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I Sverige är kopplingen mellan rave, ungdomar och droger så signifikant att polisen år 1996 

upprättar en speciell polisenhet vid namn Ravekommissionen. Uppsatsens syfte är att 

undersöka hur rave konstrueras som ett problem i svensk dagspress mellan 1995 och 1997, 

och därmed belysa hur social ordning reproduceras i offentligheten genom samtalsordningen 

om rave. Från socialkonstruktivistisk synvinkel är media central i konstruktioner av problem. 

Tidigare forskning inom området rör kopplingar mellan ungdomar och narkotika, samt 

ungdomskultur och narkotika, men inte den offentliga problemformuleringsprocessen.  

 Studien bygger på 772 förekomster av ordet rave respektive rejv i allt från 

insändare till debattartiklar i fyra rikstäckande dagstidningar. Den har tagit utgångspunkt i 

begreppet representation för att kunna belysa de praktiker och aktörer som varit centrala i 

problemkonstruktionerna.  

 I samtalsordningen är det etablerat att rave är en ungdomskultur, och det har 

skett en successiv betydelseförskjutning i att de frågor som prioriterats övergått från musik till 

droger. Problemet konstrueras delvis som att det ständigt intensifieras, där praktiker som 

ligger till grund för detta är att beskriva hur ravespecifika droger ökar i tillgång, sprider sig ut 

i samhället, och att missbrukarna är en ny grupp, så kallade vanliga ungdomar.  

 Analysen visar att samtalet på en övergripande nivå rör farhågor om att den 

sociala ordningen hotas, genom att ungdomen hotas.  Två ideologiska hotbilder konstrueras. 

Attityden mot droger hos unga beskrivs ha förändrats till en mer liberal attityd, vilket på sikt 

utgör ett direkt hot den restriktiva narkotikapolitiken och underförstått den sociala ordningen. 

Parallellt med detta konstrueras ett mer direkt hot mot den sociala ordningen, delvis i att de 

påverkbara ungdomarna riskerar präglas av en statsfientlig nyliberalism, delvis genom att 

polisens praktik skapar en ökad misstro mot den sociala ordningens representanter. 

 

 

 

Keywords:  rave, ungdom, ungdomskultur, subkultur, narkotikapolitik, ungdom-social 

ordning, droger



 
 

 

Innehåll 

Inledning ............................................................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 1 

Forskningsläge ........................................................................................................................ 1 

Metod och material ................................................................................................................. 9 

Analys ................................................................................................................................................ 12 

Betydelseförskjutningar från musik till droger och attitydförändringens problematik ........ 12 

Ideologiska avvikelser: hotbilder mot det narkotikafria samhället och social ordning ........ 15 

Hotbilder om ideologiska avvikelser som partianknuten fråga ............................................ 22 

Rave - övervägande en drogkultur för vanliga ungdomar .................................................... 24 

Missbruket av de ravespecifika drogerna ökar och sprider sig ut i samhället ...................... 31 

Problematisering av de offentliga institutionernas hantering av ravekulturen ..................... 33 

Rave som ett polisiärt ansvarsområde och drogfrihet som premiss för dess fortlevnad ...... 36 

Offentligt anordnade rave och att upplåta lokaler för rave – en fråga om ordets laddning .. 38 

Resultat och diskussion ............................................................................................................... 39 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 46 

Källförteckning ..................................................................................................................... 46 

Litteraturförteckning ............................................................................................................. 48 

 

  



1 
 

Inledning  
 

Jag uppmanar polisledningen att i denna stund idka självkritik i stället för maktspråk mot 

ravekulturen. Polariseringen mellan polisen å ena sidan och ungdomarna å den andra är 

förödande. Ni håller på att hamna i ett läge där ni uppfattas slå ut en kultur snarare än knark.1 

 

År 1996, några år efter att ravefester börjat anordnas i Sverige, sker en drastisk ökning av 

texter i den svenska dagspressen som berör fenomenet. Något sker detta år, vilket tidsmässigt 

sammanfaller med Ravekommissionens grundande; en del av polisens narkotikarotel.

 Att ungdomar tar droger på ravefester har en uppenbar problematisk dimension, 

givet att eget bruk av narkotika kriminaliserades i Sverige år 1988.2 Som citatet ovan belyser 

är det offentliga samtalet om rave mer mångbottnat än att enbart handla om aspekten att det är 

olagligt att bruka droger. Det utkristalliseras även frågor om den sociala ordningen och dess 

kulturella gränser, om relationer mellan ungdomar och vuxensamhället och dess institutioner, 

om tillit och ansvar. Genom frågan om rave, synliggörs det hur den sociala ordningen 

reproduceras i det offentliga samtalet. 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur rave konstrueras som ett problem i svensk dagspress 

1995–1997  

Den övergripande forskningsfrågan är:  

-  Hur konstrueras och reproduceras samtalsordningen om rave i svensk dagspress 

mellan 1995 och 1997? 

Närmare bestämt:  

- Vilka frågor och typer av problem aktualiseras i debatten, samt vilka och vad berör 

de?  

- Vilka aktörer får ta plats i debatten, och till vilka fördelas ansvar? 

Forskningsläge  

Den historieforskning som bedrivits i Sverige kring droger har i stor utsträckning fokuserats 

kring olika narkotikadiskurser, narkotikapolitisk ideologi samt etablerandet av narkotikan som 

                                                           
1 Johan Danielsson, narkotikaexpert, ”Bekämpa knarket, rädda dansen”, Expressen, 25/2 1996 
2 Börje Olsson, ”Narkotikaproblem och narkotikapolitik: några nedslag i historien”, Alkohol och narkotika 

2001:6, 92 
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samhällsproblem. Exempelvis Dolf Tops undersöker i artikeln Den svenska 

narkotikapolitikens födelse 1960-talets narkotikadebatt, en tid som i en negativ bemärkelse 

beskrivits som ”liberal” gällande narkotikapolitiken med misslyckade sprutbytesprogram med 

vad som antas fått katastrofala följder, vilket återkommande använts i argumentationen för 

den mer restriktiva hållning som senare kommit att införlivas. Tops beskriver det tidiga 1960-

talets syn på narkotikamissbruk som ambivalent, där ”Bilden av narkotikamissbruk som en 

sjukdom var allmänt accepterad”3 men som fått dela utrymme med en mindre individualistisk 

förklaringsmodell där orsaken till missbruk betraktades som en följd av ”psykologiska och 

sociala/politiska orsaker, som ett tecken på en störning i mellanmänskliga relationer.”4 Med 

andra ord låg där en mer systemteoretisk förklaringsmodell till grund där individuell och 

social problematik yttrar sig till följd av bakomliggande, strukturella missförhållanden. Denna 

syn har sedan fått lämna företräde för en mer individcentrerad och restriktiv hållning där 

fokus centrerats kring missbrukaren. 

 Börje Olsson menar i artikeln Narkotikaproblem och narkotikapolitik – några 

nedslag i historien att det medikaliserade synsättet förlorade bäring i och med att narkotikan 

under 1960-talet började förknippas med starkt socialt avvikande, kriminella grupperingar och 

att sjukdomsförklaringen ”rimmade illa med verklighetens aktiva och ’friska’ kriminella som 

integrerade amfetaminkicken med den traditionella skandinaviska alkoholfyllan. Denna 

utveckling bidrog starkt till att narkotikan blev ett allvarligt socialt och offentligt problem 

under 1960-talet.”5 Historikern Jenny Björkman menar å andra sidan att problemetableringen 

snarare centrerades kring ungdomar:  

snarare kännetecknades [narkomanerna i debatten] av sin ungdom. Ungdomen var i sig något 

som uppfattades som utmanande och hotfullt […] Särskilt farliga var just unga narkomaner som 

uppträdde i gäng, eftersom de påstods tvinga andra att knarka. […] Narkomanerna uppfattades 

uppenbarligen inte som några festsugna ungdomar utan snarare som problembarn.6 

 

Etableringen av narkotikan som ett samhälleligt problem var med andra ord en följd av att 

specifika sociala grupperingar förknippas med narkotikan. Bland annat Björkman och 

sociologen Sven-Åke Lindgren beskriver hur narkomaner under tidigt 1900-tal, medial 

uppståndelse till trots, inte uppfattades som farliga eller hotfulla, bland annat till följd av en 

högre klasstillhörighet, i kontrast med alkoholister som ”antogs vara män ur arbetarklassen 

                                                           
3 Dolf Tops, ”Den svenska narkotikapolitikens födelse”, i Narkotikamissbruk: Debatt, behandling och begrepp 

(2000), red. Eva Johansson, Leili Laanemets & Kerstin Svensson, (Lund, 2009), 34. 
4 Tops, 34.  
5 Olsson, 89. 
6 Jenny Björkman, ”Knarkarens förvandlingar”, Tvärsnitt 2002:3, 43–44 
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som oftast var att betrakta som farliga både för sina närmaste och för samhället i övrigt.”7 

Med andra ord har etableringen av specifika problem som samhälleliga, med bland annat 

straffrättsliga följder, varit avhängigt av den sociala gruppering som problemen tillskrivs, eller 

som Olsson formulerar det: ”För uppfattningen och definitionen av problemet var det 

viktigare vem som använde narkotika än att narkotiska preparat i sig skulle vara farliga.”8  

 Polisläkaren och debattören Nils Bejerot beskrivs ofta som en förgrundsgestalt 

för utvecklingen av den restriktiva och individcentrerade narkotikapolitiken.9 Journalisten 

Magnus Linton beskriver i sin bok kring den narkotikapolitiska utvecklingen hur en av 

Bejerots idéer centrerades kring missbruket som epidemiskt, en social smitta där missbrukaren 

själv, snarare än sociala missförhållanden, stod i fokus då missbruket enligt Bejerot spreds 

genom social inlärning.10 I samklang med att narkotikan beskrevs som geografiskt-kulturellt 

främmande beskriver Linton hur det avgörande i Bejerots smittoteori inte rörde själva 

substansen i sig, utan ”också dess kulturella egenskaper, att det handlar om en för 

kulturkretsen normavvikande drog.”11 Den sociala smittsamheten beskrivs enligt denna teori 

som temporär, med sin största verkan i missbrukets tidiga fas. Linton skriver:  

de som sprider missbruk – och således bör stå i narkotikapolitikens fokus – är socialt fungerande 

droganvändare, den tid då vederbörande fortfarande agerar både innanför och utanför 

normaliteten och därmed utgör ett kitt, eller med Bejerots ord en ’kontaktsmittande’ yta, mellan 

norm och avvikelse.12 

 

Utifrån tanken om missbruket som socialt inlärt snarare än ett sjukdomstillstånd bryter detta 

även mot idén om den svenska välfärdens arbetsmoral. Björkman skriver: ”narkomanen […] 

ansågs vara en parasiterande latmask. I de statliga utredningarna hävdades det till och med att 

narkomaner inte sällan ville känna sig utanför och att de föraktade både arbete och 

arbetaren.”13  

 Bland annat Bejerot och intresseorganisationen Riksförbundet Narkotikafritt 

Samhälle propagerade för idén om den enskilde missbrukaren som den oersättliga länken i 

langarkedjan, ett synsätt som Olsson menar snabbt fick gehör med följden att eget bruk år 

                                                           
7 Björkman, 43. Se även: Sven-Åke Lindgren. Den hotfulla njutningen: Att etablera drogbruk som 

samhällsproblem 1890–1970. Diss., (Göteborgs universitet, 1993), 92. 
8 Olsson, 89. 
9 Tops, 34 ; Olsson, 91. ; Björkman, 44. 
10 Magnus Linton, Knark: En svensk historia (Stockholm, 2015), 58 
11 Linton, 60. Historikern Johan Edman menar även att det sedan 1960-talet funnits en politisk konsensus i 

riksdagsdebatten kring narkotikan som kulturellt främmande: Johan Edman, The Swedish drug problem and the 

political use of common ground 1960–2000. I Drugs: What is the problem and how do we perceive it?: Policies 

on drugs in Nordic countries, red. Hedda Giertsen & Helgi Gunnlaugsson  (Köpenhamn, 2014), 29. 
12 Linton, 61 
13 Björkman, 45 
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1988 kriminaliserades tillsammans med ett nytt polisiärt fokus mot gatunivån.14 Tops menar 

att den restriktiva Bejerotska linjen fått politiskt gehör under tidigt 1990-tal, vilket även 

innefattade synen på behovet av ett politiskt och medialt konsensus i frågan där liberala 

tendenser behövde stävjas, då det ansågs finna ett direkt orsakssamband mellan propaganda 

för en liberal narkotikapolitik och en ökande missbruksfrekvens.15 Upplysningsarbetet kring 

narkotikans fara för att formera den allmänna opinionen var alltså en central del för politikens 

framgång, en information som behövde internaliseras för att bära verkan. Tops citerar Bejerot: 

”Långt viktigare än upplysning är ’indoktrinering’ mot narkotikamissbruket: Det betyder att 

påverka värderingar, attityder och normer på ett sådant sätt att experimentera med droger 

motarbetas.”16  

 Ungdomens roll i det hela var som Björkman påpekat central i etableringen av 

problemet, i synnerhet i relation till specifika sociala grupperingar: ”Under efterkrigstiden 

blev alltså narkotika ett problem för ungdomar på glid. Vissa typer av narkotika började 

relateras till särskilda subkulturer, till exempel började hasch förknippas med jazz.”17 

Björkman menar att andra musikstilar under åren kopplats till droger och tar även upp 

ravekulturen i sammanhanget: ”Både vad det gäller jazz och rave är det emellertid ungdomen 

[…] som hotas.”18 En likartad poäng framför Daniel Törnqvist i avhandlingen När man talar 

om knark: Drogdebatt i svensk dagspress 1970–1999 där drogdebatten analyseras och belyser 

hur ett socialt problem konstrueras och omstruktureras.  Under 1990-talet identifieras ecstasy 

och ravekulturen som två nyckelteman och Törnqvist menar att drogdiskursens bärande tanke 

under 1990-talet var att ordningen skulle upprätthållas, i bemärkelsen att den restriktiva 

narkotikapolitiken skulle fortsätta bedrivas.19 Törnqvist menar i sin diskussion att den 

allmänna tendensen kring ravediskussionen inte är att drogmissbrukande ungdomar framställs 

som ett hot mot samhället ”utan snarare att drogerna är ett hot mot ungdomen.”20 Med andra 

ord framstår kopplingen mellan rave och droger i konflikt gentemot den sociala ordningen, i 

bemärkelsen att det är det uppväxande släktet, den samhälleliga framtiden som hotas.

