonsert går inte att jämföra. 

Utifrån ovanstående citat går det delvis att rikta kritik mot den mediala bilden vilken utmålar 

individer som använder klubbdroger som destruktiva missbrukare. Att bunta samman brukare 

av klubbdroger kan leda till en skev bild av det narkotikabruk som finns i ravekulturen 

(Perrone, 2006:27). Utifrån Polisens perspektiv är inte ravekulturen beroende av narkotika 

utan uppfattas som en del som förstör för de individer som vill ravea lagligt. Uppfattningen 

om ecstasy och andra drogers vikt verkar skilja sig mellan de som är i och utanför 

ravekulturen. Det går vidare att diskutera ecstasyn är ett medel för att nå de speciella 

ravestämningen eller om den är ett självändamål. Det verkar vara avgörande för hur 

narkotikabruket uppfattas inom gruppen. 

Sociala regler 

Rave, likt andra ritualer, innehåller sociala koder och förhållningssätt som individen måste 

förhålla sig till för att bli accepterad som fullvärdig medlem i gruppen. Inledningsvis går det 

att lyfta attityder till narkotikabruk, vilket delar ravepubliken trots narkotikaliberal konsensus 

bland intervjudeltagarna inom kulturen. Artisterna diskuterar dragningskraften till rave: 

A1: Alltså jag skulle aldrig utsätta mig själv för de om det inte va musik som jag verkligen ville 

uppleva liksom. Musiken har alltid kommit i första hand och så är det säkert inte för kanske många 

som inte är lika musik intresserade. Eller håller på med musik men jag tror samtidigt att för väldigt 

väldigt många så är det den. Alltså drogaspekten är snarare ett medel mot ett mål och inte bara ett 

mål. Det är inte ett självändamål liksom utan det är snarare bara ett sätt att nå dit liksom.  

A2: Ofta när man kommer till ställen känns det som kvalitén har fallit för att det finns en ny typ av 

bärs-svenne, vilket är knark-svennen. Det är människor som kanske är, många av dom där skiter i 

vilka som spelar. Det är typ, det finns ingen tanke bakom det, ingen tanke bakom sättet men det är 

mer en ursäkt för folk att knarka. Då får man ju inte heller till [stämningen]. 

Det uppstår en konflikt mellan attityder till narkotika inom ravepubliken. Så länge drogbruket 

går i linje med ravets kollektiva fokus på dansen uppfattas det inte som problematiskt utan kan 

fungera som en förstärkare av den emotionella energin. Om narkotikabruket istället tar bort 

fokus genom att den inte bidrar till den kollektiva upplevelsen uppfattas detta inte som ett 

godtagbart beteende. Att bidra till högre emotionell energi är något som uppmuntras och kan 

samtidigt ses som centralt för att befästa sin position inom gruppen (Collins, 1981). De 

sociala reglerna kring narkotikabruk går att sätta i relation till den kollektiva fokuseringen. En 
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ritual innehar förbestämda, samt möjligtvis outtalade rutiner, vilket kan ses som en förenkling 

att uppnå det eftertraktade tillstånd vilket ritualen strävar efter. De förenklar processen som 

ska producera collective effervescense då villkoren för interaktionen inte behöver 

omförhandlas inför varje möte (Emirbayer, 2003:131). Ett raves sociala förhållningssätt fyller 

samma funktion som den religiösa ritualen, det är ett sätt att närma sig ritualens 

eftersträvansvärda emotionella energin. De individer som besöker rave för att endast bruka 

narkotika bidrar inte till den emotionella energin, deras beteende betraktas snarare som 

störande och något som hämmar den kollektiva fokuseringen, likt besökare som vill ta för 

stort individuellt fokus. 

I flera intervjuer påpekas att ravekulturen håller på att förändras, delvis genom dess ökande 

utbredning men även att besökarna börjar bli yngre eller att den äldre generationen blir äldre. 

Detta återspeglas delvis i det förra citatet där Artisterna lyfter ett ökat fokus på narkotikabruk. 

