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Sammanfattning 
Denna etnografiska studies syfte är att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i 
Sverige innebär och vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga 

har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i 
Hardstyle-fest/kulturen. Resultatet behandlar även ett stigma och det framkommer ett perspektiv 
som andra har på festkulturen, där deltagandet förringas och utpekas på olika sätt. Deltagandet i 
Hardstyle-kulturen har en slags livsomvälvande influens, där gemenskap och solidaritet vuxit sig 

stark ur gruppens mångfald. Hardstyle-deltagandet analyseras ur ett emotionssociologiskt 
perspektiv där begrepp som interaction rituals, emotional energy, gemeinschaft, gesellschaft och 

kultur är centrala inspiratörer. 
  

Keywords: Hardstyle, EDM, Etnografi, Emotions, Kultur, Subkultur, Emotions sociologi, 
Gemeinschaft, Gesellschaft, Interaction rituals, Emotional energi,    

 

Abstract  
 

The purpose of this ethnographic study is to describe and understand what participation in 
Hardstyle parties in Sweden means and what importance the participation has for those who 

participate. The central issue of the study is based on the importance of participants attributing 
their participation in the Hardstyle party/culture. The result also deals with a stigma perspective 
that outsiders have about the partaking in the party culture, where participation is deteriorated 

and identified in different ways. Participation in the Hardstyle culture has some kind of 
life-changing influenza, where community and solidarity grew strong from the group's diversity. 

The hardstyle participation is analyzed from an emotional sociological perspective where 
concepts such as interaction rituals, emotional energy, gemeinschaft, gesellschaft and culture are 

key inspirators.   
 

Keywords: Hardstyle, EDM, Etnografi, Emotions, Kultur, Subkultur, Emotions sociologi, 
Gemeinschaft, Gesellschaft, Interaction rituals, Emotional energi,  

 
  

1 



 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning 1 

Abstract 1 

1. Introduktion 4 

2. Syfte 5 

3. Disposition 6 

4. Bakgrund 7 

5. Tidigare forskning 8 

5.1 Problematisering av begreppet subkultur vid studier av musik 8 

5.2 Technoturism, dedikering till scenen 9 

5.3 Club möter religion, spirituella iakttagelser och meningsskapande 10 

5.4 Substanser 12 

5.5 Reflektioner kring tidigare forskning 12 

6. Metodologiska utgångspunkter 13 

6.1 Etnografisk metodansats 13 

6.2 Min förförståelse 13 

6.3 Att delta som etnograf 14 

6.4 Val av metod 14 

6.4.1 Deltagande observationer 14 

6.4.2 Intervjuer 15 

6.5 Urval 15 

6.6 Genomförande 16 

6.7 Reflexivitet 17 

6.8 Etiska ställningstaganden 17 

6.9Analys och tolkning 18 

7. Teoretisk förståelseram för studiens resultat 18 

7.1 Gemeinschaft och Gesellschaft 19 

7.2 Kultur 20 

7.3 Interaction rituals/IR 21 

7.4 Emotional Energy/EE 23 

7.5 Avrundande tankar 24 

8. Resultat 25 

8.1 Ensam i gemenskap 25 

8.2 Antivåldskapitlet 29 

8.3 Hardstylepropaganda och power rituals 30 

8.4 Kommersialisering 31 

8.5 Frihet och stil 33 

2 



 

8.6 Att förlora sig i stunden 36 

8.7 Socialt stigma och fördomar 37 

8.8 En sammanfattning av studiens resultat 39 

9. Diskussion 41 

9.1 Resultat i relation till syfte och frågeställning 41 

9.2 Teoretiska reflektioner 44 

9.3 Tidigare forskning; reflektion 45 

9.4 Metodologiska reflektion 47 

9.5 Avslutande reflektion 48 

9.6 Förslag på framtida forskning 49 

Referenser 50 

Artiklar 50 

Länkar 51 

Hardstyle-grupper facebook urval 51 

Intervjuguide Bilaga 1 52 

 
   

3 



 

1. Introduktion 
Till dig som läser, se dig omkring; överallt människor med musik i öronen, i hörlurar med eller 
utan sladd, i högtalare, i telefonen eller på radion i bilen. Alla är vi mottagare på ett eller annat 
sätt oavsett om du lyssnar med en knivskarp preferens till en särskild artist eller om du lyssnar 
utan filter till det som erbjuds så upplever du dagligen musik. Ytterörat, mellanörat, innerörat 
som vibrerar från ljudvågorna och plötsligt, musik! Vad lyssnar du på? Låten, texten, rytmen 
som ackompanjerar dig i din vardag förenar dig med andra. Människor som står på en 
fullsmockad arena med tusentals fans, alla väntar på sin låt! Gråter, sjunger eller skriker ut 
låttexten, dansar och ser på varandra med en blick som förenar.  
 
Denna sociologiska studie undersöker de mottagare som upplever musik. Mottagarens känslor 
inför musik motiverar dem till att delta i de sociala rum där musiken spelas. Musiken utgör den 
gemensamma nämnare som för människor samman vari kultur uppstår dem emellan. Specifikt 
riktas intresset mot de rum där electronic dance music “EDM” spelas. Sedan decennier tillbaka 
är kultur ett tvärvetenskapligt område som har genererat intresse från likväl sociologiskt som 
antropologiskt och etnologiskt håll (Broady, 1987).  
 
Inspiration till denna studie kommer främst från etnografiska studier, men det tvärvetenskapliga 
fältet öppnar upp för bidrag från olika socialvetenskapliga fält att lyftas fram. Ett exempel är den 
antologi skriven av Bogt, Engels, Hibble, Van Vel, Verhagen (2002), som undersöker 
deltagandet i den Holländska housemusik scenen ur ett historiskt perspektiv. Där sociala och 
kulturella aspekter lyfts fram i relation till droganvändning. En annan artikel skriven av den 
svenska etnologen O. Ronström (2011) diskuterar “festivalisation” den ständigt växande festival 
kulturen. Festivalisation beskrivs som ett svart hål av mångfald, syftande till de oändliga nischer 
inom området. Här framhålls även symbolernas betydelse, kulturellt skapande och gemenskap 
som viktiga faktorer för festivalernas framfart. 
 
Även jag har velat ansluta mig till forskningsfältet för att bidra till den spännande forskning som 
tar avstamp i det som sker då människor erfar musik kollektivt. När människor deltar i de 
gemensamma rum där musik spelas tar en socialt förenande effekt vid. I musikens gemensamma 
kontext skapas kultur människor emellan som visar sig genom beteenden och ritualer som 
headbanging hos Hårdrockare, eller moshpits inom Punken. Dessa kulturella beteenden och 
utövanden förankrar sig i de sociala roller och identiteter som är meningsbärande i den enskildes 
upplevelse och liv. Erfarenheter som implementeras och används i identitetsskapandet, vilket 
berikar individens sociala kapital och formar individen till musikens kontextuella värld. Denna 
studie kommer till att centrera kring de människor som möts till grund av ett gemensamt intresse 
av EDM genren Hardstyle. 
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2. Syfte 
Studiens syfte är att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i Sverige innebär och 
vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga har sin utgångspunkt i 
vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen. 
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3. Disposition 

Inledningsvis presenteras en introduktion till studien och dess syfte, därefter en kort bakgrund. 
Slutligen presenteras avsnittet tidigare forskning. Detta avsnittet kommer behandla forskning 
som berör EDM-scenen och de tankar om vad deltagande i sådan kultur kan innebära för den 
enskilde.  
 
Efterföljande avsnitt behandlar studiens metodologiska utgångspunkter. Valet av metod 
motiveras, därefter följer en redogörelse av min förförståelse, varav senare framläggs metoden 
för den etnografiska forskningsprocessen, samt resonemang kring urval och datainsamling, etiska 
ställningstaganden och tolkning och analysförfaranden. 
 
Vidare följer studiens teoretiska ramverk som studien förhåller sig till. De rubriker som används 
här är: gemeinschaft och gesellschaft, kultur, interaction rituals/IR och emotional energy/EE .  
 
Därefter följer det resultat som presenteras i följande teman, Ensam i gemenskap, 
Antivåldskapitlet, Hardstylepropaganda och power rituals,  Kommersialisering, Frihet och stil, 
Att förlora sig i stunden, Socialt stigma och fördomar , sist presenteras en sammanfattning av 
studiens resultatet. Genomgående i detta avsnitt diskuteras den genererade data, observationer 
och intervjuer i nära anslutning till det teoretiska ramverk som framhållits. 
 
Avslutningsvis framhålls den diskussion av såväl resultat i förhållande till studiens syfte, 
teoretiska reflektioner, reflektioner på tidigare forskning och metod. I dessa avsnitt diskuteras 
resultaten där jag tar fasta på likväl diskussion och reflektion i den mening att resultatet säger 
något om kultur samtid och identitet. Sedan följer även rubrikerna: Avslutande reflektion och 
Förslag på framtida forskning samt källor.  
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4. Bakgrund 
Detta avsnitt kommer ge en kort bakgrund till Hardstyle musik, samt en historisk återblick till 
den musikscen som kulturen vuxit fram ur. Hardstyle är en musikgenre sprungen ur EDM 
electronic dance music , musiken är en egen genre och kan inte direkt liknas med någon övrig 
EDM. Kort kan Hardstyle beskrivas som House fast snabbare, i 140 till 160 BPM , med en 1

studsig basgång, pigg melodi med euforiska inslag. Energin i musiken är hög med tung bas, men 
även växelvis mjuk och sensuellt stämningsfull. Musikens särdrag kan närmast förlikas med en 
mall där energi byggs upp för att sedan komma till ett förlösande klimax. Det är även vanligt att 
en röst plötsligt börjar tala, ofta med demonisk ton dock paradoxalt nog med positiva budskap. 
Antalet mottagare som lyssnar på Hardstyle i Sverige är okänt, och så även antalet deltagare i 
festscenen och kulturen. Detta till grund av att Hardstyle evenemang ofta sammanslås med andra 
EDM genrer.  
 
Den Svenska Hardstyle-kulturen tycks ha starka kopplingar till den ravekultur som blommade 
upp mellan år 1990-2002. År 1995 öppnades docklands, ett ambitiöst projekt inspirerat av 
Technoklubbar i Berlin. Docklands blev en het politisk fråga, då unga vuxna kom till docklands 
för att dansa nätterna igenom till trance, acid house och techno. Gruppen utgjorde en heterogen 
grupp varav vissa bar kläder med neontryck, reflex-sömmar, stora pösiga byxor, nätbrynjor, 
medan andra deltagare klädde sig mer ordinärt. Till grund av den mediala rapportering som tog 
vid, spreds en slags moralpanik  genom Sverige över de fester som pågick in på småtimmarna. 2

De främmande kläderna och ryktet om gruppens liberala drog-attityd blev utmärkt underlag till 
spaltmeter i tidningarna. Festerna blev hårt kritiserade, razzior blev allt mer frekventa. 
Publiciteten resulterade i en tillströmning av nya deltagare. Dessa nya tillskott var mest 
alkoholpåverkade människor som sökte de beryktade festerna, vilket resulterade i urvattning av 
gruppidentiteten som tidigare centrerade kring musiken och gemenskapen. Kulturen som tidigare 
beskrivits som varm, accepterande och inkluderande började luckras upp, och så småningom var 
docklands sista dag kommen . Nedstängningen av docklands kom som en stor sorg för de som 3

regelbundet deltagit i festiviteterna, gemenskapen och den kultur som blommat kring musiken. 
De illegala raven fortsatte, men den givna lagliga samlingspunkten var förlorad. Den hårda kritik 
deltagandet i festerna och kulturen utsatts för lämnade kvar ett stigma, tätt förknippat med 
droger. Idag har EDM omfamnats och normaliserats i samhällets ögon, men genren Hardstyle 
har ännu inte slagit igenom kommersiellt i Sverige. Utbredningen av EDM har möjliggjort att allt 
fler nischade klubbkvällar bjuder in stora Hardstyle DJs till Sverige. De personer som på sena 90 
talet gått till docklands söker sig nu till dessa nischade nätter, för att återigen försöka uppleva 
och delta i en gemenskap byggd runt musik.   

1 BMP = Beats Per Minute 
2 https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article20948166.ab 
3 Sveriges radio p3, Docklands historien om ravekultur, knark och en OS-bomb, 2009 
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5. Tidigare forskning   
Detta kapitel gör nedslag i forskning inom det aktuella området. Avsnittet kommer uteslutande 
beröra vetenskapliga artiklar och bidrag som på olika sätt behandlar människor som möts till 
grund av musik. Här begränsades sökningen till studier som avser att undersöka deltagandet i 
festsammanhang. Forskning där övrig kultur och subkultur som inte undersökt deltagandet i 
EDM scenen har i möjligaste mån valts bort. Målsättningen har varit att bygga en bred 
sociologisk förförståelse av den forskning som genomförts. Undersökandet av kultur och 
närliggande ämnen är ett tvärvetenskapligt fält som influeras av etnologer, kultursociologin och 
andra vetenskaper. Därmed kan det även förväntas att andra än sociologiska namn kommer att 
beröras i kommande tidigare forskning avsnitt.   
 
I syfte att överblicka den forskning genomförd på fältet genomfördes sökningar i Sociological 
Abstracts. Någon forskning som undersökt eller omnämner Hardstyle har dessvärre inte kunnat 
hittas och lyser därför med sin frånvaro i detta avsnitt. 
Följande sökord har använts: dance, electronic music, subculture, ethnografic, techno.  
 
Utifrån det urval som gjorts tidigare fann jag följande tematiska indelning lämplig; 
Problematisering av begreppet subkultur vid studier av musik; Techno turism dedikering till 
scenen; Club möter religion, spirituella iakttagelser och meningsskapande; Substanser; 
Reflektioner kring tidigare forskning.   

5.1 Problematisering av begreppet subkultur vid studier av musik 

I doktorsavhandlingen “performing punk” skriven av E. Hannerz (2013), undersöker Hannerz 
genom etnografisk metodansats vad som skiljer autentisk punk från kommersiell punk i 
subkulturell mening. Studien undersöker även hur punk som livsstil levs i Indonesien och 
Sverige, där likheter och skillnader i utövandet och deltagandet framhålls. Inledningsvis 
diskuteras upptäckten av kulturell pluralitet som blev till interesse för den Brittiska sociologin 
under 60-talet. Idén om att undersöka relationen mellan kultur och samhälle ledde till 
konceptualiseringen av meningsskapande och värdegrund inom alternativa kulturella uttryck. 
Detta i sin tur banade väg för subkulturell teori och uppstarten för the Center for Contemporary 
Cultural Studies (CCCS). CCCS syftar till att kartlägga, placera in samt definiera subkulturer i 
relation till varandra samt den överordnade “dominerande” kulturen. CCCS ser på subkulturer 
som en reaktion på underklassens problem. Vidare anser de heller inte vara en fristående kultur 
utan förhålls och analyseras i förhållande till samhällets generella kultur (Hannerz,2013:33). 
Hannerz konkluderar att denna kategorisering har sin problematik till grund av jämförandet 
mellan det subkulturella och den“dominerande” kulturen. Istället bör konceptet subkultur 
utvecklas, och fokus läggas på kulturen och vad deltagandet i en sådan utgör, vilket Hannerz 
vidare undersöker i sin studie (2013:42). 
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Med skarp kritik mot CCCS tankar om subkultur publiceras en etnografisk studie av Bennett 
(1999). Bennett ställer sig emot konceptet att undersöka subkultur i förhållande till något annat 
än kulturen själv. Han menar även att den indelning/klassificering utifrån musiksmak, stil och 
ålder som CCCS arbetat utifrån är problematisk. Kategoriseringen simplifierar gruppen och 
strömlinjeformar den vilket inte matchar verkligheten. Komplexiteten går förlorad då begreppet 
subkultur används på grupper som påvisar stark heterogenitet (Bennett,1999:599). Till följd av 
detta väljer Bennett att frångå det inramande homogena begreppet subkultur. Han undersöker 
istället om det är mer fördelaktigt att använda begreppet Neo-Tribalism. Ett begrepp som 
härstammar från sociologen Maffesoli som ser på deltagandet i dessa tillställningar som flytande 
medlemskap, utan tydliga inkluderande eller exkluderande gränser (Bennett, 1999:600). Studien 
som Bennett genomför syftar till att undersöka post-rave kulturen i Storbritannien. Under 9 
månaders tid mellan 1994 och 1995 undersöks rave kulturen genom att genomföra 27 
deltagarobservationer på 11 hemmafester och 16 klubbar. Han intervjuar frekventa deltagare i 
dessa rave i samband med sitt egna deltagande och upptäcker att medlemskapet i post-rave 
scenen är mångdimensionellt och flyktigt. En fri plats där individen har plats att rekonstruera sig 
och utvecklas åt det håll den vill utan att kritiseras (Bennett,1999:606). 
 
Bennett (1999) beskriver ett kontext där många får lov att tillhöra, mångfald i stil, utseende, ålder 
och etnicitet. En slutsats som framhålls är att med hjälp av Neo-Tribalism begreppet blir det 
möjligt att undersöka heterogena post-rave grupper, och bättre fånga dess inkluderande syn och 
mångfald. Kulturen på raven sätts i ett samtida kontext, tätt förbunden i sin relation till 90-talets 
ombytliga konsumtionsinriktade värld, där det möjligt att ägna sig åt olika nöjen. Vilket får 
innebörden att individen kliver in och ut ur olika kontext och identiteter där de är fria att 
omskapa sig själva utan att bryt några normer inom rave gemenskapen (Bennett,1999:614). 
Studien går i motsättning till de föreställningar CCCS har kring grupper och kultur. Bennett 
påvisar att subkultur begreppet bör vidgas om dess relevans ska fortsättningsvis gälla. Även 
dynamiska heterogena grupper kan existera och ha en någorlunda sammanhållen kultur med 
dedikerade deltagare.  

5.2 Technoturism, dedikering till scenen  

Sökandet efter kvalitativa EDM-fester med rätt ljud, ljus och utsmyckning verkar vara en centralt 
viktig punkt för de deltagare som lockas att delta i dessa sammanhang. De eftersökta kontexten 
har begränsad tillgänglighet, vilket får till följd att människor reser långväga för att delta. I 
följande studier skildras deltagandet i evenemang på avlägsna eller hemliga platser.  
 
St. John (2006) skriver en översiktsartikel som samlar flertalet studier gjorda på EDM. I en av 
dessa berörs Australiensiska fester vid namn “Doofs”, där tusentals människor attraheras att ta 
sig långt ut i bushen eller öknen för att delta till EDM-fester. Tillsammans befinner de sig långt 
ifrån civilisationen för att uppnå en slags kollektiv tillhörighet. I studien beskriver deltagarna att 
de flyr sina kroppar och känner att de förenas tillsammans med andra i ett slags ur-mänskligt 
tillstånd och blir ett med universum (St. John, 2006:12). Ytterligare ett exempel som beskriver 
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deltagandet i fester på otillgängliga platser är studien skriven av Hitzler (2002). Hitzler genomför 
deltagarobservationer på rave, en av dessa i en övergiven lokal ute i ett industriområde, notisen 
inför tillställningen var knapp. Han beskriver hur faciliteterna är överbelastade, människorna 
smutsiga och trötta, avsaknad av mat och toaletter är en del av den provisoriska kaotiska ordning 
som råder. Deltagare är trötta, ligger på marken, långt borta från bostadsområden och 
civilisation. Dystopin till trots förefinnes observerade deltagare vara lyckliga, euforiska, 
dansande och fria i den synnerligen dystopiska postapokalyptiska omgivningen (Hitzler, 
2002:461).  
 