 Ohlsson och Swärd menar i Ungdom som samhällsproblem att ett genomgående 

tema i 1900-talets offentliga diskussion varit huruvida ”problematiska barn och ungdomar” 

                                                           
14 Olsson, 92 
15 Tops, 38 
16 Tops, 39 
17 Björkman, 44 
18 Björkman, 44 
19 Daniel Törnqvist. När Man Talar Om Knark: Drogdebatt i Svensk Dagspress 1970–1999. Diss., (Umeå 

universitet, 2009), 145–151 
20 Törnqvist, 163 
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bör betraktas som antingen offer för omständigheter de själva inte kan råda över, som på olika 

vis behöver skyddas, kontra ungdomar som handlande subjekt som aktivt uppsöker, och 

handlar efter normavvikande mönster och därefter bör disciplineras och idka eget ansvar.21 

Orsaksförklaringar i det offentliga samtalet kring ungdomens normavvikande beteenden, 

kulturella depravation och sociala problematik menar de historiskt ofta förlagts till 

industrialismens och urbaniseringens omvälvningar, men även att ungdomen fallit offer för 

moderniteten med ungdomar som blivit bortprioterade av jäktande föräldrar eller bristande 

framtidsmål till följd av en överdriven konsumtion: ”Detta leder till en jakt på än mer 

sensationella upplevelser för stunden, till alkohol och drogmissbruk och till en flykt in i 

videovåldets konstlade värld.”22 Att just konstruktionen av ungdomar blir till ett intressant 

studieobjekt kan även lyftas fram ur sociologen Erik Höjdenstrands diskussion om videovåld: 

sedan [ungdomen som kategori] konstituerades som relativt självständig och inte bara en 

förberedelseperiod har den utgjort en källa till oro och bekymmer. Ungdomen har i allmänhet 

varit sämre än förr, bångstyrig och i behov av ledning och förmaning. […] Strävan att 

disciplinera ungdomen kan alltså ses som en omsorg om kulturella gränser.23  

 

I det offentliga samtalet kring videovåldet menar historikern och filmvetaren Tommy 

Gustafsson att barnen och ungdomarna nästan uteslutande framställdes som objekt; passiva 

och utsatta för en suggestiv kraft.24 Detta menar Gustafsson bör betraktas i ljuset av den syn 

på modernitetens skadande effekt på en skyddsvärd ungdomsgeneration som ovan anförts; 

idén om att barnen och ungdomarna hellre borde ägna sig åt riktiga aktiviteter såsom att lek 

utomhus.25 I kontrast till debatten om filmcensur under det tidiga 1900-talet handlade debatten 

mindre om värderingsskillnader mellan olika samhällsklasser, och mer om kontrasterandet av 

lämpligheten hos ungdomarnas aktiviteter, vilket han menar kan förklaras med att 1980-talets 

arbetarklass generellt övertagit medelklassens värderingar som nu accepterades som 

universella.26 Med andra ord framstår det som att det sker glidningar i hur 

problemkonstruktioner upprättas, om det handlar om att kontrastera klasspecifika 

värderingsskillnader, eller om det ligger orsaksförklaringar till problemens grund som drabbar 

ungdomen som en mer enhetlig och klasslös social gruppering. Givet detta är det intressant att 

                                                           
21 Lars B Ohlsson & Hans Swärd, Ungdom som samhällsproblem (Lund, 1994), 44 
22 Ohlsson & Swärd, 46 
23 Erik Höjdenstrand, Det vedervärdiga videovåldet: att återupprätta moralisk ordning. Diss., (Uppsala 

universitet, 1997), 203 
24 Tommy Gustafsson, ”Film, censur och videovåld under 1900-talet”, i Moralpanik och lågkultur: Genus- och 

mediehistoriska analyser 1900–2012, red. Tommy Gustafsson & Klara Arnberg (Stockholm, 2013), 71 
25 Gustafsson, 92 
26 Gustafsson, 90 
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betrakta hur ravekulturen tar form i det offentliga samtalet genom att ta fasta på huruvida det 

sker genom kontrastering mellan önskvärda kontra icke-önskvärda aktiviteter, om det är en 

fråga om värderingar, konflikter mellan klasser eller generationer. I ljuset av att ungdomen 

historiskt ofta betraktats som antingen problematiska i sig själva, eller som en grupp utsatt för 

problematik blir det därmed intressant att ta fasta på hur ungdomen konstrueras, samt hur 

kulturella gränser reproduceras genom att centrera diskussionen kring dessa ungdomar.  

 En för uppsatsen närliggande studie är genomförd av Charlotta Fondén och 

Hanako Sato vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning där kontaktytor 

mellan drogmissbrukande ungdomars självbilder och mediala bilder av ungdomar och 

narkotika i nyhetsartiklar mellan 1972 och 2002 analyserats. Fondén och Sato menar att de 

bilder som i nyhetsrapporteringen framträder av ungdomen i relation till narkotika i huvudsak 

kan delas upp i två polariserade bilder: den kriminella och den unga oskyldiga.27 Det bör dock 

poängteras att studien gör nedslag i dagspressen år 1972, 1982, 1992 och 2002 samt enbart 

behandlar nyhetsrapportering som kan tematiseras som narkotikahärva och 

narkotikamissbruk.28 Med andra ord finns det utrymme för att upprätta en mer specifik bild, 

genom att också ta fasta på de sammanhang utöver nyhetsrapportering där konstruktioner av 

rave, ungdomar och narkotika yttrar sig, såsom exempelvis i debattinlägg, insändare, 

kommentarer. Detta då forskning om rave i en svensk kontext är nästintill obefintlig.  

 Det finns en del samhällslitteratur där rave omnämns och i synnerhet 

journalisten Magnus Lintons essä i International Journal of Drug Policy framstår som 

relevant. I texten anläggs en kritisk ton gentemot Ravekommissionen, en del av Stockholms 

narkotikapolis som grundades 1996 som respons på de svårigheter polisen haft i samband med 

fester på Stockholmsklubben Docklands: ”A group of 18 young motivated police officers 

whose duty is not to fight crime but a culture – the rave culture – a youth movement that is 

ever more marginalized.”29 Detta förstärker valet av uppsatsens tidsmässiga avgränsning; 

delvis med hänsyn till att rave i Törnqvists forskning tagit fasta på ravefrågan i den mån den 

berör den övergripande drogdiskursen, delvis då Fondéns och Satos forskning tagit fasta på 

ravefrågan i den mån den berör relationen mellan ungdomar och droger i materialmässigt och 

metodologiskt snäva sammanhang.  

                                                           
27 Charlotta Fondén & Hanako Sato, Drogbruk Eller Narkotikamissbruk?: Unga Och Narkotika i 

Självrepresentationer och Pressbilder, (Stockholm, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 

(SoRAD) Stockholms universitet, 2005), 38 
28 Fondén & Sato, 8, 16. 
29 Magnus Linton. The Rave Commission—the Only Culture Police in the Western World, International Journal 

of Drug Policy, vol. 9 no. 5, (1998): 305–310. 
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 Med tanke på avsaknaden av forskning kring rave i en svensk kontext framstår 

mediala konstruktioner av rave som tongivande i relation till forskningsinläggen där det 

framstår som att kopplingen mellan ungdomar, rave och droger varit konstant. Med andra ord 

är problemetableringens process frånvarande i forskningen. 

 Majoriteten av den forskning som bedrivits kring rave är internationell och 

generellt tillhörande sociologiska skolbildningar med fokus på relationen mellan rave, 

droganvändning och identitet, exempelvis i antologin Drugs, Clubs, and Young People: 

Sociological and Public Health Perspectives av Bill Sanders (red.).30 Även i Sverige finns ett 

fåtal sociologiska kandidatuppsatser som aktualiserar ämnet i en svensk kontext31, och för den 

publicerade forskningen står Fabian Sjös artikel Drugs in Swedish Club Culture – Creating 

Identity and Distance to Mainstream Society som ett solitärt exempel. I artikeln, utgiven i 

antologin Drugs and Youth Cultures: Global and Local Expressions menar Sjö att 

identitetsskapandet inom subkulturen till stor del konstitueras genom dans och drogbruk, som 

en distansering till det svenska samhället och dess restriktiva narkotikapolitik.32

 Distanstagande till samhället är en återkommande tematik i mycket av den 

internationella forskning som genomförts. Daniel Martin menar i artikeln Power Play and 

Party Politics: The Significance of Raving att praktiserandet av rave och de värderingar som 

raveare står för i kombination med dess globala omfattning ”pose[s] a significant challenge to 

many aspects of dominant western values.”33 Martin ställer sig kritisk till den raveforskning 

genomförd Birminghamskolans tradition att betrakta subkulturer som mods och punkare som 

konkreta, kollektiva sociala formationer som uppträder som respons på materiella, 

klasspecifika omständigheter, som i grunden var dömda att inkorporeras i den hegemoniska 

sociala ordningen.34 Även Sarah Thornton tar ett visst avstånd från Birminghamskolan i 

boken Club Cultures där hon menar att dess definitioner av subkulturer positionerar media ”in 

opposition to and after the fact of subculture […] they omit precisely that which clearly 

delineates a ’subculture’, for labelling is crucial to the insiders’ and outsiders’ views of 

                                                           
30 Bill Sanders (red.). Drugs, Clubs and Young People: Sociological and Public Health Perspectives (Aldershot: 

Routledge Ltd, 2016) 
31 Se Adam A. Gullsby & Jesper Dunell, Rave – Återuppstånden Drogromantik eller Danskultur (Stockholms 

universitet 2016) ; Julia Winberg & Tove Åhr, Identitetsskapande för tjejer inom ravekulturen i Stockholm 

(Stockholms universitet 2017). 
32 Fabian Sjö. “Drugs in Swedish Club Culture – Creating Identity and Distance to Mainstream Society”, I: 

Drugs and Youth Cultures: Global and Local Expressions, ed. Philip Lalander & Mikko Salasuo, 46 vol. 

(Helsingfors, Nordic Council for Alcohol and Drug Research (NAD), 2005) 
33 Daniel Martin. Power Play and Party Politics: The Significance of Raving, Journal of Popular Culture, vol. 

32/no. 4, (1999) s.77 
34 Martin, 47  
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themselves as different.”35 Med det sagt är inte ansatsen att förklara vad rave egentligen är i 

sin helhet, utan snarare att betrakta mediala framställningar som en del av de meningsbärande 

processer som konstituerar uppfattningar och handlingsutrymmen. Det kan återigen betonas 

att mediala konstruktioner är tongivande även då de i viss mån ställer likartade frågor och gör 

anspråk på att försöka förstå kulturen ”inifrån”. 

 Hur bör då rave betraktas? I den sociologiska forskningen framkommer det att 

ravets betydelse är totalt situationellt och beroende av sin kontext.36 Andra menar att: ”A rave 

in its most simple sense is a party.”37 Martin menar att rave är ett heterogent fenomen, i 

bemärkelsen att de som besöker ett rave är av olika klasser, etniciteter, kön, och sexuella 

läggningar och att drogkonsumtionen inte är en förutsättning: ”the use of drugs is by no 

means mandatory […] Whatever suggestions the british tabloid newspapers may make, not all 

ravers are drug users.”38  

 Utifrån ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt används i uppsatsen inte en 

stipulativ definition, utan de framställningar i dagspressens texter där rave och eller rejv 

omnämns utgör uttryck för förståelsen av fenomenet. Med hänsyn till avsaknaden av 

forskning kring fenomenet i en svensk kontext, samt svårigheten i att definiera fenomenets 

gränser framstår i synnerhet massmediala förmedlingar av fenomenet och de individer som 

kopplas samman med det som tongivande där dessa gränser kan framträda.  

 Då medias agens i formerandet av förståelsen betonas kan moralpaniksforskning 

betraktas som närliggande. I artikeln Raves, risk and the ecstasy panic: a case study in the 

subversive nature of moral regulation visar Sean Hier hur debatten om rave i Toronto, 

Kanada i anslutning till ett dödsfall år 2000 till största del tog form som en moralpanik som 

centrerades kring risker och faror anslutna till droganvändande på rave, där den slutgiltiga 

intentionen var att reglerera raven i ett försök att distansera staden Toronto från ansvar och 

skuld som kunde sammankopplas med droganvändande.39 Ett likartat skeende med en 

drogfokuserad debatt menar Martin uppstod i Storbritannien med startpunkt i en 

moralpaniksdebatt år 1988 som ledde till nya lagstiftning år 1994: ”a media-led moral panic 

                                                           
35 Sarah Thornton Club cultures: music, media, and subcultural capital (London:  

Polity Press, 1995) s. 119 
36 Silvia Rief. (red.) Club Cultures: Boundaries, Identities and Otherness. (New York, Routledge, 2009) s. 3 
37 Daniel Martin. Power Play and Party Politics: The Significance of Raving, Journal of Popular Culture, vol. 

32/no. 4, (1999) s.78 
38 Martin, 78 
39 Sean P. Hier. Raves, Risks and the Ecstasy Panic: A Case Study in the Subversive Nature of Moral 

Regulation, The Canadian Journal of Sociology / Cahiers Canadiens De Sociologie, vol. 27/no. 1, (2002), 33 
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focused mainly on the drug aspect of the culture, and related issues of law and order.”40  

 Att till fullo utgå från en moralpaniksmodell är av olika anledningar dock inte 

fruktbart. Materialets avgränsning har till viss del valts utifrån uppsatsens tidsmässiga ram – 

debatten är fortgående och mellan åren 1990 och 2017 har bara ordet rave omnämnts 7426 

gånger, enbart i den svenska dagspressen.41 Med andra ord är det inom arbetets ram inte 

möjligt att täcka in hela debatten och dess eventuella moralpanik(er), samt att resultatet kring 

att definiera debatten som moralpanik påverkas av den på förhand givna 

materialavgränsningen. Begreppet aktör är däremot användbart för att beskriva hur fenomenet 

tar form utan att för den sakens skull göra anspråk på att exempelvis skilja mellan 

’faktabaserade’ och disproportionella beskrivningar.  

