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Abstract 
In this paper my aim is to understand the trance movement from within as a collective 

phenomenon. I went to Turkey with my boyfriend David on a trance gathering, a festival 

called A Total Solar Eclipse Festival. There I did participant observations and interviews. 

 

Can Collins theory about interaction ritual be useful to raise the understanding? And is it 

fruitful to apply the term collective identity? 

 

The collective identity is build up by the festival as interaction ritual. It generates solidarity, 

emotional energy and a sense of belonging. 

 

In this paper I discuss different categories and symbols that the collective identity contains of. 

Like for example the music or the movement’s experience of the nature. The categories are 

symbols in that sense that they are norms and values which the participants bring along with 

them, they gets stronger and reproduces through the festival. 

 

The categories that I have found I place under one main category called “liberation of 

spirituality” where feelings of timeless, present orientation and a break from ordinary life. But 

also feelings as freedom, beautiful nature, colours, music, and drugs that raise the spirit and 

scatter boarders.  

 

The movement also contains conflicts, some of them they express explicitly and others they 

don’t mention more than implicit.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IndigoKids as the organizers of the event have a collective mission to unite the tribe in Turkey for this festive 
occasion. In order for us all to witness one of the most awesome sights displayed by nature, and to be immersed 
in its universal cosmic energy cycle. To dance in unison, exchange ideas, meet and befriend new like minded 
individuals from around the planet. Most importantly to create the perfect atmosphere that encourages freedom 
and self expression. This goal comes out of love, harmony with nature, and understanding towards each others 
differences and similarities as human beings. The trance festivals have always been where we have found our 
greatest opportunities to learn, to grow, to celebrate, to be one with our fellow beings and our Mother Earth, to 
serve, to pray, to play. The gatherings for us are living theatre, evolution in process, creativity manifest. This 
event is open to all visual art, performance, dance, acoustic unamplified, fire shows, healing arts, yoga, 
meditation, regulated vending and whatever other freaky idea you might have. The festival will be held on the 
river banks in a national park.  

 
(http://www2.soulclipse.com/about.asp 
2006-04-03) 
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1 Inledning 
 

Bakgrund 

Vi sitter på ett tåg som dundrar fram genom Rumänien. Vi är på väg till foten av de 

Transylvanska bergen. Vi ska ut i naturen, vi ska laga mat över öppen eld, vi ska 

dansa, vi ska bada i forsen, vi ska trollbindas av musiken, vi ska vara vakna nätterna 

långa. Vi ska på ett rave! 

 

Det fanns en tid i mitt liv då jag aldrig kunde drömma om att jag skulle sätta min fot på en 

sådan fest. Jag hade endast hört om det på nyheterna. Jag hörde om ungdomar som tagit 

droger, festandes i gamla industrilokaler nätterna igenom och polisens ingripanden och 

oräkneliga razzior. Det var olagligt, farligt, ja man kunde faktiskt dö. 

 

Men så infann sig då den där dagen när jag själv skulle stå mitt på en skogsäng ute i 

vildmarken, höra musiken pumpa ur högtalarna, känna basen vibrera i marken. Omgiven av 

människor från land och rike runt, dansandes och skrattandes. Anledningen till att jag skriver 

den här uppsatsen är inte för att romantisera om rörelsen. Utan jag vill helt enkelt veta mer. 

Jag vill veta vilket behov raven tillfredställer, vilka känslor väcker de? Vad ger de människor? 

Varför åker de land och rike runt för dessa sammankomster?  

 

I och med den här uppsatsen reste jag till Turkiet och var med på en sju dagars festival, Total 

Solar Eclipse festival. Min pojkvän och jag hade bestämt redan på festivalen i Rumänien att vi 

ville åka, men vi köpte biljetterna först i december. I januari/februari började jag fundera på 

uppsatsämne. Jag hade ingen aning. Men så hade vi en föreläsning om sociala rörelser och då 

kom jag på det, jag skriver om ravefestivalen. Jag kände dessutom att det var dags att 

genomföra en kvalitativ undersökning med intervju och deltagande observation, något jag har 

dragit mig för. Inspirerad av min handledare och lärare attraherades jag av idén att studera 

ravefestivalen som rörelse ur ett emotionssociologiskt perspektiv. 

 

Case presentation 

Festival/fest vad är det för skillnad? I stort sett så förläggs fester lokalt och pågår över en 

kortare tidsperiod, d.v.s. en fest kan pågå en natt ibland lite längre som exempelvis tre-dagars-
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fester. De kan vara utomhus men likväl i någon industrilokal, eller liknande. En festival å 

andra sidan är ofta belägen ”långt bort” i ett annat land, dit det krävs en längre resa. Festivaler 

är belägna utomhus i olika miljöer och pågår en längre tid. Allt ifrån 2-3 dagar till över en 

vecka. Soulclipse festivalen är en återkommande festival som anläggs i samband med en total 

solförmörkelse, men det finns alltså festivaler/fester som återkommer varje år och så finns det 

festivaler/fester som bara hålls en gång. Jag har valt att titta närmare på festivaler. För att vara 

exakt så behandlar den här uppsatsen Soulclipse festivalen i Turkiet 2006. Festivalen har 

upprättat en hemsida: www.soulclipse.com  

 

Musiken på de här festivalerna är specifik, det rör sig inte om mungiga och världsmusik utan 

just trance- och technomusik. Musiken görs på datorer och karakteriseras av en tydlig och 

bastant bas. En del Dj:s uppträder live men spelningarna sker med hjälp av datorer, ibland 

förekommer det instrument på scen som exempelvis gitarr, trummor eller tvärflöjt.  

 

Kärt barn har många namn, det gäller även denna rörelse. Begrepp som rave, trance och 

techno kommer att förekomma i uppsatsen. Men jag har valt att kalla själva rörelsen för 

trancerörelsen då det på Soulclipse hemsida, första sidan, står att det är en ”trance gathering” 

(www.soulclipse.com 2006-06-01). Beteckningen ”trancerörelsen” säger inget om själva 

rörelsen som är väldigt flytande. Jag ämnar söka rörelsens mål och mening genom ett 

inifrånperspektiv. 

 

Trancerörelsen upprättas av en massa aktörer med en mängd olika festival- och 

festorganisatörer och arrangörer. Just den här festivalen som jag har studerat organiserades av 

IndigoKids. IndigoKids började som ett par, två resande med ett gemensamt förflutet. De 

träffades på Bali och det visade sig att båda var aktiva inom trancerörelsen. Tillsammans, 

ibland i samarbete med andra arrangörer, började IndigoKids anordna festivaler och fester i 

sina hemländer och i länder som USA, Israel, Japan, Australien, Peru och Bali. De två kallar 

sig även för ”eclipse chasers” och har medverkat i de senaste Eclipse festivalerna i Ungern, 

Zambia och Syd Afrika1. 

 
För att få ett hum om hur många som deltar på dessa sammankomster väljer jag att presentera 

medlemsantalet för Soulclipse hemsida som är ca 2000 (http://www.soulclipse.com/forum/ 

2006-06-01). Vid biljettförsäljningen i Turkiet frågade jag dessutom en organisatör om hur 
                                                 
1 http://www2.soulclipse.com/about.asp?Text_SysName=about_indigo_kids  2006-04-03 
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många som väntas komma till festivalen han uppgav att det var ca 10 000 som hade förköpt 

biljetter. Hur många som utöver det köpte biljetter vid ingången finns ingen siffra på. 

 

På internet kan man finna olika ”communities” där människor chattar, får information om 

festivaler och fester, var, när, hur de ska vara, biljettköp, cd-skivor, kläder o.s.v. två av dem är 

www.badboll.nu och www.mandarin.nu. 

 

Precisering av problem och syfte 

Avsikten med den här uppsatsen är att försöka förstå trancerörelsen som ett kollektivt 

fenomen. Kan man på ett fruktbart sätt applicera rörelseteorins identitetsparadigm och 

begreppet kollektiv identitet på denna rörelse? Kan Collins interaktions ritual teori öka 

förståelsen om vad som händer på festivalerna och i så fall hur denna kollektiva identitet 

konstitueras? 

 

Jag kommer i den här uppsatsen att avgränsa mig till att studera trancerörelsen inifrån, d.v.s. 

att inte begränsa trancerörelsen genom att studera den ”rent” objektivt utifrån. 

 

Denna uppsats är av ett explorativt slag då jag inte funnit tidigare studier som har tittat på 

trancerörelsen som just en rörelse, ej heller ur ett emotionssociologiskt perspektiv. Kan då 

dessa teoretiska ramar hjälpa till i förståelsen av trancerörelsen som en kollektiv företeelse? 

 

Uppsatsens disposition 

Teoridelen består av två avsnitt: emotionssociologi och social rörelseteori. I det första 

avsnittet tar jag upp att intresset för emotioner ökar, både i samhället i stort och i sociala 

rörelser. Jag syftar till att ge läsaren en inblick i emotionssociologi för att sen smalna av 

emotionssociologin till Collins interaktionsritual. 

 

I den andra delen, social rörelseteori, diskuterar jag liksom ovan först lite mer allmänt och 

introducerande för att slutligen smalna av till det som jag kommer att använda. Först 

diskuterar jag vad är en rörelse? Det finns otaliga definitioner på den frågan, den som 

presenteras här är följaktligen en liten sammanställning. Social rörelseteori avsnittet mynnar 

ut i identitetsparadigmet och kollektiv identitet. 
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I metoddelen redogör jag för mina val av respondenter samt hur jag utförde mina deltagande 

observationer under vistelsen i Turkiet. Men också hur jag har gått till väga med min 

databearbetning. Slutligen diskuterar jag den s.k. treenigheten: reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Dessutom diskuterar jag reflexivitet som en avgörande aspekt i kvalitativ 

forskning. 

 

Resultat och analysdelen d v s Kollektiv identitet – solidaritet och sprickor, är indelad i två 

avsnitt. I den första delen ämnar jag identifiera ett Vi, hur den kollektiva identiteten görs, hur 

solidaritet, gemenskap och emotionell energi byggs upp genom festivalen som interaktion. I 

det andra avsnittet diskuteras den sida av den kollektiva identiteten som präglas av konflikter, 

både av rörelsen uttalade och implicita konflikter. Och sist men inte minst knyter jag ihop 

trådarna i slutdiskussionen och tar upp möjliga spår som kan vara intressanta att följa upp. 
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 2 Teori 
 

Emotionssociologi 

Den norske sociologen Jon Elster skriver att ”emotioner är livets väsen och för människor 

utan emotioner finns inga skäl att leva” (Dahlgren och Starrin 2004:15). Även om emotioner 

anses vara själva essensen för mänsklig socialitet så har det inte alltid sett ut så. Inom den 

sociologiska forskningen har emotioner valts bort till förmån för rationalitet och förnuft 

(Dahlgren och Starrin 2004: 189). 

 

Wettergren skriver ”/…/ intresset för emotionernas betydelse (ökar) både i samhällslivet i 

stort och i sociala rörelser och då är det inte känslornas irrationalitet som står i centrum utan 

deras betydelse för att vi över huvud taget ska kunna handla rationellt” (Wettergren och 

Jamison 2006:357. Parantes eget tillägg). På 1970-talet kom Randall Collins ut med sin bok, 

Conflict Society, där han diskuterar den rituella produktionen av emotioner vilket blev ett 

avstamp mot ett förnyat intresse för emotioner. I den här uppsatsen kommer jag att använda 

mig av Collins modell om interaktionsritualer då jag anser den vara bäst tillämpbar för att 

förstå varför människor blir uppumpade med, för att använda mig av Collins uttryck, 

emotionell energi. Här kommer emotioner att användas som ”a phenomenon, with social 

origins and social effects” (Wettergren 2005:87). 