Med utgångspunkt i resandet, med syfte att förklara och förstå lockelsen till det ovan beskrivna 
undersöker Garcia Techno-turismen (2016). Studien beskriver turism, men en okonventionell 
sådan då detta bryter med vanliga massturismens mönster. Med etnografisk metodansats 
intervjuas 19 respondenter mellan 20-33 år. Respondenterna berättar om de resor till 
Techno-meckat Berlin som de genomfört. I studien beskrivs vagabonder med lätt packning som 
landar på Berlins flygplats. De planerar sina liv, jobb och skola efter de frekventa resor till 
klubbar som spelar minimala EDM genrer exempelvis minimal Techno. Klubbarna de besöker 
har öppet i flera dygn i sträck, vilket innebär att deltagarna enbart sover ett fåtal timmar under 
helgen. Ofta landar de på fredagen för att åter flyga hem söndag kväll eller måndag morgon i 
syfte att sköta jobb och skola (Garcia, 2016:282). Inga besök till museum monument prioriteras, 
och dygnsrytmen är omvänd. De är specifika i sina geografiska rörelsemönster, besöker 
målmedvetet fester ofta långt utanför turiststråk. De lever och äter billigt, samt flyger på 
okonventionella tider som är ekonomisk förmånliga för att mer frekvent kunna genomföra dessa 
resor (Garcia, 2016:228). Som slutsats om Techno-turismen konkluderar Garcia att dessa 
resenärer bär på Neo-romantiska föreställningar och motiv med sina resor. De söker 
excentricitet, kreativitet, autencitet och utvecklar en särpräglad livsstil där dessa resor fyller dem 
med en slags elitism gentemot andra. En slags fetischering av Berlin driver deras deltagande, de 
vill uppnå den romantiserade föreställningen av en äkta autentisk festnatt i Berlinsk anda vilket 
paradoxalt nog är starkt präglad på Techno-turismnäringen från besökare utifrån (Garcia, 
2016:291). 

5.3 Club möter religion, spirituella iakttagelser och meningsskapande 

Lynch och Badger (2007) har i sin etnografiska studie undersökt den postmoderna ravekulturen 
utifrån en funktionell och samhällsnyttig aspekt. Mer precist undersöks religiösa utvecklingar till 
grund av sekularisering, samt om postrave kultur har liknande funktion som klassiska religiösa 
institut, forskarna benämner själva denna som en Neo-marxistisk tanke. Lynch och Badger 
(2007) tar avstamp i Luckmanns tes om “ny form av social religion” där beskrivs att den 
avveckling av traditionella religiösa institut öppnar upp möjlighet för nya former av social 
religion kan ta vid. Lynch och Badger (2007) framhåller att religiösa institut varit en plats där 
människor ägnat sig åt självutveckling, meningsskapande, gemenskap och varit en meningsfull 
plats för reflektion. Genom sekulariseringen avvecklas den naturliga platsen för sådan reflektion. 
Lynch och Badger undersöker om denna postmoderna utveckling kan ge upphov till en slags 
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osynlig religion, för att fylla de mänskliga behov som tidigare nämnts (Lynch och Badger, 
2007:31). 
 
Då Lynch och Badger (2007) undersöker religiösa diskurser inom EDM, finner de att religiösa 
termer är mer vanligt förekommande på kommersiella evenemang, samt att användningen av 
religiösa termer är strategiska marknadsföringsknep på den kommersiella marknaden. Lynch och 
Badger menar vidare att denna tendens inte är en spegling av den verkliga kulturen. Studiens 
resultat visar att få tillfrågade använder klassiska religiösa språkliga termer, användandet ansågs 
till och med naivt eller påklistrat av deltagare som inte ville överidialisera kulturen genom en 
sådan terminologi (2007:29). Detta till trots, finner Lynch och Badger att festerna har fått stort 
inflytande i de tillfrågade deltagarnas liv. Avsaknaden av uppenbart religiösa begrepp kan ha att 
göra med sekularisering och bristande kännedom av de religiösa instituten, vilket gör att 
klassiska begrepp som tillhör religiös diskurs känns främmande. Ytterligare en slutsats är att 
post-rave scenen inte har den utvecklade struktur som definierar en religion eller ny-religiöst 
samfund men stämmer väl överens med Luckmanns begrepp ny social form av religion . 
Människorna som deltar beskriver en liberal, humanistisk och romantisk värdegrund som 
möjliggör en inre utveckling av den egna individen i ett intimt kontext med andra (2007:38).  
 
St. John (2006) skriver i sin antologi ett kapitel uppkallat “Belonging: social vibes and social 
tribes” här belyses de kollektiva känslor som uppkommer i rave kontext. Upplevelsen av att 
tillhöra en större samhörighet och vara ett med universum och världen eftersöks av deltagare och 
den känslan kallas av dem för “the vibe”. Känslan förenar kollektivt deltagare och blir menar St. 
John en global samhörighet för alla som upplevt the vibe. Slutsatsen angående religiositeten är 
följande; techno-tribes är mikro-samhälleliga grupper vars enda mötesplats är på fester av rätt 
anda. De hotas i sitt slag av att bli domesticerade genom regleringar av samhället och risken för 
kommersialisering. Den kollektiva underground-identiteten har skapats kring ett ljudsystem 
vilket givit upphov till kulturell gemenskap. De samlas i ett squattat hus under emellanåt simpla 
förhållanden, det kan låta ringa, men likväl signifikant för deltagare som skapar gemensamhet 
och meningsskapande i likhet med institutionella kyrkor och legitima religioner (St John, 
2006:12). 
 
Garcia’s doktorsavhandling (2011) undersöks EDMC  i Chicago, Paris och Berlin. Studien 4

bygger på deltagarobservationer i de tre städerna samt intervjuer och samtal. Genom att komma 
nära festscenen studeras icke verbal interaktion där Garcia i sin forskning lyfter skillnader mellan 
att befinna sig på en vanlig pub eller mainstream klubb och en snävt nischad minimal-techno 
kontext (Garcia,2011). I studien undersöker Garcia beröring och interaktion mellan deltagare. 
Beröring i övriga västerländska samhälleliga kontext är något som begränsas mellan människor 
som känner varandra, en slags social zon som upprätthålls. I den klubbmiljö som han undersöker 
frångås vanliga sociala regler gällande beröring. Garcia beskriver en helt annan dimension, en 
annan värld, ett dynamiskt flöde av energi där främlingar blir till vänner och fysisk beröring är 

4 EDMC- electronic dance music culture 
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något som är önskvärt, även om man just setts och aldrig växlat ett enda ord (2011:76). Alla 
tillfrågade bekräftar denna öppna taktila dimension, varma vänskapliga och kärleksfulla 
beröringar, ögon som möts utan obekväma undanflykter. Slutsatsen Garcia drar  är att på 
dansgolvet, som förvisso redan är en svettig och intim plats, skapas ordlös interaktion som 
öppnar upp människorna inför ett mer intimt sammanhang. Garcia pekar på att denna öppna och 
taktila omgivningen skapar en slags flytande solidaritet mellan deltagare. Sammanhanget gör att 
deltagarna utan att känna varandra ändå på något sätt känner varandra (2011:108). Garcia menar 
att den utökade interaktiva/fysiska kultur är en grundförutsättning för att denna fest ska kunna 
existera, synnerligen med tanke på gruppens heterogenitet. För gruppen är säregen, 
mångkulturell, extrem och samtidigt fylld med alldeles normala människor med en 
kärleksrelation till EDM(c) alla människor får tillhöra, alla är välkomna (2011:112). 

5.4 Substanser  

Substansanvändning i samband med EDM-fester har omnämnts i korthet i flertalet av tidigare 
nämnda studier därför kommer följande avsnitt utgå ifrån en studie skriven av Hitzler (2002). 
Han undersöker i en hermeneutisk studie mer djupgående om EDM-kulturen och syftet med 
droganvändning i dessa kontext (2002). Många deltar i dessa fester utan att använda droger, 
många deltagare intar substanser i samband med dessa fester. Hitzler väljer bort att undersöka 
större event och kultur och droganvändning och tittar istället närmare på den smalare scenen med 
technoklubbar. Slutsatsen är att vissa individer som deltar i denna scen använder droger, syftet är 
att känna eufori, öppna upp sig, öka acceptans och höja stamina och fokus. Av vissa används 
ketamin för den kroppsliga känsla som uppstår, hallucinogena droger används av vissa. Syftet 
med festen och konsumtionen av substanser är önskan att tillhöra en större obegränsad 
“quasi-familj” samt att ha roligt tillsammans utgör den största drivkraften inom gruppen. 
Möjligheten att vara annorlunda, befria sig från hämningar, att vara som ingen annan med syfte 
att då vara som alla andra och tillsammans skapa en atmosfär av förhöjt varande och extas där 
individer kan knyta an till varandra genom upplevelse, dans och ömsesidig förståelse. Det finns 
skäl att slutleda att droganvändning till viss del hjälper till att skapa den atmosfär och öppenhet 
som eftersöks i deltagandet (2002:464). 

5.5 Reflektioner kring tidigare forskning 

Sammantaget av den tidigare forskning som presenterats visar på att rave och den festkultur som 
vuxit fram i världen har en egen kulturell sfär, där deltagarna fritt kommer och går. De EDM 
fester som har undersökts har gemensamt att de är fyllda av kultur vari deltagandet i sådana 
fester är av betydelse för de medverkande. Detta har visat sig utöver positiva utsagor och 
anekdoter även i de tillfrågades resmönster. Ett framträdande drag kan utrönas vara den 
underliggande spiritualitet samt tydlig gemensam öppenhet som skapas mellan människor i 
kontextet. Öppenheten möjliggör även liberalitet gentemot vissa droger. De heterogena 
grupperna är likväl löst sammansatt som konkret sammanbunden genom musik. Med detta sagt 
underbygger dessa studier även syftet i min studie vilket är att beskriva och förstå vad deltagande 
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i Hardstyle-fester/kulturen i Sverige innebär för den som deltar. Samt vilken betydelse den som 
deltar tillskriver sitt deltagande. Svensk forskning lyser med sin frånvaro på detta fält. Jag inte 
funnit några studier gjorda på musikgenren Hardstyle varken i Sverige eller globalt. 

6. Metodologiska utgångspunkter 
Föreliggande studie har etnografisk ansats. Följande avsnitt redogör för den etnografiska 
ingången och den process den medför. De rubriker som diskuterar metodansatsen är följande: 
Etnografisk metodansats, min förförståelse, att delta som etnograf, val av metod, urval, 
genomförande, reflexivitet, etiska ställningstagande och analys och tolkning. Syftet med detta 
avsnitt att ge transparens till det tankar, tillvägagångssätt och motiv som föreliggande studie 
förhållit sig till.  

6.1 Etnografisk metodansats  

Den etnografiska metodansatsen är kvalitativ och kännetecknas av den eftersträvansvärda närhet 
till det som undersöks. Närhet uppnås då forskaren samlar in sin empiri genom kontakt med det 
studerade fältet, genom att under längre perioder delta i den undersökta miljöns kontext för att 
samla alla former av tillgänglig data (Hammersley & Atkinson, 2007:3). Denna studie avser att 
beskriva och förstå vad deltagande i Hardstyle-fester/kulturen i Sverige innebär för den som 
deltar, samt vilken betydelse den som deltar tillskriver sitt deltagande. För att kunna undersöka 
detta förefinnes etnografisk metodansats vara lämplig. Den etnografiska grundtanken framhåller 
att sociala och kulturella fenomen studeras och förstås bäst i de dynamiska sammanhang vari de 
naturligt äger rum, eftersom mänsklig interaktion har en komplex och svårgenomtränglig natur 
(Murchison, 2010;12). Etnografi är nämligen nyfiket inriktat på sökandet efter att rättvist återge 
en realistisk bild av det studerade. Där det gäller för forskaren att närma sig det studerade med 
öppenheten och observant intuition. Då likväl intervjuer som fältets samlade observationer ska få 
komma till tals och samlat representera det undersökta fenomenet (Johansson 2009;8). 

6.2 Min förförståelse 

Jag har alltid älskat att delta i kontext där musik spelas, det har givit mig oerhörd glädje att 
kunna tonsätta min vardag, emotioner och sinnesstämning. Min musikaliska livsvärld har 
innehållit stor variation, barndomens pop, ungdomens punk, rock och metal vidare till 
vuxenlivets indie och nu techno och psytrance. Hardstyle har förbluffat mig en aning. Innan 
denna studie påbörjades hade jag inte kommit i kontakt med musiken. Intresset för Hardstyle i 
denna studie är på så vis en utforskning av likväl scenen och festerna som i förståelsen av något 
för mig främmande och nytt. Jag kom i kontakt med Hardstyle genom ett rykte om att svenskar 
åker på stora festivaler i Holland med upp till 100.000 deltagare. Detta väckte mitt intresse, 
eftersom jag inte alls var obekant med festivaler men främmande till att åka till ett annat land för 
att delta. När jag fick höra musiken, tittade på klipp och filmer från eventet så häpnades jag av 
magnituden av storleken på festerna samt den för mig mycket främmande musiken.  
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6.3 Att delta som etnograf 

Att delta som etnograf på fältet har Goffmans fråga “What is going on?” ständigt varit i åtanke 
(1986:85). Denna nyfikna fråga blir drivmedlet i deltagandet och hjälpmedel till sökandet efter 
att kunna beskriva och förstå deltagandet i Hardstyle. Det egna deltagandet har utgjort en central 
del och varit viktigt i sökandet efter det etnografiska inifrånperspektivet. Om inget deltagande 
genomförts hade jag riskerat att falla i problematiska fällor, där bilden av deltagandet blivit 
entydigt eller stereotypt utan deltagandets innifrånperspektiv. För mig har även öppenhet och 
reflexivitet haft viktiga nyckelroller i sökandet. Jag har kontinuerligt ifrågasatt min egna 
förförståelse, upplevelse och utsagor som jag analyserat i enlighet med Murchison (2010:26).  
 
För att enklare komma nära och lyckas fånga det eftersträvansvärda inifrånperspektivet har en så 
kallad “gatekeeper” varit till hjälp i närmandet av forskningsområdet. I den etnografiska 
processen har min gatekeeper hjälpt mig att göra det främmande bekant och det bekanta 
främmande. Den främsta hjälp har kommit från en vän som introducerat mig till respondenter 
och de sammanhang vari jag deltagit på fältet (Hammersley & Atkinson, 2007:27).  

6.4 Val av metod 

6.4.1 Deltagande observationer 

Med syfte att komma rakt in i det kulturella sammanhanget genomfördes deltagande 
observationer. Min ambition var med detta att uppnå den så kallade etnografiska “närheten” 
(Johansson 2009:6). För att lyckas med detta på fältet så framtogs följande lista. Denna hjälpte 
mig att orientera mig i sammanhanget, punkterna var till stöd i mitt reflekterande arbete 
kontinuerligt under deltagandet på fältet och i efterarbetet.  
 
● Hur dansar deltagare?  
● Vilka attribut i form av klädsel används och vilka variationer finns? 
● Hur kommunicerar deltagare på dansgolvet verbalt och fysiskt? 
● Vilka känslouttryck kan utläsas hos deltagare? 
● Finns beteenden som premieras eller ogillas? 

 
Denna “checklista” har under arbetets gång mellan deltagandet i första och andra tillfället 
modifierats. Modifieringar har gjorts med utgångspunkt i de mer vanligt förekommande 
upprepade mönster/varierande observerade mönster, varpå “checklistan” omformulerats 
(Murchison, 2010:95-96). Mina initiala antaganden och utgångsvärden kom till att förändras som 
konsekvens av det reflekterande arbetet men även till grund av att min erfarenhet ökat. 
Deltagandet har även genererat informella intervjuer och samtal, dock i mycket liten 
utsträckning. Ordlös förkroppsligad kommunikation har frekvent observerats och noterats. 
Exempel på tyst interaktiv kommunikation har innefattat blickar, nickningar, omfamningar och 
dans. Vid de tillfällen jag har samtalat med deltagare i rökrutor har kortare dialoger initierats där 
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har jag fått ta del av spontana berättelser om kulturen, kärleken till Hardstyle och dialog om 
artister och autenticitet. Dessa spontana interaktioner har hjälpt mig underbygga och lita på det 
perspektiv jag fått i intervjuer, då jag ej i dessa samtal berättat varför jag befunnit mig där 
(Hammersley & Atkinson, 2007:99; Murchison, 2010:104). Jag har i möjligaste mån strävat efter 
att snabbt skriva ner dessa interaktioner snarast inpå interaktions tillfället (Murchison, 2010:70).   

6.4.2 Intervjuer 

För att uppfylla studiens syfte att; att beskriva och förstå vad deltagande i 
Hardstyle-fester/kulturen i Sverige innebär för den som deltar. Samt vilken betydelse den som 
deltar tillskriver sitt deltagande. Intervjuer förefanns vara ett effektivt sätt att fördjupa förståelsen 
kring det undersökta. Ett intervjuformulär byggdes på följande tematiska indelning; erfarenhet, 
kulturen och känslor, äkthet och kommersialisering, kläder. Frågor som ställdes på dessa teman 
kan du se i bilaga 1. För att få avslappnade och givande intervjuer så tillämpades en 
semistrukturerad intervjuform, som tillät mig att komma med följdfrågor och spinna vidare på de 
ämnen inom området som den intervjuade själv tyckte var viktiga (Murchison, 2010:107) . Totalt 
5 semistrukturerade intervjuer genomfördes. Den idealbild av organiska, informativt men ändå 
avslappnade samtal var till viss del svår att uppnå eftersom varje intervju var ett nytt möte. Det 
tog ofta 15 minuter innan vi båda blev bekväma. Detta till trots bidrog alla samtal till gott 
underlag efter transkribering (Hammersley & Atkinson, 2007:117). Alla intervjuer spelades in, 
detta gjordes med respondentens godkännande. Anonymisering har vidare skett i transkriberings 
skedet. Allt inspelat material transkriberades men innefattar ej omfattande transkribering av 
pausering och i den mån det inte har varit avgörandet till sammanhanget (Dahlberg, Dahlberg, 
Nyström, 2011:234). 

6.5 Urval  

Följande urval har gjorts i syfte att genomföra denna kvalitativa studie. Det har varit av största 
relevans att finna lämpliga Hardstyle-event att delta i. Två deltagande observationer har 
genomförts i syfte att komma nära det studerade. Inför deltagandet på fältet genomfördes ett 
digert sökande efter Hardstyle-fester som skulle passa. Hardstyle-evenemang ofta slås samman 
med andra EDM-genrer i Sverige. Till grund av detta var jag tvungen att noga välja ut vilka 
evenemang jag skulle delta i, för att inte delta på fester som drog till sig andra deltagare än 
Hardstyle-entusiaster. Det kan dock inte helt uteslutas att det funnits deltagare som varit 
intresserade av de andra EDM-genrer som spelats under evenemanget. Sökandet av lämpliga 
evenemang genomfördes mestadels genom sökning på Hardstyle-forum på facebook , källor 5

finner du i fotnoterna nedan . Det har varit av vikt att välja ut tillfällen som haft särpräglat 6

Hardstyle-tema, urvalet har präglats av de som headline’at spelningen på eventet, och om DJ’n 
kommer spela Hardstyle eller inte. De Hardstyle DJ’s som headline’at på de event vari jag 
deltagit har varit följande; Coone och Guns for Hire. Två deltagande observationer har 
genomförts i Stockholm, båda arrangerade av Monday Bar Sweden som är den största 

5 Hardstyle of sweden - https://www.facebook.com/Hsofswe/ 
6
 Monday bar official - https://www.facebook.com/groups/mondaybar/  
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artistbokaren av Hardstyle i Sverige. Nätterna tillbringas således vid separata tillfällen på 
klubbarna Slakthuset  samt Kraken  vid globen. Urvalet har genomförts med hänsyn till kontext 
snarare än plats och följer därmed etnografiska principen för variation inom studiet (Hammersley 
& Atkinson, 2007:39).   
 