 

Metod och material 

Undersökningen utgår från den digitaliserade svenska dagspress som finns tillgänglig via 

Kungliga Biblioteket i Stockholm. Materialet omfattar 772 texter där rave och/eller rejv 

omnämns.42 De tidningar som där funnits tillgängliga och utgjort uppsatsens material är fyra 

av de större rikstäckande tidningarna: Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet och Dagens 

Nyheter. Tidningarna analyseras inte var för sig, delvis då det övergripande syftet inte berör 

att analysera skillnader i konstruktioner mellan de olika tidningarna, men även med tanke på 

deras minskade partianknytning under den studerade perioden.43 

 En undersökning om hur rave konstrueras som problem skulle kunna utgå från 

flertalet materialkategorier. Det hade kunnat ta utgångspunkt i diskussioner på nätbaserade 

forum eller i intervjuer, men dagspress som en massmedial materialkategori framstår som 

lämplig av ett antal anledningar. Törnqvist menar med hänvisning till bland annat sociologen 

John B. Thompson och journalistiskforskaren Lars Nord, i korthet, att massmedia är 

karakteristiskt och avgörande för det moderna samhället i sin roll av att förmedla olika 

representationer, att det aktualiserar olika områden och frågor och att det riktar sig till en bred 

allmänhet med genomslagskraft; ”Utmärkande för journalistiken är bland att den upprättar 

                                                           
40 Daniel Martin. Power Play and Party Politics: The Significance of Raving, Journal of Popular Culture, vol. 

32/no. 4, (1999), 79. 
41 Kungliga Biblioteket; Svenska Dagstidningar https://tidningar.kb.se/?q=rave&from=1990-01-01&to=2017-12-

31 (Hämtad 2017-03-15) 
42 En av diskussionerna i dagspressen under 1990-talet berör just stavningen. 
43 Törnqvist, 48 



10 
 

[…] en sanningsregim. […] Detta är vad vi förväntar oss, och detta ger media dess makt.”44 

Med hänvisning till Norman Fairclough menar Törnqvist att massmedia kan betraktas som en 

arena där olika maktförhållanden, identiteter och sociala relationer kan upprättas och 

upprätthållas genom uttryck för olika världsbilder och verklighetsuppfattningar.45 Med andra 

ord kan det med en socialkonstruktivistisk hållning hävdas att kulturella erfarenheter till viss 

del konstitueras genom mediet, och att fenomen som diskuteras präglas av och kan 

aktualiseras av dagspressen som medium.  

 Med hänsyn till den restriktiva narkotikapolitiska linjen i Sverige som ovan 

anförts varit rådande senare decennier är det knappast att gå händelserna i förväg att 

konstatera att kopplingen mellan droger och ungdomar är en av problematisk karaktär, i 

synnerhet då en ideologiskt central del varit att upprätthålla en politisk och medial konsensus 

kring nödvändigheten av restriktion samt ett stävjande av drogliberala tendenser för 

narkotikapolitikens, och i förlängningen välfärdssamhället överlevnad.46  Som ovan anförts 

har denna problematik redan belysts i relation till ravefrågan. Mer intressant är snarare hur 

relationen konstruerats som problematisk, att belysa det innehåll och de praktiker som 

konstituerat definitionsprocessen. 

 Som ovan poängterat har Fondén och Satos nedslag år 1992 varit den episod 

som i viss mån berört ravefrågan, och de materialkategorier som av henne behandlats har 

utgjorts av nyhetsrapportering som berört temana narkotikahärva samt narkotikamissbruk.47 

Genom att i stället låta materialet utgöras av samtliga sammanhang i dagspressen som 

konstruktionen av rave tar plats i, såsom nyhetsrapportering, artiklar, musikrecenserande 

artiklar, kommentarer, och debattartiklar, kan det synliggöras delvis vilka aktörer som får ta 

plats i vilka sammanhang, samt utifrån vilka positioner de talar. Det möjliggör även ett 

synliggörande av eventuella betydelseförskjutningar som sker, och de praktiker som innefattas 

i konstruktionen av rave, för att på så vis kunna belysa problemetableringens process. Det 

finns en poäng i att enbart ta fasta på nyhetsrapportering för att belysa journalisters roll i 

konstruktioner, samt vilken typ av, och vilkas uppgifter som deras konstruktioner utgörs av. 

Genom att däremot bredda materialkategorin möjliggörs dock belysningen av ett större 

samtal, eller om man så vill, samtalsordningen genom att ta fasta på vilka frågor prioriteras av 

vilka aktörer, hur denna ordning eventuellt utmanas och hur betydelser eventuellt förskjuts.  

                                                           
44 Daniel Törnqvist. När Man Talar Om Knark: Drogdebatt i Svensk Dagspress 1970–1999. Diss., (Umeå 

universitet, 2009) s. 45  
45 Ibid. s. 46 
46 Tops, 39 
47 Fondén & Sato, 38 
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 Törnqvist har i stor utsträckning använt sig av likartade materialkategorier, men 

då ravefrågan enbart av honom behandlats i relation till drogfrågan är dessa eventuella 

betydelseförskjutningar ej synliga. 

 Med tanke på den kvantitativa mängd som materialet utgör är en tematisering av 

de frågor som berör syftesformuleringen av vikt, där frågor som inte bedöms vara relevanta 

kan läggas åt sidan. De texter som exempelvis är i formen av tv- och radiotablåer kan förvisso 

sägas belysa en aktualisering av fenomenet men de är, om inget annat anges, inte av intresse 

för hur fenomenet skrivs fram. Temana är med andra ord ej givna på förhand. De belyser 

vilka frågor som aktualiseras och skapar en överblick av materialet. 

 För att utifrån ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt angripa materialet är 

en utgångspunkt i begreppet representation lämplig. I avhandlingen Visioner om 

medborgerliga publiker påpekar Petter Tistedt att begreppet i närliggande decenniers 

kulturforskning använts för att analysera hur meningsskapande äger rum i, och återverkar på 

sociala, ekonomiska och materiella sammanhang: ”De sätt som representationer beskriver, 

ordnar och klassificerar bidrar till att forma relationer och handlingsutrymmen genom att 

framställa vad som är möjligt, önskvärt, problematiskt eller otänkbart.”48 Med andra ord kan 

de sätt som rave och ungdomen framställs på få reella effekter, exempelvis för generella 

möjligheter för exempelvis hur rave, ravearen, ungdomen betraktas och därefter behandlas, 

men även för att det genom ravefrågan kan belysas hur den sociala ordningens kulturella  

gränser synliggörs och reproduceras. Poängen är därmed inte att studera representationer i 

relation till en uppfattat objektiv verklighet eller essens, utan att helt sätta representationerna i 

förgrunden. 

 En syftesoperationalisering inbegriper lämpligen att det tas fasta på vilka som 

gör anspråk på, och deltar i definitionsprocessen, från vilka specifika positioner de talar, samt 

vilka mottagare av respektive inlägg som förutsätts. Vidare innebär det att i generella drag ta 

fasta på vilken typ av problem som konstrueras, exempelvis socialt, moraliskt och eller 

individuellt, samt vilka aktörer som tillskrivs agens och eller ansvar för situationerna. Detta 

innebär att förhållningssättet gentemot materialet på en gång varit öppet men även aktivt 

sökande, att i ett första steg tematisera de olika frågor som aktualiseras och därefter analysera 

dessas olika konstruktioner. 

 

                                                           
48 Petter Tistedt. Visioner Om Medborgerliga Publiker: Medier Och Socialreformism på 1930-Talet. Diss., 

(Uppsala Universitet, 2013),34 
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Analys 

 

Samtalsordningen utgörs av de nedanstående temana. Dessa har frilagts ur materialet, då de på 

olika vis berör etableringen av rave som ett problem. Utöver det första temat förhåller sig 

temana inte i en större utsträckning till en kronologi, med undantag för tillfällen där det 

explicit omnämns, och temana bör därmed inte förstås som problemformuleringar som 

avlöser varandra utan i hög grad diskuteras parallellt. 

 

Betydelseförskjutningar från musik till droger och attitydförändringens problematik 

När rave omskrivs år 1995 i den svenska dagspressen är det fram till maj i huvudsak i milda 

ordalag, med en mängd annonser för, och recensioner av, så kallad ravemusik som ofta 

används synonymt med genren techno. I de sammanhang under årets första månader där rave 

omnämns i relation till droger är det i negativ bemärkelse, symtomatiskt för vad som tillåts 

uttryckas inom drogdiskursen under 1900-talets senare decennier.49 I förgrunden är dock inte 

drogerna, utan den musikaliska kvaliteten. I en artikel ges det uttryck för förakt gentemot 

genren i relation till en singel som vid tiden tagit sig högst upp på den svenska topplistan: 

Techno är för idioter. Och en sak till: Techno är skit. […] Jag har inget emot den gör-det-själv-

attityd som förenar technon med punken: vem som helst kan bli stjärna. Nej, det som plågar mig 

är att den techno vi hör nu är så usel. […] Det är så man undrar om det är nåt skumt i 

läskeblasken. En konsertarrangör med överblick sa häromdan att om drogproblem existerar 

nånstans i samband med musikgalor så är det kring rave- och technogrupper.50 

 

Det ges med andra ord inte uttryck för direkta värderingar kring att bruka droger i sig, snarare 

en implicit föreställning kring ett samtida musikaliskt förfall där drogbruket nästintill 

betraktas som en förutsättning för att musiken ska kunna uppskattas. 

 Utöver andra recensioner och skivannonser förekommer rave utan koppling till 

droger, där rave- och technomusik skildras i främmandegörande men positiva ordalag med 

fokus på ungdomar, dans och musik. En artikel behandlar ett Berlinbaserat skivbolag och den 

nya musiken:  

                                                           
49 Törnqvist, 164. 
50 Måns Ivarsson, ”Techno är skit”, Expressen, 11/2 1995. 
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en musik som inte omedelbart går att svälja, som spelar på ravepartyn, har supersnabb puls, små 

synt- och förvrängda röstslingor upprepade i all oändlighet. Melodi och refräng saknas. En 

musik som så att säga inte borde kunna hamna på topplistor.51  

 

Oförståelse för det musikaliska uttrycket skildras så som i dagspressens övergripande narrativ 

som en generationsfråga; det är en musik och en kultur för de unga. Skivbolagets grundare 

uttalar sig: ”De unga gör sin grej utan att som vi behöva kämpa mot auktoriteter för att få lite 

frihet. […] Den unga generationen har efter långt letande hittat sin egen grej, techno, house 

och rave.”52  

 I en recenserande artikel behandlas musiktillställningen Lollipopfestivalen där 

fokus ligger på tillställningens blandning av olika subkulturer, en artikel där droger över 

huvud taget inte omnämns: ”I tälten på Lollipopfestivalen blandas klubbfolket med mods, 

rockers, musiker och popungar […] Poliser strövar sysslolösa bland publiken.”53 

 I de enstaka fall där äldre generationers deltagande berörs sker detta med en 

implicerad förståelse av rave- och technokultur och dess musik som en företeelse tillhörande 

ungdomen. Exempelvis ges Dagens ros till programledaren Adam Alsing i Expressen: ”Rave 

är en utmärkt dans för pigga pensionärer och därför var det jättefint av Adam att vissa upp 

dessa [pensionärer] i det så kallade ungdomsprogrammet ’Adam’.”54 Med andra ord tycks 

förståelsen av rave som ett ungdomsfenomen med dess tillhörande kultur och musikaliska 

yttringar år 1995 redan vara etablerad så som den förmedlas i dagspressen.  

 Förståelsen för techno som liktydigt med rave motsätts i vissa avseenden. I en 

positiv recension av en konsert med lugn techno intervjuas en arrangör:  

Vi var livrädda för att locka hit en massa småungar som skulle tugga ecstasy och tro att det var 

rave. Men vi har varit hårda i dörren och inte alls haft de problemen, säger han. Tvärtom, det 

kommer folk i alla åldrar. Och de gillar det.55 

 

Även här reproduceras rave som en kultur för ungdomar. 

 I slutet av maj år 1995 tar retoriken en annan form, och fokus förstärks på 

relationen mellan rave, ungdomar och droger. Artikelserien ”DEN NYA KNARKVÅGEN” 

(vars författare år 1996 prisbelönas) inleds med artikeln ”KNARK: är inne – igen” som enligt 

utsago i stora drag behandlar artiklarnas innehåll. Ingressen lyder: 

                                                           
51 Fredrik Söderling, ”Tysk Techno rasar in på topplistorna”, Dagens Nyheter, 6/3 1995. 
52 Fredrik Söderling, ”Tysk Techno rasar in på topplistorna”, Dagens Nyheter, 6/3 1995. 
53 Johan Berggren, ”Ravefesten dansar ut i naturen”, Dagens Nyheter, 30/6 1995. 
54 [pseudonym] Kvinnlig pensionär, Vällingby, ”Dagens ros…”, Expressen, 5/3 1995.  
55 Hanna Brodda, ”Technotrenden”, Dagens Nyheter, 7/4 1995. 
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Klockan är strax efter midnatt. På Plattan vid Sergels torg i Stockholms city slår polisen till mot 

några trasiga gamla vrak, fullpumpade med heroin. Svensk narkotikabekämpning på order av 

medelålders makthavare. Vi går förbi. Vi har bestämt oss för att skildra de nya unga knarkarna i 

Sverige 1995.
56

 

 

Som lingvisten Teun A. van Dijk et. al. menar, fyller rubrik och ingress funktionen att 

sammanfatta och framföra för nyhetsartikeln centrala ämnen och sammantaget signalera 

textens generella mening.57 I ingressen representeras den svenska narkotikapolitiken och 

myndigheter som förlegade, där ”några trasiga gamla vrak” med den associerade drogen 

heroin omhändertas på den symboliskt laddade platsen som reportrarna går förbi. Implicit är 

föreställningen om journalisternas egna moraliska ansvar i att upplysa allmänheten kring den 

nya gruppen knarkare som till skillnad från de på plattan är unga och ostörda av myndigheter; 

figuren på plattan är ett hopplöst fall, ungdomen är i fara och någon måste agera. En central 

tematik som genomsyrar artikeln, och återkommer i efterföljande artiklar i serien är det 

växande gapet mellan unga människor och myndigheter, vilket tar sig uttryck i en ”i grunden 

förändrad attityd till droger.”58 Myndigheterna, som i artikeln får personifieras av ett 

socialborgarråd och den dåvarande socialministern ”tror fortfarande att de ser Sveriges största 

drogproblem på lunchpromenaden över Sergels torg.”59 Fondén menar att missbrukaren i 

tidningar vanligen skildras som den socialt utslagne missbrukaren, som omnämns ”som en 

grupp som det tas för givet att läsaren känner till […] – en sliten narkoman i en knarkarkvart 

eller på Plattan (Sergels torg).”60 Missbrukaren samt den platsmässiga aspekten som på en 

gång symboliserar knarkarens hemvist, misslyckad narkotikapolitik och myndigheternas 

bristande uppmärksamhet är viktig då den i flertalet sammanhang kvarstår som ett varnande 

exempel som reproduceras, en figur ingen kan tänkas identifiera sig med.  