 

Collins interaktionsritual 

Collins, inspirerad av såväl Durkheim som Goffman, utvecklade en modell för 

interaktionsritualer där begreppet emotionell energi är av central betydelse. Begreppet har 

sina rötter i den Durkheimianska tankefiguren där emotioner och den känslomässiga energin 

skapar metamorfos. När människor delar sina erfarenheter och känslor med varandra händer 

någonting! I detta perspektiv är det frågan om den känslomässiga transformeringen lyckas 

eller inte, som bestämmer om ett socialt mobiliseringsförsök kommer att bli resultatrikt eller 

ej. Collins menar att summan av en framgångsrik ritual ger känslor som solidaritet och 

gemenskap. Människorna utvecklar ett gemensamt stämningsläge, emotioner och kroppslig 

mikrorytm. 
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Collins skiljer på två typer av känslomässig transformering, den ena en förstärkning av de 

initiala känslorna. Kollektivet förstärker den ursprungliga emotionen t.ex. den upplevda 

kränkningen eller vreden. Den andra transformeringen är en påtaglig förvandling, här 

omvandlas de initiala känslorna till någonting annat t.ex. till känslor av solidaritet. Kollektivet 

är kapabelt att göra individen starkare och det är i denna process som energin genereras 

(Dahlgren och Starrin 2004:192). 

 

Collins skriver om när sociala rörelser växer fram och människor mobiliseras. 

1) Minst två personer måste befinna sig på samma plats, samt vara fysiskt placerade på 

ett sådant sätt att de påverkar varandra genom sin kroppsliga närvaro. 

2) Det måste finnas gränser i förhållande till utomstående så att deltagarna får en känsla 

av vilka som deltar och inte. 

3) Deltagarnas uppmärksamhet måste vara fokuserad på ett gemensamt objekt eller en 

gemensam aktivitet vilket kan ske rituellt eller mer spontant. Genom att dela denna 

fokusering med varandra blir deltagarna medvetna om varandras 

uppmärksamhetsfokus. 

4) Resultatet av en lyckad interaktionsritual är produceringen av solidaritet, deltagarna 

genererar ett kollektivt medvetande. De känslor som är ingredienser i ritualen är 

kortvariga, men utlöper i en långvarig emotion. En känsla av tillhörighet till gruppen 

som samlats (Collins 1990:31). 

 

När många människor samlas för att medverka tillsammans vid en sammankomst påverkas de 

av ett gemensamt patos. De blir receptiva för känslor och handlingar som de på egen hand inte 

kan uppnå. När sedan massan av människor upplöses och var och en är ensam igen blir det 

tydligt för en hur långt ifrån sig själv man avlägsnade sig under folkhopens inflytande. 

 

I denna process, utöver solidaritetskänslor uppstår just den emotionella energin. De känslor 

som utgör själva utgångsläget i denna process menar Collins inte sällan är katharsisliknande. 

Det innebär känslor av rening genom något negativt som skam. Skammen föder därmed 

aktiviteter som under gynnsamma förhållanden alstrar utvecklingsförlopp mot något finare, 

ytterst mot något som man kan känna stolthet inför. 

 

Oavsett vilken emotion som till en början gör sig dominerande, blir det en emotionell smitta  
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p.g.a. att de är medvetna om varandras existens och att människor fäster sin uppmärksamhet 

vid samma sak. ”Det som är typiskt för emotioner/…/ är att de har en benägenhet att smitta 

andra” (Dahlgren och Starrin 2004:58). Den dominerande känslan i gruppen kommer att driva 

ut konkurrerande känslor. Det väsentligaste är kanske att den gemensamma uppmärksamheten 

och sinnesstämningen fungerar förstärkande. Ju mer människorna i gruppen fokuserar på sin 

gemensamma sysselsättning och energi, ju mer medvetenhet om vad var och en gör desto 

starkare blir känslan av en gemensam emotion. 

 

Collins skriver om fyra stycken utfall av framgångsrika interaktionsritualer: 

1) Deltagarna upplever en känsla av gruppmedlemskap eller gruppsolidaritet. 

2) Deltagarna får emotionell energi som innebär en slags upprymdhet och känslor av 

tillit, styrka, entusiasm och stark vilja att handla. 

3) Deltagarna kommer att behandla symboler, märken, emblem, som symboliserar 

gruppen med respekt. Gruppen kommer att beskydda dem mot yttre hot som kan 

komma från avfällningar eller rivaliserande grupper. 

4) Emotionellt laddade symboler motiverar individen när hon/han är borta från de rituella 

sammankomsterna (Collins 1990:34). 

 

Enligt Collins finns kort- och långvariga emotioner. En kortvarig emotion är exempelvis 

sorgsenhet. Långvariga emotioner är ett resultat av en ritual, d.v.s. emotionell energi. Den 

emotionella energin kan variera i grad, den kan vara hög, vilket kännetecknas av känslor som 

självtillit och entusiasms. Eller den kan vara låg och då karakteriseras den av nedstämdhet, 

brist på energi och en förekomst av negativa känslor. Vid hög grad av emotionell energi 

uppkommer en stark drivkraft att samspela med andra människor men också känslor av 

självförtroende. En låg grad av emotionell energi är detsamma som att en människa inte 

tilltalas av gruppen. Hon töms på energi och blir nedstämd (Dahlgren och Starrin 2004:61). 

 

Inte nog med det, den emotionella energin har en kontrollerande dimension för gruppen. Den 

inbegriper moral och omoral, känslor om vad som är rätt och vad som är fel. Den höga graden 

av emotionell energi får människor att känna sig goda och värdefulla, stark solidaritet, det 

som de gör har en mening, det känns rätt och riktigt. Den låga graden av emotionell energi får 

människor att känna sig misslyckade, låg grupp tillhörighet och osäkra på om det som de har 

tagit sig för är rätt och riktigt (Collins 1990:88). 
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Collins skriver om samspelets stratifiering på makt och status, jag har valt att avgränsa mig 

till emotionell energi vid statussituationer då makt situationer handlar om en förväntan att 

dominera eller att bli dominerad, ex. chefen på jobbet och en arbetstagare, vilket jag inte 

finner relevant för min uppsats. Jag har skrivit tidigare om emotionell smitta, d.v.s. en 

framgångsrik interaktionsritual har att göra med hur mycket emotionell smitta som faktiskt 

förekommer och hur starkt deltagarna håller fast vid rörelsens symboler. Allt detta påverkas 

av ett antal förhållanden: 

 

1) Ekologiska faktorer som tillåter grupper eller tvingar grupper att komma samman och 

i vilken storlek och omfattning. 

2) Motivationella faktorer som påverkar hur attraktiva speciella former av interaktion är 

för de enskilda individerna. 

3) Materiella resurser som individen använder för att iscensätta ritualer, d v s materiella 

rekvisita som behövs för att fästa uppmärksamhet på och för att generera vissa typer 

av emotioner (Collins 1990:34).  

 

Variationer i ovanstående förhållanden leder oss in på samspelets stratifiering på makt och 

status (Dahlgren och Starrin 2004:67). Statusdimensionen handlar om var man står i 

anseende, på vilket sätt kan individen skilja sig åt statusmässigt? Enligt Collins finns två 

aspekter, den ena behandlar betydelsen av att uppmärksamma hur ritualsituationen i sig själv 

är utformad. Har individen central eller perifer roll i gruppen och ritualen? Hur mycket deltar 

individen o.s.v.? Den andra aspekten rör frågan om vilka grupper den enskilda deltar i, lösa 

eller fasta nätverk. 

 

Den första aspekten är som en lång axel där ”i centrum” är på den ena sidan och 

”utanförskap” på den andra. Individen (er) som befinner sig i centrum kallar Collins för den 

sociometriska stjärnan, det är hon/han som är objekt för den starkaste interaktionseffekten, 

den emotionella energin och tillgivenhet. På den motsatta sidan finns den individ som inte får 

någon emotionell energi, d.v.s. ingen tillgivenhet. 

 

Den andra aspekten rör vilken typ av grupper som individen deltar i, det kan röra sig om en 

grupp hela tiden, något som Collins kallar för lokal solidaritet. Det rör sig om grupper där 

gränsdragningarna för Vi och Dom är väldigt starka. Trycket är stort på att bete sig homogent 

samtidigt som misstron är stark mot Dom Andra som ex i religiösa sekter. Men individer kan 
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också delta i lösa nätverk, vilka består av flera typer av grupper. Här är inte trycket på 

homogenitet aktuellt, ej heller är misstron mot andra grupper särskilt stark. Collins kallar 

dessa nätverk för kosmopolitiska nätverk vilka präglas av relativt svaga konformitetskänslor 

inför gruppsymboler, men desto större tillit mellan nätverken (Collins 1990:38). Collins frågar 

sig hur det fungerar när någon gör rituella överträdelser i kosmopolitiska grupper? Han menar 

att det kan ske felsteg av den så kallade ändamålsenliga och sällskapliga tonen i en 

interaktion. Collins har en hypotes som innebär att människor i dessa lägen replikerar med 

munterhet inför mindre rituella försummelser som begås, och med förakt, missnöje t.o.m. krav 

på uteslutning av den sociala ordningen om felsteget räknas som grovt. Deltagare som har 

trampat i klaveret känner ängslan och förlägenhet (Dahlgren och Starrin 2004:70). 

 

Social rörelseteori 

Vad är en social rörelse? Wettergren skriver att en social rörelse är:  

 

”/…/ ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller organisationer) kollektivt 

handlande, vars aktörer delar vissa grundläggande föreställningar om omvärlden, känner 

solidaritet med varandra och befinner sig i konflikt med det etablerade systemet inom 

det område där de verkar och framför sina protester” (Wettergren och Jamison 2006:12).  

 

Det kollektiva handlandet, vilket bygger på kollektiv identitet (se Identitetsparadigmet och 

kollektiv identitet s 13f) och solidaritet, måste för att räknas som en rörelse uppvisa en viss 

varaktighet över tid (Wettergren och Jamison 2006: 12). 

 

Själva begreppet rörelse betyder att det är en process, ett begrepp som vittnar om 

föränderlighet, en resa där precis allt kan hända (Ahrne, Papakostas 2006:112). Rörelser 

förknippas starkt med människors känslor, engagemang, frivillighet, motivation vilket gör att 

det som händer i en rörelse uppfattas som mer spontant än i en organisation. I rörelsen händer 

något först när människor vill att något ska ske, när människor vill få utlopp/ ge uttryck åt 

sina känslor. Därför är spontanitet och känslor än viktigare än strategi och planer (Ahrne och 

Papakostas 2006:114). 

 

Det finns olika perspektiv att studera sociala rörelser på. Den s.k. Kollektiva behaviorismen 

var det första försöket att teoretisera om sociala rörelser, där studerades vilken typ av 



 12

beteende som sociala rörelser klassificerades som, eller varför de uppstod (Wettergren och 

Jamison 2006:14, 16). Ett annat perspektiv var resursmobiliserings teorin (RMT) som 

utvecklades i USA i slutet på 1960-talet och långt in på 1970-talet, där blev forskarnas fokus 

de ”nya” sociala rörelsernas strategier, resurser och inflytande på ett politiskt kollektivt 

handlande (Wettergren och Jamison 2006:16). 