Den Erfarne ravearen som tidigare påpekat liknande resonemang, menar att de nytillkomna 

ravebesökarna ignorerar förhållningsreglerna och riktar primärt fokus på narkotika: 

Det finns något sorts självbekräftelse att man använder droger på rätt sätt. De [yngre] representerar 

på något sätt fett dåligt droganvändande. [J: Vad är de dom gör?] E: Tar droger alldeles för mycket. 

Tar droger alldeles för vårdslöst liksom, och gör, man tänker att de gör de mest för drogen, och så 

tänker man att man själv inte gör det mest för drogen. 

Citatet speglar en splittring som finns i ravepubliken där en ny generation närmar sig kulturen 

och som inte erhåller likvärdig respekt för de outtalade förhållningssätten som innefattas på 

rave. Den yngre generationen respekterar inte de villkor som ställs upp vilka ämnar sig till att 

simplifiera processen att producera emotionell energi. Förhållningsättet för narkotikabruk är 

en i raden av de outtalade regler inom en kultur som utåt sett står för en öppenhet och respekt 

(Anderson & Kavanaugh, 2007; Sjö, 2005:36-37) och som är tänkt att välkomna alla former 

av beteende och personligheter. Det finns en rad sociala regler som skulle kunna 

uppmärksamma genom intervjuerna, men det inte finns möjlighet belysa dessa inom ramarna 

för denna uppsats men i stort sätt alla går att koppla till upprättandet av ravets kollektiva 

fokus. Ett flertalet av dessa regler har också kopplingar till öppenhet och respekt mot 

varandra, exempelvis att besökarna bör bruka narkotika på ett självmedvetet sätt att de 

fortfarande kan ta hand om sig själv.  

En annan social regel som också kan sättas i relation till kollektivets fokus och upplevs som 

betydelsefull för de nyckelaktörer som deltagit under en längre period inom kulturen, men 
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som är mindre viktiga för Nykomlingen. En av de tydligaste reglerna som också nämns i 

flertalet intervjuer är fotograferingsförbud. Den Erfarne igen: 

Det räcker liksom med att typ ett, en osoft grej görs, kan ta ner stämningen ganska mycket. Typ som 

att någon skulle knäppa en bild på dansgolvet så att alla såg. Det skulle ta ner folk. Det skulle ta ner 

stämningen väldigt snabbt liksom. 

Det går diskutera fotograferingsförbudet som en produkt av narkotikabruket eftersom att det 

finns en möjligt att individer inte vill fotas när de är antingen är narkotikapåverkade eller 

befinner sig på en plats som associeras med narkotika. Det kan också bero på att kameran ses 

som ett brygga mellan rave och världen utanför; ett foto är något som kan lyftas ur 

ravekontexten och utanför denna kontext uppfattas inte narkotikabruk på samma sätt som i 

ravets rumsliga närvaro. Oavsett berättigas regeln med ravets kollektiva fokus. Ett fokus som 

upphävs av en rädsla för att ens narkotikabruk ska uppmärksammas utanför ravets rumsliga 

väggar eller att det stör uppbringandet av entusiastiska känslor. 

Nykomlingen, vars intervju specifikt tillkom för att diskutera ravets sociala regler med någon 

som inte tog dessa regler för givet, beskriver en annan syn på dessa regler och 

förhållningssätt. I intervjun delgavs ingen förståelse för dessa regler som övriga 

intervjudeltagare förordar och personen menar att reglerna inte fyller någon funktion utan 

enbart uttrycker och bekräftar en social ordning inom kulturen. Även att det eventuellt är ett 

medel för att bygga en mystik kring kulturen, vilket i och för sig kan fungera som ett stödhjul 

för energin:  

Det tycker jag känns lite elitiskt på något sätt, ehm, och även att just att det är så mycket hysch kring 

droger så vet man inte riktigt vilka termer man ska använda riktigt. Man måste veta exakt alla slang 

för vad allt är, annars vet man inte hur man ska fråga, och så måste man väl veta hur man ska ta det, 

hur man inmundigar liksom. Så många av de sociala koderna handlar kring det olagliga. där känns 

det som en statusgrej över vad som gäller och såhära, man tar inte [narkotika] på dansgolvet, man 

går iväg och gör det. Även om man kan göra det på dansgolvet för det är ingen som bryr sig ändå, 

man ska vara hemlig inför varandra men alla vet redan var som försiggår. [… ]Det är likadant på 

fotboll kan jag tänka mig, det finns jättemånga som, på en läktare skriker saker som han eller hon 

vet. Bara de mest inbitna kommer fatta på samma sätt som de på raven säger saker som de vet bara 

de klassiska ravearna kommer fatta. 