 Nu har händelsernas centrum förskjutits till stadens ”allra hippaste klubbar. Här 

dansar storstadens yngsta och viktigaste trendsättare. De som på riktigt bestämmer vad som är 

rätt och fel. De som är en magnet för tusentals ungdomar.”61 Orsak och ansvar framställs 

delvis ligga hos trendsättarna, men den huvudsakliga faran ligger i den förändrade attityden 

gentemot droger: ”Alla på klubbarna tar inte droger. Långt därifrån. Men budskapet är klart: 

                                                           
56 Maria Trägårdh et. al., ”KNARK: är inne – igen”, Aftonbladet, 30/5 1995. 
57 Teun A. van Dijk, News as Discourse, (New Jersey, 1988), 36, 40, 53. 
58 Maria Trägårdh et. al., ”KNARK: är inne – igen”, Aftonbladet, 30/5 1995. 
59 Maria Trägårdh et. al., ”KNARK: är inne – igen”, Aftonbladet, 30/5 1995. 
60 Fondén & Sato, 50. 
61 Maria Trägårdh et. al., ”KNARK: är inne – igen”, Aftonbladet, 30/5 1995. 
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Knark är OK. Att säga något annat är fel just nu. Rentav töntigt.”62 Problemet utgörs inte bara 

av att attityden finns på klubbarna, utan främst i att den sprider sig ut i samhället:  

Innefolket visar vägen. [… Vi möter] samma attityd i helt olika ungdomsvärldar i storstaden och 

på landsorten. […] Hos 15-åringarna […] som säljer och köper hasch på skolgården i en alldeles 

vanlig svensk skola. Hos 23-årige Paolo – en invandrarkille från förorten där knark blivit vardag 

och avkoppling framför TV:n. Och hos 16-årige Jonas – som vi följt från hans trygga 

medelklasshem till ravefester på amfetamin och LSD i uppbrutna lagerlokaler. Här breder den 

nya synen på knark ut sig snabbare än något statistiskt institut hinner med.63 

 

Ansvar läggs även hos myndigheterna som uppmanas till handling och förändring, en 

bortgång från överdrivna lögner som för skribenterna i deras ungdom fungerade för att avstå 

droger men som nu inte fungerar då den yngre generationen som ”vet en farlig sanning – man 

blir inte pundare första gången man röker hasch.”64 De uppmanas att förändra språkbruket till 

ett som når ”de nya knarkarna”, och att agera: ”Eller se en tickande bomb explodera och 

plocka skärvorna på Plattan om några år.”65 Här förstärks budskapets retoriska kraft genom 

användandet av krigs- och katastrofmetaforer, något som varit återkommande i 

narkotikadiskussionen sedan sent 1960-tal.66 

 

Ideologiska avvikelser: hotbilder mot det narkotikafria samhället och social ordning 

En central episod är debatten kring klubben Docklands i Nacka, Stockholm när 

problemkonstruktionen intensifieras, samt befäster samtalsordningen till att handla om rave, 

ungdomar och droger, snarare än rave, ungdomar och musik. 

 Startskottet för debatten om Docklands är den 12e februari 1996 när 

Nackapolisen under natten slagit till mot klubben. En artikel som publiceras innan är i 

huvudsak skriven i positiva ordalag och poängterar att ravekulturen trots mediala drogrykten 

karakteriseras av sedlighet och att samhället är oförstående för verksamheter utan vinstsyfte: 

”därför slår de som föredrar mer reglerad verksamhet till mot den enda punkt de kan hitta som 

de förstår. Drogerna.”67  

 Ett antal artiklar publiceras kring razzian som blir den första av många. Direkt 

etableras Docklands som en raveklubb. Detta sker som oftast inte genom att diskussionen 

explicit centreras kring huruvida Docklands är representativt för kulturen i stort, utan snarare 

                                                           
62 Maria Trägårdh et. al., ”KNARK: är inne – igen”, Aftonbladet, 30/5 1995. 
63 Maria Trägårdh et. al., ”KNARK: är inne – igen”, Aftonbladet, 30/5 1995. 
64 Maria Trägårdh et. al., ”KNARK: är inne – igen”, Aftonbladet, 30/5 1995. 
65 Maria Trägårdh et. al., ”KNARK: är inne – igen”, Aftonbladet, 30/5 1995. 
66 Tops, 42. 
67 Stefan Malmqvist, ”Rocka”, Svenska Dagbladet, 1/9 1996. 
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etableras Docklands som det primära exemplet som diskuteras i de sammanhang där rave 

diskuteras. Detta sker delvis genom rubriksättning som ”Knarkrazzia punkterade ravefesten”, 

”Sex anhölls vid razzia mot ravefest”, ”Tillslag mot raveparty” och ”RAVE-RAZZIAN”. I 

andra sammanhang tas kopplingen mellan klubben och dess arrangörer till kulturen i stort för 

given: ”frontfigurerna i raverörelsens Stockholmskrets”.68 I nästintill samtliga fall där rave 

omskrivs under de kommande månaderna sker det i relation till Docklands, vilket etablerar 

klubben som en symbol för kulturen. I Dagens Nyheter beskrivs det hur polisen 

omhändertagit 28 ungdomar och lagt beslag på LSD, ecstasy och hasch - en från föräldrar 

efterlängtad aktion.69 Nödvändigheten av föräldrarnas ansvar betonas från polisen: ”Kolla, 

kolla och kolla. Gräv i fickor, kolla ögonen, ifrågasätt umgänget.” 70 I en kommentar på 

samma sida uppmanar en förälder vars son enligt utsago blivit bjuden på LSD på klubben till 

ansvarstagande, och belyser på samma vis hur barnen är handlande subjekt som kan 

undanhålla information: ”Jag har varit slapp och aningslös, man vill gärna tro på sina barn 

[…] Man måste hänga på, inte falla undan.”71  

 Den attitydförändring som tidigare behandlats i Aftonbladet tar sig tydligt 

uttryck i rapporteringen där en ungdom som emellanåt hjälper till på klubben får personifiera 

rörelsens inställning gentemot droger som i sammanhanget framställs som liberal: ”Folk har 

egna grejor med sig. LSD och ecstasy. […] Men det dör ju folk av andra saker. Litet sprit kan 

skada mer än en joint. Det är inget självmord att ta litet droger”.72 En liknande attityd ger en 

annan ungdom uttryck för, tillsammans med attityden mot myndighetsförbud som i 

sammanhanget förmedlas som standard inom kulturen: ”Inkomster från drogförsäljning? 

Fredrik bara flinar. Även om Docklands måste stänga, så kommer ravekulturen – definitivt – 

inte att dö. – Då blir det brytfester, säger Fredrik glatt. Han har varit med förr.”73  

 Relationen mellan ungdomskulturen och myndigheter, i synnerhet polisen, 

upprättas på liknande vis som polemisk. En del av ingressen i en artikel i Aftonbladet rörande 

polisens stängning av Docklands helgen efter den första razzian lyder: ”Uniformer mot 

techno. Ett 50-tal kravallutrustade poliser mot 500 vilt dansande ungdomar. I natt blev raven 

en öppen revolt mot polismakten.”74 Genomgående behandlas det i artikeln som att 

                                                           
68 Ulrika By, ”En kamp mot lömska krafter”, Dagens Nyheter, 17/2 1996. 
69 Jan Lewenhagen, “Sex anhölls vid razzia mot ravefest”, Dagens Nyheter, 12/2 1996. Liknande rapportering i: 

Lova Olsson, ”Polisrazzia satte punkt för ravefesten”, Svenska Dagbladet, 12/2 1996. 
70 Staffan Erfors, ”RAVE-RAZZIAN”, Expressen, 12/2 1996. 
71 Staffan Erfors, ”Pappan: Härligt att något görs”, Expressen, 12/2 1996. 
72 Lova Olsson, ”Polisrazzia satte punkt för ravefesten”, Svenska Dagbladet, 12/2 1996. 
73 Lova Olsson, ”Polisrazzia satte punkt för ravefesten”, Svenska Dagbladet, 12/2 1996. 
74 Jan Karlsson, ”Slutet på rave-partyt”, Aftonbladet, 18/2 1996. 
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ravekulturen är i en direkt attitydmässig motsättning gentemot polisen. Tidigt centreras 

debatten och grunden till polemiken hos klubbens arrangörer - Anders Varveus och Mats 

Hinze. Detta sker genom att bland annat Dagens Nyheter publicerar arrangörernas 

brottsregister där utlyfta citat från förhör ger uttryck för fientliga inställningar gentemot 

auktoriteter, exempelvis där Hinze hotat en kriminalinspektör: ”Jag har rätt att ta livet av dig 

omedelbart eftersom jag är frihetsberövad”.75 Relationen till staten tar sig uttryck i deras 

uttryckta ovilja att betala skatt, och deras personliga finansiering genom svartjobb: ”Då jag 

inte tär på staten behöver jag heller inte bidra med något i form av skatt”.76  I synnerhet 

upprättas en relation mellan arrangörerna och drogliberalism, där deras position beskrivs vara 

förespråkande en nattväktarstat och individens egna ansvar, som beskrivs i termer av 

osolidaritet. Detta får dock sällan formuleras av dem själva. Exempelvis kopplas arrangörerna 

samman med den politiska grupperingen Frihetsfronten i sammanhang där ideologiska 

ståndpunkter formuleras på ett vis där uppfattningen kring narkotikans fara och implicit den 

rådande restriktiva narkotikapolitikens nödvändighet reproduceras: ”[De] tillhörde tidigare 

den nyliberala organisationen Frihetsfronten, som bland annat öppet propagerade för att 

knarket ska släppas fritt.”77  

 Vid flertalet tillfällen upprättas ungdomens position som agenslös, implicit naiv 

och som offer för yttre omständigheter genom att problemställningen fokuseras kring 

arrangörernas exploatering för vinstsyften och eller ideologiska syften, där polemiseringen 

gentemot myndigheter ofta beskrivs som ett medel. Detta sker bland annat genom att beskriva 

arrangörerna som ”samvetslösa arrangörer som saboterar kampen mot narkotikans 

spridning”78; ”personer vars ideologi mer handlar om drogliberalism än om rejv. Mer profit än 

ungdomskultur”.79; ”en liten grupp politiska provokatörer”.80 Detta problematiseras tydligt i 

artikeln En kamp mot lömska krafter. Artikeln utgörs av en intervju med modern till en 

ungdom som gripits för narkotikainnehav i samband med polisens första razzia mot 

Docklands, som dessutom fått hemskickade brev från arrangörerna: ”Personerna bakom 

breven använder sig av ett slags propaganda som liknar sektledares. De talar om kärlek för 

hela världen, men vi vet att de gör det huvudsakligen för att få sälja sin [sic.] droger till våra 

                                                           
75 Jan Lewenhagen, ”Hinze: Rattfylleri och olaga hot”, Dagens Nyheter, 24/2 1996, Se även: Leif Kasvi, 

”Dömda för brott – 13 gånger”, Aftonbladet, 7/3 1996. 
76 Jan Lewenhagen, ”Drogliberala män bakom Docklands”, Dagens Nyheter, 24/2 1996. Se även: Christian 

Holmén & Viveka Hansson, ”De vill att allt ska vara fritt”, 29/2 1996. 
77 Leif Kasvi, ”Dömda för brott – 13 gånger”, Aftonbladet, 7/3 1996. 
78 Claes Cassel, ”Polisen vill ha rave-dialog”, Expressen, 27/2 1996. 
79 Urban Lindberg, ”Docklands exponerar unga för droger”, Dagens Nyheter, 21/2 1996. 
80 Johan Danielsson, ”Bekämpa knarket, rädda dansen”, Expressen, 25/2 1996. 
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barn”.81 I artikeln reproduceras idéer kring en moralisk fara med narkotikan – hotet mot 

familjen och tillförlitlighet: ”Hennes familj var en förtroendepakt. Nu har den brutits. […] jag 

vet inte när vi ska kunna lita på varandra igen. Ingrid talar om att bli missledd som förälder. 

Att tro på sitt pianospelande barn vad hon än säger.” 82 Argumentet att narkotikan är ett 

moraliskt hot mot familjen menar Edman menar varit vanligt förekommande från borgerligt 

håll även i riksdagsdebatten.83 

 Vidare kontrasteras arrangörerna med polisen, där eventuella rykten kring 

polisärt övervåld beskrivs vara mediala konstruktioner i syfte att misskreditera polisens 

arbete. Just i egenskap av att vara förälder till en drabbad ungdom tas en legitimitet som aktör 

i sammanhanget som given: ”Som mamma ser jag helt annorlunda på saken. Polisen gjorde 

sitt jobb, de satte stopp för handeln med drogerna, stopp för knarkandet. Det är så vi måste se 

det.”84 Problemet framställs vara av en magnitud där krigsmetaforer är berättigade, där 

föreställningen kring arrangörerna genom kontrastverkan upprättas som ansvarslösa och 

polemiserande samtidigt som de manipulativt försöker upprätta en föreställd gemenskap 

mellan dem och de unga:  

frontfigurerna i raverörelsens Stockholmskrets [pekar] ut polisen och föräldrarna som de ungas 

största fiender. ”Har du blivit utsatt för polisvåld, ta kontakt ska vi anmäla dom djävlarna”, står 

det i breven. Raverörelsen, däremot, den kallas ’familjen’. 

- Vi måste anlägga moteld, säger Ingrid lugnt och samlat.85 

 

Citatet exemplifierar här även hur problematiken inte enbart ligger i den överhängande risken 

för en alltmer, underförstått katastrofal, liberal attityd gentemot droger hos 

ungdomsgenerationen, utan även hur ungdomen riskerar tappa tilltro till vuxensamhällets 

institutioner och den sociala ordningen genom att de införlivas i en alternativ gemenskap 

utanför de samhälleliga ramarna. I samma artikel reproduceras idén om den välvilliga 

offentliga institutionen, genom att det skänks legitimitet åt Maria Ungdom, Stockholms 

ungdomsmottagning för ungdomar under 20 år i risk för alkohol- och narkotikamissbruk: ”Vi 

fick underbar hjälp av Maria Ungdom dagen efter. Vi fick prata, länge, länge. De lyssnade, 

förstod.”86 Att Maria Ungdom är en aktör med legitima sanningsanspråk tas obestritt för givet 

i flertalet sammanhang, i synnerhet då deras statistik över missbrukets utbredning behandlas 

                                                           
81 Ulrika By, ”En kamp mot lömska krafter”, Dagens Nyheter, 17/2 1996. 
82 Ulrika By, ”En kamp mot lömska krafter”, Dagens Nyheter, 17/2 1996. 
83 Edman, 32 
84 Ulrika By, ”En kamp mot lömska krafter”, Dagens Nyheter, 17/2 1996. 
85 Ulrika By, ”En kamp mot lömska krafter”, Dagens Nyheter, 17/2 1996. 
86 Ulrika By, ”En kamp mot lömska krafter”, Dagens Nyheter, 17/2 1996. 
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okritiskt i flertalet artiklar.87 Också i andra texter är utgångspunkten legitimiteten i deras långa 

erfarenhet av missbrukande ungdomar.88 En företrädare för Maria Ungdom etablerar deras 

position som en där polisens insatser betraktas som legitima, behövda, med samma fokus på 

hotbilden av narkotikan som familjesplittrare:  

Förra året var det cirka 1200 ungdomar med familjer som sökte vår hjälp. […] Flera föräldrar 

har också oroat sig för vad deras minderåriga gör på Docklands. […] ”Utifrån vår erfarenhet 

med drabbade ungdomar och deras familjer välkomnade vi från Maria Ungdom polisens aktion 

mot Docklands.89 

 

Ungdomarna skrivs implicit fram som offer för omständigheter konstruerade av ideologiska 

arrangörer, såväl miljö- som attitydmässigt: ”ungdomar exponeras för livsfarliga droger där. 