 

Mycket av den forskning som har bedrivits om sociala rörelser har inte omnämnt känslor, 

trots deras stora betydelse. Forskare har varit angelägna att förmedla kunskap om sociala 

rörelser, men dessvärre är de få som valt att inkludera människors känslor och/ eller 

känslostyrda handlingar i sin analys (Dahlgren och Starrin 2004). Men verksamma forskare 

inom RMT gick vidare med att utveckla det Politiska processperspektivet, ett försök att 

sammanföra RMT och Identitetsparadigmet (Wettergren och Jamison 2006:19). Man kan 

studera emotioner i rörelser på olika sätt, det finns tidigare forskning som har fört ihop 

rörelseteori och emotionssociologi2 vilket jag kommer att göra i den här uppsatsen. Jag ämnar 

föra samman begreppet Collins interaktionsritual och kollektiv identitet. Jag kommer att 

resonera kring det kollektiva identitetsbildandet och hur det görs genom festivalen som 

interaktionsritual, där rörelsedeltagarna arbetar på sina känslor av solidaritet och emotionell 

energi genom att delta. 

 

Identitetsparadigmet och kollektiv identitet 

Den här uppsatsen kommer att ta avstamp i identitetsparadigmet och kollektiv identitet vilket 

är ett centralt begrepp inom paradigmet. Precis som namnet vittnar om ligger fokus inom 

identitetsparadigmet på rörelsens egen konstruktion av den kollektiva identiteten. Alberto 

Melucci, ett centralt namn inom identitetsparadigmet, menar att man kan se på de flesta 

rörelser som sociala rörelser. En sådan social rörelse behöver inte vara explicit politisk utan 

kan likväl orientera sig mot kulturella symboler och uttryck. Melucci menar att det samtida 

samhällets komplexitet och fragmentering gör det möjligt för en mängd rörelser att utmana 

                                                 
2Calhoun, C. (2001) ‘Putting Emotions in Their Place’, in J. Goodwin, J. M. Jasper and F. Poletta (red) 
Passionate Politics – Emotions and Social Movements Chicago: University of Chicago Press 
 
Flam, H. (2005) ’Emotion’s map: A Research Agenda for a Study of the Emotion Work that Social Movements 
Do’, in H. Flam and D. King (red) Emotions and Social Movements London: Routledge 
 
Jasper, J. M. (1998) ’The Emotions of Protest: Affective and Reactive Emotions In and Around Social 
Movements’, Sociological Forum 13(3): 897- 424 
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samhället inom och utifrån olika sfärer och subsystem. En rörelses huvudsyfte är inte alltid att 

erövra den politiska makten eller att åstadkomma en bättre resursfördelning (Wettergren och 

Jamison 2006:26). Snarare orienterar sig samtida rörelser mot nuet och mot att skapa 

autonoma rum för förverkligandet av det utopiska tillståndet här och nu, att försvara den 

personliga och privata autonomin. Melucci pratar om rörelsers ”latenta” sida. Det betyder att 

en rörelse arbetar med kulturell innovation och konstruktion av nya koder och symboler att 

använda i sitt vardagsliv. Men också att skapa just det autonoma rummet, ”något annat i 

samhället” (Wettergren och Jamison 2006:27). 

 

Jag har valt att fritt använda mig av kollektiv identitet som ett analysverktyg. Håkan Thörn 

skriver att kollektiv identitet ger mening och sammanhang åt den enskilda individen, parallellt 

som det fungerar som ett klister vilket sammanfogar gemenskaper. Thörn skriver att om inte 

den kollektiva identiteten funnits så hade vi varit utan samhällen. Något som är viktigt att 

påpeka är att dessa kollektiva identiteter, deras olika innebörder, deras inverkan, föds och 

förändras i historiska processer (Thörn 2004:76). Wettergren och Jamison skriver att den 

kollektiva identiteten ständigt är ett görande, en skapandeprocess omfattande tre aspekter som 

Melucci har tagit fram: 

 

”1 Kognitiva definitioner beträffande mål, medel och aktionsområde eller aktionsfält. 

Det behöver dock inte röra sig om några entydiga och sammanhängande 

ramverk/världsbild. 

2 Ett nätverk av aktiva relationer som består av organisationsformer och 

ledarskapsmodeller, kommunikationskanaler och kommunikationsteknologi. 

3 Ett visst mått av emotionella investeringar som gör att individer känner sig som en del 

av en gemenskap. I det kollektiva identitetsskapandet hittar vi alltså de aspekter av 

sociala rörelser som hos politisk process perspektivet går under benämningarna kollektiv 

inramning och mobiliseringsstruktur” (Wettergren och Jamison 2006:27). 

 

Den kollektiva identiteten är de ömsesidiga föreställningarna om omvärlden och den 

gruppsolidaritet som deltagarna i rörelsen känner med varandra. En identitet som skiljer sig 

från aggregerat socialt handlande (t ex människor i rusningstrafik till jobbet) där människor 

faktiskt utför samma handlingar men där delade gemensamma föreställningar och solidaritet 

som motiv saknas. En rörelses gränser gentemot andra är något som reproduceras genom det 



 14

kollektiva identitetsarbetet där frågor som vilka är Vi?, vad vill Vi?, varför är det viktigt o.s.v. 

att bevaras (Wettergren och Jamison 2006:12).  

 

I den här uppsatsen har jag alltså plockat olika begrepp och teorier som jag har ansett vara 

fruktbara. Dels Collins teori om interaktions ritualer för att få en ökad förståelse för hur själva 

festivalen fungerar, hur trancerörelsens kollektiva identitetsbildande görs genom festivalen 

som interaktions ritual. Begreppet kollektiva identitet använder jag från identitetsparadigmet 

för att förstå vad det är rörelsen lägger sin identitet i, vilka normer och värderingar, vilka 

symboler och kategorier. Identitetsparadigmet är vikigt för att förstå att rörelser gör motstånd 

på olika sätt, som Melucci skriver ex. genom att bilda autonoma rum där rörelsen kan verka 

och leva ut sin utopi. Identitetsparadigmet är även viktigt då det riktar fokus inifrån rörelsen, 

deras egen definition av vilka Vi är, och vad Vi:et består i. Detta blir slutligen de teoretiska 

grunder utifrån vilka jag kommer att göra min analys. 
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3 Metod 
 

Intervjuer 

I kvalitativ metod finns det ett centralt ideal som innebär att forskaren så långt det är möjligt 

ska ha ett nära, långvarigt och direkt förhållande till det man studerar. Det är dock ett ideal 

som kan vara svårt att uppnå p.g.a. faktorer som tid och pengar (Repstad 1988:9). Festivalen 

som var tidsbegränsad, varade från den 27/3 – 2/4 2006. Rent ekonomiskt har det varit en del 

utgifter, jag betalade ca 90 € för biljetten till festivalen plus ytterligare ca 3000 kr för 

flygbiljetten till Antalya.  

 

Jag har med intervjuer och observation genomfört en kvalitativ undersökning för att förstå 

trancerörelsen och hur den kollektiva identiteten bärs upp. Jag började läsa på om 

rörelseforskning för att få i gång ett tänk. Sedan fortsatte jag med att arbeta på en 

intervjuguide med olika tänkbara teman som skulle vara fruktbara. Denna intervjuguide 

kompletterade jag sedermera då jag anlänt till festivalen. Där fick jag se nya teman som jag 

skulle kunna fråga om vid mina intervjuer. Varje intervju blev den andra olik, då de var löst 

strukturerade. Varje intervju gav mig också nya frågor, som jag ställde till nästa 

intervjuperson o.s.v. Repstad skriver om hur det ligger i den kvalitativa metodens flexibilitet 

att intervjuguiden ofta kan och bör justeras under ett projekt (Repstad 1988:46).  

 

Jag intervjuade tre stycken personer. Två stycken killar och en tjej varav två svenskar, en från 

Mexico. Samtliga informanter var ca 30 år gamla. Alla tre intervjuerna spelades in på band. 

Intervjun med Linda varade i 25 min, Edgar 43 min, Robin 30 min. Jag underrättade dem om 

informerat samtycke, vart jag kom ifrån, att det var till en uppsats och kort vad den skulle 

handla om. Jag sa också att hon/han hade rätt att avbryta intervjun när hon/han vill och att alla 

uppgifter ska behandlas konfidentiellt. Detta skedde i samband med själva intervjuerna. 

 

Den första intervjupersonen som jag kallar Edgar, kommer från Mexico. Edgar träffade jag på 

vid flygplatsen i Antalya. På festivalområdet bestämde vi oss för att slå upp våra tält 

tillsammans. Efter någon dag på festivalen frågade jag Edgar om han ville ställa upp på en 

intervju och han sa ja, men vi bestämde aldrig någon tid. Efter någon dag frågade han om vi 

skulle intervjua och då sa jag javisst. Edgar fick bestämma plats för intervjun.  
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Platsen kan påverka resultatet på intervjun, exempelvis om det är högljutt så att det är svårt att 

transkribera, men platsen har också inverkan på personen. Att intervjua någon hemma innebär 

oftast att intervjupersonen blir mer avslappnad, dessutom får man se hur människan bor och 

får genom det empiri. Nu var vi ju, så att säga på neutral mark. Ingen av oss var mer eller 

mindre hemma här, jag lät ändå Edgar välja den plats som han ville bli intervjuad på. Han 

valde att bli intervjuad vid restaurangernas matbord, det var den 30/3-06.  

 

Linda träffade jag cirka ett halvår tidigare på festen i Transsylvanien. Då hon också kom till 

festivalen i Turkiet bestämde jag mig för att fråga henne. Det bästa var helt enkelt att springa 

på varandra, vilket vi också gjorde en dag, rättare sagt den 31/3-06. Vi gick tillsammans till 

dansgolvet där frågade jag var hon ville bli intervjuad och så bestämde vi för oss att gå ner till 

flodbanken. Där skulle vi få vara något sålunda ifred, musiken skulle inte störa och 

intervjupersonen i fråga skulle ha något att fästa blicken på, något som gjorde att det inte blev 

alltför spänt. 

 

Den tredje och sista intervjun skedde i samband med Lindas. Linda frågade sin reskamrat 

Robin om han ville bli intervjuad. Robin gick med på det, jag tänkte att ”det gäller att smida 

medan järnet är varmt”. Vi gick till samma plats där Linda blivit intervjuad. 

 

Observation 

”Det värdefulla med observationen är att den ger forskaren direkt tillträde till socialt 

samspel och sociala processer som intervju undersökningar och textanalyser bara kan ge 

indirekt och andrahandskunskap om. I sig är det sociala samspelet mellan människor – 

utbytet av ord och handlingar – av många betraktat som det mest centrala temat i 

sociologin” (Repstad 1988:17). 

 

Då festivalen varade i sju dagar så var det svårt att observera hela tiden. Festivalområdets 

areal gjorde det dessutom omöjligt att ha överblick över mer än ett ställe åt gången. Vid 

observationer måste alltid avgränsningar göras, både i tid och i omfång. Jag som ensam 

person kan helt enkelt inte vara på alla platser samtidigt och mina två ögon räcker inte till vad 

man kanske skulle önska. Jag bestämde mig för att dela upp observationen på olika platser 

och under en begränsad tid, ibland någon timme på dagen, ibland på kvällen, ibland på natten. 
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För mig blev inte varje observation att endast stå och titta och lyssna, utan jag deltog och de 

informella samtalen blev en del i mitt fältarbete. Tidvis hade jag inte ens bestämt mig för att 

observera, jag hade inget block med mig men så uppstod en situation eller någon sa något som 

jag lade på minnet och skrev ner så fort jag fick tillgång till mina anteckningsmaterial. 