Nykomlingen belyser flera intressanta aspekter värda att diskutera. Med ett perspektiv utifrån 

kan reglerna uppfattas som funktionslösa, förutom att de förser kulturen med en mystik som 

skapar en spänning för besökaren. Reglerna kan för en utomstående uppfattas som obefogade 

formaliteter, som att ingen får bruka narkotika helt öppet samtidigt som det inte finns några 
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problem med att vara uppenbart påverkad. Vetskapen om de sociala reglerna skapar en social 

ordning inom kulturen på det sättet att en hierarki där de erfarna besökarna positioneras 

ovanför noviserna. Genom att förhålla sig till ravets förhållningsregler och samtidigt använda 

rätt diskurs visar besökaren på sin erfarenhet inom kulturen och samtidigt befäster sin 

position. En interaktionsritual skapar yttre gränser där individen behöver en viss befogenhet 

för att ges tillträde till gruppen. Inom gruppen etableras hierarkiska relationer mellan 

deltagarna där överordnade positioner ges mer befogenheter (Collins, 1981). Ritualen 

begränsar individens handlande genom dess uttalade eller outtalade regler. Utöver att rave 

etablerar en yttre gräns för utomstående genom att vanligtvis kräva inbjudan finns också den 

hierarkiska relationsstrukturen. Ens position inom gruppen avgörs av ens kännedom kring hur 

man ska bete sig, och vilka begrepp som man ska använda. Genom rätt beteende och rätt 

uttryck kan besökaren visa på sin erfarenhet inom kulturen. Ett rave begränsar individens 

beteende genom sina regler, vilka är formade för att främja dansgolvets kollektiva fokus och 

samtidigt befästa sin position i gruppen. Rave- och klubbkulturen uppbringar en egen 

moralisk ordning med egna sociala värderingar, vilka kan stå i konstrast till det övriga 

samhällets normer (Rief, 2009:89-90).  

Hierarkisk struktur 

Det finns tydliga centrala aktörer inom ravekulturen som står högt upp i den hierarkiska 

ordningen. Ett exempel på en central aktör med hög status är DJs eller artister. En aktör med 

lägre status är nykomlingar som ses som ett potentiella hot för gemenskapens tillfälliga 

existens samt för den kollektiva fokuseringen eftersom att de uppfattas vara främmande för 

sociala koder och överenskommelser som finns inom kulturen. Att ha en position som DJ eller 

artist är central i den bemärkelsen att de formar den kollektiva stämningen genom musik. 

Likaså kan en narkotikalangare vara en central aktör för att ha möjligheten att påverka den 

emotionella energin, genom att tillförse individer med narkotika. Artisterna om hur hierarkin 

skiljer sig från det övriga samhället: 

A2: På dansgolvet spelar det ingen roll om man är bäst i världen på att snacka, keff på att snacka 

eller du vet fett snygg eller ful eller vad det kan vara. För att allt är superotydligt, mörkt som fan och 

alla är lite bänga [påverkade] typ. Det krymper skillnader mellan människor jävligt mycket. A1: Igen 

så är det verkligen en av grunderna någonstans liksom. Men det är klart att det finns någon typ av 

hierarkit, det finns säkert. Jag tror dels att musiken får en jävligt stor roll, artisterna. Det tycker jag 

märker när vi är ute och spelar, men det kanske inte är unikt för ravekulturen, så är det nog överallt. 