Urvalet av respondenter till denna studie har fortskridit som följande. Ändamålsenliga urval har 
genomförts vilket innebär att variation och spridning har tagits i beräkning genomgående i min 
urvalsstrategi, med syfte att undvika en så kallad snöbollseffekt (Hartman, 2004:285-286). Med 
ändamålsenligt urval åsyftas att kandidaterna som figurerar med sina utsagor i denna studie är av 
båda könen, olika åldrar och inte tillhör samma vänskapskrets (Patton, 2002:234). På så sätt har 
urvalet undvikit att få en snöbollseffekt vilket innebär att respondenterna uttalar sig fristående 
från varandra. Tre män och två kvinnor i åldersspannet 23 till 35 deltog som respondenter.  

6.6 Genomförande 

Innan inledandet av denna studie genomfördes en kort skuggstudie för att undersöka om detta 
ämne var av intresse för mig (Hammersley & Atkinson, 2007:23-25). På en Hardstyle-juldagsfest 
i Stockholm genomfördes ett första deltagande. Följande antecknades i samband “det är som 
inget jag tidigare sett eller upplevt, jag fattar inte vad jag varit med om därför kan jag inte få nog 
förens jag vet!” -2013/12/25. Det var inte förens senare jag fann Goffmans (1986:85) 
formulering och titel på ett av hans mest kända sociologisk verk “What is going on?” som 
beslutet att genomföra föreliggande studie togs. 
 
Fältstudien gav insikt och önskad etnografisk närhet till den undersökta gruppen, främst i vad 
deltagandet innebär. Deltagandet i dessa evenemang varade mellan 5 -7 timmar. Anteckningar 
gjordes kortfattat i mobilen in medias res , mer omfattande anteckningar av observationer 7

slutfördes efter hemkomst och under följande dag (Murchison, 2010:70). Intervjuerna 
genomfördes på olika platser som de tillfrågade fick välja ut själva. Alla intervjuer utom en 
gjordes i personens hem vilket var fördelaktigt eftersom hemmet är en trygg plats där den 
intervjuade kan tala fritt och obegränsat (Murchison, 2010:105,108). En intervju gjordes på ett 
café och blev till följd av den publika miljön en aning stel men var den tillfrågades egna val. En 
positiv aspekt av att mötas i hemmet var att de intervjuade fick möjlighet att uppvisa kläder som 
de brukar bära på evenemang. Även andra viktiga artefakt visades för mig där ibland tokens , 8

inträdesarmband, posters och självlysande masker. Intervju längden varierade mellan 1&2 
timmar. Studiens empiri samlades in 2014 i samband med inledandet av C-uppsats arbetet. År 
2018 används samma empiri i avslutandet av studien, ytterligare en deltagande observation har 
lagts till år 2017.  

7 In medias res är latin för -i händelsernas mitt.  
8 Tokens är små värdekuponger som köps på fester, dessa används som festens egna valuta.  
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6.7 Reflexivitet  

Att inta den etnografiska forskarrollen har medfört en analytisk blick som observerar socialt 
komplexa och intima sammanhang. Som kvalitativ metod ställs trovärdigheten på sin spets då 
under arbetets gång har jag kontinuerligt reflekterat över reflexivitet, och framför allt min roll 
som forskare i framställningen av Hardstyle-scenen. En återkommande fråga har varit -hur 
påverkar jag bilden av det som undersöks? (Hammersley & Atkinson, 2007:91,Thornberg & 
Fejes 2012:202). I situationer som intervjuer har frågan om respondenternas självcensur figurerat 
i mina tankar. Det är till viss grad känsligt och privat att bli tillfrågad i forskningssyfte om 
rekreation av olika slag. Mina intervjuer har ibland närmat sig känsliga ämnen såsom åsikter 
kring autenticitet, sexualitet och klädstil samt drogvanor och berusning. Jag kan inte säga med 
säkerhet om de litat tillräckligt på min öppenhet för att sanningsenligt berätta om sina tankar och 
vanor (Hammersley & Atkinson, 2007:84). 

6.8 Etiska ställningstaganden 

För att bibehålla god etisk grund så har vissa etiska urval gjorts för att uppfylla läroverkets krav. 
Som följd har jag enbart studerat lagliga fester arrangerade på klubbar och därmed valt bort 
svartklubbar och Hardstyle-rave. Etnografi är som tidigare nämnt en metod som söker närhet till 
det undersökta, etiska krav kommer till följd av denna närhet. Jag vill även framhålla att jag 
personligen har valt att genomföra denna studie grundat i mitt personliga intresse vilket 
redogjorts för i avsnittet kallat min förkunskap. Detta innebär att jag vidhåller en forskarroll men 
ej kan utesluta att en partisk skildring framställts till följd av deltagandet (Iphofen, 2003:18). 
 
I de fem fall då intervjuer genomförts har jag enligt forskningsetiska regler . Det har medfört att 9

jag noggrant informerat respondenter av mitt syfte. Därefter, tillfrågat samtycke för inspelning 
och användning av intervjumaterial och observationer. Samt förklarat ingående om 
anonymisering av namn i samband med transkribering (Thornberg & Fejes 2012:227). Syftet 
med detta har varit att skydda personens integritet och försvåra avkodning av deras identitet 
(Iphofen, 2003:27-28). Jag har även informerat att deltagare kan retrospektivt ändra sig angående 
sin medverkan, varpå all information skulle ha raderats. Inga modifieringar av någon data har 
efterfrågats. Vid de två tillfällen som jag deltagit på fältet har ingen annonsering av mitt syfte 
och roll som forskare gjorts. Viss hänsyn har ändå tagits då jag valt bort intimt beskrivande 
detaljer från mina observationer på fältet som skulle kunna identifiera deltagare (Iphofen, 
2003:33). 

9 Forskningsetiska regler: 
https://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/forutsattningarforansokningarochbidrag/etikrikt

linjer.4.29b9c5ae1268d01cd5c8000955.html 
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6.9Analys och tolkning 
Studiens empiri har kontinuerligt bearbetats under forskningsprocessen. I sedvanlig anda 
beskriven i berörda etnografiska handböcker har analysprocessen påbörjats i tidigt skede 
(Hammersley & Atkinson 2007:195, Murchison 2010:116). Samtidigt har jag förhållit mig rätt 
försiktigt till mina tidiga analyser och inte tillåtit dem att färga av sig på kommande intervjuer 
eller observationer (Hartman, 2004:287). 
 
Genom hela analysprocessen har skrivandet upptagit en viktig roll. Det är genom skrivandet som 
bearbetandet av studiens empiri har tagit vid. Liksom tidigare nämnt har detta stundtals varit 
oerhört rörigt då omfånget av den totala mängd empiri varit omfattande. Successivt har 
kategorier, teman och mönster vuxit fram och gått från vivida indikationer till mer konkreta 
formuleringar. Genomgående i studiens resultatdel har Geertz begrepp “thick descriptions” 
framgångsrikt influerat skrivandet. Med detta menas att beskriva och tolka det som studeras i det 
sociala kontext som skeendet tar plats. Det innefattar även att fånga de tankar och emotioner som 
upplevs i det sociala sammanhang som studeras, samt att tolka de intentioner som föreligger 
handlingar och skeenden (Ponterotto, J. G. 2006:542). Genom att hålla “thick descriptions” i 
åtanke har skrivandet influerats av denna sociologiska tanke om beskrivandet. Vilket främst 
influerat förmedlandet av de deltagare observationer som genomförts. 
 
Under processens gång har studiens syfte banat väg för den slutliga tematisering som nu 
förefinnes i studien under huvudrubriken resultat. Syftet; att beskriva och förstå vad deltagande i 
Hardstyle-fester/kulturen i Sverige innebär för den som deltar. Samt vilken betydelse den som 
deltar tillskriver sitt deltagande. Syftet innefattar en helhetsbild, där många olika tankar grundade 
den enskildes personliga tankar, upplevelser och tillvägagångssätt kan skildras. Så har det 
slutligen fallit på mig att sätta mig in i och induktivt lyssna till de utsagor som framförts av 
deltagarna. Jag har noggrant gått igenom alla utsagor metodiskt och lyssnat flertalet gånger på 
intervjuerna för att få fram teman och analys som gjort uttalanden och observationerna blivit 
tolkade rättvist. Men det är även av stor vikt att i tolkning och analysfasen att se bakom vad som 
sägs i de uttalanden som undersöks. Fejes och Thornberg (2012: 191) framhåller att kritik mot de 
utsagor som framhålls kan överskrida människors självförståelse och skapa en förståelse på ett 
djupare plan. Jag har dock valt att inte göra detta i alltför hög utsträckning då jag anser vara av 
stor vikt att respektera och tro på respondenternas utsagor, allt för vidskepliga resonemang har 
därför undvikits.  

7. Teoretisk förståelseram för studiens resultat 
I följande avsnitt har inspiration hämtats från olika håll, de presenteras här som teorier och 
begrepp som begripliggör studiens data. Studiens syfte att beskriva och förstå deltagandet i 
Hardstyle-fester, samt vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande, understödjes genom 
de teoretiska urvalen. Inledande berörs begreppen gemeinschaft och gesellschaft av Ferdinand 
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Tönnies som teoretiserar kring organisk och mekanisk gemenskap. Vidare presenteras begreppet 
kultur  av Johan Fornäs. Dessa två inledande avsnitt avser att tillföra en gedigen förståelseram till 
samhälle, grupp och kultur som tankefigur. Därefter presenteras Randall Collins 
interaktionistiska begrepp interaction rituals  och emotional energy. Dessa två begrepp bidrar till 
förståelse kring individens deltagande och de ritualer och emotioner som skapas i samband med 
Hardstyle-fest. 

7.1 Gemeinschaft och Gesellschaft 

Gemeinschaft och gesellschaft är ett klassiskt begreppspar ursprungligen myntat av sociologen 
Ferdinand Tönnies år 1887. Jag har valt att utgå från Asplunds Essä om tankefiguren 
(Asplund,1991).  
 
Världen är full av människor som möts i olika sociala kontext. Dessa sociala kontext har element 
av gemeinschaft och gesellschaft, ofta mer präglade av det ena, men alltid med delar av båda 
element. Samtidigt och motsägelsefullt utgör gemeinschaft och gesellschaft en dikotomi, en 
helhet med två motpoler (1991:41-42). Denna motstridighet, är enligt min tolkning en gestaltning 
av alla sociala kontext, aldrig rena enbart onda eller goda utan utgör en komplext sammanvävd 
massa, som ständigt mörknar och ljusnar. Asplund liknar begreppsparet med en fixeringsbild, en 
bild som två olika bilder gömmer sig och enbart kan ses en åt gången men samtidigt kontant 
gestaltade (1991:42-43). 
 
Gesellschaft ses på som artificiellt, något uttänkt, konstgjort och mekaniskt. Där språket ses på 
som ett instrumentellt verktyg, kommunikation med bestämt syfte. Där alla de människor som 
deltar i gesellschaft är överens om att all form av social interaktion sker i utbyte liksom en 
transaktion. Människorna väljer sina ord med omsorg med en beräknande och strategisk 
vinningslysten agenda figurerande i bakgrunden (1991:63-69). Gesellschaft beskriver  storstaden 
och det myllret av ytlig kommunikation som karaktäriserar det vardagsliv som levs. Språket och 
således interaktion begränsas till byteshandel, där människor inte förväntas socialisera, svara 
eller dela med sig utan motprestation i utbyte. Blickarna på tunnelbanan är vända nedåt, i 
mobilen, samtal startas sällan med andra utan en agenda, en tillvaro av att vara ensam i mängden. 
De ekonomiska motiven är centrala i gesellschaft.  “...ingen benägen att unna någon annan 
någonting” (1991:74), medmänskliga förhållanden är obefintliga, människan står ensam och i 
ständig konkurrens med de andra som kan sätta krokben för sina egenintressen och förmögenhet 
(1991:75).  
 
Gemeinschaft motsatsen, det kan ses på som naturligt och organiskt framvuxen oplanerad social 
enhet i samhällskroppen. Kommunikation bygger här på behovet av medmänsklig förståelse till 
följd av delaktighet i varandras liv. Språket är gemensam medmänsklig samhörighet, men ej 
uteslutande till grund av språket utan som lycklig konsekvens av människors nära förhållande till 
varandra (1991:64-68). Det nära umgänget, gör att kommunikation sker utan förbehållsamhet 
eller avståndstagande till den andre. Gemeinschaft är skapande, människorna arbetar för att 
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frambringa gemensamt värde och nyttigheter i en mer kollektivt kontext. Istället för avlöning för 
arbete, är snarare belöning och uppskattning av centralt värde i Gemeinschaft. Sist vill jag ta upp 
gåvan, att ge är lika mycket för givarens som för mottagarens skull, och utan förbehåll till 
gengåva eller dold ekonomisk agenda (1991:78).  

7.2 Kultur 

Kultur är ett begrepp som har diskuterats flitigt av antropologer och etnologer. Nedan diskuteras 
detta begrepp i sociologisk mening. Främst syftar följande resonemang till att förtydliga vad 
begreppet kultur innebär. Avsnittet belyser hur kultur skapas som idébild människor emellan 
som fiktiva gemensamma tankar.   
 
Sociologiskt förstås kultur bäst genom det dynamiska sammanhanget, som flytande och inte 
enbart fast sammanbunden med geografiska, tidsmässiga eller nationella gränser. Det finns 
således delkulturer som överskrider de ovanstående gränser baserade på andra variabler såsom 
smakmässiga och idebaserade subkulturer (Fornäs, 2012:21). Individualismen i dagens samhälle 
möjliggör människan till att skapa mönster och livsstil tillsammans med andra och möjliggör 
kollektiva identiteter och tillhörigheter (2012:22). I sociologisk mening ses kultur på genom de 
meningsskapande praktiker som har med mening, tolkning och kommunikation att göra 
(2012:31). Det kulturella blir i denna mening fokuserat på kollektiva normer, mening-sfärer, 
ordnade system av texter, tecken och genrer vilka människor använder i sin sociala interaktion, 
som kan observeras på Hardstyle-fester (2012:32). Människan är med det sagt en intensivt 
kommunicerande varelse som tillskriver mening på ett kreativt sätt till likväl ting som kontext. 
Det dialogiska samspelet som kontinuerligt tar plats i form av inre dialog och kommunikation till 
den andre ger anledning att se kultur ur ett dynamiskt perspektiv. Detta innebär att de som deltar 
i Hardstyle-fest/kulturen kan komma från olika samhällsskikt, ha olika etnisk tillhörighet och så 
vidare. Deltagandet är förankrat i personens egna preferens för musik och överbryggar klassiska 
dualistiska tankar.   
 
Att undersöka kultur i enlighet med ovanstående kriterier tillgängliggörs sökandet efter socialt 
meningsskapande. Meningsskapande är således en konstruktion av det imaginära som är 
materiellt frånvarande, i de kollektiva tankar som förenar de människor som väljer att delta i 
kulturen. Genom att undersöka kultur blir det möjligt att se meningsskapandet vari möjligheten 
öppnar sig till att besöka föreställda eller virtuella världar förankrade i mänsklig interaktion. I 
den praktiska tillämpningen vidhåller tolkning den viktigaste nyckelrollen. Där pendling mellan 
det inre och yttre, subjekt och text, som sammanlänkar det imaginära frånvarande med det 
materiellt närvarande (2012:52). Inom alla människor pågår en inre tolkningsprocess, vari 
människan uppfattar sin verklighet och sin identitet och hur olika kontext bidrar till 
identitetsskapandet. Identiteten skapas således aldrig autonomt, utan i kontext vari interaktivt 
samspel tar plats människor emellan, som de Hardstyle-fester som undersöks i denna studie. 
Kontext är därför viktigt i sammanhanget då kultur avses undersökas. Att åsidosätta kontext, och 
utelämna kontextualisering kan resultera i en lösryckt och ofullständig bild av den undersökta 
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kulturen. Det kontextuella sammanhanget kan exempelvis vara historiskt, geografiskt eller 
socialt men även i plural. Med det menas att flera kontext, kan i realtid ta plats simultant och 
förhåller sig till varandra vilket kallas interkontextualitet (2012:53). 
 
Jag vill även lyfta fram följande. Det är inte att förglömma att mönster såsom socioekonomiska, 
sociokulturella, socialt arv, kulturell fostran, geografisk plats, biologi samt seglivade vanor som 
ritualer, rutiner, präglar kulturen vi tar del av och upplever. Men värt att anmärka är även 
följande; i den allt mer globaliserade och kommunikativa värld vari människan lever, ges idag 
möjlighet för människan att söka efter nya sammanhang, upplevelser och gemenskaper. Vi 
befinner vi oss nu i en tid där kultur spänner över de givna ovan nämnda kategorier och gränser. 
Följande bör även omnämnas; Inslag i kulturella praktiker såsom upprättande av motsatspar är 
ett vanligt förekommande sätt att inifrån kulturen dikotomisera världen. Genom att identifiera 
eller uttrycka vad som inte ingår i kulturen eller vad som hör där till, upprättas symboliska 
dikotomier vari den kulturellt erfarne kan urskilja kulturella samband och mönster (2012:68). 
Genom att lyssna till personer som har erfarenhet av kulturen som skapas i samband med 
Hardstyle-fest. På så vis uttrycks gemensamma idébilder som exemplifieras i resultatdelen.  

7.3 Interaction rituals/IR 

Detta avsnitt inspireras av sociologen R. Collins begrepp interaction rituals (2004). Detta 
begrepp har varit av betydelse eftersom den bidrar till en djupare förståelse för hur människan 
handlar i grupp, samt de ageranden som är kontextbundna. Interaction rituals eller IR som jag 
hädanefter kommer att referera till, konstrueras i det sociala som resultat av solidaritet, symbolik 
och främst emotional energi  EE. Begreppet avser att synliggöra de processer som pågår i det 
sociala, kollektiva medvetandet även kallat det intersubjektiva. Mer specifikt undersöks olika 
typer av socialt medlemskap som gruppmedlemskap, samt dess symboler och emotionella toner 
och skiftningar (2004:47). Collins beskriver fyra delar av mänskliga processer som ger upphov 
till IR, dessa kursiveras nedan i följande beskrivning. 
  
Då människor samlas i grupp blir de medvetna om varandras närvaro . Avgränsningar av 
inkluderande och exkluderande slag sker genom det kollektiva deltagandet, som exempel: vi som 
väntar på bussen, specifikt vi som väntar på 875:an från Gullmarsplan till Tyresö. Människan 
styr sin uppmärksamhet mot subjekt och skapar gemensamma symboler exempelvis: bussen som 
inväntas, här delar människorna som väntar medvetenhet angående subjektet i detta fall bussen. 
Människorna delar emotioner och upplevelser som får dem att kollektivt känna: exempelvis om 
875:an är sen samt hur det kan förväntas påverka resten av deras dag (2004:48). Dessa delade 
upplevelser resulterar i följande element;  
● Känslor av grupp solidaritet och medlemskap.  
● Emotional energy som vidare kommer refereras till som EE, individuella emotionella reaktioner såsom: 
självsäkerhet, entusiasm, upprymdhet, initiativtagande.  
● Symboler som kollektivt samlar och kan representera gruppen såsom: ord, emblem, ikoner eller gester som 
fungerar som gemensam nämnare.  
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● Känslor av moral såsom: känslan av att vara rätt och i linje av gruppen; *bussen borde vara i tid, respekt för 
symboler *tidtabellen, försvarande ställning mot meningsmotståndare, samt konsekvenser för brott mot gruppens 
regler som står i stridighet till gruppkänsla av solidaritet *att tränga sig före i busskön (2004:49).  