[…] Docklands en tvivelaktig bärare av rejv-kulturen. Docklands drivs i vinstsyfte av 

personer vars ideologi handlar mer om drogliberalism än om rejv. Mer profit än 

ungdomskultur”. Även om det är underförstått att ungdomarna i någon mening utfört aktiva 

handlingar underbygger i synnerhet ordvalet exponera intrycket av ungdomen som skuldfri 

och påverkbar, vilket även belysts av Fondén och Sato.90 Detta belyses även genom hur 

ansvaret för problemet förläggs till det vuxna samhället: ”Samtidigt är det vuxenvärldens 

skyldighet att hindra att ungdomars kreativitet och kraft går förlorad i missbruk och social 

misär.” Såväl intervjun som debattinlägget exemplifierar sammanhang där ravekulturen skrivs 

fram som drogliberal, och där det primära problemet ligger i samvetslösa arrangörers 

vinstsyfte på bekostnad av ungdomar och familjer, en hotbild gentemot den sociala ordningen. 

 Närliggande problematiseringar av klubbens miljö, och i synnerhet dess 

arrangörer berör inte moraliska syften och konsekvenser av tillhandahållandet av en miljö 

präglad av droger, utan snarare risken för spridning av ideologiska budskap i polemik med 

den rådande narkotikapolitiska ideologin. Föreställningen om polariseringen mellan 

ungdomar och myndigheter som ett medel för arrangörernas spridning av en drogliberal 

ideologi tar sig tydligt uttryck i en debattartikel som undertecknas av representanter för 

Föräldraföreningen mot narkotika samt Riksförbundet narkotikafritt samhälle, den 

sistnämnda en förening som grundades på initiativ av Nils Bejerot. I debattinlägget får 

                                                           
87 Se exempelvis: Jan Karlsson, ”Chockökning av knarkmissbruk bland tonåringar”, Aftonbladet, 17/2 1996 ; Per 

Aschan & Lova Olsson, ”Allt fler tonåringar missbrukar”, Svenska Dagbladet, 16/2 1996. 
88 Se exempelvis: Willy Silberstein, ”Kommentar”, Expressen, 3/3 1996. ; Richard Aschberg, ”Chockökning av 

unga knarkare”, Aftonbladet, 11/5 1996 ; Jan Karlsson, ”Chockökning av knarkmissbruk bland tonåringar”, 

Expressen, 17/2 1996. 
89 Urban Lindberg – Socialsekreterare Maria Ungdom, ”Docklands exponerar unga för droger”, Dagens Nyheter, 

21/2 1996. 
90 Fondén & Sato, 44. 
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ravekulturen stå i bakgrunden för Fritt Forum som sägs vara föreningen bakom Docklands 

”med starka band till Frihetsfronten, en organisation med nyliberal ideologi som vill legalisera 

narkotika och bryta sönder välfärdssamhället.”91 Genom att i texten upprätta ett direkt 

samband mellan drogliberalisering och välfärdssamhällets hotade överlevnad reproduceras 

föreställningen kring den restriktiva narkotikapolitikens absoluta nödvändighet för samhällets 

överlevnad. Arrangörernas avsteg från den svenska narkotikapolitiska ideologin kontrasteras 

även med överstatliga synsätt som legitimerar restriktiviteten: ”Ingen får använda narkotika 

som privat rusningsmedel. Det är en syn som grundar sig på FN:s narkotikakonventioner som 

undertecknats av i stort sett alla länder.”92 Med fokus på arrangörernas målsättning i 

polemisering gentemot myndigheter framställs ungdomen som offer för en situation de själva 

inte har makt över. Implicit är föreställningen om ungdomens avsaknad av agens, och 

nödvändigheten av det vuxna samhällets ansvarstagande:  

musikintresserade ungdomar bara brickor i ett spel […] Frihetsfronten offrar gladeligen dessa 

ungdomar som kanonmat i sitt fälttåg mot stat och myndigheter. […] Frihetsfronten försöker 

manipulera tusentals ungdomar för att kunna sabotera den svenska narkotikapolitiken. De vet att 

om stora grupper ungdomar inte står bakom denna politik kommer den på sikt tappa sin 

legitimitet. 93 

 

Med andra ord framställs det ideologiska avsteget och hotbilden om attitydförändringens 

förankring hos ungdomarna som en prioritet. Ansvaret förläggs till regeringen med en önskan 

om upplysningskampanjer i skolor som lämpligt medel:  

Sett i ett längre perspektiv handlar kampen för ett narkotikafritt samhälle om att återigen vinna 

ungdomen för en restriktiv syn på droger. Under 80-talet bedrevs bra undervisning om droger i 

svenska skolor. Detta bidrog till att missbruket sjönk till mycket låga nivåer. […] Regeringen 

kan inte abdikera i en så viktig fråga som narkotikamissbruk bland ungdomar. Nu måste den ta 

initiativ, ge resurser och mobilisera kompetens för att dra igång en nationell motståndsrörelse 

bland ungdomen mot narkotikan. Skulle Frihetsfronten lyckas göra rave-partyn till ’fria zoner’ 

för narkotikahandel och missbruk är vi riktigt illa ute.94 

 

Genom att belysa behovet av, och möjligheterna med upplysningsarbete konstrueras 

ungdomen implicit som påverkbar, där rave i sammanhanget är en miljö där det överordnade 

problemet kan, men inte nödvändigtvis måste ta sig uttryck. Detta belyser dock rave som en 

                                                           
91 Anita Hultkrantz & Ove Rosengren, ”Regeringen måste agera när knarkandet ökar igen”, Aftonbladet, 23/2 

1996. 
92 Anita Hultkrantz & Ove Rosengren, ”Regeringen måste agera när knarkandet ökar igen”, Aftonbladet, 23/2 

1996. 
93 Anita Hultkrantz & Ove Rosengren, ”Regeringen måste agera när knarkandet ökar igen”, Aftonbladet, 23/2 

1996. 
94 Anita Hultkrantz & Ove Rosengren, ”Regeringen måste agera när knarkandet ökar igen”, Aftonbladet, 23/2 

1996. 
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riskmiljö och trolig ”smittokälla”. Den retorik som i artikeln förs reproducerar idén om det 

absoluta behovet av upplysning och konsensus som nödvändig för den restriktiva politikens 

överlevad, som i sig är ett måste för upprätthållandet av den sociala ordningen. 

Problematiseringen i artikeln vittnar dock inte enbart om att hotbilden ligger i ett föreställt 

kausalt samband mellan drogliberalisering och den sociala ordningens upplösning, utan även 

att hotbilden utgörs av polemisering gentemot de institutioner som utgör den sociala 

ordningen. Ett återkommande resonemang i artikeln och den större diskussionen är att 

trovärdigheten för ravearrangörer generellt bygger på samarbete med myndigheter: ”De 

ravearrangörer som vill samarbeta med polisen för att hålla sina fester ska ha allt stöd.”95  

 En händelse som upprättas som central är den dåvarande ledaren för 

Vänsterpartiet Gudrun Schymans besök på klubben. I och med visiten aktualiseras rave som 

en politisk fråga i större utsträckning, med fler partianknutna aktörer som träder in i samtalet. 

I rapporteringen kring visiten lämnas utrymme för utsagor som genom att starkt ifrågasätta 

Schymans agerande reproducerar föreställningar kring arrangörerna som samvetslösa 

ideologer och klubbmiljön som olämplig. Händelsen, såsom den rapporteras, beskriver hur 

Schymans närvaro till följd av att hon inbjudits att tala fått till följd att polisens avspärrningar 

var tvungna att plockas ned med hänsyn till mötesfriheten, men att polisen senare fick rätt till 

att ingripa och stänga ned klubben när det politiska mötet övergått till dans.96 Fokus i 

rapporteringen ligger främst på Schymans agerande genom sin närvaro, där reporterns frågor 

belyser att föreställningen om klubben som en miljö för droghandel är etablerad: ”Du är inte 

orolig att du låter dig nyttjas av dem som står bakom narkotikaförsäljningen här på 

Docklands?”97 Likartade formuleringar belyser hur arrangörernas bristande trovärdighet nu 

etablerats: ”Vad hon gjort är att hjälpa kriminellt belastade personer att kringgå lagen så att 

de, åtminstone för en kväll, kunde fortsätta driva sin svartklubb för ungdomar där det 

bevisligen förekommit tung narkotika.”98  Politikers utsagor kring Schymans besök berör 

framför allt huruvida hennes närvaro legitimerar droghandeln. En utsaga från Bengt Hardin-

Olsson, dåvarande suppleant i justitieutskottet för Folkpartiet Liberalerna ger uttryck för just 

detta, samtidigt som en ny fråga aktualiseras i samtalet: ”Jag tycker att politiker alltför sällan 

är med där ungdomarna finns. Men om Gudrun Schyman på det här sättet legitimerar 

                                                           
95 Anita Hultkrantz & Ove Rosengren, ”Regeringen måste agera när knarkandet ökar igen”, Aftonbladet, 23/2 

1996. 
96 Christian Holmén, ”SCHYMAN PÅ RAVE I NATT”, Expressen, 3/3 1996. Liknande rapportering: Svante 

Lidén & Lars Markusson, ”Rave-razzian mot Schyman”, Aftonbladet, 3/3 1996. 
97 Christian Holmén, ”SCHYMAN PÅ RAVE I NATT”, Expressen, 3/3 1996. 
98 Lena Mellin, ”Hur blåögd är du, Schyman?”, Aftonbladet, 4/3 1996. 
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drogverksamheten, så tycker jag det är fel.” Frågan är den om politikers närvaro bland folk 

och ungdomar som framöver tas upp i samtalsordningen, om än i mindre utsträckning än ovan 

diskuterade problematiseringar.  

 

Hotbilder om ideologiska avvikelser som partianknuten fråga 

Den efterföljande debatten mellan Moderaternas tidigare justitieminister Gun Hellsvik och 

Gudrun Schyman går i huvudsak ut på att diskutera partilinjer men berör även relationen 

mellan ungdomar och politiker. Hellsvik skriver om Schymans partikollegas förslag om en 

tidigarelagd stängningstid för restauranger med utskänkningstillstånd:  

Signalen vänsterpartiet skickar ut är att man inte skall få träffas på krogen för ett glas öl eller vin 

efter en viss tid – men knarka på illegala dansställen där däremot en del av ’ungdomskulturen’ 

för att använda Schymans eget uttryck! Något annat än moralisk härdsmälta kan detta inte 

kallas!99 

 

Hellsvik problematiserar även konsekvenserna av Schymans närvaro vid klubben och 

förlägger ansvaret för eventuellt splittrade familjer till henne: 

Hade det inte varit på sin plats om Schyman ägnat en tanke åt alla föräldrar som är oroliga för att 

deras barn ska råka illa ut innan hon bestämde sig för att stödja Docklands? Föräldrar som […] 

ombetts hämta sina tonåringar i mer eller mindre drogat skick. Vilket stöd upplever dessa 

familjer att de får av Schyman?100 

 

De två citaten kan betraktas som exempel på där föreställningen om rave som ungdomskultur 

problematiseras, även om det specifikt är Docklands som åsyftas, vilket återigen belyser hur 

Docklands etablerats som en symbol för raverörelsen generellt. Samtidigt framställs 

ungdomen genom valet av orden ”råka illa ut” som offer för omständigheter. I sammanhanget 

är det i första hand den ideologiskt dubbelmoraliska problematik som Hellsvik menar att 

Schyman ger uttryck för, men utsagorna exemplifierar även hur ravemiljön som en som en 

drogfylld miljö reproduceras som ett problem, genom en kontrastrastering gentemot alkoholen 

vars normativa ställning reproduceras, där individens eget ansvar tycks mer rimligt och rentav 

självklart.  

 Schyman svarar och problematiserar Hellsviks ifrågasättande av ravekulturen 

som en ungdomskultur genom att likna den vid tidigare subkulturella yttringar där 

problematiken främst ligger i vuxensamhällets bristande förståelse: ”[Hon] fnyser över att 

                                                           
99 Gun Hellsvik, ”Det kan bara kallas moralisk härdsmälta, Gudrun Schyman”, Aftonbladet, 6/3 1996. 
100 Gun Hellsvik, ”Det kan bara kallas moralisk härdsmälta, Gudrun Schyman”, Aftonbladet, 6/3 1996. 
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rave skulle vara en inom citationstecken ungdomskultur. På samma sätt har medelålders under 

de senaste 70 åren fnyst över charlestondansare, swingpjattar, beboppare, knuttar, långhåriga, 

hårdrockare, punkare och så vidare.”101 En del av problematiken framställs i sammanhanget 

vara vuxensamhällets attityder gentemot ungdomskulturer: ”Kultur har alltid varit 

kontroversiell för makten. Men vi måste respektera rejven på samma sätt som vi lärt oss att 

respektera jazzen, swingen, rocken och popen.”102 Polisens arbetsmetoder, som här framställs 

vara liktydig med Hellsviks föredragna linje vara en anledning till ett växande gap mellan 

ungdomar, politiker och myndigheter då ungdomskulturen dömts ut som en drogkultur: 

Det var helt omotiverat att gå så brutalt fram. För majoriteten ungdomar på Docklands som över 

huvud taget inte använder droger blev insatsen totalt obegriplig och ökar självfallet misstron mot 

polisen och vuxenvärlden. […] Moderaternas Gun Hellsvik ser polisens repression som den 

enda lösningen på narkotikaproblemet. Detta enögda synsätt skapar, om något, förakt för 

politiken bland många ungdomar och utnyttjas av de krafter som inte vill att politiker ska lägga 

sig i utan att det är ’marknaden’ som ska sköta allt.103 

 

Med andra ord framställs det som att de polisiära arbetsmetoderna riskerar katalysera en 

polemisk attityd gentemot vuxensamhället, och inte enbart för de ungdomar som går på rave. 