Repstad skriver om att det ofta ”/…/ är aktuellt att gå in i samtal med aktörerna, bl.a. att få fatt 

i deras tolkningar och uppfattningar om de händelser man som forskare har observerat” 

(Repstad 1988:17).  

 

Var mina observationer öppna eller dolda? Att genomföra en dold observation strider mot en 

del etiska aspekter, då berättar man inte att man är där som forskare i syfte att göra 

observationer. Vid en öppen observation berättar jag att jag är där som forskare, talar lite om 

vad man gör men behöver inte gå in på detaljer. Vid den öppna observationen bli 

forskningseffekten större och aktörerna kan börja uppträda taktiskt och rättar till sina 

beteenden. Oftast är gränserna flytande och man befinner sig någonstans mittemellan 

(Repstad 1988:20 ff). Jag befann mig mer åt det dolda hållet då jag inte direkt berättade att jag 

gjorde observationer utan de som jag umgicks med närmast fick veta vart jag kom från och 

lite om vad jag gjorde, plus att jag gjorde intervjuer.  Sen var det så många om man räknar 

alla där, omöjligt att fråga om lov och dessutom kändes det onödigt då jag smälte in i 

mängden när jag stod och observerade.  

 

Repstad skiljer även på en aktiv och en passiv observation. Ofta tänker man sig att en aktiv 

observation ökar forskningseffekten, men i praktiken skriver Repstad, visar det sig att en 

introvert och passiv forskare kan påverka aktörerna negativt. Total passivitet skapar osäkerhet 

och en dålig grund för kommunikation. Det är forskaren som måste vara flexibel och hitta 

bästa möjliga balans (Repstad 1988:28). 

 

Databearbetning och analysmetod 

All data transkriberades tidigt i forskningsprocessen. Intervjuerna skrevs ut ordagrant i den 

mån det gick att höra vad som sades. Totalt blev det ca 46 utskrivna sidor text med 1,5 

radavstånd. Jag renskrev även mina observationers anteckningar för att de skulle bli 

lätthanterliga. Jag har inte använt mig av Grounded Theory (GT) som metod men den har 

varit användbar i min databearbetning. I kvalitativa textanalys finns ingen standardiserad mall 

att följa, men det finns metoder som kan göra analysen mer lättillgänglig, själva kodningen i 
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GT är en sådan. Inom GT finns tre stadier av kodning, den första kallas för öppen kodning. 

Här bryter jag ner datan i mindre delar, incidenter, idéer, företeelser, och handlingar. Dessa 

ges namn vilka jag skriver in i marginalen (Corbin och Strauss 1998:105). Öppen kodning kan 

göras på olika sätt, rad-för-rad, ett helt stycke o.s.v. Jag har valt att koda stycke för stycke då 

jag p.g.a. tidsbrist inte vill ”överkoda” materialet. 

 

Det andra stadiet är den axiala kodningen då börjar man titta på hur kategorierna korsar 

varandra och hur de liknar varandra/ hör ihop. Syftet är att börja ”samla” ihop data som jag 

med den öppna kodningen brutit ned (Corbin och Strauss 1998: 124). Nedan är ett exempel på 

hur jag gått tillväga: 

 
Konflikter 

 
Självuttalad konflikt                                                Implicita konflikter 

 
                    Droganvändning                                                         Teknifierad naturupplevelse  

                                                                                                  Inkluderad - Exkluderad 
 

Sedan var det dags att börja kategorisera och fördela mina teman och kategorier i lämpliga 

avsnitt. För att på dessa tillämpa min teori och stödjer den med citat från intervjuer och mina 

egna observationer och känslor. 

 

Jag har nu tillskillnad från GT en teori med mig i ryggsäcken. Vad menar jag då med det? För 

mig har teorierna fungerat som ett hjälpmedel att titta på vissa saker och företeelser. Men min 

intention har så långt det vart möjligt varit att vara öppen för hur det har sett ut på 

festivalområdet. Självklart är den här uppsatsen en tolkning, min tolkning.  

 

Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och reflexivitet 

För mig går reliabilitet och intersubjektivitet hand i hand, d.v.s. att en annan forskare ska 

kunna göra samma undersökning, komma fram till samma resultat och att det i sin tur skulle 

vara ett mått på pålitlighet. Krav som lever kvar från den positivistiska traditionen och är 

verkbar i kvantitativ forskning. Med detta menar jag förstås inte att kriterier och procedurer i 

vetenskapliga kvalitativa undersökningar är obetydliga. Det är fortfarande viktigt att kunna 

kontrollera hur forskaren har gått tillväga när hon/han har gjort sina tolkningar och tagit fram 

material (Rönnblom 2002:51).  
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I kvalitativ forskning är det snarare så att reliabilitetsbegreppet närmar sig validitetsbegreppet. 

Det är svårt att i kvalitativ forskning stifta regler eller procedurer som slaviskt skall följas för 

att säkerställa validiteten. Men det finns aspekter som kan vara till hjälp exempelvis vid 

datainsamlingen genom att använda sig av flera datainsamlingsmetoder, som i den här 

uppsatsen där intervjuer och observationer har varit aktuellt. Informationen från dessa vägs 

sedan samman för att ge en så mångfacetterad bild som möjligt (Davidson och Patel 

2003:103f). En annan aspekt är att som forskare vara medveten om att det händer något vid 

transkriptionsprocessen, då tal- och skriftspråk inte är samma sak. Vid transkription av 

samtalet till text försvinner ofta gester, mimik, betoning, kroppsspråk och ironier.  

 

Jag har i efterhand upptäckt i och med att jag lyssnat på banden att jag ibland har pratat för 

mycket, i vissa fall t.o.m. ställt ledande frågor. Detta förstår jag beror på mina knappa 

erfarenheter av att genomföra intervjuer, något som jag vet förbättras med mer tid och genom 

praktik. Något som jag i efterhand har reflekterat över är exempelvis om mitt kön hade 

negativ eller positiv påverkan på respondenterna, även min nationalitet som svensk kan ha 

gett svenskarna mer trygghet än respondenten från Mexico, då de kunde uttrycka sig på sitt 

modersmål o.s.v. 

 

Repstad skriver om lojalitetsband och att det finns både negativa och positiva aspekter av att 

forska på bekanta (Repstad 1988:47). Linda t ex har jag träffat förut och hon känner min 

sambo. Edgar campade vi med hela veckan. Jag känner dem inte alls så väl men det är ändå 

viktigt att vara medveten om vad det kan ha för inverkan på resultaten. Kanske deras 

bekantskap med mig har gjort dem benägna att ge svar på vad de ansåg vara mina 

uppfattningar. Å andra sidan kan det ha gjort det lättare för dem att öppna sig. 

 

På de flesta av mina observationer deltog David. David är min sambo och han har lång 

erfarenhet av att gå på trancefestivaler. Han har vart med och observerat och vi har diskuterat 

med varandra, han har gett mig nya infallssvinklar och visat på saker som jag kanske inte lagt 

märke till annars. Att använda sig av en ”kontaktperson” som står en nära och att vara flera 

observatörer har sina för och nackdelar. Fördelen med att vara flera observatörer är att man 

kan komplettera och jämföra varandras tolkningar, nackdelen kan vara att det framstår 

samordningsproblem. Men då det bara är jag som skriver den här uppsatsen anser jag det bara 

vara till min fördel. Att jag har en nära relation till David och samtidigt arbetar med honom i 
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min forskning kan ifrågasättas. Jag anser även det vara till min fördel då han är väl insatt i hur 

det fungerar och har förtroende för mig. Jag själv ser mig lite som en ”färsking” i detta 

sammanhang, då jag endast har deltagit på ett fåtal festivaler och fester. Repstad skriver att 

det kan vara till ens fördel att man inte är expert på det man undersöker, det har en tendens att 

bli så att man bedömer istället för att ange precisa beskrivningar av det som sker i aktörens 

perspektiv. Till min hjälp har jag då istället David som kan upplysa mig om saker som jag inte 

annars uppfattat, men jag kan å andra sidan se saker som en ”inkörd” inte lagt märke till 

(Repstad 1988:20). 

 

Jag kommer inte att lägga någon stark betoning på generalisering då ”i ett postmodernt 

förhållningssätt till samhällsvetenskapen är målet inte längre universell generaliserbarhet utan 

tonvikten ligger nu på kunskapens kontextualitet och heterogenitet” (Davidson och Patel 

2003:261). Min intention har aldrig varit att kunna hävda generaliserbarhet, studien är på en 

specifik festival vid ett specifikt tillfälle och därmed väldigt begränsad. Dessutom är det här 

en c-uppsats och vad mig anbelangar inte på den nivån att man kan hävda generaliserbarhet. 

 

Jag vill slutligen poängtera vikten av en medveten kritisk granskning av sig själv som forskare 

och sina erfarenheter. Den reflexiva hållningen kan beskrivas som en utvidgande process utan 

slut, vilken själv hjälper till att skapa nya tolkningar som sen ger upphov till nya reflektioner. 

Reflexivitet innebär en analytisk metod där jag som forskare ständigt ifrågasätter mina egna 

och andras tolkningar, helt enkelt att ”tänka kring det egna tänkandet” (Ek 2002:21). Min 

förförståelse har jag valt att lägga in genom hela uppsatsen, till det räknar jag exempelvis att 

jag varit på fester/festivaler förut, att jag är en ”färsking” och att jag har använt mig av min 

sambo David under forskningsprocessens gång. 

 

Att jag är en vit kvinna från väst ger mig access till liknande sammankomster. Jag tillhör de 

privilegierade som kan resa i stort sett var, när och hur de vill. Jag diskuterade med min 

handledare i ett tidigt skede om jag skulle anlägga ett etnicitetperspektiv eftersom det var en 

sammankomst för många människor från olika delar av världen. Detta blev inte fallet. Hur 

vanligt och tråkigt det än må vara så skyller jag på tiden som boven i det här dramat. Samma 

anledning har påverkat ett uteblivet genusperspektiv. Följaktligen kommer denna uppsats att 

präglas av västerländska förtecken. Jag valde dock att få en liten spridning bland mina 

informanter.  
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4 Kollektiv identitet – solidaritet och sprickor 
I det här kapitlet ämnar jag identifiera ett Vi, hur den kollektiva identiteten görs och hur 

solidaritet, gemenskap och emotionell energi byggs upp genom interaktionsitualer. Musiken 

är själva grunden i den här rörelsen och det är ur den som det växer fram delade 

föreställningar om vad som definierar Vi:et. Jag kommer därför att börja prata om festivalen 

som interaktionsritual där jag bl a tar upp mycket om musiken och en så kallad förberedelse 

fas för deltagarna, sedan naturupplevelse, tidlöshet/nuorientering o.s.v. som centrala 

kategorier och symboler som rörelsen bygger sitt Vi kring. Kategorierna är symboler i den 

meningen att de är delade normer och värderingar som folk tar med sig, stärks och 

reproduceras genom festivalen. De delade föreställningarna och symbolerna är en del av den 

kollektiva identiteten vilka är produkter av interaktionsritualer.  