Sen också kan jag tänka mig att folk som säljer droger får jävligt mycket uppmärksamhet och kan 



 

 30!

vara åtråvärda i det sammanhanget, man besitter något som man vet att många vill ha och som 

kanske också är en stor del av den framgången som kvällen innehar. Det är den här speciella 

stämningen, det har hållit på i 14 timmar i streck och att alla är så glad och har så trevligt som de 

har. Jag har klappat väldigt många dealers på axeln och tackat de för att det varit en fet kväll. 

Både rollen som DJ och narkotikalangare fyller en funktion inom ravekulturen eftersom de 

har makt att påverka stämningen positivt. Narkotikalangaren kan påverka energin genom att 

sälja preparat som förstärker stämningen. En DJ erhåller en högre hierarkisk position eftersom 

aktören besitter makten över musiken och kan genom den påverka stämningen. Hierarkiska 

statuspositioner bottnar också i den emotionella energin. Olika roller inom ravekulturen som 

kan förstärka den kollektiva upplevelsen får överordnad ställning, i motsats till personer som 

hotar fokuseringen vilka får underordnade positioner. 

Narkotikabruk kan upplevas som ett sätt att markera position inom kulturen, de 

statuspositioner som finns undergroundkulturer kan vara beroende av hur individerna betonar 

en distans från det konventionella samhället (Sjö, 2005:34). Gruppen kännetecknas av 

negationer ställt mot det konventionella samhället, vilket också kan förklara en viss fientlighet 

mot nykomlingar som närmar sig kulturen eftersom de är upplevs som representanter från det 

övriga samhället. Att dansa hela natten kan, precis som narkotika, vara ett ställningstagande 

mot samhällets normer eftersom det kan uppfattas som ett icke-normativt beteende, 

Arrangören: 

Hela grejen att dansa hela natten,  göra någonting som är till synes värdelöst, såhär icke-produktivt. 

Det är ju i sig en ganska politisk skulle man väl kunna säga är ett politiskt ställningstagande kan jag 

tycka eftersom jag vet inte om det är så normbrytande men det är ändå så här helt klart tillsynes, helt 

värdelöst, bortkastad tid. Man gör någonting, som skapar inget materiellt av det, man skapar mest en 

känsla, välmående. 

Dansen, likt narkotikabruk, kan dels avgöra ens position i gruppen, samtidigt stärker gruppen 

sin gemenskap och sina yttre gränser genom att tillsammans agera enligt ett normbrytande 

beteende. Ravekulturen är inte radikal i den mening att den förmedlar extrema åsikter, den är 

radikal i den mening att den ur samhällets perspektiv ägnar sig åt en värdelös aktivitet. Ravet 

ämnar sig endast till att etablera en kollektiv fokusering, en emotionell energi. 
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Diskussion 

Ett återkommande tema i intervjuerna och analysen är ravets emotionella energi. Ett tema 

frekvent förekommande eftersom det är ett så pass lämpligt förklaringsverktyg för 

ravekulturen. Att närma sig ravekulturen genom ritualteori skapar förklaring till ravekulturens 

dragningskraft, dess relation till narkotika, samt sociala regler och dess hierarkiska struktur. 

Denna uppsats visar att idag finns levande ravekultur i Sverige, oavsett om den har 

återuppstått eller varit dold under det tidiga 2000-talet pekar resultatet på att ravekulturen idag 

är så pass utbredd att den måste tas på allvar. Kulturens medlemmar verkar handla i linje med 

de stereotypa föreställningar som riktas mot ravekulturen. Den bild som förmedlas av 

uppsatsens informanter indikerar på en tydligt narkotikainfluerad kultur. Informanterna 

beskriver narkotikapåverkade dansgolv och en kultur som låter ecstasy symbolisera musik- 

och livsstilen. Ravekulturen har jämförts med den religiösa ritualen där den emotionella 

energin, eller vad vi valt att kalla för kollektivets fokus, är en tydlig kontaktyta. Genom detta 

begrepp rationaliseras likväl drogbruk som sociala regler eftersom dessa är genvägar och 

förutsättningar för att uppnå extatiska tillstånd. I flertal intervjuer råder nästintill konsensus i 

fråga om vad som är specifikt för ravekulturen vilket förenklat analysprocessen.  