 
Emotioner i grupp som resultat av kollektivt medvetande är nyckeln till de IR som förenar 
människor i samhället, grupper och upplevd individualitet och samhörighet (2004:50). 
Intensiteten i dessa ritualer är olika från situation till situation och varierar beroende på de 
kollektiva emotioner som förknippas med kontext. Misslyckade ritualer kan utläsas då få eller 
inga kollektiva emotioner och symboler framkallas, resulterande i en avsaknad av 
gruppsolidaritet (2004:51). Påtvingade IR dränerar energi hos deltagarna, då dessa inte blir 
naturligt genererade ur delade kollektiva emotioner (2004:53). Även avsaknad av kroppslig 
samvaro leder till en lägre effekt (2004:56). Vilket får till följd att IR och element som tidigare 
beskrivits optimalt genereras i fysisk samvaro, där möjlighet ges att tillsammans influeras av 
varandras emotioner, vilka synliggörs i mänsklig kontakt fysiskt genom, kramar, high fives, mm. 
(2004: 57). Fysisk närvaro leder till uppbyggnad av emotioner, en slags emotionell kollektiv 
eskalering med de gemensamma symbolerna i centrum. Deltagare upplever gemensamt 
tillhörighet, solidaritet, empati och kärlek, som många av er läsare upplevt exempelvis i samband 
med en konsert (2004:59). Dessa delade upplevelser med hög EE faktor har egenskapen att 
lämna permanent avtryck på individens identitet (2004:61).  
 
Sett ur ett mikroperspektiv, kan gemenskap och solidaritet studeras genom att se på rytm i tal, 
ansiktsmimik och strukturen av interaktionsflöden (2004:67). Synkronisering av kroppsliga 
uttryck mellan deltagare är starka indikatorer för IR och den solidaritet och gemenskapsband 
som skapas till grund av EE. Dessa kroppsliga uttryck kan vara i form av blinkningar, leenden, 
gester som besvaras genom mimik (2004:75). Dessa utgör de minsta beståndsdelarna i det långa 
led av IR kedjor som utgör social gemenskap, brott i dessa kedjor skapar social obekvämhet och 
blir till ett avslag i den EE som flödar individerna emellan (2004:78). I kontext med hög nivå av 
EE förknippas det situationsbundna välbefinnandet tillsammans med symboler. Dessa symboler 
fylls av mening och lever kvar efter IR avslutats som minnen hos de som deltagit. De flätas in 
med deras identiteter och blir till en del av dem och kan aktiveras i framtida sammanhang, och 
kan leda till att individen uppsöker fler situationer med symbolisk similaritet (2004:83). Vidare 
blir dessa upplevelser till stoff i andra sociala sammanhang som förlänger upplevelsen. Genom 
det personliga narrativet samt att förknippa sin identitet med symbolen och den upplevda 
gemenskapen befäster människan medlemskapet till ett särskilt kontext eller grupp genom 
dialogen till andra (2004:85). I resultatdelen kommer ovanstående mikrosociologiska tankar 
exemplifieras, dessa kommer vara av betydande vikt i den sociala sfär som utgör interaktioner på 
dansgolvet, samt varför deltagare så gärna återkommer till Hardstyle kontextet igen.  
 
Resonemanget ovan tydliggör att symboler är centralt viktiga för gruppen, solidariteten och 
identitetsskapandet. Viktigt att poängtera är att symboler verkar som vattendelare, en skiljelinje 
som tydligt avgränsar det som förknippas med gruppen och det som faller utanför gruppens 
ramverk. På så sätt upprätthålls solidaritet och gemenskap inom gruppen, liksom markörer för 
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accepterat beteende som höjer EE (2004:95). Regelverket av de symboler som identifieras av 
gruppen blir meningsbärande men så även för individen, som rättfärdigar sitt deltagande med 
hjälp av de meningsbärande symboler. Gruppens symboliska mening och moral blir tydligast i 
kontrast med det andra, det som inte hör till, då regelöverträdelser sker offentligt inom gruppen 
av andra kanske mindre erfarna deltagare. Kontakten med det främmande får individen att 
besvara frågor för att rättfärdiga sitt agerande och gruppens identitet:”Varför gör vi inte sådär?”. 
Den konfronterade individen kan också peka på en annan grupp vari den andres oönskade 
beteende bättre skulle passa in i (2004:97). Kontrasten mellan vad Hardstyle-deltagarnas 
upplevda community och vad som inte hör där till är ett återkommande tema och kommer i 
resultatdelen att framhållas som ett viktigt element i identitetsskapandet. Samt i de 
gränsdragningar som görs inom  kulturen, och framtida tankar om hur kulturen ska utvecklas.   

7.4 Emotional Energy/EE 

Emotional Energy eller EE som förkortning har behandlats någorlunda i avsnittet om IR. 
Följande avsnitt behandlar EE och de följder som kan utläsas i gruppkontext. Tidigare har jag 
tagit fasta på att EE utgör den minsta beståndsdelen i IR samt utgör den viktigaste 
sammanbindande faktorn i den sociala gemenskapen. Det kan inte nog understrykas att EE utgör 
den sammanhållande grundbulten i solidaritet och känslan av medlemskap (Collins,2004:106). 
När EE framgångsrikt byggs upp så skapas starka band mellan deltagarna och symboler som 
sammanbinder identiteten till symbolen, således i dialog med gemenskapen som dessa höjder av 
EE kan uppnås (2004:108). Som tidigare omnämnt, utfaller EE likväl inkluderande som 
excluderande till sitt slag och påtrycker medlemmar att agera i linje och respektera moral och 
solidaritet inom gruppens regelverk (2004:109). Vilket får som följd att gruppens deltagare kan 
uteslutas och skambeläggs för sina beteenden, vilket blir till katalysator för återupprättelse för 
gruppens mortalitet (2004:111).  
 
En relevant fråga att ställa är - Vem för gruppens talan? Alla deltagare kan såklart agera och 
implementera i linje med gruppens moral och solidaritet, inte alltid med framgång, men 
möjligheten finns där. I vissa fall kan en röst med mandat träda fram för att påminna, 
implementera och tämja gruppens IR och moral. Denna ställföreträdande röst kallas av Collins 
för power rituals  (2004:112). För att få önskad effekt måste utövaren av en power ritual ha 
respekt gruppen eftersom den implementerade meningen som förs fram inte alltid kommer vara 
bekväm och kan stå i stridighet med gruppens EE och vilja (2004:113). I sådana samband 
riskeras att hög EE utväxlar mot låg EE (2004:121). Power rituals kan även inverka som 
förhöjande katalysator för EE som sammanbinder IR inom gruppen. Kortvarig dramatiska EE 
överöser deltagare med förenande effekt där de blir extremt medvetna om sitt deltagande. Varpå 
den korta dramatiska EE fungerar som en positiv laddning som fyller batteriet hos deltagaren 
definierar sitt deltagande gentemot den förenande stunden (2004:127). I denna studie kommer 
positiva power ritual påvisas, då det emellanåt förekommer en röst som talar direkt till de som 
deltar, ofta med budskap om styrka och gemenskap.   
 

23 



 

Upplevelsen av högt EE kan observeras genom de uppvisade mikro-detaljerna hos individer som 
deltar. Högt EE är ett flöde delat av entusiasm och högt kollektivt medvetande kan dessa delade 
emotioner observeras och utläsas i interaktioner och på individens reaktioner. Högt EE kan 
utläsas följande: sträckt kroppslig hållning, mjuk men konsekvent rörelse, initiativtagande 
gentemot andra, hög frekvens av beröring i interaktion. Lågt EE kan utläsas följande: otydligt 
kroppsspråk, passiv, tvekande rörelser, avvikande interaktivt beteende, ingen eller lite beröring i 
interaktion (Collins, 2004:135).  
 
Genom att studera människors blick, ögonkontakt kan solidaritet och högt EE utläsas och 
observeras. En avvikande blick som inte håller vid den andres är ett tecken på lågt EE. En blick 
som håller fast och söker kontakt med den andre blicken liksom två förälskade håller kvar 
blicken påvisar högt EE och solidaritet (Collins, 2004:136). Rösten, högt EE kan utläsas genom: 
entusiasm, självförtroende, stadig ton, inkluderande och initiativtagande. Lågt EE kan utläsas 
genom: undanflykt, oregelbunden takt, tillbakadragenhet (2004:137). Nivå av EE kan också 
utläsas via ansiktsuttryck, men blir aningen problematiskt eftersom ansiktsuttryck kan användas 
på många sätt och är bundna till en reaktion i sekunden, eller kan vara reaktion på något som 
individen tänker på och inte sammanbundet med varande kontext (2004:139). Ovanstående 
mänskliga beteenden kommer dyka upp i resultat delens observations delar främst, där tysta 
interaktiva uttryck även kommer att ha betydelse för att kunna uppfylla studiens syfte.  

7.5 Avrundande tankar 

Detta avsnitt har inspirerats av Tönnies gemeinschaft och gesellschaft, Fornäs essä om kultur och 
Collins begrepp  Interaction rituals och Emotional energy. Detta begreppsliga ramverk 
underbygger studiens resultatdel och blottlägger de interaktiva mönster som förefinnes under 
Hardstyle-fester. I relation till studiens syfte kompletterar dessa teorier varandra för att omfamna 
den helhetsbild som motiverar den enskilde till fortsatt deltagande i Hardstyle-kulturen. Samt att 
tydliggöra vad deltagaren tillskriver sitt deltagande. 
   

24 



 

8. Resultat 
I kommande avsnitt presenteras de resultat som studien genererat. Resultatet nedan presenteras 
tematiskt i olika teman som utkristalliserades ur data. Följande teman presenteras; ensam i 
gemenskap, antivåldskapitlet, Hardstyle-propaganda och power rituals, kommersialisering, 
frihet och stil, att förlora sig i stunden, socialt stigma och fördomar 
 
Dessa teman syftar att besvara studiens syfte; att beskriva och förstå vad deltagandet i 
Hardstyle-fester i Sverige innebär och vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Samt 
vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen. Resultatet 
omfattar både de iakttagelser gjorda på fältet och de intervjuer som genomförts med informanter.  

8.1 Ensam i gemenskap 

Detta avsnitt inleds med en observation. Avsnittet kommer därefter växelvis pendla mellan 
analys och presenterad data.  
 
Slakthuset; Stockholm 
Mondaybar har bjudit in DJ Coone, han är ett av de stora Hardstyle-namnen. År 2017 spelade han på Tomorrowland 
i Belgien för tio-tusentals i publiken. Slakthuset är i förhållande en liten klubb som rymmer ett par hundra deltagare. 
En exklusiv spelning kommer äga rum, med närhet till artisten för den dedikerade klick svenskar som lever för 
Hardstylen.  
 
Lokalen är full med taggade människor. Förväntansfulla och glada har de tagit sig hit från alla delar av landet. Då 
jag överblickar lokalen minuterna innan Coone ska börja noterar jag den mångfald av människor som står 
förväntansfulla på dansgolvet. Människor i alla storlekar, åldrar och färger. Rummet är fullt, men det är inte trångt 
som på en vanlig konsert, människorna står med jämna mellanrum vända mot DJ båset med stadiga blickar 
fokuserade på det som snart drar igång. Vissa växlar några ord sinsemellan, men utan att skifta fokus. Flertalet rör 
lite på sina kroppar, hoppar igång liksom atleter som håller sig varma inför sitt lopp. Coone kliver upp, ett jubel 
viner genom publiken och energin ökar i rummet, men ingen rusar fram mot DJ båset, de står kvar på sina positioner 
som soldater som bibehåller sin givna plats i ledet. Det ligger en viss seriositet i rummet, några ler och lutar huvudet 
bakåt då musiken drar igång som i njutning, andra spänner käkarna och biter ihop, tittar kort på varandra för att 
sedan återigen rikta blicken mot Coone.  
*Observation; Hösten 2014 

 
Ovanstående observation beskriven ger en initial bild av vad som kan observeras i kontextet. 
Däribland den upplevda mångfald samt kroppsliga rörelser och emotioner som förefinnes. Vidare 
följer en utsaga som förklarar närmare vad det är som pågår i lokalen.  

 
Asså man, man dansar ju själv många alla gånger. Men man står ju liksom inte i en ring eller i en klunga, 
man håller ihop men man dansar ju själv. Och sen kommer det ju något riktigt bra asså man har ju 
ögonkontakt med varandra hela tiden, och liksom såhär underförstått, eller jag vet inte hur ska jag förklara. 
Men det är ju ett sånt här jätte-klimax i en låt och och jag kan bara behöva titta på en av mina vänner och 
båda är såhär, det räcker med att titta på varandra så förstår båda att dem andra tycker att “vad fan vad det 
här är bra”. Det är ju inte så lätt att alltid prata alla gånger för det kan ju vara väldigt högt. Man har ändå 
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kontakt med varandra hela tiden, det har man absolut. Och även med andra människor också, som fan vad 
bra det här är och alla är så jävla glada bara. Det finns liksom inga, det är inga som är där för att visa sig 
tuff eller ska spänna sig inför tjejerna eller liksom för det är ba, man är där för musiken liksom, för att ha 
kul aa. 
*Intervju hösten 2014 

    

Här framhåller respondenten de ritualer som även förefinnes i observationen. Att deltagarna står 
utspridda i lokalen, tillsammans men ändå ensamma. Det framhålls att genom ögonkontakt att de 
känner med varandra underförstått hur musiken och kontextet upplevs. Vilket tyder på att 
deltagare har en gemensam upplevd emotionell närhet till det upplevda kulturella verklighet som 
de deltar i. Här poängteras genom citatet i sista meningen det som inte ingår i kulturen, nämligen 
att “spänna sig inför tjejerna” eller “ visa sig tuff” vilket tyder på att det huvudsakliga syftet med 
deltagandet spänner bortom sexuella kortsiktiga intressen eller personlig vinning inför andra 
genom att visa sig “tuff”.  

 
Men man står ju liksom inte i en ring eller i en klunga, man håller ihop men man dansar ju själv. Och sen 
kommer det ju något riktigt bra asså man har ju ögonkontakt med varandra hela tiden, och liksom såhär 
underförstått, eller jag vet inte hur ska jag förklara. Men det är ju ett sånt här jätte-klimax i en låt och och 
jag kan bara behöva titta på en av mina vänner och båda är såhär, det räcker med att titta på varandra så 

förstår båda att dem andra tycker att ‘vad fan vad det här är bra’....  
*Intervju hösten 2014 

 

Genom att förklara hur de inte beter sig -står i klunga eller ring. Så tolkar jag detta uttalande med 
understöd av Interaction Ritual/IR teorin som tidigare presenterats. Genom att retoriskt beskriva 
det som inte är deras beteende så sker en avgränsning; ett slags exkluderande, där deltagaren 
definierar de IR som inkluderas i kontextet.Följande exemplifierar ytterligare exempel på IR som 
utgör gruppens regler och förväntningar som exempelvis i följande citat. 

 
Man har liksom som sin plats, själv. Ibland när man står där, liksom har man som en connection till 
musiken, om någon försöker snacka då bli jag nästan ‘ja du får gärna prata med mig men inte nu’. Så kan 
jag bli, och folk fattar ju, vi är ju här för samma sak, musiken. 
*Intervju hösten 2014 

 

Föreliggande citat framhåller att den som deltar har sin “plats”, vilket också kan ses i relation till 
observationen som inledde detta avsnitt. Där framhölls den tydliga struktur med mer eller mindre 
jämna mellanrum mellan deltagarna, vilket i sammantaget med uttalandet understödjer tidigare 
tolkning baserat på IR. Vidare behandlar citatet en sekvens där hen beskriver en “connection till 
musiken” och hänvisar den som försöker tala med henne till att sluta. Därefter rättfärdigar hen 
sitt beteende genom att förklara att den hon samtalat med “fattar ju, vi är ju här för samma sak, 
musiken”. Vilket indikerar att hennes tillrättavisning av den andre inte föll utanför ramarna för 
IR. Vidare tolkning av hens rättfärdigande kan indikera på att personen som tilltalade förstod 
genom hens nekande till interaktion hens känslor gentemot musiken. Den tilltalade blev genom 
tillrättavisningen medveten om kontext samt kollektiva emotioner och solidaritet, vari musiken 
är central. Detta underbygger även tanken om en gemensam delad kultur där de som deltar har 
gemensamma tankar kring vad de gör i detta kontext.  
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Kraken; Stockholm  
Mondaybar har bjudit in HeadHunterz att headline’a kvällens Hardstyle-fest. Lokalen är packad; det är slutsålt 
ikväll. Det är oerhört varmt i lokalen, 900 personer står med ansiktena riktade mot DJ-båset och stämningen är hög. 
Jag befinner mig i mitten av dansgolvet, jag står omringad av män i linnen eller med bar överkropp, de vältränade 
kropparna glänser av svett. Jag reflekterar kort över hur trygg jag känner mig och hur mycket utrymme jag har. 
Detta förbryllar mig en aning då jag gått på en hel del rock- och popkonserter tidigare. Upplevelsen av att stå i 
mitten av lokalen innebär vanligen att man förlorar sin plats om man lämnar den eller komprimeras samman av 
trycket från de många kroppar i lokalen som en sardin i en burk. Men inte här, jag är fri att stanna och jag är fri att 
gå. Med hjälp av att röra vid deltagarnas axlar kan jag förvånansvärt enkelt navigera mig vidare närmare DJ båset 
och bakåt mot baren utan större svårighet . Då jag väljer att stanna vid en grupp vars beteende jag ville studera sker 10

följande: personerna kring mig bereder en plats till mig och möjliggör för mig att få plats till att dansa. Någon möter 
kort min blick och jag kan skymta ett leende, men de flesta bara flyttar sig en aning varpå denna effekt fortlöper 
längre bak i leden, som ringar på vattnet. 
*Observation vintern 2017 

 

Ovanstående observation pekar återigen på de gemensamma interaction rituals som är etablerade 
i den givna kontexten mellan gruppens medlemmar. Utan att exotifiera beteendet i alltför hög 
grad vill jag ändå understryka den solidaritet och gemenskap som jag fick uppleva. Jag vill även 
framhålla att gesten, att bereda rum för en tredje part och släppa fram som kollektiv grundar sig i 
gruppens inbördes konstruerade värderingar. En slags förkroppsligad symbolik, där gesten 
symboliserar att alla får rum inom kulturen samt en gemensam öppenhet. Nedan presenteras två 
citat där en responderande berättar om Hardstyle-kulturens öppensinnighet.  

 
Jag känner, kanske såhär att ja, det låter kanske dumt men, det finns ju en så otrolig acceptans inom scenen 
generell asså, men också mot, mot vad du har på dig och så. Du skulle kunna ha på dig läderkalsonger och 
gå dit, det skulle inte vara någon som såg ner på dig på något sätt. Folk kanske skulle titta lite men de 
skulle inte se ner på dig eller liksom prata skit om dig, blänga på dig eller fnysa åt dig eller så 
…(intervjuledare bryter in).. Nej, nej, jag, det har ju alltid varit så och det har också varit så att. En viktig 
del så för kulturen, hela vägen från början från början är att det är ingen som tittar snett på dig för att du 
dansar på ett speciellt sätt. Utan det är liksom fritt fram för alla liksom, man har en slags ömsesidig respekt 
från alla håll att du dansar som du vill, och jag dansar som jag vill. Jag tycker inte att du dansar fult hur 
konstigt du än dansar liksom.  
*Intervju hösten 2014 

 

Citat som ovan presenteras beskriver på ett inkluderande sätt de gemensamma ritualer som 
accepteras inom gruppens ramar. Citatet framhåller vikten av acceptans och mångfald inom 
gruppen som är kontextuellt bundet och byggs upp genom ömsesidig respekt för gruppens 
mångfald. Detta styrker även min tidigare reflektion angående min observation. Hur den 
gemensamma öppenhet samt behjälplighet jag själv upplevt tycks vara förankrad i solidaritet och 
acceptans av det mångfaldiga. Vidare vill jag även inkludera EE /emotional energy i denna 
tolkning. Genom att människorna till grund av den musik som de älskar befinner sig i samma 
rum byggs EE upp, vilket förenar människorna i kontextet genom musiken och den ömsesidiga 
kärleken till denna. Den höga faktorn av EE möjliggör känslan av samhörighet och solidaritet 

10 Att vidröra deltagares axlar i syfte att komma fram var en observerad metod genomförd av andra mer erfarna 
deltagare, framgångsrikt testade jag denna metod  
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trots olikheter. Hög EE kan även vara det som möjliggör att sån hög acceptans upplevs, 
människor som har roligt tillsammans, och befinner sig i ett kontext till grund av gemensamt 
Hardstyle intresse har ingen ekonomisk agenda eller baktanke med sitt deltagande annat än att ta 
del av en musikalisk gemensam upplevelse. Detta kan peka på att gesellschafts mekaniska och 
ekonomiska tankar som vanligen utövas i storstadens vardagsliv, har i detta kontext frångåtts.   
 