 

Men den kollektiva identiteten präglas inte bara av enighet och harmoni, utan konflikter har 

även dem sin del i identiteten. Melucci menar att forskarens uppgift främst är att studera den 

ambivalens och de konflikter som finns under rörelsens enhetliga yta. Kollektiv identifikation 

präglas som sagt inte bara av en medveten kognition utan deltagarna i en rörelse gör något 

som Melucci kallar för, emotionella investeringar i kollektiv identitet. Han skriver ”Det finns 

ingen kognition utan känsla och ingen mening utan emotion”(i texten kursiv) (Wettergren, 

Jamison 2006:28). Konfliktsidan i den här uppsatsen har jag valt att dela in i två, den första 

behandlar en explicit konflikt som deltagarna själva ger uttryck för medan de andra är 

konflikter som jag själv kunnat uttyda under mitt arbete med datan. 

 

Festivalen som interaktionsritual – om centrala symboler och 

gemensamma föreställningar 

 

Förberedelsefasen 

Innan deltagarna kommer till festivalen byggs känslor upp, det är någonting som man ser fram 

emot, det känns spännande. Robin säger ”Inför en fest blir jag oftast upprymd”. Han berättar 

hur han förbereder sig lite genom att ladda upp med cigaretter eller redbull, han berättar också 

att en del deltagare laddar upp med en hel del droger.  
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Ofta ligger festerna en bra bit ifrån städerna ute i vildmarken. Vilket gör att de inte alltid är så 

lätta att hitta, men själva resan dit blir då i sig ett äventyr. Taskiga vägbeskrivningar gör ofta 

det hela desto svårare, ibland kan det ta timmar men deltagarna ger inte upp. Linda säger ”Det 

har aldrig hänt att jag inte hittat en fest, ibland har det tagit några timmar /…/ men då är det 

bara att stanna bilen och lyssna eller ringa någon kompis”. Collins skriver att det måste finnas 

gränser i förhållande till utomstående så att deltagarna får en känsla av vilka som deltar och 

inte (Collins 1990:31). Gränserna till festivalen är tydliga, området är avgränsat och omringat 

med ljus och bitvis staket. Dessutom krävs det ofta att deltagarna måste ”kämpa” lite för att ta 

sig dit vilket visar att de som är där är deltagare och ingenting annat. Runt om festivalens 

gränser breder vildmarken ut sig som också fungerar som en gräns, vilka klarar att ta sig över 

den? 

 

Är den kroppsliga närvaron nödvändig för att det ska bli en lyckad interaktionsritual? 

Dahlgren och Starrin citerar Durkheim,”The very fact of assembling is an exceptionally 

powerful stimulant” (Dahlgren och Starrin 2004:63). Mänskliga kroppar som rör sig till 

samma plats startar den rituella processen. De letar idogt längs små skogsvägar ute i 

vildmarken, tillslut hör de basen bryta igenom och då vet de att de är på rätt väg. Robin säger 

”det kan vara ganska så trickigt så det brukar vi skratta åt ibland liksom så här ’Aah okej nu 

håller vi på att försöka ta oss fram här. 

 

Festivalplatsen ligger i vildmarken, långt ifrån gator och torg. Förberedelserna av själva 

platsen har pågått i månader och när det är färdigt finns dansgolv, marknad, mini-market, bio 

o.s.v. Musiken hörs långvägars och så helt plötsligt öppnar landskapet upp sig och ett 

pärlband av lampor glimmar i natten. Då vet deltagarna att de är framme. Det kopplar jag till 

Collins ingrediens om när rörelser växer fram och människor mobiliserar sig, hur människor 

kommer samman rent fysiskt och är medvetna om sin närvaro (Collins 1990:31). 

 

Musiken 

Musiken pumpar dygnet runt, på en skylt står det ”Dance all your cares away”. Edgar säger 

”it’s something you just like, it’s difficult to describe…you just feeling like happy first of all. 

You follow the music and start to dance, that’s pretty important.” Musiken växlar om vart 

annat i hastighet, rytmer och pauser där folk stannar upp, vilar, står och stampar, gungar på 

stället. Så kommer basen igång igen och folk skriker och höjer armarna högt upp i luften och 
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börjar dansa. Collins skriver om fyra ingredienser som är närvarande när sociala rörelser 

växer fram och människor mobiliseras, människor kommer samman fysiskt och medvetenhet 

om andras närvaro, vilket jag visade på i föregående avsnitt. Det måste finnas gränser i 

förhållande till utomstående, människor genererar i samspel ett kollektivt medvetande och 

slutligen människor fokuserar på samma sak vilket kan ske rituellt eller mer spontant (Collins 

1990:31) något jag kopplar till hur deltagarna pratar om och upplever musiken. Linda säger 

att ”basen är grunden, basen är… jag älskar bas. Jag tror alla här älskar bas… basfanatiker.” 

”The process of ‘rhythmic entrainment’ of the ultra-micro aspects of interaction is the 

mechanism by which emotional contagion occurs within a successful interaction (Collins 

1990:40)”. Robin berättar 

 

“Ja musiken och dansen är ju allting, det är ju det och självklart platsen då. Men 

musiken och dansen är ju det det handlar om, för min egen del känner jag att jag kan 

komma in i väldigt djupa tillstånd /…/ jag känner att min kropp rör sig helt enkelt till 

musiken, det är ingenting som, ja ibland kan jag t o m släppa det så att det är inte ens jag 

som dansar det är min kropp som dansar och jag liksom följer bara med.” 

 

Den rytmiska samklangen är viktigt för att människor ska uppleva en känsla av samhörighet 

och solidaritet, det innefattar både språk och kroppsrörelser. När människor är nära 

koordinerade i rytmen (språklig eller kroppslig) tenderar de att fatta tycke för varandra. 

(Starrin och Dahlgren 2004:66). En framgångsrik interaktionsritual utvecklar ett gemensamt 

stämningsläge, emotionell energi och kroppslig mikrorytm ”det blir en speciell dans på nått 

sätt. Jag tror att alla liksom härmar alla lite om man säger, det utvecklas till en speciell dans 

på nått sätt i alla fall med rytm, med basrytmerna och så där. Men det har ju med musiken att 

göra”, berättar Linda.  

 

Den sista av de fyra ingredienserna, handlar enligt Collins om att människorna genererar i 

samspel ett kollektivt medvetande och en producering av solidaritet som smälter samman med 

kognitiva känslomässiga egenskaper (Collins 1990:31). Robin talar om att  

 

”Ja men det är väl just det att försöka utforska vilka vi är och att känna, få en sorts 

gemenskapskänsla, oness-upplevelse. Eehhh vi står här och dansar tillsammans, och vi 

allihopa känner dom här ljuden tillsammans och vi rör oss i takt tillsammans eeeh vi.. 

den högsta känslan av trance är väl egentligen när jag upplever att jag är, det är..vi är en 
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och samma kropp som rör oss till musiken. Vi uttrycker musiken med en och samma 

kropp på nått sätt.” 

 

Tidlöshet och nuorientering 

En betoning på tidlösheten och nuorienteringen är viktig. Linda säger ”här är det så himla 

skönt det är som en lekstuga, eller jaaaa men man kan göra som man vill det är ingen som 

bryr sig liksom /…/ det är frihet tror jag”. För deltagarna handlar det om att komma bort från 

tid och rum, från vardagen, kliva ur vardagsbestyren och alla måsten för att kunna existera på 

helt andra premisser. Melucci skriver om att rörelser skapar autonoma rum, där deltagarna kan 

realisera en utopi och vara här och nu (Wettergren och Jamison 2006:27). På festivalen finns 

inga tider att passa, man flyter runt, ingen struktur, let it go. ”Man måste ju kolla på vem man 

vill se och så vem som ska spela. Men annars så tänker man inte på tiden det är jävligt skönt, 

man kollar nog mest på solen”, säger Linda. Artister och line-upen bestämmer tiden, för de 

som vet vilka grupper som är bra planerar sin tid därefter. Annars handlar det mycket om att 

koppla bort tiden, festivalveckan präglas av en slags tidlöshet. Robin säger ”nu släpper vi 

allting nu är det bara nuet som gäller. Nu får jag lov att vara liten, nu får jag lov att vara 

ansvarslös fast på ett positivt sätt, nu kan jag släppa hela Sverige och arbetslivet och alltihopa 

utan nu är det här, festa, gemenskap kärlek liksom”.  

 

Jag får intrycket av att deltagarna ser festivalen som ett brott i vardagen att leva ett annat liv 

som man vill leva. För deltagarna är festivallivet avslappnat och det finns inga krav på 

någonting. Man kommer till festivalområdet känner frihet, tidlöshet, släpper allting, slår sig 

ner, kollar läget, sätter upp tältet. Man gör vad man vill, när man vill, musiken spelas dygnet 

runt, marknaden öppen likaså, här lever deltagarna ett avbrott från vardagen. 

 

Naturen som inramning och estetik 

Ur ritualen konstrueras och reproduceras den kollektiva identiteten och symboler. Edgar säger 

”I never have been to an eclipse and a festival at the same time so I wanted to see how, and 

have the experience basically that and also the music”. Festivalerna anordnas ofta i samband 

med något naturfenomen eller någon annan händelse, den här festivalen i Turkiet var i 

samband med en total solförmörkelse ”it’s like a special moment to a a to have a celebration”, 

menar Edgar.  
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Nu har eclipsen börjat, några är uppmärksamma och tittar i sina glasögon, en del börjar 

hurra lite. Ljuset är annorlunda nu och det är inte alls lika varmt, man känner inte längre 

solens hetta. Många har sina kameror med sig. Några går runt och delar ut gratis 

glasögon. Människorna har börjat vända sig mot solen och dansa istället för att dansa 

mot dj:n och scenen. Det blir kallare och kallare och folk tar på sig mer kläder. 

Människorna står och tittar, skriker om vart annat. Musiken tystnar, folk skriker, visslar, 

klappar händerna. Någon säger att det är en ”funny feeling” med ljuset. Applåder! 

Människor fortsätter skriker, folk ser glada ut. Nu skiner Venus på himlen. Det är helt 

mörkt, folk tar kort, det blixtrar människor ser euforiska ut, häpnads väckande. Nu är det 

kallt folk skriker än mer och visslar. Man kan titta utan glasögon det ser ut som att solen 

har gått ner om man tittar i horisonten, men solen är fortfarande uppe. Folk fortsätter 

skrika för fullt, helt galet! Efter ca tre minuter flyttar sig månen och solens strålar börjar 

skina på oss, då hörs återigen hurrarop. Musiken startar igen och folk tjuter av glädje. 

Människor hoppar, kramas, sträcker upp armarna i luften, börjar dansa och vänder sig 

mot musiken och scenen igen. Nu är det inte längre många som kollar när månen är på 

väg bort, nu dansar de flesta för fullt (Observation 060329).  

 

Som jag skrivit tidigare är enbart det faktum att individer samlas för en sammankomst 

kraftfullt stimulerande för den emotionella energin. Det går fort när väl deltagarna har 

samlats, då genererar närheten mellan dem en slags ”elektricitet” som snabbt gör dem 

hänförda. De medverkande blir mottagliga för intryck utifrån. Känslorna blir väldigt 

explorativa och kroppsyttryck som skrik, galltjut och diverse öronbedövande ljud slinker ur. 

Den kroppsliga närvaron gör det alltså lättare för människor att leda varandras signaler och 

kroppsuttryck, att komma in i en delad rytm, att snärjas av varandras rörelser och emotioner 

samt att signalera och bekräfta ett gemensamt uppmärksamhetsfokus (Dahlgren och Starrin 

2004:64). 

 

 Deltagarna vill komma ut i naturen och känna frihet. Sammankomsterna är ett sätt att göra 

detta, att vara nära naturen vilket de menar inte blir så mycket av annars. Jag tolkar det som 

att deltagarna är ute efter något som känns gränslöst, inte bara i tiden utan även i rummet. 