Det går att belysa ett slags generationsskifte, eller snarare en ny tillkomst som utgörs av yngre 

ravebesökare. Intervjudeltagarna hävdar att denna nya generation medför ett större fokus på 

narkotika, vilket är något som orsakar motsättningar inom ravepubliken då det stjäl fokus 

ifrån den emotionella energin. Detta skifte i fokus kan tolkas som ett tecken på Sveriges 

rörelse mot ett allt mer narkotikaliberalt klimat. Trots de små åldersskillnaderna mellan 

intervjudeltagarna och den ”nya generationen” raveare uppmärksammar de ett skifte i fokus. 

Om detta enbart beror på en tillfällig trend eller utveckling mot ett mer drogliberalt samhälle 

går inte att besvara utifrån uppsatsen. Däremot finns fler observationer av såväl ifrågasättande 

av Sveriges repressiva narkotikapolitik som trender i den allmänna opinionen för en öppnare 

narkotikapolitik (Linton, 2016). Samtidigt står detta i motsättning med nuvarande 

hälsoministers politik som vill fortsätta Sveriges repressiva bana, en politik som fortfarande 

får stöd av en majoritet av det svenska folket (Eliasson, 2016).  

Om vi antar att en skiftning i det politiska klimatet har påbörjats går det kanske också att tolka 

de lagliga klubbarnas närmanden mot ravekulturen som ett tecken på en öppnare politik. 
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Narkotikan är en så pass ingjuten del av ravekulturen att klubbarrangörer inte kan blunda för 

det. Informanterna har pekat ut tydliga skillnader mellan den kultur som finns inne på lagliga 

krogar och den som finns på rave, framför allt en stämning vilken är beroende av narkotika. 

Trots att kulturerna har många gemensamma nämnare som exempelvis samma artister och 

besökare, erkänns inte lagliga techno- och houseklubbar som fullt integrerade i ravekulturen. 

Om ravekulturen fortsätter sin expanderande utveckling kan det tänkas gå att förutspå 

narkotikans inflyttande på lagliga krogar, eller en allt starkare undergroundkultur som 

distanserar sig från lagens armar i form av ordningsvakter och polis. Att förhindra kulturen 

med hjälp av krafttag från polis skulle kunna driva den ännu längre bort från det 

konventionella samhällets synfält. Något som skulle kunna leda till risker hos de unga 

besökarna som inte vågar söka hjälp vid behov i rädsla för straffrättsliga påföljder och 

stigmatisering (Hier, 2002; Sanders, 2005). Ravekulturen bör behandlas med viss försiktighet 

och det kan tyckas rimligt att genom studier som denna skapa djupare och bredare kunskap 

om en växande ungdomskultur. 

Att föreslå kvantitativa mätningar på detta område kan tyckas rimligt eftersom detta skulle ge 

möjlighet att ge en uppfattning om hur stor denna kultur faktiskt är. Samtidigt kan det tänkas 

vara svårt att nå en undergroundkultur som skyr det konventionella samhället med 

kvantitativa mätredskap, det skulle medföra en stor metodologisk problematik. Våra tidigare 

erfarenheter och ingångar till ravekulturen har varit ett behövligt hjälpmedel under 

metodinsamlingen.  

Den tidigare forskningen samt urvalet pekar på en kultur som tidigare har domineras av vita 

manliga besökare från medelklassen (Perrone, 2006:48). Detta är en aspekt som för oss gått 

förlorad men som vore intressant att studera i vidare studier. Framförallt att lyfta fram 

minoriteter i kulturen som exempelvis kvinnor för att studera deras upplevelser  och position i 

dagens ravekultur i Stockholm. Det finns ett flertal teman som skulle vara intressanta för 

framtida studier. Framförallt eftersom att ravekulturen framställs som större än någonsin, 

samtidigt är det ett område som bör närmas med viss försiktighet. Den allmänna 

uppfattningen om ravekulturen verkar inte återspegla kulturens storlek, åtminstone inte om 

indikatorerna är mediala diskussioner eller debatter. Rave är ett högst aktuellt ämne oavsett 

hur man närmar sig det, ett ämne som lämpar sig väl för framtida sociologiska studier. 
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