Kraken; Stockholm 
Luften är tung och varm av de 900 kroppar som dansar hårt till musikens tunga bas. Musiken varierar i intensitet 
mellan de euforiska inslagen av sång och diskant till de tunga bassläppen. Min blick är riktad mot DJ-båset och de 
vackra laserstrålarna som bildar effektfulla mönster i koreografi med musiken och publikens energi. Jag har noterat 
att en man i rullstol har passerat längre fram, jag ser hur människor hjälper honom fram till en central plats i 
händelsernas hjärta. Man kan tydligt urskilja platsen där han befinner sig eftersom en större ring bildats runt honom. 
Jag beger mig kort till baren för att köpa något att dricka. När jag återvänder till en lämplig plats längre bak 
observerar jag följande. Mannen i rullstol befinner sig inte längre på marken, utan han bärs upp och crowdsurfar 
tillsammans med sin rullstol på publiken. När den övriga publiken får syn på detta vrålar högt av entusiasm ljudet 
når närmast öronbedövande nivå och överskrider volymen på de högtalare som pumpar ut Headhunterz Hardstyle 
set. Dj’n gestikulerar vilt i eufori med en knuten näve mot publiken. Publiken svarar med samma gest. Mannen i 
rullstol släpps kort därefter återigen ner på marken. Varpå jag vittnar att en slags kedjeeffekt hos publiken av 
kroppskontakt såsom kramar, high fives och ryggdunkningar.  
*Observation vintern 2017 

 
Händelsen som ovan beskrivits vill jag följaktligen tolka. EE ligger till huvudsaklig grund till 
den beskrivna IR kedja. Hög EE som tidigare beskrivits i teoriavsnittet är individuella emotioner 
förankrade i individens upplevda kontext. Hög EE kännetecknas av självsäkerhet, entusiasm, 
upprymdhet, initiativtagande. Tidigare beskrivna händelse kan kopplas till var och en av dessa 
känslor. I det situationsbundna då högt EE utvecklas, kopplas EE till symboler som 
sammanbinder gruppen med förenande effekt. Min tolkning med utgångspunkt i den 
presenterade teorin är följande. Den rullstolsbundne mannen, som crowdsurfar på publiken blir i 
stunden en symbol för gruppen samt de delade kollektiva medvetandet, tankar om vad 
deltagandet innebär och solidariteten människorna emellan. I situationen, då fler 
gruppmedlemmar märker av denna symbol verkar denna som en katalysator då höjs EE 
ytterligare. Mannen i rullstol för genom sitt symbolvärde gruppens gemensamma värderingar och 
framför en power ritual  då han befäster gruppens värderingar. Budskapet är klart och tydligt, “Vi 
är Hardstyle” och “Vi är förenade i musiken”. Då detta budskap om mångfald, respekt och 
solidaritet landar hos deltagarna, förlöses de höga EE i kroppskontakt, då det kollektiva 
medvetandet är på sin höjd. Denna situation sammanbinder och laddar den energibank med 
betydelsefullt meningsskapande som befäster deltagandet i just dessa människors identiteter. 
Slutligen vill jag lyfta fram några punkter från teoridelen om kultur. Identitet skapas aldrig 
autonomt, utan i kontext vari interaktivt samspel tar plats människor emellan. Genom att 
undersöka kultur blir det möjligt att se meningsskapandet vari möjligheten öppnar sig att besöka 
föreställda eller virtuella världar förankrade i interaktion. Det är just i denna imaginära värld som 
vi i detta avsnitt befunnit oss i.     
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8.2 Antivåldskapitlet 

Följande avsnitt inleds med en observation, avsnittet kommer främst att behandla det kollektiva 
synsätt på våld som framkommit i datan.  
Kraken; Stockholm 
Stamp, stamp, stamp, stamp, euforisk paus, kramas, sträcka upp händerna mot lasern, se varandra i ögonen, växla 
nått ord med någon nära. Stamp, stamp, stamp, stamp, euforisk paus, ta en bild med festen som backdrop, se till att 
spänna musklerna och se riktigt glada ut. Stamp, stamp, stamp, hoppa, fistpumpa till musiken, lyft upp vännen på 
mina axlar, euforisk paus, spänn musklerna, ta en bild utan tröja, Le stort… repeat... 
 
Jag ser mig omkring, de är män, iallafall 70% av dem är män. De anländer i grupper av män, när de kliver in i 
lokalen har de med sig flaggor som de använder som mantel då de sträcker armarna mot skyn, och ler. Alla ler, de 
dansar, många är extremt välbyggda, med stora muskler och tatueringar, som de gärna spänner för varandra och gör 
ansiktsuttryck som är mitt emellan ett leende och ett vrål! Luften vibrerar av testosteron, svett och energi, som 
närmast kan liknas med den urladdning hos idrottsmän som sker när de laddat inför en prestation och slutligen gått 
vägen. 900 människor får plats i lokalen, minst 600 av dessa är män enligt min uppskattning. Vad är det jag normalt 
förväntar mig av 600 män i en alldeles för varm lokal med tillgång till alkohol. Mitt svar är våld, slagsmål eller 
någon form av bråk. Men till min stora förvåning så närmar sig klockan 04.00 och vi alla ska gå hem och jag har inte 
sett något bråk. 
*Observation vintern 2017 

 

Föreliggande observation beskriver vad som kan observeras på en Hardstyle-fest, Inledningsvis 
en förklaring av den kedja av IR som kan observeras. Vidare följer en observation av hur många 
män som uppskattas vara i lokalen och hur de ser ut fysiskt. Därefter följer några av mina tankar 
om vad som av mig förväntas då en lokal fylls av främst män, många är välbyggda och tatuerade. 
Min tanke är stereotyp, kanske en aning fördomsfull, min förväntning är att någon form utav 
våld kommer att utövas i detta sammanhang. Det är i avsaknaden av våld som jag konfronteras 
med den förväntning av vad som sker då män i grupp har tillgång till alkohol och tillsammans 
utövar en aktivitet av något slag. Följande två uttalanden kommer att beröra de upplevelser av 
Hardstyle-festen/kulturen som exemplifierar den stämning som gruppen av främst män skapar 
gemensamt.  
  

Det är så otroligt städat liksom, nej, nej det går inte att jämföra med nått. Det röjs ordentligt, men det är 
liksom inget slagsmål, det är inget knuff på dansgolvet, det är inga sura miner eller sådär. Det är bara en 
jäkla stämning, alla är liksom där för att dansa och ha kul. Jag bryr mig inte så mycket om de andra 
människorna, för mig så är det mer det här asså, för mig man har ju, underförstått så har man ju en 
gemenskap, för att alla är här av samma anledning, oavsett om det handlar om 1500 människor eller 15000 
människor, så är ju 99% är ju där av samma anledning och det är ju liksom att lyssna på Hardstyle och bara 
ha den här harmonin. Det är ju liksom aldrig nått tjafs, det är aldrig att man ser någe slagsmål eller bråk. Ah 
visst kan de va lite fylla och visst det finns folk som tar droger för att bli ännu mer såhär euforisk, gå in i 
känslan eller så, men det är asså aldrig nå problem, aldrig nå bråk eller så. Vi är ju här av samma anledning 
liksom musiken….. 
*Intervju hösten 2014 

 
De beskrivningar som föreligger kommunicerar kulturella beteenden och normer inom gruppen. 
Inledningsvis beskrevs ett flöde av IR som observerats där högt EE ligger till förgrund till de IR 
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som utövas. Notera att jag i min observation reflekterar över vilka förväntningar jag har på män i 
grupp, reflektionen kommer ur den avsaknad av våld som noteras. Vidare följer de två citat som 
bekräftar de observationer som inledningsvis presenterades. Kort vill jag knyta an till 
teoriavsnittet om gemeinschaft och gesellschaft. Vardagen består enlig denna teori av mekaniskt 
och konstgjort gesellschaft. Här är ekonomiska motiv centrala, och ingen är benägen att unna 
någon annan något. Gemeinschaft är organiskt framvuxen som oplanerad social enhet. Våld 
tolkar jag att tillhöra gesellschaft då misogyna tankar och ekonomisk pragmatism är där ilska och 
våld gror. Ta till exempel vapenhandel, eller fotbollshuliganer som slåss till grund av 
missunnsamhet och rivalitet till det andra lagets framgångar. Det finns självfallet fler nyanser till 
dessa uttalanden, men dessa har inte representerat en helhetsbild av den kulturella upplevelsen 
och därför presenteras dessa inte. Med det sagt är står jag dock fast vid min tolkning, 
Hardstyle-festers kommunikativa och varma värld är en plats nära på fri från våld. De som söker 
sig hit kliver in i gemeinschaft, där gemensamt värde skapas där människorna kan existera utan 
förbehåll till varandra. I teoriavsnittet framhålls att gemeinschaft är skapande, människorna 
arbetar för att frambringa gemensamt värde och nyttigheter i en mer kollektivt kontext. I relation 
till detta skapas en plats fri från våld där människorna kan förenas i ett nära socialt umgänge, 
förenade i musik kollektivt. Här kan människorna njuta, slappna av och vara de sociala varelser 
de är menade att vara med en gemensam nämnare, musiken och kulturen. Fritt från alla sorters 
våldsutövning. 

8.3 Hardstylepropaganda och power rituals 

Detta avsnitt inleds med ett utdrag ur ett Hardstyle event, Defqon1 från 2016. Transkriberingen 
av de ord som används under en sekvens av denna festival exemplifierar hur det kan låta under 
en Hardstyle-fest.  
 

DQ1, 2016 endshow  11

A primal force. Rushes through our veins. Feeds our souls. Fuels our brains. Dragon Blood. Follow your 
instinct. Reach for the skies. Face everything. And rise, Warriors! Honor your call. Dragon Blood, unites us 
all. Defqon 1. Follow your instinct. Reach for the skies. Face everything, and Rise. Dragon blood. Weekend 
warriors. Here we are, at the peak of our existence. Part of the same Bloodline. Our sacred bond with the 
divine. It is what brings us together. It is what unites us all. This is what we live for! Defqon 1.  

 

Föreliggande transkribering framförs under 22 minuter, varje punkt symboliserar ett brott i 
texten där en växling till musik skett. Budskapet ges till publiken peu-en-peu. Denna typ av 
budskap dyker ofta upp på Hardstyle event, även om detta budskap är aningen mer omfattande 
än vanligt så ges här en ungefärlig bild av hur det kan låta. Under båda mina 
deltagarobservationer noterade jag liknande budskap som instick mellan musikpartier. Härnäst 
kommer ett citat som framhåller den egna upplevelsen om dessa instick av tal som tillhör 
Hardstyle musikkulturen.  

 
Det är en gemenskap som hänger mycket ihop med musiken, och Hardstyle har ju oftast om man tittar på 
texter, det finns ju vissa specifika, eh väldigt såhära. Texter som är väldigt upplyftande och verkligen såhär 

11DQ1: https://www.youtube.com/watch?v=HkSmJQMudS4 
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gemenskap och att man är en familj. Och så är det mycket att man ska leva lyckligt och vara tillsammans. 
Så asså det låter lite fånigt nu när jag säger det men eh, ah det där ja. Hum, asså hehe det är en del av 
kulturen, lite cheesy kan man tycka men när man e på plats blir det nice, svårt att förklara men typ höjer 

stämningen och att man känner hela tiden ....   
*Intervju hösten 2014 

Respondenten besvarar en direkt fråga angående rösten som så ofta kan höras i samband med 
Hardstyle-event. Ett relativt tvekande svar följer, som kan läsas som om att den intervjuade 
förväntar sig att jag ska tycka att rösten är cheesy. Vidare används orden “höjer stämningen”, 
vars innebörd jag tar fasta vid i följande teoretisk analys. De ord som används av “rösten” är 
konsekvent positiva och förenande ord, ord med inkluderande egenskaper. I teorin skriver jag om 
begreppet power rituals, vilket är en person eller röst som träder fram i syfte att implementera 
eller tämja gruppens IR och moral. Power rituals kan ha en katalyserande positiv effekt eller 
splittrande negativ effekt om budskapet står i stridighet med individens föreställning av gruppens 
idéer och identitet. Rösten i talar till publiken med ett konsekvent och kontinuerligt budskap i 
enlighet med gruppens ideal. Rösten förenar gruppen med de valda orden och höjer EE i gruppen 
samt befäster IR som följd till budskapet, i likhet med den intervjuades beskrivning. I 
sammantaget, för att återkoppla till avsnittet om våld så är det inte av slump att Hardstyle-fester 
är så fyllda av hög EE och fritt från våld. När en röst med hög status dånar från DJ båset och ut 
över PA-systemet så att alla som deltar konsekvent och kontinuerligt påminns om den 
gemensamma värdegrund och anledningen till sitt deltagande. 

8.4 Kommersialisering  

Följande avsnitt kommer att behandla kommersialisering, kommersialisering berör spridandet av 
kultur. I tidigare presentation av begreppet kultur, framhålls att kultur förstås bäst genom det 
dynamiska sammanhanget som flytande. Kultur skapas genom de meningsskapande praktiker 
som har med mening tolkning och kommunikation att göra. Kultur är konstant i rörelse och 
influeras och byggs av människans kommunikativa natur. Hardstyle är liksom all musik ett del 
av en större intertextuell dialog där, kreatörer eller DJ’s som de kallas influeras av trender och är 
i konstant dialog med samtiden, det förgångna och framtidens musikaliska ljud. Intertextualitet är 
dialog mellan olika texter och meningsbärare där användandet av symboler text eller ljud som i 
detta fall går att förstås i kontext till annan musik eller symboler. Musiken är hjärtat av 
Hardstyle-kulturen, därför är det även centralt att fråga hur deltagarna tänker om 
kommersialisering och autenticitet samt hur kommersialisering kan komma att forma kulturen.    

 
Jag tror att musiken kommer att spädas ut om man säger så, det finns en risk att det kommer bli mer 
house-liknande eller lite lamare eller hur man ska säga. Det är jag rädd för.….aa och det känner jag kanske 
lite oro för, om det blir för mainstream. För det är kanske inte den publiken man vill dra in på det sättet, 
utan man vill ju att det ska hålla sig mer till renodlad Hardstyle. Och att folk ska komma in för att de gillar 
Hardstyle och inte halv-gillar eller de eller nå dubstep, eller nått sånt det känns inte så jättekul jag vill inte 
att det ska förstöras liksom så.  
*Intervju hösten 2014 
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Föreliggande citat beskriver den oro som kommersialisering medför för kulturen. Ordet förstöras 
används, jag tolkar ordets användning som en oro för det kulturella sociala och musikaliska arv 
som ständigt är i förändring i den musikaliska tiden.  

 
Asså, min känsla är att alla är välkomna, åh jag vill att alla ska ha möjlighet att få möjligheten att uppleva 
det men frågan är bara hur man ska kunna få uppleva det på rätt sätt. Då är det just de tror jag att 
kryssningarna är rätt bra, för där tar man kanske med sig utomstående som hänger med några som åkt några 
gånger, och då kan man bli inföst på det viset. Och då får man rätt skolning, nej men inte skolning men man 
får veta vad det är från början. 
*Intervju hösten 2014 

 

I ovanstående citat framförs tankar om hur en deltagare skulle föredra att kulturen kan växa. 
Detta kan sammankopplas med teorin om gemeinschaft framhåller vikten av den organiska och 
naturliga framväxten av social samvaro. I likhet med citatet så växer gemeinschaft ur det nära 
umgänget där individer tillsammans bygger värde kollektivt. Det är således viktigt för individen 
som sa detta att kulturen växer stadigt inifrån från de kollektiva värden som redan existerar, 
genom att bjuda in och expandera kulturen gemensamt, vilket verkar föredras göras genom det 
kontextbundna kryssningarna. Citatet framhåller även att alla är välkomna in men med vissa 
förbehåll, nämligen att de skolas in i den kultur som redan existerar. Med det sagt går det att 
konkludera att kulturen är något som den citerade värnar om, och inte vill exploatera hur som 
helst. I alla intervjuer jag genomfört har det framkommit glimtar av minnen som indikerar att de 
identifierat deltagare som inte hör till i sammanhanget, som inte beter sig i enlighet med den 
kulturella normen. Här presenteras ett citat som visar på detta.  

 
Ja det kan man se, tjejer som har och då har de oftast den här lilla korta svarta typiskt asså som man går ut 
med klänning på vanliga fester och så åh klackskor. Det är ju kul ändå att de går på sånna fester men då 
tänker man ju automatiskt att den inte är insatt fast det kan den ju ändå va, men det ska man väl ändå 
erkänna att man tänker. 
*Intervju hösten 2014 

 

Citatet speglar en bild av hur denna respondent ser på Hardstyle-kulturen och vilka som vanligen 
omfattas av kulturen. En kategorisering av den observerade deltagaren sker, vari till grund av 
hennes kläder och skor bedöms inte vara så insatt i Hardstyle. Detta citat berättar att det 
symboliska värde som skorna och klänningen innehar, verkar inte vara förenliga med Hardstyle 
medlemmarnas kollektiva tankar om vad som är representativt för dem. Liknande utsagor har 
framkommit i andra intervjuer, främst understrykande vikten av bekväma skor. 
 

Jag känna att de som åker för att de, de åker för att det verkar coolt och så har de egentligen ingen aning om 
vad det är för typ av fest. Aa men det är då det blir såhär att ”det här är ju dåligt” och så blir de på dåligt 
humör och så kan det bli, kan det bli problem. Så det skulle jag väl förstå eller tro att det kan vara dåligt. 
För man märker ganska snabbt vilka som är där för första gången eller är därför att de hängt med på ett 
bananskal, och för att göra en kompis sällskap som inte riktigt vet hur man hör hemma, eller vad man ska 
säga. Så att folk som knuffas och har sig på dansgolvet att dom tror att det är en rockkonsert till exempel, 
sånna har man varit med om några gånger och då känner man såhär men då kan du väl gå på en rockkonsert 
istället för att vi är här för att dansa inte för att puttas liksom så sånna här grejer så kan jag ibland tänka att 
då kan folk stanna hemma istället eller ehm, folk som bara åker dit för att knarka eller supa till exempel. 
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Dom kan också bara stanna hemma kan jag tycke.... så att em inte för att dom är ett problem så men, aaa 

men håller er hemma bara.  *Intervju hösten 2014 
 

Föreliggande citat visar tydligt på hur motivet bakom deltagandet i en Hardstyle-fest har viktig 
betydelse när det gäller nytillkommande deltagare. Den ömmande punkten verkar vara ett 
bristande Hardstyle-intresse, eller brott mot de IR som tar vid i det givna kontextet. I citatet 
nämns knuffande på dansgolvet som något som inte ingår i Hardstyle-IR, iallafall inte på samma 
sätt som på en rockkonsert. I citatet framgår det även att ett deltagande som inte bidrar till 
kulturen inte accepteras så till den grad att de kan “hålla sig hemma”. Vilket även innefattar de 
som är där för att supa och knarka. Det som förmedlas är en önskan om att generera rätt folk till 
gruppen då den expanderar, människor som respekterar kulturens IR och verkar med en 
förhöjande effekt på EE genom att respektera och visa vördnad till musiken och kulturen. Det 
framgår också ur ett helhetsperspektiv att det finns en risk med kommersialisering, att genom 
detta förlora Hardstylens musikaliska identitet då för mycket influenser kommer utifrån. Vilket 
leder till att gruppen urvattnas med nya människor som inte “kan” kulturen. Sker detta för snabbt 
känner deltagarna att kulturen riskerar att förlora sin gemenskap och solidaritet som följd till 
kommersialiseringen. Möjligen finns det även en rädsla att i framtiden inte känna igen den kultur 
som de deltar i att den blivit något annat. En outtalad rädsla är att deltagarna då de inte har 
kulturen och gemenskapen även tappar en del av sin egen identitet som konsekvens av en 
förändrad kommersialiserad kultur.  