Även om gränserna för var festivalområdet slutar och börjar är tydliga, så är känslan och 

vyerna desto större. Berg som skymtar i horisonten, vyn får allt att kännas stort och gränslöst 

inget tak eller väggar som hindrar. En nattklubb eller en industrilokal inomhus upplever 
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deltagarna som instängd, utrymmet begränsas av tak och väggar och det finns ingen plats att 

dansa och ta ut svängarna. Behovet är stort av att kunna röra sig fritt och gå omkring, att inte 

känna sig instängd utan människor ska kunna ligga i gräset och erfara alla de små sakerna i 

livet. Robin menar att det  

 

”/…/ är väldigt känsligt det där vart man ska vara, visst det har sin charm att vara i en 

industrilokal också men ingenting går ju upp egentligen på att vara i naturen liksom som 

det är här, det rinner en stor….fors, turkosa fors bredvid oss liksom å bergen liksom 

reser sig majestätiskt. Det är ju helt underbart!”.  

 

Naturen är en stor del i upplevelsen av festandet, att komma bort från städer och strukturer. 

Att bli naturlig för en stund. Det är viktigt att omgivningen ska vara vacker, snygg, färgstark, 

mysig, storslagen helt enkelt estetiskt riktig. För Robin är det en ”fantastiskt upplevelse att 

komma till ett stort fält meeeh massa ljus, back-drops som man kallar det, alltså så här tyger 

målade i floroserande färger ååh liksom det är helt fantastiska upplevelser rent visuellt å 

audiovisuellt är ju också en fantastisk upplevelse”. Han berättar att  

 

/…/den anledning som jag känner är jag trivs med är väl just att hitta spännande platser, 

spännande miljöer att vara på eeeh där man kan få en visuell upplevelse utav själva 

miljön, man känner sig naturnära. Det är ändå… technofestivaler och så har väl 

egentligen sina rötter i gamla, i urgamla ritualer alltså där urmänniskor försöker 

koneckta med naturen så här va, det är väl där det har sina rötter egentligen att dansa till 

månen att dansa till solen å befinna sig i naturen å a känna sig… få nån sorts eeh eh 

gemenskapsupplevelse med naturen tror jag”. 

 

Estetiken är av stor betydelse för rörelsen och dess deltagare. Jag har visat tidigare på att det 

är väldigt känsligt var festerna ska vara, man vill uppleva vacker natur, turkosa forsar och 

majestätiska berg. Rörelsens och deltagarnas klädsel, utsmyckning och självuttryck är en 

annan estetisk sida. Festivalområdet präglas av färgglada skyltar, tyger, lampor o.s.v. Collins 

skriver att hur framgångsrik en interaktionsritual blir, är beroende av hur mycket emotionell 

smitta som förekommer och hur starkt deltagarna håller fast vid rörelsens symboler. Detta 

påverkas av ett antal förhållanden varav ett är de materiella resurser som individen använder 

för att iscensätta ritualer. D.v.s. den materiella rekvisita som behövs för att individen ska fästa 

uppmärksamhet på och generera vissa typer av emotioner (Collins 1990:34). Jag tolkar det 
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även som att den materiella rekvisitan fungerar som en gräns vilket skiljer naturen från 

festivalområdet. 

 

 Färg anses vara positivt och Linda säger ”Det hade inte vart kul om alla hade svarta färger på 

sig”. Färg ger glädje och är vackert, men det är precis som att det existerar två färgskalor på 

festivalen. En med starka färger, neon, ljus, visselpipor, pinglor, så mycket färg som möjligt 

”full-on-stuket”, och den andra sidan vilken präglas av naturfärger, grön, brunt, batik, bomull, 

fjädrar, progg, bohem, dreadlocks. Robin säger: 

 

”I början när man närmar sig den här rörelsen är det oftast mycket sprakande färger på 

kläderna och så va /…/ det handlar mycket om uppåt droger. /…/ senare då liksom så 

tycker jag att man landar i en mycket mer proggigare känsla på nått sätt, det behöver 

inte vara så utsvävat längre”.  

 

Jag tolkar det som att i början handlar det väldigt mycket om att uttrycka självet, kläderna 

hjälper deltagarna att framhäva sitt jag. Med tiden intar deltagarna en mindre individuell 

koncentrering, istället handlar det mer om att smälta in i rörelsen, i kollektivet. Jag ser att det 

speglar å ena sidan färgerna kring dansgolven, marknaden, musiken, ljuden, tekniken och å 

andra sidan naturen, de majestätiska bergen, den turkosa floden, camping, utomhus.  

 

Edgar menar att ”the clothing I think is very much following pshycadelic culture /…/ kind of 

contra culture movement. It’s completely opposite what you normally se on the streets, it’s 

like a different way of living and dressing /…/ you’re wearing what you feel”. Robin påpekar 

också att kläderna ska vara sköna, något lätt och ledigt, något man trivs i.  

 

Droganvändning 

Drogerna har en stor roll på festivalerna, bland deltagarna är det många som tar droger. Linda 

menar att det kan bero på att ”det förstärker väl /…/ det är bara för att det är så fritt och så, 

man kan göra det här det är ingen som mmm det är öppet /…/ man kan vara hur man vill utan 

att nån bryr sig å det förstärker musiken, ååh det förstärker allt möjligt”. Droger fungerar som 

en förstärkare av färger och musik. Drogerna får människor att släppa loss, ett medel för att nå 

någonting högre och snabbare, det är fint, det ger erfarenhet, andlighet, det kan till och med 

vara bra för kroppen. Edgar menar att “If you take a certain drugs you started to be a little 
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more aware of certain things, it’s like a like a key for something else, things that normally 

have been lost eeh for the ears /…/ some drugs are not really against health of people.”  

 

Jag får en bild av att vissa av deltagarna inte använder droger hela tiden, utan just vid 

speciella tillfällen “sometimes at a party, sometimes mmm with friends, when you like go to 

the beach or the forest, you can have’em”, säger Edgar. För på droger kan man uppleva fina 

känslor som extas, gemenskap, känslor av upprymdhet, närhet och andlighet. Det pratas även 

om droger i samband med andlighet, Edgar menar att ”drugs has been with humans from the 

beginning it’s like the oldest things of existence with humans I mean, people used to live, I 

don’t know eeeh, tribes, were it was like having drugs all the time no, for spiritual things 

normally”. Inom rörelsen figurerar alltså åsikter som att använda droger är helt naturligt, ett 

medel för att förverkliga estetik, musik, andlighet, tidlöshet och naturupplevelsen.  

 

Andras eventuella bild av rörelsen tror Edgar präglas av droger, ”people probably think that 

these parties are not very nice like eeh people just have like drugs and listen to music”. Men 

för Edgar finns inget i rörelsen som är negativt. ”..Negativity…ehm I don’t know in what way 

it could be negative so ehm no not really, I can’t find negativity in this kind of parties….”. 

 

Men det finns också en motsatt åsikt om droger och vad de faktiskt har för konsekvenser. 

Bland dem som jag intervjuade var det två som hade varit ”aktiva”, d v s använt droger men 

nu blivit helnykterister och en informant använde fortfarande droger. När man har slutat med 

droger så upplevs det som en negativ del av rörelsen. ”alltså jag tänker direkt på droger, för 

mycket droger, för mycket droger är väl aldrig bra, men det är det jag tänker är negativt”, 

säger Linda. 

 

De som inte är ”aktiva” droganvändare längre pratar gärna om droger på ett moraliserande 

sätt. Collins skriver att den emotionella energin har en kontrollerande dimension, den 

inbegriper moral och omoral, känslor av vad som är rätt och fel (Collins 1990:88). Robin 

säger ”dom söker den här känslan av närhet, gemenskap och så här va och andlighet också, 

det är någonting utanför sig själv, man fyller inte sig själv med sig själv egentligen. Man är 

lika tom va, det blir inget varaktigt av det tyvärr”.  

 

Att använda droger beskrivs som ett ganska barnsligt sätt att försöka identifiera sig med 

andlighet av dem som inte längre använder droger, som ett stadium, en del i ett sökande. 
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Robin säger att en gemenskap utan droger är en förkortning på Gud. Robin menar att det helt 

klart finns en konflikt i att ta droger samtidigt som man anses vara natur- och miljömedveten 

”när människor tar droger /…/ tar man inte hand om sig själv, om man inte tar hand om sig 

själv hur kan man då egentligen känna respekt för naturen?”. 

 

Upplösande andlighet 

Deltagarna pratar om andlighet, men det är inte riktigt tydliga i vad de menar eller vad den 

andligheten innebär för dem. Jag tolkar det som att andlighet för dem är ett slags upplösande 

tillstånd, en strävan efter att gå upp i en större gemenskap, kliva ur vardagen och bara 

existera. Det blir en slags upplösning av tiden där droger, musik och naturen som inramning 

hjälper deltagarna att vara andliga, att bara vara, en respondent ger uttryck för att de förstärker 

musiken och allt möjligt. Jag ser det som att andligheten genomsyrar samtliga kategorier och 

symboler som jag behandlar i den här uppsatsen. Drogerna sägs å ena sidan göra deltagarna 

fria, öppna och andliga och å andra sidan handlar det om att känna sig naturnära, koneckta 

med naturen. Det är som en stor cirkel som hänger ihop andlighet, natur, tidlöshet, musik, 

droger.  

 

Robin beskriver att techno festivalerna 

 

”har väl egentligen sina rötter i gamla, i urgamla ritualer alltså där urmänniskor försöker 

koneckta med naturen så här va, det är väl där det har sina rötter egentligen att dansa till 

månen att dansa till solen å befinna sig i naturen å a känna sig… få nån sorts eeh eh 

gemenskapsupplevelse med naturen tror jag”.  

 

Andligheten är den emotionella energi som deltagarna fylls av i festivalen som 

interaktionsritual. På ett vis ser jag den upplösande andligheten som en liten sammanfattning 

av de ovanstående symbolerna och kategorierna, det är den ultimata känslan, gemenskapen, 

frihetskänslan och solidariteten. I droganvändningen finns dock som vi sett en uttalad konflikt 

inom rörelsen. Det finns även implicita, outtalade, konflikter, vilket jag nu ska gå närmare in 

på. 
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Implicita konflikter 
 

Exploatering av naturen och en teknifierad naturupplevelse 

Deltagarna inom rörelsen upplever naturen genom musiken och övrig rekvisita. Det är inte så 

att det är massa människor som samlas i vildmarken och tältar för att se på en solförmörkelse, 

musiken är ett måste för att kunna uppleva naturen, färgerna, ljuden, ljusen påminner om 

storstäders sus och brus. En festival präglad av en storstads människas upplevelse av naturen. 

För det är ju också så att deltagarna uppskattar att vara i naturen mer än i en gammal 

industrilokal, där de känner sig instängda.  

 

Naturen har alltså sin del, den har en positiv inverkan på musiken och deltagarna ger uttryck 

för att musiken gör sig bättre i naturen än i en industrilokal. Dock är det ett faktum att 

deltagarna inte tar sig tid att uppleva naturen utan sammanhang där musik finns att tillgå. Till 

synes en paradox, rörelsen är beroende av teknologi, stora högtalare och avancerade 

ljusanläggningar vilka används för att uppleva naturen. ”Men det hade inte funkat på något 

annat sätt, dom kan ju inte dra långa kablar”, säger Linda. De menar att det inte finns något 

annat sätt, de tänker inte så mycket på det. Det är som att den högteknologiska musiken är en 

del av naturen för dem, det är naturligt. 