Ansvaret för den attitydmässiga problematiken fördelas alltså till polisens praktik. Att 

polisens inblandning däremot är nödvändig framgår tydligt, men ansvarsfördelningen tvunget 

måste spridas ut över fler instanser: 

Knarkproblemet är i första hand ett socialt problem, inte ett polisiärt problem. Polisen har sin 

roll att fylla, men orsakerna finns i hög ungdomslöshet, brist på billiga ungdomsbostäder, dålig 

respekt för ungdomar, utslagning, få billiga ickekommersiella fritidsalternativ.  

[…] Vi måste också kunna samarbeta mellan olika myndigheter och ungdomar. Vi måste vara 

beredda på dialog och samtal med ungdomar, så att inte främlingskapet ökar gentemot 

vuxenvärlden. Klarar vi inte det så slutar ungdomar helt att lyssna.104 

 

I citatet framställs drogerna som ett överordnat, socialt problem där problematiken delvis 

ligger i vuxensamhällets förhållningssätt gentemot ungdomskulturer och ungdomar som 

ravekulturen i sammanhanget symboliserar. Ungdomarna tillskrivs i sammanhanget en egen 

agens, där ungdomens egna ansvarstagande är nödvändigt men även bygger på att de får ta del 

av det offentliga samtalet. Orsakerna till det växande drogproblemet förläggs alltså inte till 

                                                           
101 Gudrun Schyman, ”När ska du besöka Docklands, Hellsvik?”, Aftonbladet, 9/3 1996. 
102 Gudrun Schyman, ”’Därför var jag på Docklands’”, Dagens Nyheter, 10/3 1996. 
103 Gudrun Schyman, ”’Därför var jag på Docklands’”, Dagens Nyheter, 10/3 1996. Liknande resonemang i: 

Gudrun Schyman et. al., ”Ungdomarna blir kulturellt censurerade”, Aftonbladet, 29/2 1996. 
104 Gudrun Schyman, ”’Därför var jag på Docklands’”, Dagens Nyheter, 10/3 1996. 
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essensen av specifika kulturyttringar eller hos ungdomarna, utan snarare står en mer 

systemteoretisk förklaringsmodell står till hands, till följd av en nedskärningspolitik:  

Vi har en växande segregation och växande sociala klyftor. En trovärdig drogbekämpande 

politik kan inte leva sida vid sida med beslut som inte löser problemen utan tvärtom förvärrar 

dem genom nedskärningar i kommuner. Därför är varken moderaterna eller folkpartiet 

trovärdiga i sin narkotikapolitik, eftersom de medverkat till stora besparingar på dessa 

områden.105 

 

Ungdomen framställs här som ett handlande subjekt, där hotet mot den sociala ordningen 

ligger i bristande dialog och samarbete myndigheter sinsemellan, samt mellan myndigheter 

och ungdomar. Detta kan dock närmast betraktas som en anomali i samtalsordningen, där 

dialog och samarbeten mellan myndigheter och medborgare främst rör ravearrangörer, en 

önskan det ges uttryck för vid ett flertal tillfällen. Att frågan om en ansvarsspridning över fler 

offentliga institutioner inte tas upp i samtalsordningen kan illustreras med en avfärdande 

utsaga från en dåvarande riksdagsman från Socialdemokraterna:  

Schyman, som nu i handling visat var hon står, styrs nog av gammal vänsternoja mot polisen. 

Hon bagatelliserar sambandet mellan narkotika och rave. Liksom 1960- och 70-talens flower-

powerrörelse hänger rave ihop med knark. Med sitt besök markerade Schyman indirekt sympati 

för knarket och förakt för de föräldrar och organisationer som kämpar mot drogkulturen[.]106 

 

Citatet exemplifierar även hur erfarenheter från äldre, uppenbarligen, drogfyllda subkulturer 

åberopas som argument, något som är återkommande för att belysa kopplingen mellan rave 

och droger.107 

 Frågan om samarbete och ansvarsfördelning är tätt förbunden med 

framställningar av rave som kulturform och dess kopplingar till droger, varpå detta avhandlas 

i efterkommande tema.  

 

Rave - övervägande en drogkultur för vanliga ungdomar 

Som poängterat etableras Docklands och dess arrangörer som representanter för raverörelsen i 

stort, där stora delar av problematiserandet har ett ideologiskt fokus. I vissa fall motsätts detta 

med utsagor som: ”De representerar inte hela rejvrörelsen som man kan tro. De har gjort bort 

sig och varit väldigt plumpa och eldat upp en stämning mot polisen.”108 Att det till synes finns 

                                                           
105 Gudrun Schyman, ”’Därför var jag på Docklands’”, Dagens Nyheter, 10/3 1996. 
106 Sune Olofsson, ”Heta känslor runt Schyman”, Svenska Dagbladet, 4/3 1996 
107 Se exempelvis: Richard Aschberg, ”Chockökning av unga knarkare”, Aftonbladet, 11/5 1996. 
108 Lenita Jällhage, ”Dansa utan gränser”, Dagens Nyheter, 24/2 1996. 
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ett behov av att uttrycka detta bekräftar dock snarast hur kopplingen är etablerad.  

 I många fall reproduceras kopplingen mellan droger och ravekulturen generellt, 

i sammanhang där rapporteringen fokuseras kring Docklands. På en väldigt basal nivå sker 

detta genom att genom placering av artiklar i relation till varandra i tidningarnas layout 

rubriksättning och utlyfta citat skapar ett sammanhang. Exempelvis omsluts artikeln med 

citatet ”’Tre gånger fler beslag på ravefester’”109 som rubrik av artikeln ”Polisen stänger 

raveklubben Docklands”.110 Genom detta belyses det hur Docklands, etablerad som en 

problematisk drogmiljö, bara är ett exempel av fler. I den inbäddade artikeln ges det uttryck 

för att kopplingen mellan ravekulturen och droger är en av essentialistisk karaktär, i kontrast 

till förekomsten av narkotika i andra festsammanhang: ”Visst finns det narkotika på krogarna 

i city, men det är patetiskt att ens göra en jämförelse med ravepartyn. Hela den kulturen går 

mycket ut på att man skall droga ned sig, säger Stefan Torstemar, chef för polisens 

krogpatrull”.111 Ett likartat exempel är artikeln ”Raveledaren tog ecstasy i TV”112 som 

behandlar en av Docklands arrangörer, en text placerad i relation till den kortare artikeln 

”Drogerna alltid i centrum”113 Den sistnämnda artikeln är intressant då den upprättar två, 

relativt motstridiga bilder där spänningen står mellan vad som ges uttryck för i 

mellanrubrikerna respektive brödtexten. Under artikelrubriken ”Drogerna alltid i centrum” 

följer mellanrubrikerna: ”Massrörelsen startade 1985 […] Ecstasy dödar 20 varje år […] 

50 000 raveare i Sverige”.114 Likt en ingress uttrycker mellanrubrikerna det centrala 

budskapet. Efter att drogerna förmedlas som ravekulturens centrala fokus genom 

rubriksättningen förmedlas det att kulturen är en massrörelse som sammankopplas med en 

specifik, uppenbarligen livsfarlig drog, och att det finns en stor mängd deltagare av kulturen i 

Sverige. Brödtexten upprättar dock en annan bild än det generaliserande budskapet ovan: 

”Drogromantiken har alltid varit ett centralt inslag i rave. Men parallellt lever ett starkt 

sundhetsideal inom raven. […] De som använder droger på rave i Sverige är i minoritet. Det 

är både polis och raveare ense om. Men hur stor denna minoritet är vet ingen”115 Utsagor 

kring kulturens renlevnadsaspekter är i nyhetsrapporteringen dock i absolut minoritet. Mer 

                                                           
109 Lova Olsson, ”’Tre gånger fler beslag på ravefester’”, Svenska Dagbladet, 9/5 1996. 
110 Lova Olsson, ”Polisen stänger raveklubben Docklands”, Svenska Dagbladet, 9/5 1996. 
111 Lova Olsson, ”’Tre gånger fler beslag på ravefester’”, Svenska Dagbladet, 9/5 1996. 
112 Jan Karlsson, ”Raveledaren tog ecstasy i TV”, Aftonbladet, 19/2 1996. 
113 Jan Karlsson, ”Drogerna alltid i centrum”, Aftonbladet, 19/2 1996. 
114 Jan Karlsson, ”Drogerna alltid i centrum”, Aftonbladet, 19/2 1996. 
115 Jan Karlsson, ”Drogerna alltid i centrum”, Aftonbladet, 19/2 1996. 
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vanligt förekommande är utsagor kring aspekten av drogromantik, som manifesterar sig i 

utformningen av inbjudningar och samtalsämnen: 

Inbjudningar till ravefester – flyers – anspelar ofta på droger. ’The Ride’ handlar om LSD, den 

magiska svampen innehåller ett ämne som framkallar hallucinationer. Ett inbjudningskort ligger 

i en plastpåse med vitt pulver. […] Ingen av ungdomarna vill egentligen prata om droger. […] 

Samtidigt är samtalsämnet ofrånkomligt, de kommer gång på gång själva in på det.116 

 

Att kulturen är ofrånkomligt kopplad till drogbruk problematiseras av de som gör anspråk på 

subkulturell tillhörighet. I de fåtal sammanhang där ungdomar som själva deltar på rave 

lämnas utrymme i dagspressen upprättas som oftast motstridiga framställningar gällande 

ravekulturens koppling till droger. Den ena positionen karakteriseras av idén om ravekulturen 

som en renlevnadskultur, en trygg miljö präglad av acceptans där droger förekommer hos små 

grupper människor, som då beskrivs som att de inte är ”riktiga” raveare. Dessa utsagor där 

ravekulturen försvaras ”inifrån” av ungdomar dyker upp i form av korta insändare, och i 

artiklar där de förekommer får de i princip uteslutande ta en liten plats i relation till ett mer 

problematiserande narrativ som övervägande får störst utrymme. Exempelvis beskrivs det 

som att ett ”riktigt” rave handlar om musik och dans – inte droger: ”För de ’riktiga’ ravarna 

handlar rave om musik, dans, endorfiner, hälsodrycker. Inte om droger. Vi är inga jävla 

drogromantiker”.117 Det beskrivs även hur miljön karakteriseras av trygghet för tjejer och 

acceptans: ”det enda stället som ensam tjej kan gå på utan att bli antastad.”118 Föreställningen 

om drogbruket som en inneboende del av kulturen problematiseras alltså, och förekomsten av 

droger på rave beskrivs vara icke-kulturspecifikt. Ett avståndstagande från droger som en del 

av ravekulturen ger Svero, Sveriges Raveorganisation uttryck för, som i sammanhanget gör 

anspråk på att representera hela rörelsen: ”Vi i Svero, och därmed hela raverörelsen, vill 

därför ge Polisen ett varmt tack för deras samarbetsvilja […] Bekämpa drogerna – inte 

technokulturen!”119 En anomali i sammanhanget är uttryck för en mer liberal inställning 

gentemot droger i kontrast till alkohol, där alkoholkulturen problematiseras gällande 

tryggheten för tjejer:  

                                                           
116 Maria Trägårdh et. al., ”Att orka med en ravefest kräver mycket sömn – eller knark”, Aftonbladet, 31/5 1995. 
117 [pseudonym] Vänliga hälsningar Hanna U, ”HEJ!”, Expressen, 25/8 1995. Se även: [pseudonym] Prodigy-4-

ever, ”Rave är inte knark”, Expressen, 22/2 1996 ; Staffan Erfors, ”’Knarkryktena är överdriva’”, Expressen, 

12/2 1996 ; Björn ”JAG ÄR SJÄLV RAVARE,” Expressen, 25/8 1995. 
118 Staffan Erfors, ”’Knarkryktena är överdriva’”, Expressen, 12/2 1996. 
119 Micke Jägerbrand, ordförande i SVERO, ”Vi vill tacka polisen”, Svenska Dagbladet, 3/3 1996. 
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[narkotikan] florerar överallt inom krogvärden [sic.] och inte enbart på rejvställen. […] Men jag 

umgås hellre med människor som tar tripper än alkohol. […] Jag avskyr att gå ut på ställen där 

folk är råfulla och beter sig som svin. […] man lär känna varandra utan köttmarknad”.120  

 

De sammanhang där ungdomar som själva deltar på rave problematiserar generaliserandet av 

ravekulturen som ofrånkomligt kopplad till droger lämnas alltså övervägande enbart utrymme 

i sammanhang där de själva får skriva insändare eller som korta motbilder i mer 

problematiserande narrativ, vilket är av vikt då det belyser hur problemkonstruktionerna sker 

utifrån. 