8.5 Frihet och stil 
Följande avsnitt kommer att behandla preferenser i utseende och stil hos de som deltar i 
Hardstyle-fester. Inledningsvis framhålls ett citat där respondenten framhåller vissa 
utseendemässiga typiska drag för vissa Hardstyle-deltagare.  
 

A, asså det finns ju massor, asså min fru och den bekantskapskrets som jag har av tjejer. Så har de ju, det är 
väll lite sexigt och utmanande. Lite bar mage, kanske någon nättopp,, hotpants, eller någon kort kjol. Det är 
väll liksom en del i Hardstylen tycker jag och det är folk som är ganska party liksom. De gillar att klä upp 
sig, och avskyr när feministerna säger att de nedvärderar sig själva när de klär sig lättklätt. Och sen finns de 
som är väldigt extrema dådå, där det är mycket sminkning, neon-korvar i håret, och dreads och flätor, aa 

moonboots, och liksom de är mer extrema.   
*Intervju hösten 2014 
 

Utsagan framhåller vad de kvinnor runt respondenten iklär sig vid de Hardstyle-fester som hen 
deltar i. Det framhålls att det finns grader av klädesuttryck, vissa anses vara mer extrema än 
andra. Följande citat bygger vidare på denna bild. Vidare kommer sedan en djupare analys 
diskutera citaten sammanhållet.   
 

Eh, alltid i Fluff! Ah asså fluffisar precis. Hehe, oftast i svart eller vitt, men ibland kanske i grått. Men jag 
brukar inte ha så mycket färggranna saker så, det är mer white personerna som har, ehm. Eeh, då har man 
ofta strumpbyxor, eller såna här kassler ben, eller stay-ups, ibland barbent. Ååååh en jättekort kjol eller 
hotpants så, åh jag brukar alltid i stort sett ha magen bar, och ha någon liten topp bara, typ nättopp, bh eller 
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bikini eller så. Jag har även haft hela dräkter typ baddräkts-aktiga saker, jag har klätt mig i vingar. Haha jag 

har haft allt möjligt.   
*Intervju hösten 2014 

 

Ovanstående citat beskriver exempel på de kläder som bärs i kontextet Hardstyle-fest. Det är en 
speciell stil som inte bärs av alla men ändå utgör en del av de kläder/stiluttryck som associeras 
med Hardstyle-fest. En uttrycksfull stil förklaras som ger en ganska bar och sexig föreställd bild. 
I det senare citatet kan entusiasm över de kläder som bärs i kontextet, en positiv känsla 
förmedlas genom de skratt, noggranna beskrivningar och planering som ligger inför deltagandet 
av Hardstyle-festen.  
 

Slakthuset; Stockholm  
Dansandes står vi tillsammans, då lasern träffar våra kroppar, grön, rosa och alldeles färggrann. Jämnt utspridda 
mänskliga kroppar vibrerar i takt till den studsiga basen då DJ Coone spelar en riktigt tung hardstyle-klassiker. 
Människor i alla storlekar, iklädda allt från bland mest spektakulära utstyrslar jag sett till helt normal svart t-shirt 
och jeans. Bara manliga starka överkroppar glänser i ljuset av lasern. Visuellt magiskt, och påfallande inspirerande, 
två gemensamma nämnare kan utrönas; musiken och skorna. Alla har bekväma skor; många har airmax. Stampades i 
takt, dansstilarna varierar vissa mer simpla, stamp, pump med armarna i takt med basen. Andra tar sig mer 
uttrycksfulla stora rörelser, någon enstaka person dansar den ikoniska dansstilen Melbourne shuffle. Dansgolvet är 
levande, som en muterad organism, där allt tycks vara möjligt. 
*Observation hösten 2014 

 

Föreliggande observationer och citat beskriver det dansgolv som fyllts av Hardstyle entusiaster. 
Det påvisar således den mångfald i stil som finns bland Hardstylers. Vad människor väljer att 
iklä sig för kläder är ett uttryck av likväl identitet som bundet till det kontext som människan 
befinner sig i. I likhet med det första citatet i detta avsnitt, så omnämns följande “Det är väll 
liksom en del i Hardstylen tycker jag och det är folk som är ganska party liksom. De gillar att klä 
upp sig…”. Här pekar den intervjuade på att klädvalet är en del av Hardstyle-festerna. 
Tolkningen är följande, kläderna är en del av det kulturella, och fungerar som symboler för de 
som deltar. Kläderna som beskrivs framhålls utan negativ ton, vilket pekar på att de är positivt 
förankrade symboler som höjer EE i gruppen. I detta citat framhålls även en utsaga som kan 
tolkas dikotomiskt jag syftar till följande; ”De gillar att klä upp sig, och avskyr när feministerna 
säger att de nedvärderar sig själva när de klär sig lättklätt.”. Här pekar respondenten tydligt på att 
kritik av val av kläder inte hör till den kulturella kontexten, och identifierar genom detta en 
symbol som är oönskad inom Hardstyle gemenskapen. Kritik av utseende verkar vara något som 
inte accepteras, följande citat beskriver den kritik som varit är oönskad och hur kritik av kläder 
och stil hanteras av den utsatte. 

 
Eh det är kanske roligt att provocera ibland antar jag hehe, ne men hahaa. De, jag vet inte, det är mest min 
mamma som tycker och tänker om outfiten hit och dit, och det är väll roligt att…. många blir ju. Jag har 
många bilder på facebook och så. Så då är det många av mina nära som ser så ofta så de säger ofta ‘men åh, 
jag skulle aldrig våga gå klädd sådär’ och ‘hur vågar du?’. Det är mycket såna reaktioner. Men jag tycker 
det är peppande, jag känner som att det är nå bra då att jag vågar. Så tar jag det.  
*Intervju hösten 2014 
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Citatet ovan påvisar att personen har förankrat ett starkt symboliskt positivt värde i de kläder hen 
bär. Symbolen är starkt förankrade i hennes identitet i kontextet Hardstyle-fest. Potentiella 
kritiska åsikter omvandlas till positiva, då personens upplevelse av att bära dessa kläder är 
förankrade i hög EE och de minnesbilder som är meningsfulla i hens identitetsskapande. Detta 
framgår ännu tydligare i nästkommande citat. 

 
Det är också en grej i det hela, jag känner mig så extremt mig själv, asså det är en boost för 
självförtroendet, det är ofta så att folk berömmer en för outfiten eller vill ta kort med en och så. Då mår 
man bra hehe så är det ju. *Intervju hösten 2014 

 
Här framhålls just personens identitet “känner mig så extremt mig själv”. Samt att bärandet av 
särskilda kläder är “en boost för självförtroendet”, och de positiva kontextbundna emotioner som 
framförs till hen som beröm och att vissa vill ta kort med hen. Detta kan tolkas följande, att till 
grund av kläderna som symbol så skapas i kontextet i mötet mellan människor förhöjda nivåer av 
EE, som resultat av de symboler som används. Kläderna hen bär möjliggör att andra deltagare 
initierar dialog, vilket ytterligare ger utrymme att förankra klädernas symboliska värde i 
kontextet. Funktionalitet och bekvämlighet framhålls också som viktiga faktorer inför 
deltagandet i följande citat.  

 
Ja, jag brukar ha på mig typ det jag har nu, och det ska funka, så att jag orkar dansa med dem, och så att det 
inte får skava, det är väl det. Jag brukar inte spexa upp mig så mycket, jag vet att folk brukar göra det men 
jag är inte en sån som håller på. Jag målade mig i ansiktet och så förut, men det var bara så jobbigt när man 
svettades, så skulle man torka av sig så hade man färg över hela armen, så eh nej. Jag har jag vet inte lite 

armband på mig, halsbandet som jag alltid har på mig, masker har jag också ibland eeehm.  
*Intervju hösten 2014 
 

I citatet framgår det att utseendet varierar Hardstylers emellan, vilket samstämmer med de 
observationer som har presenterats i detta avsnitt. I detta citat omnämns också i sista raden 
användandet av masker. Masker är relativt vanligt förekommande i samband med Hardstyle, 
under de observationer jag genomfört har jag sett möjligen tio olika personer med masker. De är 
ofta snarlika varandra, närmast beskrivet som en vit hannibal-mask, eller en anonymousmask, 
vissa har även som en tygbit över mun och näsa med militär eller dödskalletryck på. Dessa 
maskeringar kan bäras likväl på ansiktets framsida som på huvudets baksida. Symboliskt är de en 
del av kulturen som ett uttryck för grupptillhörighet av den som bär maskeringen.  

 
Aa, jag tycker personligen inte att de spelar någon roll hur man ser ut. För när det kommer till Hardstyle 
och såna här grejer, jag upplever, man accepterar allt och alla för den dom är. Så dom har asså helt sin rätt 
att uttrycka sig på det sätt som dom vill, så om dom väljer att klä sig på ett visst sätt så är det fine. Det är 
fine för mig. Jag tycker att det finns nått asså för Hardstyle stil, eller att det skulle finnas en speciell 
klädstil. Inte så som om man tittar på rock och sånna här grejer så kan man ju se att de klär sig på ett visst 
sätt. eehm, men inom Hardstyle liksom så tycker jag inte att jag ser, jaja jag har inte upptäckt att alla har det 
där, eller det där, utan det är möjligtvis skorna, att alla glider runt med airmax. De skorna, asså airmax, de 
har ju världens bästa sula, i dem kan du stå och hoppa i 100 år utan att det blir att du får ont i fötterna, men 

men men utöver de så…. 
*Intervju hösten 2014 
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I ovanstående citat framhålls normativa tankar om gruppen. Där gruppens heterogena uttryck är 
centralt, samt att många av dem tycks ha bekväma skor, vilket blivit en gemensam symbol för 
Hardstylers. Skorna kan också symbolisera och bevisa om individen är erfaren i sitt deltagande 
eller inte. Det vill säga, de som är nya känner möjligen inte till hur befriande det är att iklä sig 
bekväma skor, skorna blir som ett redskap till att kunna festa fullt ut och under lång tid.  

8.6 Att förlora sig i stunden 
Följande avsnitt kommer till att handla om hur deltagare beskriver att de förlorar sig i stunden, i 
samband med deltagandet i Hardstyle-festerna. Inledningsvis presenteras en observation samt en 
utsaga.   
 
Kraken, Stockholm  
Vi förlorar oss i musiken, det är häftigt hur musikens uppbyggnad med långa euforiska strofer, bygger energin i 
rummet och kontrollerar energin hos alla som står här. Mottagligheten är hög, jag ser på allas ansikten, växlar 
mellan avslappnat leende med slutna ögon till allvarliga sammanbitna hårda då basen smäller till i våra bröstkorgar i 
140 BPM. Effekten höjs, med de koreograferade lasrarna, led projektionerna bakom DJn och kolsyre kanonerna som 
sprutar dimma på precis rätt ställen i musiken. Vi dansar ensamma, men ändå tillsammans. 
*Observation vintern 2017 

 
Asså då, då känns det bara så här eh, a euforiskt känns det, asså det känns som att varenda hårstrå står upp 
på din kropp, och man vet inte riktigt varför. Du vet inte om det är för att en textrad som bara slog dig 
såhär, att det kan vara du. Eller, det blir, du blir ett med, du blir liksom inte dig själv utan du är ett med 
musiken, med stämningen du är liksom i helheten, du är helheten. Jag har liksom stått på evenemang där 
tårarna bara runnit, och ba. Det här går inte det bara går inte, man är liksom ledsen, och det är en ganska 
knepig känsla. Förmodligen är det så att det är någonstans där, asså du har ju en relation till musiken, det är 
en relation till Hardstyle, till vissa låtar. Som jag inte kan förklara varför men varför men men i dom 
specifika låtarna så finns det någonting, som gör att du känner dig helt tom inuti. Men samtidigt så full av 
känslor så att du inte vet om du ska skratta eller ställa dig och gråta. Det är en kombination av så mycket, 
det visuella spelar också eh, en låt kan ju vara väldigt bra men har du en schysst lasershow, pyroteknik, asså 
så blir det mer påtagligt. För någonstans så i det här så får du, du får musiken visuellt, förstår du vad jag 
menar?  
*Intervju hösten 2014 

 

Ovanstående citat beskriver hur kontextet Hardstyle-fest påverkar en deltagare. Beskrivningen är 
ett ingående exempel på den emotionella energi EE som upplevs i sammanhanget och notera, 
musiken kan vara bra, men förhöjs i situationen i gemenskapen tillsammans med de effektfulla 
visuella gestaltningar av ljus/laser. Upplevelsen är så pass påtaglig och kraftfull att personen 
varken vet om hen är ledsen eller glad, full av musik men tom, samt en del av kontextet till den 
grad att hen inte är sig själv. Ordet eufori används även i början, vilket i sitt sammantag med 
resten av utsagan indikerar att det finns hög EE. Dessa upplevelser är gemensamt förankrade i 
kontextet, vilket är en sammanbindande faktor i gemensamheten och en grundbult i solidariteten 
deltagarna känner sinsemellan. Följande citat kommer behandla uppbyggnad av musik på ett 
event. 
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Asså en DJ som har spelat länge vet ju att det handlar om, att du måste ju bygga upp det. Asså du kan ju 
inte börja på toppen utan du måste ju ha någonstans att gå, det måste ju läggas upp liksom. Det är ju som att 
ha sex, det går ju inte bara att smälla på från första början. Du bygger upp och tillslut så har du 40000 
människor som står och väntar på klimax, liksom åååh ba liksom! Men släpp basen! Släpp basen så att vi 
bara kan få explodera, och få kunna dansa och bara inte bry oss om ett skit! Och så har du lasershow on top 
of that, så blir de, vissa event har ju varit bättre än sex. När man ska gå därifrån och ba, vad var vi ens med 
om? *Intervju hösten 2014 
 

Här beskrivs musikens uppbyggnad som något oerhört viktigt för upplevelsen och att nå upp till 
de högsta toppar av EE tänkbart. Alla som är där, har valt att delta, de är förenade till grund av 
Hardstylen, upplever samma musik, känner samma känslor, vari de får syn på varandra i glädje 
och njutning och kan förstå varandra genom den gemensamma upplevelsen. Kroppar som 
förenas och interagerar genom dans. Där de ger varandra energi utan förbehåll, i ett delat 
gemeinschaft.  

8.7 Socialt stigma och fördomar 

I avsnittet bakgrund i denna studie diskuterades EDM’s framfart i Sverige och klubben 
Docklands. I detta avsnitt framhölls den digra omskrivning som skedde i media. Detta avsnitt 
kommer att återkoppla till hur andra tänker på EDM och Hardstyle. Vilka fördomar som finns 
gentemot kulturen och hur dessa tankar påverkar deltagandet och deltagaren på olika sätt. Två av 
de respondenter som deltagit i denna studie, deltog i de fester som bidrog till spaltmeter i 
Svenska tidningar. Till grund av den diskurs och rykte som rave och EDM fått under sent 90-tal 
fann jag det nödvändigt att fråga respondenterna om de känner sig fria att berätta om sitt 
deltagande för utomstående. Samt berätta om hur de blir bemötta av utomstående vad gäller 
deras musiksmak och dedikerade deltagande i Hardstyle-scenens kontext. Följande har 
framkommit.  

 
Men det förknippas ju också med att man alltid har blivit utpekad som liksom att ‘det här är ju en 
knark-kultur’ i media, i vanligt folköga så  är ju trance rave Hardstyle alla de här, det är en knarkar kultur 
det är bara knarkare som håller på med det här, som håller på med sånt här. *Intervju hösten 2014 

 
Föreliggande citat beskriver hur kulturen ses på i “folköga”. Följande uttalande bygger vidare på 
denna formulering.  

 
Ja självklart påverkar det oss, ja menar nu kan ju jag bara prata för mig själv men asså det räcker ju med att 
säga att jag är småbarnsförälder så kan folk bli, “men gud vaa!” asså för de kan inte få ihop de två. För när 
man är småbarnsförälder så kan man heller inte vara klubbare för att då knarkar man. Och i min värld blir 
det såhär, bara för att jag gillar hardstyle, så det innebär ju inte att jag gillar att knarka. Och är ju oftast de 
ämnet som kommer upp. A men det är ju oftast det ”men vad lyssnar du på för musik?” ”aa men jag lyssnar 
på hardstyle”  och folk blir så här ”eehhh! (nervöst spänt ljud) aaa ööö” och helt plötsligt vet de inte vad de 
ska säga längre. Men hade jag sagt att jag lyssnar på nickelback, vilket jag också gör vilket inte är konstigt 
så blir det ”haa, men guud vad kul aa men de är ju nice liksom”.  
 *Intervju hösten 2014 
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I de två utsagor som ovan framhålls, beskrivs de tankar som gruppmedlemmar möter då de 
berättar om sin entusiasm för andra. Det är även påfallande att människor har vissa 
föreställningar om vad en “klubbare” är och blir förvånade då de möts av en främmande bild. 
Associationen till knark är även påfallande stark, som om EDM och substansanvändning går 
hand i hand. Det är dock en mångfacetterad bild som jag fått ta del av, ingen har uttalat att de 
använder substanser mer än alkohol, dock verkar intresset för alkohol i samband med Hardstyle 
ifrågasatt.   
 

Man är väldigt snabb på att kasta skiten på att såhär att det är musiken, men asså ne men kolla på stureplan, 
det är bara att kolla hur det ser ut idag kolla på summerburst som har tagit in stora Hardstyle djs, det hade 
aldrig hänt för två år sedan bara men nu är det också, det handlar ju alltid om vad som är inne vad som 
funkar, vad som drar folk och att allting i slutändan alltid handlar om pengar. Så är det det är ju liksom men 
vi hade typ, grand garbo i sumpan hade haft asså under väldigt många år varje lördag så var det ju bara 
trance, lite Hardstyle sådär i slutet liksom men asså dom hade ju fullt det var ju smetpackat alltså jämt men 
det var ju då så tog ju ägaren bort det, för han gör ju inga pengar på oss. För vi går inte dit och super skallen 
i 17 bitar utan vi går dit för att dansa och då dricker man oftast vatten eller cola, visst du kanske kan ta en 
bärs eller en drink men det är inte de, vi är inte där för den grejen vi är där för att dansa. 
*Intervju hösten 2014 

 

Alkohol verkar således inte vara den huvudsakliga lockelsen till deltagandet, heller inte 
knarkandet, inte för dessa respondenter iallafall. Men dessvärre verkar det som att det finns en 
medial diskurs som är svår att sudda ut, där kulturen förringas till enbart en plats för 
droganvändning. Följande anledning anges. 

 
Men problemet är att sverige är så, asså scenen i sverige är så liten så därför blir vi också en sån utpekad 
klick. Förstår du vad jag menar, och då har vi en klick i vår klick som använder droger och har du 1000 
personer och 100 av dem knarkar, vilka tror du syns?  
*Intervju hösten 2014 

 

I sammantaget pekar citaten på att Hardstyle tätt förknippas med droganvändning. Ordet knark 
har kommit till att bli en oönskad symbol för de som deltar i Hardstyle-kulturen. Ett ord som 
slängs i deras ansikten i tid och otid, som förringar deras deltagande. I intervjuerna kommer en 
nyanserad bild fram, vissa har sett påverkade människor, andra har det inte. Men alla citat pekar 
mer eller mindre till följande.  