 

Att vara ute i skog och mark och uppleva vackra exotiska platser menar deltagarna är härligt. 

Men de vill bara känna sig naturnära till en viss gräns. Tekniken som är förutsättningen för 

deras naturupplevelse bidrar till en exploatering av naturen. Frihetskänslan ligger inte i att 

höra fåglarnas kvitter eller vindens sus i trädkronorna, utan dans i det fria med hög musik 

pumpandes ur högtalare och neonfärgade ljus som bildar mönster i natthimlen. Deltagarna 

bygger ett ”eget rum”, som bara finns till för dem, jag ser det som att de tar det bästa ifrån 

städerna och flyttar det dit de vill. De vill kunna gå på bio3, på marknad, duscha ute i det fria 

o.s.v.  

 

Robin pratar om Internets betydelse och säger ”det är olika människor som går på fester och 

så liksom och träffas på Internet å det är där informationen sprids.” Internet är ett medel för 

den här rörelsen, där sprider man information och hämtar information, om vart festerna är och 

                                                 
3 På festivalen fanns en Psychedelic Cinema, som visade hallucinations framkallande rytmiska bilder och 
spiraler, vilka var kopplade till musikens takt och rytm.  Dessa bilder avser hjälpa åskådarna in i musiken och 
trancetillståndet. Filmerna kan visas live, då är den en vj (video jockey) som uppträder (observation).  
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vilka som går o.s.v. Edgar säger ”A lot of people is quite connected /…/ it’s a high number of 

people that quite like technology.” Wettergren och Jamison skriver att den kollektiva 

identiteten är ett görande, en skaparprocess som innehåller flera aspekter, däribland att ha ett 

nätverk av aktiva relationer som kan bestå av bl.a. kommunikationskanaler och 

kommunikationsteknologi (Wettergren och Jamison 2006: 127). 

 

Inkludering - exkludering 

Deltagare i rörelsen ger uttryck för att gemenskapen är till för alla, detta tolkar jag vara det 

som Collins kallar för kosmopolitiska grupper. Individerna kan delta i lösa nätverk, vilka 

består av flera typer av grupper, inget tryck på homogenitet, ingen misstro mot andra grupper 

(Collins 1990:38). Ändå är det så att till en rörelse måste det finnas gränser i förhållande till 

utomstående så att deltagarna får en känsla av vilka som deltar och inte (Collins 1990:31).  

 

”Gränserna i förhållande till dessa Andra definieras som mer eller mindre öppna. Vi:et 

kan rymma olika grader av tolerans och intolerans. Tolerans innebär ett erkännande och 

accepterande av andras olikheter. Det kan emellertid också utsträckas till att acceptera 

att de gränser som etableras mellan vi och de andra är konstruerade och relativt 

instabila” (Thörn 2004:78). 

 

Alla deltagare som har betalat, får ett gult armband runt vänster handled. Det gula armbandet 

blir sedan den markör som gör att man har access till festivalområdet, att man får komma och 

gå som man vill.  

 

En av mina observationer skedde i samband med att jag och min sambo skulle lämna området 

för att åka till en liten by och fylla på nödproviant. På väg tillbaka samlas deltagare som 

antingen precis som vi, vart och handlat eller som just anlänt och ska till området.  Vid en 

samlingsplats som kallas ”start”, får vi vänta på att få en gemensam skjuts till festivalplatsen.  

 

Tillslut kommer en gul lastbil med öppet flak. Vi hoppar upp på flaket tillsammans med 

ett gäng andra resenärer, några från bl a Australien, Tasmanien, Italien och Japan. Vid 

första armbandskontrollen upptäcker kontrollanterna att det är en kille som inte har 

något armband. Han reser tillsammans med sin tjej, killen hävdade att han tappat det. Nu 

börjar det regna så smått och folk börjar bli otåliga. En kille från Tasmanien försöker 
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hjälpa honom och säger till kontrollanterna att han såg att killen köpt biljett och att han 

hade ett armband. Men kontrollanterna är stenhårda. En Australiensisk tjej säger till 

killen från Tasmanien att det är bättre om han inte lägger sig i och låter dem sköta sitt. 

Då börjar de andra på flaket bli än mer otåliga och börjar skrika GO, GO, GO! Några 

säger till dem att de måste hoppa av för det kommer fler kontroller och de vill åka. Så 

paret tar sina väskor och hopar av flaket (Observation 060327). 

 

Den här incidenten är ett tydligt exempel på hur deltagarna reagerade på en grov överträdelse 

i en kosmopolitisk grupp. Det går helt enkelt inte att försöka få snålskjuts in på festivalen, 

något som straffas med missnöje, förakt och uteslutning av den sociala ordningen (Dahlgren 

och Starrin 2004:70).  

 

Det gula armbandet är ett måste för att få delta i gemenskapen och det är inte gratis. När det 

inte är gratis är det inte heller för alla. Jag frågade Linda om det fanns några krav för att få 

delta, hon svarar ”att man betalar… annars finns det nog inga krav”, det är avsaknaden av 

pengarna och det gula armbandet som kan få en person att bli utslängd. Det finns inslag av 

negativitet mot att det kostar för mycket pengar att få delta på festivalerna, just denna festival 

var ovanligt dyr. Linda säger “Den här festivalen tillexempel tyckte jag var jättedyr, jag blev 

så här chockerad”. Biljetterna är billigare ju tidigare man köper dem och stiger i pris ju 

närmare festivalen det blir. Biljetterna stiger i pris för att ”dom (indigo kids) ska kunna 

planera lite och för att dom vill ha mer pengar”, berättar Linda. Jag tycker mig se en 

ekonomisk exploatering av rörelsen och att deltagarna är negativt inställda till att festerna ska 

gå med vinst. ”Jag tycker inte att det ska vara för mycket pengar. Jag tycker personligen inte 

att folk ska tjän… alltså att dom inte ska tjäna någonting på det. /…/ Det ska ju inte vara 

någon affärsidé”, anser Linda.  

 

Men deltagarna ger även en annan bild, för dem är festivalen till för alla. ”Finns hjärterrum 

finns det stjärterum”, som Robin säger. Han menar att gemenskapen på festivalen är till för 

”alla som vill ha den”. Deltagarna är av den uppfattningen att till festivalen kommer 

människor från hela världen. ”Man märker ju att det är folk från hela världen /…/ alla möjliga 

nationaliteter, påstår Robin.”  Bland deltagarna figurerar alltså en föreställning av att hela 

världen kan komma och delta vid rörelsens sammankomster. Deltagarnas rörlighet däremot 

sträcker sig över hela världen och möjligheten att ta ledigt ifrån vardagen när det vill, Linda 

säger att åka på festival ”är semester i ett”. Känslan av att kunna resa i hela världen, att ha 



 33

semester, att resa till ett land och lära sig av deras kultur, ”You just don’t go party, you can 

also learn from the culture, from people lives from that place”, berättar Edgar, är få för unnat i 

världen. Thörn skriver att vid 1990-talets mitt, utgjorde en majoritet, hela 53 % turister från 

Europa, andelen afrikanska turister vid denna tidpunkt uppgick till 2,5 %, medan 1,2 % kom 

från Mellanöstern och 0,6 % från Sydasien (Thörn 2004:119).  

 

Deltagarna uppfattar att de ser nya kulturer, nya länder men festerna är ofta uppbyggda på 

ungefär samma sätt, Edgar berättar ”the parties are quite the same, in the sense that they play 

music, they have a stage, have some food, you got like a dancefloor ehm chillout, places 

where you can stay”. Det blir som en oas i det land där festivalen är, dit kommer deltagare 

och känner igen sig, träffar likasinnade, men hur mycket upplever de egentligen av det land 

som de besöker? 
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5 Slutdiskussion – Vilka är Vi egentligen? 
I det här kapitlet ämnar jag diskutera vad trancerörelsen är för rörelse d.v.s. vad är det för 

kollektiv identitet som framträder? Men jag börjar med en kort sammanfattning. Jag har nu 

identifierat olika kategorier som man kan se på som en upplösande andlighet. Här kommer 

tidlöshet, strukturlöshet, nuorientering, brott från vardagen. Men också frihet, vacker natur, 

färger, estetik, musiken, pulsen och basen, droger som förstärker, förhöjer och spränger 

gränser. Alla symboler och gemensamma föreställningar som genom festivalen som 

interaktionsritual bygger upp känslor av solidaritet. Men trancerörelsens kollektiva identitet 

består inte endast av harmoni, positivitet och gemenskap. Rörelsen präglas också av 

konflikter. Dels droganvändningen som deltagarna själva ger uttryck för, men också de 

implicita konflikterna, något som de själva inte uppfattar som en konflikt eller inte är 

medvetna om. Då tänker jag exempelvis på deltagarnas uppfattning av att festivalen och dess 

gemenskap är till för alla, alla som vill ha den när det samtidigt existerar tydliga gränser och 

exkluderingsmekanismer, som det gula armbandet ex. Antingen tänker deltagarna inte ”alla” 

när de pratar om alla, eller ”hela världen” när det pratar om hela världen eller så handlar det 

om en illusion, en imaginär gemenskap, där alla har samma möjligheter att ”witness one of 

the most awesome sights displayed by nature, and to be immersed in its universal cosmic 

energy cycle. To dance in unison, exchange ideas, meet and befriend new like minded 

individuals from around the planet” (http://www2.soulclipse.com/about.asp 2006-04-03). 

Deltar man inte på festivalerna så är det bara för att man inte vill.  

 

Globalt och lokalt är aktuellt i den här uppsatsen, det är utgångspunkt för en ny social 

stratifieringsprincip. Den sociala polariseringen som präglar världen idag kan förstås genom 

den här dimensionen, där global rikedom och lokal fattigdom blir ett allt vanligare fenomen. 

De nya eliterna ”the globals”, /…/ som till väsentliga delar definieras av sin ständiga 

rörlighet, å andra sidan ”the locals”, världssamhället platsbundna och resurssvaga skikt” 

(Thörn 2004:214). Den ökade graden av rörlighet, ständiga gränsöverskridanden och en 

mångtydighet hos sociala relationer och fenomen är inte för alla. Erfarenheterna av att leva i 

ett världssamhälle är väldigt olika. Globaliseringen och informationssamhället innebär en 

ökad rörlighet, ständiga gränsöverskridanden för vissa kombinerad med en frustration av egna 

möjligheter att kunna röra sig. Rörelsens deltagare är vad Bauman kallar ”turister”, de har till 

skillnad från ”vagabonderna”, möjlighet att röra sig och kunna styra över de egna rörelserna d 

v s vart de vill resa men också var och när de vill stanna (Thörn 2004:111). 
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Eftersom Internet är det forum varifrån informationen sprids, fungerar det som ett filter, 

människor sållas bort. Klyftan har i många avseenden blivit än djupare bland dem som har 

och inte har tillgång till gränsöverskridande kommunikations nätverk. Dels p.g.a. att det krävs 

elektricitet för att kunna använda en dator, något som stora delar av befolkningen i Syd4 inte 

har tillgång till. Det är alltså främst en tillgång för människor som befinner sig i städer med 

välutvecklad kommunikationsstruktur. Marginaliserade grupper i rika länder som USA och 

Sverige befinner sig i många hänseenden långt ute i världssamhällets periferi, men de har 

ändå en större närhet till vissa typer av resurser, framförallt media och 

kommunikationsteknologiska nätverk, än stora grupper av människor i Syd, där sådana ofta 

helt saknas (Thörn 2004:147). 