 De andra sammanhang där ungdomars utsagor lämnas plats utgörs av 

personporträtterande reportage som syftar till att avteckna en bild av kulturen ”inifrån” där de 

flesta som intervjuas är före detta missbrukare. Dessa är fler till antalet och gör anspråk att 

berätta om konsekvenserna av drogbruket som förstås vara centralt inom ravekulturen. Ett 

exempel som föregår debatten kring Docklands är personporträttet av ungdomen Jonas, 16 år, 

som regelbundet går på rave. I artiklarna kring Jonas etableras explicit en representation av en 

”typisk raveande ungdom” med utsagor som belyser den typiske deltagarens nationalitet, 

åldersspann och klasstillhörighet: ”Jonas är urtypen för det nya ravefolket. Han är ung, han är 

svensk, han kommer från ett välordnat medelklasshem.”121 När journalisterna frågar sig 

huruvida de själva skulle testat droger på rave i samma ålder reproduceras den typiske 

raveande ungdomen som en ”vanlig person”: ”Testat. Tror vi. För Jonas och alla de andra nya 

unga knarkarna på rave är ungefär som vi var; tonåringar från stabila medelklasshem.”122 

Artikeln vars centrala tematik är Jonas, ungdomens, nonchalanta attityd gentemot sitt 

extensiva drogbruk etablerar honom med andra ord som en annan sorts missbrukare än den 

etablerade missbrukaren, med utsagor som upprepar klasstillhörigheten: 

Jonas bor hemma med föräldrarna. Bägge har bra jobb, de bor i stor lägenhet på dyr adress i 

Stockholms innerstad. […] Han smälter väl in i livet på trottoaren, bland stadsdelens 

trendmedvetna medelklassungdomar. Det är inte så konstigt. Jonas är en av dem. 16 år, hippt 

klädd, snygg, nyduschad. Det är långt till pundarna och haschflummarna i Vasaparken några 

hundra meter ifrån oss.123 

 

Gränsdragningen mellan ”pundaren, missbrukaren” och raveande ungdomar återkommer i 

flertalet sammanhang och utsagor där likheterna mellan de två impliceras: ”Jonas har inget 

med världen i Vasaparken att göra. Han lever inte där. Vill inte dit. Säger att han aldrig 

                                                           
120 Lenita Jällhage, ”Dansa utan gränser”, Dagens Nyheter, 24/2 1996. 
121 Maria Trägårdh et. al., ”Att orka med en ravefest kräver mycket sömn – eller knark”, Aftonbladet, 31/5 1995. 
122 Maria Trägårdh et. al., ”’Spännande och inte så farligt’”, Aftonbladet, 30/5 1995. 
123 Maria Trägårdh et. al., ”Att orka med en ravefest kräver mycket sömn – eller knark”, Aftonbladet, 31/5 1995. 
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kommer att hamna där. Han leker bara med samma kemikalier som regerar människorna i 

parken.”124 Genom att beskriva ”människorna i parken” som regerade av drogerna i relation 

till ungdomens avståndstagande gentemot identifikation med samma människor framställs den 

typiske raveande ungdomen i sammanhanget som aningslös, men även förslavad under 

drogerna. Den underförstådda aningslösheten gentemot narkotikans fara tar sig i uttryck i 

utsagor som: ”De yngsta knarkarna bråkar inte. Mottot är ’ta en E (ecstasy) och le’. – Det är 

lugnt, liksom kärlek. Alla gillar varandra.”125 Detta sker genom placering av utsagorna i 

relation till beskrivningar av plågsamma avtändningar och lögner för föräldrar: ”Han har sovit 

tre timmar sedan vi sågs på rave. Han har […] låtsas sova för att inte föräldrarna ska 

undra.”126 I ingressen reproduceras även den aningslösa, obrydda attityden i relation till 

bristande kroppskontroll:  

Han rör sig elektriskt. De blå ögonen är nästan helt svarta, täckta av uppspärrade pupiller. Jonas 

kan inte stå still. Inte fästa sin stirrande blick. 16-åringen är hög på en ’bomb’ – 0.4 milligram 

amfetamin inlindat i toalettpapper som han svalt några timmar tidigare.  

– Det värsta med tjack är andedräkten, man luktar fan ur käften. […]  

Rörelserna, ansiktet, ögonen avslöjar honom. 

– Amfetamin. Jag ska hålla på till nio i morgon bitti, säger han med en axelryckning för att 

förklara.127 

 

Exempel på hur kopplingen mellan rave och droger etableras i relation till en ungdoms egna 

utsagor är artikeln ”-På morgonen var alla påtända”, publicerad efter diskussionen kring 

Docklands. Ingressen lyder:  

Hon är en av många som fängslats av ravekulturen. Med hjälp av technomusik och ecstasy fick 

hon kickar hon snabbt blev beroende av. – Det fick inte en dag utan att jag tänkte på droger, 

berättar hon.128  

 

Genom att hon beskrivs som ”en av många” personifierar hon den rejvande ungdomen som 

fängslats av en kultur, där de som inte tar droger framställs vara undantag genom 

formuleringar som: ”Visst fanns det vissa som inte använde droger. Men framåt morgonen var 

det bara påtända kvar. Utan droger orkar man inte hålla på så länge […] Rave är så infekterat 

att man aldrig kan vara säker på att de här klubbarna fungerar utan droger.”129 Hon beskrivs 
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till utseendet som en osannolik missbrukare, ett offer för omständigheter trots hennes aktiva 

handlingar:  

Liten, blond och skör […] – Jag har förlorat flera år av min ungdom, förklarar hon lugnt. […] 

Hon började röka hasch redan som 13-åring. Sedan blev det amfetamin. När hon började gå på 

ravefester mer regelbundet tog ecstasy över. Ravekulturen blev snart ett beroende. Hon gick på 

klubbarna ett par gånger i veckan. Alltid drogad.130 

 

I sammanhanget beskrivs alltså ecstasy som en kulturspecifik drog, vilket förstärks av utsagan 

som följer frågan om varför just ecstasy var det hon brukade ta: ”Det är billigt. Dessutom 

tillhör det rave. Musiken och drogen tillsammans ger enorma kickar.”131  

 Ett likartat exempel är artikeln ”Bara 16 år och hjärnskadad” där 

konsekvenserna för drogbruk hos ytterligare en ungdom beskrivs. Ingressen lyder: 

”Hjärnskador syns inte. Gustaf är 16, men ser ut som en fjunigt fjortonårig konfirmand i sin 

välstrukna märkesskjorta. Bakom hans unga ögon finns snedtrippar på LSD, ’vansinniga 

mardrömmar’ på ecstasy, panikångest och haschnojor.132 Även i denna artikel reproduceras 

den raveande ungdomen som en person som trots sitt extensiva drogbruk till synes skiljer sig 

från den typiska ”missbrukaren”:  

Gustaf har rökt hasch regelbundet i två år, tagit ecstasy ett tiotal gånger, lika mycket LSD och 

dessutom amfetamin cirka trettio gånger. Han skulle ändå kunna passera för ett kungabarn. En 

späd… elevkårsordförande. Verserad och artig. Han kommer från ett övre medelklasshem […] 

Ingen skulle kunna ana sanningen.133 

 

Gränssättningen mellan ”vanliga” raveande ungdomar och den typiske missbrukaren 

konstrueras även i ungdomarnas egna utsagor genom att definiera vilka droger en riktig 

missbrukare tar: ”Men sprutor är bannlysta. Väldigt ute ur familjen. Folk blir väldigt arga – en 

kompis till mig sköt på en fest och alla vände sig mot honom och sade att han aldrig fick göra 

om det. Skjuter du är du inte på samma våglängd längre, då är du narkoman.”134 Inställningen 

till olika sorters droger förmedlas implicit som aningslösa i problematiserande narrativ, med 

utsagor som: ”’Alkohol är tråkigt. Amfetamin är fest. Ecstasy är trevligt. Hasch är 

avkoppling. Kokain är bäst. Men lite dyrt. Inget är särskilt farligt, allt går att kontrollera. 

Utom heroin. Det är livsfarligt. Där går gränsen för att bli en pundare.’”135 
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 Ovanstående artiklar är exempel på den sortens artiklar som med hjälp av 

intervjuer av ”typiska raveare” gör anspråk på att förstå ravekulturen, och i synnerhet de 

deltagande ungdomarnas relationer till droger. Ungdomarna skildras inom övergripande 

narrativ som fokuserar på drogernas fara; exempelvis placeras artikeln om Gustaf sidan innan 

ett uppslag där olika brittiska ungdomar mellan 15 och 23 år som alla avlidit till följd av 

ecstasybruk porträtteras, med rubriken: ”Ta ett piller – och sedan dö”.136 Artiklarna 

exemplifierar och belyser hur skildringar där ungdomars egna utsagor tas med upprättar 

ravekulturen som en drogkultur, där deltagarna är ”vanliga”, osannolika missbrukare. Den 

upprättas av journalister med större anspråk på legitimitet än de korta insändare av raveande 

ungdomar som ovan avhandlats. Att en tendens dessutom är att porträttera förslavade 

ungdomar som aningslösa i problemets tidiga skede, och ungdomar med missbruk som tydligt 

gjort sig till känna i ett senare, kan betraktas som en ytterligare intensifiering av problemet.  

 Tematiken kring ”vanliga” ungdomar framkommer även explicit i 

nyhetsrapporteringen och artiklar, både när det gäller nyheter om Docklands, men även när 

det gäller rave generellt. Likt i personporträtten tas det ofta fasta på de raveande ungdomarnas 

låga ålder. I rapporteringen kring Docklands står det exempelvis att läsa: ”Nackapolisen 

omhändertog 30 ungdomar – den yngste bara 16 år – vid ravepartyt på Docklands tidigt i går 

morse.”137 ; ”16-åriga flickor har varit påverkade av LSD, och många av gästerna berättar om 

en närmast obegränsad tillgång på droger.”138 Ofta fråntas ungdomarna agens i 

beskrivningarna: ”Bara under årets sex första veckor har Maria ungdom fått ta emot 16 pojkar 

och flickor som har blivit drogade på Docklands. – De har varit från 14 år och uppåt, de flesta 

mellan 16 och 18 år”.139  

 Även i rapportering kring missbruket som kopplas samman med rave generellt 

tas det fasta på ålder. En artikel som berör en raveklubb i centrala Stockholm har exempelvis 

ingressen: ”Några hundra ungdomar, de yngsta tolv tretton år, dansar rave i en mörk lokal på 

Herkulesgatan i centrala Stockholm. Blickarna är tomma. Det är dag utanför. I mörkret röker 

några ungdomar hasch, andra är höga på LSD och amfetamin.”140 Ålder tillsammans med 

klasstillhörighet framförs även ofta. En kort sammanfattning som Svenska Dagbladet gör av 

samtal med landets olika länsnarkotikarotlar lyder: ”Missbrukarna har blivit yngre, ofta 

mellan 15 och 20 år. De kommer från ekonomiskt välmående medelklassfamiljer. De är 
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skötsamma, prydliga och har aldrig haft med vare sig polis eller sociala myndigheter att 

göra.”141 Att sammanställningen dessutom tillskrivs landets samtliga länsnarkotikarotlar 

belyser problemet som rikstäckande. Anspråk på sanningshalt för den typen av uppgifter sker 

genom att utsagorna tillskrivs instanser som polisen ovan, men även från andra instanser: 

Inger Paulsson vid socialförvaltningen i Sundsvall säger att hon sedan i höstas noterat en kraftig 

ökning av ecstasymissbruket. Hon beskriver de nya narkomanerna som ’barn från väletablerade 

familjer, inte de som har strulat och snattat från tio års ålder.142 

 

I rapporteringen konstrueras även ”missbrukaren” och eller Plattan som en hotbild som 

ungdomarna till slut kommer förkroppsliga. Utredaren Per Englund citeras i Svenska 

Dagbladet: ”- Det är en oroande utveckling. Till slut hamnar de här ungdomarna på 

plattan.”143 En artikel som behandlar två vuxna män som dött av aids till följd av vad som 

beskrivs vara en aningslös attityd gentemot droger när de var unga aktualiserar hotbilden: 

”Det är inte långt mellan hippa larmande rave-partyn med droger på små frimärken och 

förnedrande besök på T-centralens toalett med heroin-skeden i hand.”144  

 

Missbruket av de ravespecifika drogerna ökar och sprider sig ut i samhället 

Intensifieringen av problemet utgörs även genom att rave kopplas samman med ökade beslag 

av droger som framställs vara ravespecifika:  

På ett år ökade ecstasybeslagen i Sverige från 176 tabletter (1994) till 9870 (1995), enligt 

rikskriminalens statistik. Men statistik är en sak och tillgången på droger något annat […] 

Siffrorna är bara ett mått på polisens aktivitet. Att polisen i vissa län inte gjort några beslag skall 

inte tolkas som att länet är fritt från de nya drogerna. Det gäller till exempel Västernorrlands län 

där polisen ännu inte gjort några beslag men ändå är övertygad om att drogerna förekommer. 

– Redan förra sommaren fick vi tips om ravefester där det skall ha sålts ecstasy, säger Sture 

Wallentin, chef vid länsnarkotikaroteln.145 

 

Citatet exemplifierar även hur textförfattaren använder sig av aktörer med anspråk på 

legitimitet för att belysa ett mörkertal, att problemets räckvidd är större än vad någon kan 

veta, i synnerhet genom utsagor som ”polisen ännu inte gjort några beslag men ändå är 
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övertygad om att drogerna förekommer.”146 Detta kan betraktas som vad Ohlsson beskriver 

som en icke-händelse, ett retoriskt grepp som bygger på förväntningar grundad på tidigare 

erfarenhet som sedan stärker kopplingen: ”Den sammantagna effekten av en sådan 

rapportering är att plantera förutsägelser vars sanning är garanterad genom det sätt som 

händelsen eller icke-händelsen beskrivs.”147 Greppet är återkommande i nyhetsrapporteringen; 

ytterligare ett exempel berör en av polisens razzior mot Docklands där ingressen lyder: 

”Narkotikan som beslagtogs på ravepartyt på Docklands i Nacka var nog för 200 personer. 

Men polisen vet inte hur mycket knark som aldrig hittades”148 

 Även LSD reproduceras som en ravespecifik drog vars ökning främst kopplas 

till ravefester: ”Fram till nu har polisen i år beslagtagit sammanlagt 180 LSD-tripper i 

Stockholm. Det är 20 fler än vad man beslagtog totalt i hela Sverige under 1995. De flesta 

beslagen har gjorts i samband med så kallade rejvfester.”149 Attityden hos de raveande 

ungdomarna gentemot bland annat LSD beskrivs utifrån vara i tvärt kontrast gentemot 

alkohol: ”De ser ner på människor som dricker alkohol ’det gör ju bara raggare’ och menar att 

varken ecstasy eller LSD är skadligt. De tycker inte heller att det är fel att experimentera med 

olika typer av droger”.150 Vid tillfällen reproduceras även alkoholens normativa ställning som 

mer önskvärd:  

Den kanske mest oroväckande tendensen i Maria ungdoms statistik är ingen enskild siffra. Det 

är det faktum att en förskjutning har skett från alkohol till andra droger. Under 1995 minskade 

antalet alkoholförgiftade tonåringar jämfört med 1994 med drygt 15 procent. Samtidigt som så 

gott samtliga övriga droger ökade kraftigt.151 

 

I vissa sammanhang upprättas det en koppling i nyhetsrapportering kring ökningen av de 

ravespecifika drogerna och droger som annars främst förknippas med den ”typiske” 

missbrukaren: ”Ungdomar kommer direkt från ravefesten till akuten. Missbruket av ecstasy, 

amfetamin har ökat med 150–350 procent på två år. Rökheroin, kokain och LSD och också 

blivit enormt mycket vanligare.”152 Amfetaminet förekommer frekvent i 

nyhetsrapporteringen, medan rökheroinet kopplas mer till den ”typiske” missbrukaren. 