 
Asså jag tycker att det är synd att man underskattar den för det är det man gör för man har dömt den på 
förhand. Eh på grund av den här lilla klicken som tar droger, eh skulle man någonstans kanske vara lite mer 
öppen och kanske se helheten av det så tror jag man kanske skulle upptäcka en värld som kanske inte e så 
farlig som folk tror att den framstår att den är. Så att mina tankar om det är asså, att det är en familj, en liten 
utstött familj vi är lite det hära lite svarta fåret i familjen att nee så att. Ja men asså, asså grejen är såhär att 
allting förändras vare sig man vill det eller inte, det jag kan tycka att det är synd att man fortfarande har en 
så inskränkt syn, samhället förändras och allt med det, så även inom musiken. Asså house hade de aldrig 
spelat på radion för fem år sedan, för det är knarkar musik, det är knarkare som lyssnar på house.  
*Intervju hösten 2014 

 

Bilden av en liten utstött familj är en stark bild. Som påvisar de starka band av gemenskap och 
solidaritet som existerar inom gruppen. Här målas gruppen ut som likväl missförstådd som 
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ifrågasatt. Men det finns en strimma hopp, allt fler börjar söka sig till EDM och ju mer 
neutraliserad bilden blir av elektronisk musik ju större chans finns det att förändra de symboler 
som förknippas med Hardstyle (knarket). Men å andra sidan vill inte alla detta, det finns en risk i 
kommersialisering som redan diskuterats i tidigare avsnitt. Följande utsaga är en röst som svarar 
på denna åsik. 
 

Ja jag hör jag hela tiden, ba a men jag ska på rave och såna här grejer och då är det och så så här att bara ah 
e det bara dunka dunka musik hela natten och massa knark och saker. Det händer mycket möjligt men inte 
för min del, aa så så det är det som det förknippas med. Ehm och det är liksom det hör till alltså genren och 
scenen i sig liksom det är en del av och det är lite ryktet vi har fått. Och det är lite det man spelat på så att 
så det är någonting som vi accepterat att vi vi e inte som alla andra och vi vi är dom här. Och om ni inte 

gillar det så kan ni ta och dra åt helvete de de de är vi.   
*Intervju hösten 2014 

 

Föreliggande citat står istället upp emot vad den kommersiella massan,  här framhålls att 
kulturen fortsättningsvis ska vara en plats för alla som gillar Hardstyle. Hen accepterar att det 
finns mångfald i gruppen, och finner inte detta problematiskt. Hen gillar således kulturen som 
den är, stigma och allt och är villig att stå upp för den. Utan att bli alltför spekulativ, vill jag 
framhålla att hans åsikter kan bottna i att han inte finner något problematiskt med kulturen, 
medias framställning är osann enligt personen. Framför allt, till vilken nytta skulle det vara att 
hänga ut och fördöma knark inom Hardstyle, kulturen är således byggd på principer om tolerans 
och gemenskap, men framförallt i heterogeniteten. Det skulle inte tjäna något till, det skulle 
kanske till och med skada kulturen.  

 
Hardstyle är framför allt i sverige, framförallt i sverige så kretsar det mycket kring att alla är välkomna. 
Många utav dom människorna hade jag över huvud taget inte träffat, vi kanske inte har någonting annat 
gemensamt liksom.(.…)På hardstyle-event så vet jag att jag trivs, vi är alla där för samma sak och 
människorna är som jag, de är öppensinnade och som vill dansa liksom. Så det är väl det mesta, klart att det 
är roligt att träffa nya människor, nya likasinnade människor också, det sociala är ju ändå gemenskapen,  du 
ska ju känna att här hör jag hemma med de här människorna…. 
*Intervju hösten 2014 

 

Ovanstående två citat får avsluta detta avsnitt om stigma och fördomar. Det främsta som de 
framhåller är främst den unika förmågan hos musik, att förena och samla människor med samma 
musikalisk preferens. Då människor samlas till musik skapas IR, ur den EE som genereras av 
musiken, vidare framkommer kulturella symboler och solidaritet som binder samman 
människorna i den fiktiva värld av kultur och mening i gemeinschaft om man så vill.  

8.8 En sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med denna studie har avsett att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i 
Sverige innebär samt vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga 
har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i 
Hardstyle-fest/kulturen. Det som framkommit genom undersökandet av denna festkultur är 
följande. Hardstyle-fester utgör för deltagaren något mer än en vanlig utekväll på krogen. De 
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håller musiken och kulturen nära sitt hjärta och vurmar för den till grund av de gemensamma 
kulturella tankar som de delar. Detta uttrycks genomgående i hela resultatdelen, men särskilt 
starkt uttrycks detta  i avsnittet ensam i gemenskap.  Här framhålls av en deltagare att det finns 
“en otrolig acceptans” där hen pekar på de gemensamma tankar inom kulturen där alla får se ut 
och dansa som de själva vill. Att Hardstyle-fest/kultur är en plats för alla kan även tolkas genom 
de gemensamma ritualer, som att släppa fram människor som vill fram i publiken och göra plats 
för den andre att kunna delta. En plats för alla är det budskap som även framhölls då en man i 
rullstol crowdsurfade på publiken, vilket hade ett symboliskt värde som frambringade en positiv 
gemensam reaktion hos alla som upplevde detta.  
 
Alla respondenter i denna studie har givit uttryck för att festerna ger dem energi, upplevelser och 
social närhet. Detta har främst framkommit i avsnittet att förlora sig i stunden. Där flertalet 
utsagor framhåller hur de emotionellt blir berörda under festen på olika sätt. Här har flera viktiga 
variabler framkommit vara viktiga i sökandet efter denna känslomässiga påverkan. Bland dessa, 
musiken, lasershowen och människorna kring dem som möjliggör denna emotionella explosion. 
Det framgår även på deltagarnas kroppsspråk som observeras att en gemensam eufori går att 
uttolka.  
 
Det har även framkommit att gruppens heterogenitet till trots så existerar en förenande tanke om 
ömsesidig respekt som sammanbinder gruppen. De uttrycker således en gemensam tanke om att 
utseende, dansstil eller social klass, kön och etnicitet inte differentierar dem utan den enande 
faktorn ligger främst i musiken. Redogörelse av detta beskrivs i flertalet av de tematiserade 
rubriker i resultatet, men kanske främst i avsnittet frihet och stil som även framhåller att 
gruppens heterogena uttryck är frigörande i kontext, fördelaktigt och erotifierat i viss grad. Med 
detta menas att spektakulära outfits, och den fria tolkningen av den enskildes stil och sätt att 
delta uppskattas och är en viktig kanske central del i deltagandet. 
 
Kulturen har således starka solidariska drag. Vilka förs vidare till nybörjare genom en slags 
indoktrinering i kulturen som förespråkas. Detta framhålls kanske främst i avsnittet om 
kommersialisering,  där det verkar vara viktigt för deltagarna att Hardstyle-festen/kulturen 
bibehåller sin kulturella öppenhet främst. Människan som önskar att delta i gruppen bör lära sig 
de regler som gäller för att få tillhöra. Detta har likväl en inkluderande som exkluderande effekt, 
då vissa beteenden såsom våld, raggning, överkonsumtion av alkohol eller droger, skrikighet, 
eller överklass attityder starkt skjuts bort av de inom gruppen som obehörig deltagare. En tanke, 
eller idealbild finns, där alla som deltar ska vara enade på detta sätt, vilket gör att den enskildes 
deltagande anpassas till det situationsbundna, genom exempelvis nykterhet eller respekterande 
av andras uttryck för sitt deltagande. Detta är också ett genomgående tema men främst kan 
utläsas  i antivålds kapitlet. Där deltagare förutom ett ganska nyktert uttryck också värnar om att 
göra denna tillställning till fridfull och fri från våld. Vilket jag framhöll blev en aning 
överraskande i förhållande till de förväntningar jag hade på män i grupp. Men kanske är det inte 
så konstigt ändå att det inte förekommer våld, då en återkommande röst dyker upp och talar till 
publiken om gemensamma värden. Vilket kunde läsas om i avsnittet om Hardstyle propaganda . 
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Rösten gör ständigt deltagarna påminda om varför de är där tillsammans och förklaras med hjälp 
av begreppet power ritual.   
 
I avsnittet om stigma och fördomar framkom att den enskilde ger uttryck att de i förhållande till 
utomstående upplever ett slags stigma. Som de hanterar genom olika retoriska strategier som de 
utvecklat för hantera de fördomar som de möts av i vardagen. Dessa strategier uttrycker sig på 
olika sätt och är personligt förankrade, men gemensamt finns en stolthet och en vilja att inte 
dölja sitt deltagande. Det kan konkluderas att alla enskilda har mött fördomar, vari de tagit sitt 
deltagande i försvar på olika sätt. Det råder delad mening om hur eller om de fördomar om en så 
kallad “knark-kultur” ska utplånas, eller hanteras, även om det är nyttigt eller onyttigt för 
gruppen att ha denna koppling. Individuellt finner alla det är förringande att gruppen utifrån ses 
som en plats där substansanvändning är normaliserad, eftersom deltagandet utgör mycker mer än 
så. En öppen plats där de kan få vara precis vad de vill, en plats av kollektiv njutning och lycka.  

9. Diskussion 
Följande avsnitt innehåller diskussion av studien som presenterats. Nedan diskuteras inkomna 
resultat i relation till studiens syfte att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i 
Sverige innebär samt vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga 
har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i 
Hardstyle-fest/kulturen.  Följande rubriker kommer att diskuteras nedan. Resultat i relation till 
syfte och frågeställning, Teoretiska reflektioner, Tidigare forskning reflektion, Metodologiska 
reflektion, Avslutande reflektion, Förslag på framtida forskning.     

9.1 Resultat i relation till syfte och frågeställning 

Deltagandet i dessa fester beskrivs av den enskilde deltagaren som omfattande positiv, viktig och 
social aktivitet som jag valt att koppla till Collins (2004) teori om hög EE/emotional energy. Där 
den enskilde uttrycker hög EE i kontext med andra och kollektivt höjer varandras EE genom 
interaktion med andra som deltar. Viktigt att även framhålla är att deltagandet för den enskilde 
även utgör en viktig egen upplevelse där personen uppfattar att hen står ensam upplevande i 
musiken, naken och utblottad, full och tom, samtidigt omgiven av likasinnade i samma 
emotionella tillstånd. Deltagandet är något som den enskilde väljer att göra för sig själv och sin 
upplevelse, men även som en del i den kollektiva gemensamma kropp som utgör Hardstyle. 
Genom att tillsammans skapa ett kontext med hög EE skapas de IR/interaction rituals som 
förknippas med samvaron som överensstämmer med Collins (2004) teori om IR. De IR som 
skapas  innefattar likväl normativa gemensamma ideal och tankar som förenar dem som grupp 
och lyfter igen individen till högre höjder socialt gemensamt, men även i relation till det enskilt 
emotionellt utvecklande och passions bundna musikaliska. Utsagorna pekar på att deltagandet 
ger utrymme för den enskilde att utveckla sin identitet, utmana sitt jag genom att utsmycka sig, 
dansa och accepteras inom gruppens ramar. Vilket indikerar på att det enskildes identitet tätt 
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förknippas och utvecklas i det kulturella tillsammans med de gemensamma symboler och 
solidaritet som delas (Collins 2004).  
 
Deltagandet och de emotioner som tätt förknippas med Hardstyle-fest/kulturen beskrivs i 
resultatdelen av deltagare. Men det kan även utläsas ur de observationer som presenterats, detta 
utkristalliseras främst i de mikrosociologiska beteenden som observerats. Stämningen på dessa 
tillställningar ger ett avslappnat och socialt intryck, starka kroppar som ledigt rör sig och har nära 
till att socialt interagera med andra genom verbala och ickeverbala uttryck. De icke verbala 
uttrycken så som omfamningar, ryggdunkningar, beröring av andra för att ta sig genom 
publikmassa, leenden och inte minst ögonkontakten är de främsta indikatorerna för hög EE 
(Collins 2004). Främst kunde hög EE observeras i samband med den händelse då den 
rullstolsbundna man som crowdsurfat på publiken inträffat. Här framhölls det symboliska värde 
individen representerade i det kontextuella sammanhanget förenade alla i lokalen. Symbolen 
utlöste en slags kedje IR och EE reaktion, där omfamningar leenden och socialt förenande 
kontakt av olika slag manifesterade sig i kontextet.  
 
Liknande känslor fast mindre tydliga sker även i samband då “rösten” talar till de som deltar. Det 
blev tydligt att denna röst förväntades av utomstående att vara “cheesy” men ändå finner de som 
deltar i fest/kulturen denna som viktig. Jag vill här föra ett resonemang om att denna “röst” är 
fundamentalt viktigt för Hardstyle, för den enighet och kärlek som manifesteras i dessa fester. 
Tidigare har jag analyserat “rösten” som en återkommande power ritual (Collins 2004). Detta 
står jag fast vid, men vill även framhålla ytterligare en aspekt nämligen den aspekt av att 
deltagarna lyssnar till Hardstyle i sin vardag. Eftersom denna power ritual genomsyrar hela 
Hardstyle-genren på olika sätt, genom att figurera på låtar, i videos på youtube mm., så lyssnar 
deltagarna även till denna röst utanför festens kontext. Vilket får en effekt av att de kontinuerligt 
påminns om att de inte är ensamma, de står tillsammans, de ska vara starka, men kanske främst 
att de alltid tillhör denna fantastiska gemenskap. Här vill framhållas att denna studie 
argumenterar för att deltagandet i dessa fester ger en alldeles särskild styrka till dem som deltar. 
Vilket på olika sätt influerar deras mående och påverkar deras vardagsliv med positiva minnen 
och dagligen stärker deras gemenskap även då de är utanför festens kontext.  
 
Studien har således uppnått det syfte om förståelse och innebörder som den enskilde individen 
tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-kulturen/festen. Den enskilde deltar främst till grund av sitt 
musikintresse och denna punkt är det som lockar och sammansluter den enskilde till gruppen 
genom dess symboliska värde (Collins 2004).  
 
Kulturen inom gruppen är också en attraherande faktor då det är i det gemensamma i mötet med 
andra dedikerade deltagare finner acceptans och gemensamma identitära drag. Vilket är 
avgörande då detta intensivt förhöjer människans upplevelser av det kontextuella, musiken och 
sin egen identitet och EE i likhet med det beskrivet i Collins (2004). Det som utesluts av de 
kollektiva tankarna så som våld och främst att dricka sig berusad och ragga på tjejer är 
värderingar som sipprar in personens identitet som förankrar sig i samband med det kollektiva. 
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Detta kopplas till begreppet kultur av Fornäs (2012) som framhåller att det som definieras att inte 
tillhöra gruppen upprättar en symbolisk dikotomi som motsatspoler vilket isärhåller vad som 
inkluderas i kulturen. Vilket är som följd i sig självt en definiering av den enskildes identitet, 
beteende och kulturens moral. Fornäs (2012) framhåller även hur kultur har en överbryggande 
egenskap vari traditionella kategorier sammanflätas. Detta kan ses genom att det inte finns en 
stereotypiserad Hardstyle-perona. Kulturen överbryggar både kön, klass, etnicitet och ålder, 
vilket blev med hjälp av kulturbegreppet synliggjorts.   
 
Tankar angående stigma och fördomar som riktats mot de enskilda deltagarna lyfts fram i 
resultatet. Eftersom vi lever i  en globaliserad och intensivt kommunicerande mänsklig värld blir 
all möjlig form av kulturell influens tillgänglig genom internet. Jag skriver kulturella influenser 
eftersom i enlighet med Collins (2004) så skapas de starkaste EE och IR när människor fysiskt 
befinner sig i samma rum. Men för den som söker, finner och deltar i Hardstyle-fester öppnar sig 
möjligheten att delta i Hardstyle-kulturen. Åter till resonemanget om stigma och fördomar, 
människorna upplever dessa tankar till grund att deras kultur har överbyggt de normativa 
förväntningar som övriga samhället har på vilka som deltar i dessa fester. Dessa människor som 
bär på fördomarna tänker logiskt utifrån den information som tidningar matat dem med. Här 
syftar jag till ett av de inledande avsnittet om docklands under rubriken Hardstyle-festens 
bakgrund. De individer som uttrycker fördomarna tänker logiskt, kritiskt och kan inte se den 
heterogena kultur som organiskt vuxit fram ur samhällskroppen. De ser inte vari vinningen ligger 
att delta i sådana tillställningar och måste därmed förringa denna till dunka dunka musik och 
knark. Min teori är att de som bär på fördomarna tänker ur ett gesellschafts perspektiv, och kan 
inte se förbi det. De projicerar således sina fördomar för att slippa konfronteras med 
gemeinschaft och den kreativa värld där gemensamt värde är något som utvinns ur kreativt 
skapande. 
 
Gemeinschaft är Hardstyle-världen, i likhet med Asplunds essä (1991). En värld som är underlig 
och som man aldrig tycks sluta förvånas av. Där det kreativa uttrycket för stil och identitet 
uppmuntras utan vinstintresse eller baktankar. De som stigmatiseras finner sig inom en dikotomi. 
Å ena sidan så upplever den enskilde genom stigmatiseringen en differentiering från övriga 
samhället som likväl understryker och bekräftar att hen inte är som resten. Vilket införlivar 
individualitet och självsäkerhet, ett slags jag är inte som ni, jag har funnit mervärde i det 
gemeinschaft jag tillhör. De ser genom den andres stigmatisering av dem en slags sanning, som 
om att de har förstått vad livet går ut på, att ha gemenskap, att dansa, att nyktert känna sig likväl 
tom som fylld, skratta och gråta. Samtidigt i den andra dikotomiska motpolen riskerar det genom 
att avslöja sitt deltagande för att bli kallade glåpord som “knarkare”. Deras deltagande förringas 
till “bara” en fest, och möts av oförstående blickar, och kan till och med utesluten eller bortvald 
från andra sociala sammanhang till grund av sitt deltagande. Detta får innebörden att valet att 
vara en del av denna Hardstyle-kultur kommer med likväl positiva som negativa konsekvenser 
vari identiteten blir formad efter kulturen, och upplever sig mer eller mindre som stigmatiserade.   
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Som följd av föregående resonemang, kan en tydlig stolthet genomgående i alla utsagor upplevas 
av den som läser resultatdelen. Deltagarna värderar sitt deltagande så pass högt att vissa av dem 
förmår sig att uttrycka tankar om att de struntar blankt i vad övriga samhället tänker om dem. 
Vilket för oss in på kommersialisering. Det tydliga identitära ställningstagandet att öppet delta 
till trots negativa kommentarer skapar en kulturell barriär, eller tröskel vari de tydligt tar avstånd 
från övriga klubbar och kommersiell finkultur. De vill därmed bevara sin egen Hardstyle-kultur 
och bevara de säregna symboler som skiljer dem från andra. Här syftar jag till de kulturella 
symboler som samlar kulturen vilket förklarades i Collins (2004). Genom att vilja anpassa och 
indoktrinera nya deltagare i kulturen försäkrar de sig om att aldrig blir som det ytliga gesellschaft 
drivet av ekonomisk vinning och status.   

9.2 Teoretiska reflektioner  

Denna studie har organiskt utvecklats, teorin har tillkommit efter det att datan insamlats. Att utgå 
ifrån datan kom sig naturligt, eftersom studien följt den etnografiska processen. Valet av teorier 
har noggrant övervägts och valts ut. Den främsta målsättningen var att undersöka det syfte som 
hela tiden har formulerats och verkat i studiens centrum. Syftet med denna studie avser att 
beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i Sverige innebär samt vilken betydelse 
deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga har sin utgångspunkt i vilken betydelse 
deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen.  
 