 

Språket är en viktig faktor, engelska uppfattas ofta som ett världsspråk och ca 80 % av alla 

webbsidor är på engelska, men det är ca 10 % av världens befolkning som behärskar det 

språket (Thörn 2004:118). På Soulclipse hemsida går det visserligen att välja mellan engelska, 

tyska, turkiska, ryska och japanska (www.soulclipse.com). Den är ändå stora grupper som 

p.g.a. språkliga begränsningar inte har tillgång till informationen och därmed blir 

exkluderade. 

 

Samtidigt ger den här rörelsen ändå tillfälle för en begränsad del av världens befolkning att 

träffas face-to-face, en interaktion som präglas av att deltagarnas samtidiga närvaro där 

kroppsspråk utgör en interagerad del av interaktionen. Samhällsvetenskapliga analyser visar 

ofta på att face-to-face interaktion försvinner på bekostnad av en mer medierad aktion, det 

sociala livet har helt enkelt blivit mer medialiserat där direkta möten mellan människor blir 

allt färre. Men Thörn menar att transportmöjligheterna är underskattade och ger människor 

möjlighet att träffa andra människors som är bosatta på andra platser. Något som Thörn kallar 

för utsträckt direkt interaktion och är präglad av provisoriska karaktärer och den individuella 

rörligheten som en betydelsefull kontext (Thörn 2004:112). Så i en värld där vi människor 

                                                 
4  ”Distinktionen Nord – Syd blir allt vanligare både inom och utom forskningen. Denna distinktion – där Syd 
fortfarande i hög grad är synonymt med det mer invanda begreppet ”tredje världen” – har tillkommit både som 
ett resultat av intern vetenskaplig kritik av indelningen ”första, andra och tredje världen” och som ett resultat av 
Berlinmurens fall och de gamla kommunistiska staternas sönderfall, vilket gör begreppet ”andra världen” 
inaktuellt. Medan man med Nord i huvudsak måste antas avse den rika och privilegierade västvärlden, förefaller 
såväl den teoretiska som (med nödvändighet) den empiriska gränsen mellan Nord och Syd i viss mån flytande 
och flexibel” (Wettergren, Jamison 2006:31). 
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möter varandra allt mer sälla, utgör ändå raverörelsen ett alternativ, där man med hjälp av 

internet kan samla människor för att träffas rent fysiskt. 

 

Trancerörelsen befinner sig inte i någon uttalad konflikt med något politiskt eller ekonomiskt 

system. Sammankomsterna fungerar inte som något slags förberedande inför ett kollektivt 

handlande i form av en demonstration eller liknande. Rörelsens festivaler tycker jag på ett bra 

sätt exemplifierar det som Melucci kallar för autonoma rum, d.v.s. att vara här och nu, att 

förverkliga utopiska drömmar. Jag tycker mig kunna se att rörelsen inte bara skapar ”något 

nytt i samhället” (Wettergren och Jamison 2006:27) utan för några dagar, ibland kanske upp 

till en vecka så lever deltagarna i ett eget samhälle där det annars inte finns något. 

 

För mig är att leva sin utopi också att göra motstånd. Även om rörelsen präglas av 

dubbelmoral och inre konflikter så lever de ut någonting som det inte finns utrymme för i 

vardagen, i samhället, något som de kanske inte kan/får ge uttryck för. Rörelsen präglas av en 

gnutta missnöje mot etablissemanget men en desto större vetskap av hur deras utopi ska se ut, 

genom att förverkliga den gör de motstånd och utfärdar en indirekt kritik. 

 

Jag tolkar det som att drogerna är ett viktigt medel för att snabba på processen av att känna 

tidlöshet och nuorientering. Deltagarna kan då få ut så mycket som möjligt av denna veckas 

utopi. Drogerna skyndar på förloppet att kunna slappna av, ta det lugnt, kolla läget, leva i en 

tidlöshet o.s.v. samtidigt som de ger känslor av upprymdhet, extas och gemenskap. Men det är 

också som några deltagare ger uttryck för, drogerna må vara intensiva men desto kortvarigare. 

När de har slutat att verka i kroppen försvinner ruset och med dem de förstärkta emotionerna. 

Drogerna gör att deltagarna inte behöver jobba upp emotioner, eller rättare sagt att göra det 

emotionella arbetet själva och därför blir också känslorna av gemenskap väldigt ytliga och 

uppfattas inte alltid som genuina. 

 

Musiken är ett måste, även om den vilar på avancerad teknologi. Genom musiken upplever 

deltagarna naturen. Det är grunden för ett gemensamt patos. Sett ovanifrån blir deltagarna 

som en stor organism, en kropp som pulserar i takt till musikens basrytmer. En dag blev det 

dåligt väder på festivalen och det haglade så pass mycket att den stora scenen rasade ihop som 

ett korthus. Musiken tystnade och det var precis som att bryta en förtrollning. Deltagarna blev 

i fråntagna deras gemensamma patos, basrytmerna, de som kändes i marken, i blodet, det bara 

tystnade. Helt plötsligt var deras gemensamma fokus brutet. 
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Min egen naturupplevelse och rörelsens stämmer inte direkt överens. Att vara i naturen 

innebär just att vara i naturen. Att komma bort från teknik och oljud, att höra fåglarna spela, 

känna dofterna se djuren och växterna. Rörelsen sätt att uppleva naturen är präglad av en 

storstadsmänniskas s.k. ”att uppleva naturen genom bilrutan”. Rörelsen är oerhört beroende 

av teknik för att naturen ska kunna upplevas. Musik och ljus för att erfara den rätta känslan. 

Men det är ändå tydligt att naturen har stor betydelse och att deltagarna vill vistas där. Det är 

inte så att de knallar in i första bästa skogsdunge, utan det ska vara långt bort. Bort från 

storstäder, in i vildmarken bland bergen, öknen eller på en strand vid havet. Det är som att vid 

de tillfällena som de ska ut i naturen ska det vara rejält, vackert, majestätiskt, underbart, ett 

äventyr. Någon slags postmodern naturupplevelse. 

 

De ekologiska faktorerna tillåter trancerörelsen att komma samman med tanke på omfång och 

att de kan bygga sitt autonoma rum ifrån grunden. De är inte beroende eller bundna av stadens 

utseende, med gator och torg som strukturerar upp och begränsar. Festerna är open-air och 

känslan av att det praktiskt taget inte finns några begräsningar, annat än de som naturen själv 

sätter, en ström flod eller ett högt berg är väldigt starka.  

 

Avslutningsvis ska jag flyktigt diskutera två kategorier som jag inte hunnit gå in på djupare. 

Den ena kalla jag för self expression för gemenskap, d.v.s. en slags gemenskap genom 

individualisering där drogerna fungerar isolerande. Den andra kategorin handlar om att 

upprätthålla den emotionella energin när festivalen är slut och deltagarna är borta från de 

rituella sammankomsterna. 

 

När jag skriver gemenskap genom individualisering tänker jag på när jag satt vi vårt tält, uppe 

på en kulle precis ovanför det stora dansgolvet. Nedanför mig pulserade en stor folksamling i 

takt till musiken. Tillsynes en stor organism gungandes till basrytmerna. Men klättrar man ner 

för kullen så ser man att den stora organismen består av en mängd individer som visserligen 

följer musiken tillsammans men var och en är helt och hållet i sig själv, i sin egen värld. Uppe 

på kullens topp syns gemenskaphetskänslan, oness-upplevelsen, en och samma kropp som rör 

sig i takt till musiken. 

 

Flera av deltagarna pratar om dansen i samband med att dansa bugg. Linda berättar om hur 

hon ibland försöker dansa något som hon kalla för ”trance bugg”, men att hon har märkt att 
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det inte är så många som vill det. En annan respondent beskriver dansen techno som en egen 

stil, Robin menar på att när man dansar bugg så behöver man tänka på sin partner, något som 

inte behövs när man dansar techno/trance. Robin berättar ”just på dansgolvet där är det inte så 

mycket snack på ett sätt va /…/ eh jag är lite granna i min egen värld, man går in i musiken 

på något sätt”. 

 

Dels tolkar jag det som att musiken fungerar som en stor faktor för gemenskapen genom 

individualisering. Musiken bestämmer alla individers takt och samlade i en stor massa ser det 

ut som en enda stor kropp. Men jag tror även att drogerna spelar in här, drogerna förstärker 

musiken och känslan av en gemensam upplevelse, men egentligen fungerar drogen tvärtom, 

den isolerar individen. Å ena sidan fungerar drogen isolerande då den sätter deltagaren i en 

avskild värld men å andra sidan en värld där flera andra aktiva droganvändare också befinner 

sig. 

 

Det andra som jag inte hunnit med att behandla i uppsatsen är hur deltagarna upprätthåller den 

emotionella energin när de inte är på festivalen. Collins skriver om fyra utfall av framgångsrik 

interaktions ritualer; att deltagarna upplever en känsla av gruppsolidaritet, deltagarna får 

emotionell energi vilket leder till känslor som ex. tillit och upprymdhet, deltagarna hanterar 

symboler för gruppen men respekt och slutligen emotionellt laddade symboler motiverar 

individen när hon/han är borta från de rituella sammankomsterna (Collins 1990:34). 

 

”Dom (festivalerna) brukar följa ed mig i mitt hjärta” (parantes eget tillägg) säger Robin. För 

att vidmakthålla känslan av solidaritet, gemenskap och emotionell energi går deltagarna ofta 

på fetser hemmavid. Ibland så pass ofta att för Linda känns det som att hon lever festivallivet 

hela tiden. En informant berättar att han går på fest ca en gång i månaden och en annan menar 

på att han har gått på i snitt 50st fester om året. 

 

Ett annat sätt att upprätthålla den emotionella energin och de andra känslorna är att 

dokumentera festivalerna med hjälp av fotografier och videokamera. Linda säger ”när man e 

kommer hem å kollar på fotona så här flera år tillbaks, festivaler som man kollar på och så blir 

man helt så här ba ÅÅÅÅÅH vi måste åka på festival…det är livet liksom”. 

 

Nu så här i efterhand ser jag att det hade varit fruktbart att ha med dessa två kategorier i 

resultatredovisningen, men p.g.a. tidsbrist har jag inte hunnit fördjupa mig i dem och ge dem 
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den tid de förtjänat. Jag anser ändå att det är viktigt att ta upp dem här i diskussionen då de 

verkar vara betydelsefulla för förståelsen av festivalen som interaktionsritual, samt för att 

förstå hur den kollektiva identiteten upprätthålls över tid och avstånd och som en del av 

individens subjektiva upplevelser. Sammantaget har jag gett, om inte uttömmande så ändå en 

förståelsefördjupande bild av festivalen som interaktionsritual och som sådan central i den 

kollektiva identitetsbildningen inom rave/trancerörelsen. 
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7 Appendix 1 

Intervjuguide Turkiet 
Kort presentation vad jag läser om och vad jag ska skriva om. 
Information om konfidentialitet och respondentens rätt att avbryta intervjun när hon/han vill. 
 
Allmänna frågor: Hur började då gå på liknande festivaler? Hur många har du varit på?... 
 
Platsen 
Tiden 
Natur 
Vädret 
Musik 
Droger  
Dans 
Klädsel 
Känslor 
Delaktighet/Aktivitet 
Gemenskap 
Mobilisering 
Mål 
Motstånd 
Rörelsens negativa sidor 
Rörelsens ursprung 
Sammankomsterna/”det vanliga livet” 
Internet 
Miljö/Teknik/”hantering av vardagsbehov” 
 
”Har då något att tillägga?” 
 
 