Med syftet i åtanke förefanns Tönnies par begrepp förklarat väl och genomgående i Asplunds 
essä: gemeinschaft och gesellschaft (1991). Denna teori väckte direkt associationer till 
Hardstyle-golvets givmilda och sociala atmosfär. Särskilt väcktes ett minne då en kille skulle gå 
och hämta vatten till sina vänner kom han även med vatten till mig. Det var förvånande eftersom 
jag enbart stått vid dem en kort sekund och vi inte talats vid. Men det mest förvånande av allt var 
efter jag mottagit vattnet, killen tog inte tillfället att inleda en dialog med mig utan vände sig igen 
i musikens riktning. Det slog mig att det var ren vänlighet och omtanke, det fanns ingen baktanke 
eller strategi för att få mig i säng. Denna upplevelse är inte omskriven i resultatet men var som 
jag fann det en ren upplevelse av gemeinschaft. Denna upplevelse blev den första delen i ett led 
av sociologiska uppvaknanden där teorin fick mina ögon att öppnas för de strukturer och 
tankefigurer som sedan vidare använts här. Begreppsparet var vägledande men passade inte för 
att beskriva allt, närmare sökning krävdes. 
 
I avsnittet Kultur baserats på Fornäs (2012) bidrog till att kunna överblicka vad kultur är, kapitlet 
är något abstrakt kan tyckas. Syftet med avsnittet var att underbygga studien så att förståelsen för 
begreppet kultur kunde användas på ett korrekt sätt. Frågan “vad är kultur?” poängterade den 
kunskapslucka som krävde svar. Kunskapsluckan reflekterade först enbart min egna sociologiska 
förståelse, men kom även att underbygga studien i sin helhet. Teoriavsnittet avser att ge läsaren 
en förståelse för begreppet i en generell mening, för att kunna vidare förstå resultatet. Begreppet 
kultur utgör ett tvunget avsnitt, som avser att skapa förståelse djupgående kultursociologiskt. För 
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att vidare besvara syftet närmare med  socialpsykologiska perspektiv krävdes dock annan 
teoretisk inspiration.  
 
Collins (2004) begrepp interaction ritual och emotional energy. Begreppen valdes till grund av 
dess omfattande koppling mellan socialt samspel, handling och emotioner. Genomgående i alla 
intervjuer som genomförts har de tillfrågade berättat om deras emotioner och hur de känt inför 
sitt deltagande. Därför förefanns det som rimligt att se känslorna inför Hardstyle utgjorde den 
främsta anledningen till den enskildes deltagande i festerna. Med hjälp av begreppet EE så kunde 
jag förstå relationen mellan känslor och agerande, samt att hög EE fungerar som en katalysator 
till mänsklig interaktion. Teorin spred ljus över sådant som legat dolt för mitt otränade öga. 
Vilket resulterade i fördjupad förståelse om Hardstyle-fester och de ritualer som hör därtill, varpå 
sociologiska resonemang kunde framgångsrikt formuleras. Ytterligare begrepp som power rituals 
tillkom, vilket förklarade den roll Hardstyle-rösten som spelas över ljudsystemet kunde ha för 
påverkan på kulturen. Men även begreppet symbol blev av vikt då detta begrepp förklarade de 
olika uttryck som tydligt förknippas med Hardstyle-kulturen. Övergripande förefinnes detta 
teoretiska ramverk som konstruerats har fungerat väl i syftet att uppfylla denna studies syfte. 

9.3 Tidigare forskning; reflektion 

Det har inte framkommit några tidigare studier som behandlat Hardstyle, därför utgår hela 
tidigare forsknings avsnittet från studier där EDM utgjort den socialt förenade faktorn. Detta till 
trots har flera intressanta och berikande studier berikat denna studies utgångsvärde. Följande 
avsnitt aspirerar till att sammanlänka och reflektera över föreliggande studie i kontrast till den 
tidigare forskning som presenterats.  
 
I likhet med Bennett (1999) konstateras att den undersökta gruppen är påfallande heterogen. 
Bennett arbetar med begreppet Neo-tribalism, som konsekvens av CCCS snäva tanke om att 
subkultur ska jämföras och underordnas övrig kultur. Liksom Bennett’s tanke om att kultur 
enbart ska ses på utifrån sitt egna utförande och innehåll. Att se på kultur som något heterogent 
och undvika att homogenisera och exkludera har i likhet med Bennetts studie fått inkluderande 
konsekvenser för denna studie. Där  människor som deltar i Hardstyle inte enbart lever och 
verkar i Hardstyle-kultur utan dynamiskt kliver in och ut ur olika kulturellt dynamiska kontext 
och intar olika roller. Det ena utesluter inte det andra så att säga. Denna tanke om kultur som 
öppen och mångsidig är gestaltas genomgående i föreliggande studie, men kanske särskilt 
gestaltat i avsnittet kallat frihet och stil. 
 
I avsnittet; technoturism, dedikering till scenen, förefinnes flera studier som beskriver hur 
människor reser långväga till EDM-fester runt om i världen (St. John 2006, Hitzler 2002, Garcia 
2016). Avsnittet behandlar främst Garcia (2016) som undersöker techno turismen genom 
etnografisk metodansats. I avsnittet beskrivs dedikerade människor som anpassar sina liv efter 
sitt intresse för musik och kulturen som hör därtill. Här framhålls hur technoturism skiljer sig 
från “vanlig turism”. Deltagare skildras av Garcia som på jakt efter excentriska fester fyllda av 
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kreativitet. I studien konkluderar Garcia är en slags fetischering och elitism som tillskrivs 
livsstilen respondenterna lever. I likhet med Garcias studie påvisar även denna studie liknande 
känsla av ett väldigt vurmande för deltagandet i de Hardstyle-fester. Många av de deltagare som 
intervjuats har varit beredda att prioritera sitt festande över andra aktiviteter. Samt resa både 
inom Sverige och till utlandet för att uppleva Hardstyle. Den elitism som Garcia beskriver de 
som deltagit i undersökningen är ett väl stort ord för mig att beskriva Hardstyle-deltagarna med. 
Dock finns en viss likhet med denna tanke tar jag upp både i avsnittet om socialt stigma och 
fördomar samt i avsnittet om kommersialisering. Att det finns en slags stolthet hos medlemmarna 
där de oroar sig över att kulturen ska “vattnas ut”, detta skulle kunna tyda på att det finns 
tankemönster där den öppenhet och accepterande av andra kan tolkas som en slags upplysthet. 
Öppensinnighet är generellt sett på i Sverige som något som bör eftersträvas, i tolkningen i just 
det ljuset skulle man kunna framhålla ordet elitism som tänkbart. Med viss försiktighet till ordet 
elitism, eftersom det är ett ord inte riktigt är i samklang med Hardstyle-kulturen. Att eftersträva 
öppenheten är inget som respondenterna använder sig av för att verka förfinade, de använder 
snarare beskrivningarna som en lycklig konsekvens av ett levande och kreativt community.  
 
I studien med Lynch och Badger (2007), undersöks om rave deltagandet fyller en slags spirituell 
funktion i det sekulariserade samhället. De tittar på om rave kan finnas ett slags självutvecklande 
moment i rave. I likhet med den praktik religiösa institut arbetar för där självreflektion och 
meningsskapande står som centrala punkter i deltagandet. Lynch och Badger framhåller även att 
inom EDM så används språkliga termer som har spirituella konnotationer. I kapitlet om 
Hardstyle propaganda och power rituals inleddes avsnittet med en transkribering från DQ1 år 
2016. Denna text handlar framförallt om enighet, styrka, instinkt, men även meningen “Our 
sacred bond with the divine”. Denna mening har religiösa eller möjligen övernaturliga 
blinkningar i likhet med vad Lynch och Badger framhåller. Jag finner även fler sådana 
iakttagelser som inte framhållits i resultatdelen. I likhet med Lynch och Badger så använde inga 
av mina respondenter spirituella ord om deras deltagande i Hardstyle-fester/kulturen. Lynch och 
Badgers konkluderar dock att Luckmanns begrepp ‘ny social form av religion’ stämmer överens 
med den data de insamlat. De framhåller även att den enskilde människan beskriver sig själv i ett 
intimt sammanhang tillsammans med andra öppensinnade människor. De beskriver sitt 
deltagande med romantiserade tankar och delad värdegrund som möjliggör en personlig inre 
utveckling. I likhet med detta finner jag att min studie framhållit snarlika iakttagelser, framförallt 
på punkterna om öppenhet och gemensamt införstådd värdegrund. Detta framhåller jag främst i 
mina resonemang om solidaritet.   
 
I Garcias doktorsavhandling (2011) beskrivs en fysiskt intim värld där främlingar blir till vänner, 
samt att beröring människor emellan sker med lättsamhet. Garcias slutsatser är att det kan 
fastslås att dansgolvet är en plats där ordlös kommunikativt handlande tar vid. Samt att denna 
plats präglas av en ökad flytande solidaritet människorna emellan, denna flytande solidaritet är 
enligt studien det som möjliggör den ökade intimitet som kan observeras i det kontextbundna. I 
denna studie om Hardstyle-festen/kulturen beskriver jag i mina observationer hur jag ser 
människor som på olika sätt berör varandra, eller tyst kommunicerar med sina kroppar och 
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påvisar därigenom hur deras emotioner påverkas av musiken. Det finns definitivt en likhet, även 
om jag inte gått på djupet som Garcia gjort. Garcia framhåller även att intimiteten är en 
grundförutsättning för att samla en så pass heterogen grupp i samma rum. Det finns en 
grundtanke om att alla ska kunna få delta så länge personen har en kärleksrelation till EDM och 
detta typ av utsaga kan man även finna i denna studie under rubriken socialt stigma och 
fördomar.  
 
I tidigare forsknings avsnittet om substanser behandlas en studie genomförd av Hitzler (2002). 
Han undersöker droganvändning och festkultur, han finner att det existerar en öppen inställning 
gentemot droger i den Tyska EDM scenen. Studien tittar närmare på technoscenen där droger 
används i syfte att öppna sig, känna eufori, öka acceptance och känslan av att tillhöra en slags 
‘quasi-familj’. Detta står delvis i kontrast till Hardstyle-festen/kulturen som jag undersökt. I 
avsnittet stigma framhålls både en öppen och liberal inställning till droger, men även ett slags 
motstånd till att förringas till att vara en “knark-kultur”. Det finns uttalanden som inte framhåller 
förekomsten av droger inom kulturen men även de som säger att de aldrig kommit i kontakt med 
det. Denna tudelade bild är varför jag valt att enbart framhålla att de ej vill förringas till en 
drogkultur. Det var inte intressant för mig att diskutera vidare om människor intar substanser 
eller inte, särskil eftersom ingen ville kännas vid att de använde droger. Alkohol liksom 
framställt i Hitzler’s studie (2002) framhåller att alkohol i större mängder inte är något som 
förekommer, så även framkommit i denna studie om Hardstyle. 

9.4 Metodologiska reflektion 

Att arbeta etnografiskt har under hela min studietid varit en lockelse. Personligen vill jag 
framhålla att den etnografiska metodansatsen är likväl spännande som berikande. Men har också 
inneburit för min egendel en ibland snårig upplevelse, fylld av observation, interaktion och 
pusslande i hjärna och själ. Jag har lyckats göra det främmande bekant och det bekanta 
främmande. Detta har inte varit så frustrerande eftersom jag kontinuerligt erkänt min förvirring 
för mig själv dagligen, men i samma andetag sagt högt för mig själv “det är en del av processen, 
jag har tillit till min förmåga”. Detta kan låta knäppt men detta har hjälpt i det dagliga, och 
motiverat mig genom hela processen. Min genuina nyfikenhet dock utgjort det stora drivet i 
studien och från början till slut.  
 
Hardstyle är enligt mig en enormt färgrik och explosivt intrycksfull kultur. Till en början var 
dess mångfaldiga uttrycksfullhet en aning obekväm för mig, då jag kände mig förvirrad och hade 
svårigheter att begripa vad det var jag såg och hur alltsammans hängde ihop. Därför var det till 
oerhörd hjälp att kombinera min tid på fältet med intervjuer. Intervjuerna gav kontext, bakgrund 
och förklaring till vad individerna kände och hur de relaterade till festerna, vilket gav klarhet. 
Känslorna som förmedlades till mig samt de utsagor om meningsskapande, blev de största 
pusselbiten för min egen förståelse men även för studiens sammanhållenhet. Emotioner blev på 
så sätt det begrepp som sammanlänkar individen med helheten. Dock kan jag se nu retrospektivt 
att mina intervjufrågor hade kunnat generera till viss del djupare tankar, kanske hade jag fått mer 
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autentiskt material om jag tillåtit respondenterna tala fritt inledningsvis, samt enbart stötta upp 
deras utsagor med följdfrågor. 
 
Det etnografiska pusslet i min hjärna har gestaltat sig fysiskt i tankekartor, kladdiga anteckningar 
befläckade av kaffe, det hela har utgjort en rörig och kreativ process. Jag finner mig en aning 
vemodig inför kommande avslut. Känslan av att inte har nått till botten med allt det som 
Hardstyle har att ge är en aning obekväm känsla. Men något jag redan inledningsvis förstod att 
jag skulle känna. Det finns fler intressanta aspekter som denna studie inte har fått syn på, det 
finns även delar av det som har lämnats observerade som helt enkelt tett sig allt för suggestiv och 
har därför fått falla utanför denna studies ramar. 

9.5 Avslutande reflektion 

Inledningsvis bör framhållas att jag är medveten om att denna studie präglas av stark positiv ton, 
och beskriver deltagandet i sådana fester som berikande och euforiska. Vissa negativa aspekter 
togs upp i avsnittet om stigma och fördomar, andra tankar om kommersialisering togs även upp 
där vissa rädslor förefinnes. I det stora hela är dock studien präglad av positivitet och framhåller 
hur innerligt livsomvälvande deltagandet i en sådan kultur kan vara. Hur människan kan känna 
så mycket tillsammans med andra på ett dansgolv är svårt att greppa. Så mycket om denna kultur 
har framkommit i denna studie, så mycket lycka har beskrivits, samtidigt finns så mycket kvar att 
undersöka. Uppkomsten av denna studie är till grund av Hardstyle musikens intressanta 
dragningskraft. Musik som spelas av en person med en dator som kallar sig DJ, i en lokal dit 
människor kommer för att gemensamt ta del av det som spelas. Musik som når in i hjärtat hos de 
människor som lyssnar. Som genererar känslor, som vidare skapar kultur i mötet med andra 
likasinnade. Människan innehar en unik förmåga, att skapa kreativt, förmedla sig till andra och 
dela emotioner sinsemellan. Vi hittar på och föreställer oss hela världar som bär mening för oss, 
där vi kan njuta enskilt i grupp.  
 
Det jag fått dela med mig av här är inget originellt, stora likheter finns att läsa i avsnittet 
namngivet tidigare forsknings-reflektioner. En slående tanke är att så mycket känslor, och 
gemenskap finns just där olika former av EDM spelas. Jag har inget slutgiltigt svar på varför det 
föreligger sig på detta vis. Men en rimlig slutsats verkar vara att gruppen har kommit samman till 
grund av musik, de deltar således till grund av ett gemensamt intresse, vilket betyder att de delar 
genom att bara gå dit någon form av gemensam förståelse om varandra. Därför finns det möjligen 
en gemensam grundläggande solidaritet som minskar avståndet mellan dem som människor. Vilket 
resulterar i att det ter sig enklare att vara varm, givmild och social. Det verkar även finnas en delad 
grundtanke som överbryggar all form av icke kommersiell EDM, där fokus i främsta hand ligger 
på musiken och fest-upplevelsen kollektivt, och undviker uttalad målsättning att hitta en sexuell 
partner för natten. Det gemensamma förhållningssätt kan det förklara varför socialt är enklare att 
interagera fritt, samt visa kärlek inför varandra, eftersom det är lägre chans att någon skulle ha 
baktanke med sin sociala gest.  
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Jag är övertygad om att om fler skulle hitta till de gemensamma rum där människor möts till 
grund av delade intressen, intressen som är frikopplade från kategorier som kön, religion, 
sociokulturella modeller och hudfärg. Skulle samhället kunna förändras, genom att delta i kultur 
där vi inte fokuserar på olikheter utan likheter och det kan vara de minsta likheter som förenar 
oss socialt. I detta fall krävdes bara en given plats och en DJ med en dator som spelade musik, 
som förde människor tillsammans. Med tanke på att detta senmoderna samhälle är fullproppat 
med krav, prestationer, logiska argument, näthat och världskrig, så kan det göra mänskligheten 
gott att allt fler letar sig fram till Hardstyle musiken.  

9.6 Förslag på framtida forskning 

Hardstyle världen är fylld av män, manlig vänskap, manliga kroppar som tar sig maskulina 
uttrycksformer. Ett hett tips, undersök dem, undersök hur de uttrycker sin vänskap, hur de känner 
inför varandra samt hur de ser på sin kropp i förhållande till Hardstyle-världen. Observera dem, 
hur ter sig den manliga vänskapen och vilka förkroppsligade uttryck tar den sig.   
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Intervjuguide Bilaga 1 
Erfarenhet 
Berätta om hur du först kom i kontakt med 
Hardstyle. 
Hur upplevde du din första fest och vad fick dig 
att vilja delta en gång till. 
Vilka är dina mest minnesvärda stunder i 
sammanhanget.  
Vad känner du inför ett evenemang som du har 
inplanerat?  
Hur laddar du / taggar du inför ett evenemang?  
Vad är det som du längtar mest till att 
se/göra/känna under ett evenemang?  
Vilka känslor upplever du när du är på ett 
evenemang/när du dansar?  
Hur känns det när du dansar med en annan 
individ? Beskriv hur du upplever dig själv på 
dansgolvet?  
Vad är det som du längtar efter på dansgolvet, 
vad ger det dig och hur tänker du kring andra 
individer just i denna stund?  
 
Kulturen och känslor  
Vad är det som händer i dig när du lyssnar till HS 
Hur fungerar det på dansgolvet, hur dansar ni, 
finns det mer attraktiva dansstilar. 
Vad är det som du längtar mest till att 
se/göra/känna under ett evenemang?  
Hur känns det när du dansar med en annan 
individ? Beskriv hur du upplever dig själv på 
dansgolvet?  
Vilka berusningsmedel förekommer i samband 
med hardstyle?  
Vilka berusningsmedel använder du själv?  
Vilka upplevelser negativa som positiva har du 
påträffat i samband med Hardstyle och 
berusningsmedel eller generellt?   
Vilka tankar har du om det kulturella ursprunget 
från ravescenen?  
Hur tycker du att detta påverkar din eller andras 
syn på subkulturen?  
Hur öppen är du med ditt deltagande i denna 
festkultur emot din omgivning?  

Har du påträffat tillfällen då du dragit dig eller 
undvikit att tala om ditt intresse till andra?  
Har du någonsin mötts av negativitet eller kritik 
kring Hardstyle?  
Hur väljer du att argumentera för Hardstylen eller 
hantera en som är oförstående?  
Talar du och dina hardstyle vänner om eventuella 
kritiska tankar kring festerna och vad tänker ni 
då?  
 
Kläder 
Hur klär du dig på HS-fest?  
Finns det fler som klär sig som dig? Är du 
mainstream?  
Finns det extra snygga hardstyle kläder eller stil 
som du gillar/avundas?  
Hur tycker du man ska klä sig finns det mindre 
önskvärda sätt?  
Vad tycker du om Nyon och är det sexiga 
uttrycket viktigt?  
Om du inte har på dig de vanliga HS kläderna hur 
känner du dig då när du är på festen?  
 
Äkthet och kommersialisering 
Märker du att det finns trender? På 
musik/kläder/Skor/eller annat?  
Finns det forum/Bloggar/Hemsidor som du 
läser/tar del av i sånna fall vilka?  
Växer Hardstylers till mängden eller blir ni färre? 
Tankar?  
Hur känner du för kommersialisering? Vissa 
artister tar in house strofer i musiken.  
Om många skulle lyssna på musiken hur skulle 
detta påverka dig?  
Finns det Hardstyle som är mer eller mindre 
äkta? Finns det äkthet?  
Finns det tankar om hur en äkta eller oäkta 
hardstyler är?  
Ett mångfald finns inom subkulturen varför är det 
så? Hur kommer det sig?  
Vilka tankar är alla hardstylers överens om / 
vilka splittringar finns? 
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