 Ravedrogerna beskrivs dessutom sprida sig från kulturen ut i det yttre samhället. 
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David Beukelmann, som beskrivs som en av Stockholmspolisens två raveexperter citeras: ”I 

dag är det lättare för unga att komma över ecstasy än sprit, tror han. Och drogerna ecstasy 

eller LSD går inte längre enbart att förknippa med technomusik. Drogernas utbredning på 

’vanliga’ nöjesetablissemang blir allt större.”153 Det framkommer även efterhand hur LSD, 

som är svårkontrollerat i urinprov, spridit sig till interner på en anstalt som ”är världsberömd 

för sitt anti-drogprogram. […] det är inte hasch-och amfetaminpundarna som vi får in nu, utan 

’kokain-rej-och-diskokillarna’. De har en helt annan social bakgrund och vi måste lära oss 

mer om det.”154 

 Även i sammanhang där rave inte står i förgrunden specifikt förläggs orsaken till 

narkotikans spridning ut i samhället till ravekulturen, där kulturen både beskrivs som en 

inkörsport till missbruk men även som en kultur med kriminella inslag som sträcker sig 

utanför det egna sammanhanget. I en artikel om minskad alkoholförsäljning på krogar i 

Göteborg ges förklaras det att droger börjat ta alkoholens plats:  

En omfattande razzia som göteborgspolisen genomfört under de senaste månaderna visar att 

ecstasy, LSD, heroin, amfetamin och andra droger förmedlats ogenerat och öppet, ibland t o m 

över bardisken. […] Enligt polisen är ravepartyn ofta inkörsporten till narkotikamissbruk. Det 

finns enligt [kriminalkommissarie] Anders Stolpe kopplingar mellan ravepartyn och de personer 

som levererar narkotika på krogarna.155 

 

Kopplingen mellan rave och kriminalitet tar sig även uttryck i artiklar där ungdomar åtalade 

för droghandel beskrivs som ”vanliga ungdomar”, med en upprepning av klasstillhörigheten 

som nämnts gällande konstruktionen av den ”typiske” raveande ungdomen, med förbehållet 

att det inte bör generaliseras i för stor utsträckning:  

Drygt 20 unga från hela länet är inblandade, och samtliga har enligt förundersökningen 

kopplingar till technorörelsen. 

- Det här är en ny grupp. Inga klassiskt kriminella, utan helt vanliga Svenssonungdomar, 

medelklass eller överklass, som inte är kända hos polisen sedan tidigare […]  

- Det finns absolut ett likhetstecken mellan rave och droger. Det skall man inte förneka. Men 

många går ju på festerna för att de gillar musiken och dansen, och vi bekämpar inte kulturen, 

utan drogerna, förklarar [polisen] Rickard Johansson.156 

 

Problematisering av de offentliga institutionernas hantering av ravekulturen 

Gällande ansvarstagande för problemet är polisens delaktighet given, men frågan om polisens 

praktik samt relationen till ravekulturen aktualiseras vid flertalet tillfällen, bland annat i 
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diskussionen mellan Hellsvik och Schyman som ovan anförts. Johan Danielsson, tidigare 

informationssekreterare för Föräldraföreningen mot Narkotika skriver i Expressen:  

Jag uppmanar polisledningen att i denna stund idka självkritik i stället för maktspråk mot 

ravekulturen. Polariseringen mellan polisen å ena sidan och ungdomarna å den andra är 

förödande. Ni håller på att hamna i ett läge där ni uppfattas slå ut en kultur snarare än knark. Ni 

bör plocka fram den kloka och långsiktiga rave-strategi ni antog våren 93 men tyvärr övergav 

redan samma höst. I strategin finns ett vettigt anslag av dialog och samverkan. Den bygger på att 

polisen backar upp rave-arrangörerna än slår ner dem. Tanken var att seriösa arrangörer skulle 

stödjas med spaning och tillslag mot narkotika samtidigt som oseriösa och illegala fester skulle 

förhindras.157 

 

Citatet belyser en position som i allmänhet förutsätts och reproduceras, där polisens 

delaktighet i ett övergripande problem – narkotikan – är given. Citatet exemplifierar även 

positionen att kulturen är kopplad till droger, men inte nödvändigtvis behöver vara det. Detta 

yttrar sig i återkommande utsagor där premissen för ravekulturens fortlevnad bygger på att en 

seriös arrangör aktivt går i dialog och samarbetar med myndigheter samt tar avstånd från 

narkotika, i kontrast till drogliberala arrangörer som i sammanhanget underförstått benämns 

som raverörelsens ”onda krafter”: ”Är ni beredda att inleda en dialog och förhandlingar med 

de goda krafterna inom rave-rörelsen och på så sätt stödja kulturen men motverka droger?”158 

 Ett initiativ som får statuera exempel för ett gott samarbete är det uttalat drogfria 

raveprojektet Clean House där arrangörerna i artikeln delvis får sin legitimitet utifrån att de 

alla är före detta missbrukare, men även genom att nolltolerans explicit appliceras som norm, 

vilket reproducerar föreställningen om övriga raves starka koppling till droger: 

På klassiska Kafé 44 […] genomförs ett försök att locka människor som gillar dans men tar 

avstånd från droger. Arrangörerna till det så kallade Clean House, har alla ett liv med droger 

bakom sig. Tanken är att Clean House ska vara ett alternativ till dagens befintliga klubbar. […] 

Med [missbruk] som bakgrund är de övertygade att det går att skapa ett fungerande dansställe 

som öppet tar avstånd från droger. Kontrollen av besökarna ska vara hård. Upptäcks någon 

drogpåverkad kastas personen ut direkt.159  

 

Polisens praktik gentemot ravekulturen problematiseras även flertalet tillfällen genom att 

ställas i relation till deras behandling av nynazistiska yttringar. En aktör som väl exemplifierar 

denna position är kulturskribenten och konstnären Channa Bankier. I hennes artikel beskrivs 

det hur polisen befinner sig i ett kulturellt krig, grundat på oförståelse för en kultur med diffus 

struktur som impliceras vara ett hot mot den sociala ordningen:  
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Nackapolisen har uppenbarligen förklarat krig mot en hel kultur. Hur mycket alla polischefer än 

försöker övertyga om att raiderna handlar om beslag av illegala droger, kan jag ändå inte komma 

ifrån den obehagliga känslan av att det här handlar om en oöverstiglig konflikt mellan lydnads- 

och kommandokulturen inom exempelvis polisen, militären och skolan å ena sidan, och en 

svävande, oklar drömmande och känslomässig kultur, där man aldrig riktigt vet vem som 

bestämmer.160 

 

Polisen framställs som präglade av en ovilja för försök till förståelse, där metoderna för att 

handskas med kulturen liknas med fascism: ”[Det blir] alldeles omöjligt att förstå varandra, 

särskilt om man bestämmer sig för att motståndaren är så påtänd att den överhuvudtaget inte 

går att tala med utan bara kan arresteras, fösas bort, eller sättas i läger, typ. Enligt auktoritär 

modell.”161  

 Behandlingen av ravekulturen framställs vara orimlig i relation till nynazismen 

som framställs vara den verkliga faran, som polisen genom sina arbetsmetoder liknas vid: 

Det är direkt genant att jämföra med hur polisen och rättsstaten handskas med tidens verkligt 

stora fara: den växande rasismen och nynazismen bland unga människor. […] Där är lagbrotten 

uppenbara och gemensamma, vartenda nazistyngel begår Hets Mot Folkgrupp varje gång det 

öppnar munnen, misshandelsfallen är legio […] Ändå rycker inte piketerna in på skinsens 

samlingsplatser, fortfarande skyddar man nazistdemonstrationer mot antirasister […] Kan det, o 

fasa, vara så hemskt att polisen kulturellt står mycket närmare skränfockarna och 

lydnadsrobotarna i nazismen och därför låter dem vara, medan ravarna står för något så 

obegripligt i deras värld att de här […] övergreppen […] blir möjliga?162 

 

Även i en nyhetsrapportering kring en buss med raveungdomar som stoppats och genomsökts 

av tullen efter en utlandsvisit problematiseras risken för en ökande misstro gentemot 

myndigheterna. En av ungdomarna, som alla fått klä av sig nakna och kroppsvisiteras, ger 

uttryck för detta, utifrån tulltjänstemännens praktik:  

Måste jag sluta tycka om rave för att få respekt? Jag är aldrig straffad och sysslar inte med 

droger, och det är en otäck erfarenhet att inte våga säga ifrån, och att känna den här bristen på 

förtroende från myndigheter. Undrar just vad en 17-åring som var med på bussen får för bild av 

rättssamhället?163 

 

Händelsen plockas även upp av samhällsdebattören Henrik Alexandersson som framställer 

händelsen som ett uttryck för de statliga myndigheternas bristande förståelse för ravekulturen, 

ett gap mellan generationer och som en kollektivistisk våldshandling:  

Rave är en ungdomskultur som flintskalliga statstjänstemän inte förstår sig på. Och det man inte 

förstår – det slår man i stället ner på. Detta speciellt om man råkar tillhöra det statliga 

våldsmonopolet. Således kastar Nackapolisen ner 15-åriga ravare i marken utanför Docklands. 
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Och Trelleborgstullen förnedrar unga ravare i stor skala. Så här får det naturligtvis inte gå till i 

en rättsstat! Man får inte använda vålds- och tvångsmedel mot människor bara för att man inte 

förstår deras kultur [...] Och man har inte heller rätt att utsätta människor för sådan behandling 

som kollektiv.164 

 

Ovanstående exempel belyser hur hotbilden om en växande misstro från de raveande 

ungdomarna, och ungdomar generellt delvis konstrueras som en följd av den praktik som de 

olika offentliga institutionerna för, en fråga som aktualiseras i olika sammanhang av aktörer 

från olika positioner. 

 

Rave som ett polisiärt ansvarsområde och drogfrihet som premiss för dess fortlevnad 

Nödvändigheten av polisens ansvarstagande reproduceras, där utsagor vittnar om att 

problemet är av en magnitud där polisens resurser inte räcker till: ”- Om vi haft resurser skulle 

vi kunnat köra flera SL-bussar fulla med påtända, unga människor till Mariapolikliniken, 

säger David Beukelmann, en av Stockholmspolisens två rejvexperter.”165 Det yttrar sig även i 

sammanhang där särskilda specialenheter efterfrågas. En polis uttalar sig: ”det måste vara 

poliser som är lite halvintresserade av ungdomar och som lättare kan acceptera den kultur som 

finns. De som blir ditkommenderade tröttnar lätt och retar sig på ungarna och de retar sig på 

poliserna. Alla poliser kan inte göra allt i alla sammanhang.”166 Artikeln som berör ett möte 

där beslutet att en särskild ravepolisenhet inte skulle införas mötte kritik:  

Johan Danielsson, tidigare aktiv inom Föräldraföreningen mot narkotika, deltog också på mötet 

och tycker polisledningens hållning är en katastrof. 

- Jag fattar inte hur de har mage… hur vågar de riskera sitt anseende, säger Johan Danielsson. 

[…] – Det här är speciella fester, inte vilken restaurangrörelse som helst, och mycket infekterade 

av droger. För att arbeta effektivt krävs det särskilda poliser, som kan det här, som kan sköta det 

på ett kulturellt riktigt sätt.167 

 

Raverörelsen och dess miljö skrivs här fram som en smittokälla. Här reproduceras alltså synen 

på missbruk som epidemiskt, då en sådan smittokälla enligt den linje som implementerats 

kräver särskilda polisenheter.168 

 Informationen som gavs visade sig senare vara felaktig och grunda sig på ett 

missförstånd mellan de olika polischeferna. Till slut upprättas enheten Ravekommissionen 

som omskrivs i en mindre utsträckning. I artiklar kring dess grundande reproduceras den 
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”seriösa arrangören” som en samarbetande person som tar avstånd från droger samt söker 

tillstånd: ”Viktigt blir att skapa kontakter med seriösa rejvarrangörer. Redan vid 

tillståndsgivningen ska man träffa dessa för att så tidigt komma igång med samarbetet mot 

drogerna. […] De rejvfester som inte har tillstånd ska däremot systematiskt upplösas”.169 

Kommissionens nödvändighet reproduceras genom artiklar som behandlar åtal mot ungdomar 

ur rave-kretsar genom användandet av utsagor från aktörer som förstås som legitima:  

Svenerik Eriksson, socialinspektör på Maria Ungdom, tror att ravekommissionen har påverkat 

ungdomars drogkonsumtion. 

- Ja, det har vi hört av ungarna själva. De vet att poliserna finns, och att de kan torska om de tar 

någonting. Och det passerar inte obemärkt förbi. De här problemen hade varit mycket värre om 

inte ravekommissionen fanns, säger Svenerik Eriksson.170 

 

En artikel där polisen som aktör reproduceras som given i sammanhanget berör ett tillslag 

som Ravekommissionen genomfört. Artikeln liknar händelsen med ett avsnitt av en tv-serie 

som sänts samma kväll där en polis genomfört en knarkrazzia. Händelseförloppet beskrivs i 

artikeln med samma dramaturgisk uppbyggnad som tv-serien. Det beskrivs hur 

Ravekommissionen gått till väga: ”Han och hans kollegers taktik lyckades, de smög efter 

gänget frånnär [sic.] de lämnade nattklubben, väntade utanför lägenheten och grep gästerna 

när de var på väg därifrån.”171 I någon mening konstrueras narrativet som underhållning 

genom att det direkt liknas vid underhållning, och kan därmed sägas neutralisera 

reproduktionen av polisen som en given ansvarstagare. Som Ohlsson uttrycker det: 

”Neutralisering av det faktiska politiska innehållet i det som presenteras sker i första hand 

genom att det omvandlas till underhållning […] Kriminalfall presenteras som spännande 

serier och de grundläggande intressekonflikter som finns i materialet döljs.”172 

 Ravekommissionen legitimeras även genom att det beskrivs hur de råder buk på 

problemet. I artikeln Lyckad kamp mot ungdomars drogmissbruk skrivs det: ”På Maria 

Ungdom märks polisens krafttag mot raverörelsen tydligt. Under 1996 kom ett 100-tal 

ungdomar under 20 år med anknytning till raverörelsen till mottagningen, berättar enhetschef 

Gunilla Olofsson.”173 

 

                                                           
169 Per Aschan, ”Rejvpolis bildar front”, Dagens Nyheter, 5/11 1996. 
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172 Ohlsson, 132. 
173 Lova Olsson, ”Lyckad kamp mot ungdomars drogmissbruk”, Svenska Dagbladet, 20/1 1997. 
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Offentligt anordnade rave och att upplåta lokaler för rave – en fråga om ordets laddning 

Den underliggande ambivalensen i huruvida ravekulturen, i essentialistisk mening, är en 

drogkultur eller ej yttrar sig i diskussioner kring huruvida, och vilket sorts ansvar 

offentligheten bör ta. Som ovan anförts i diskussionen mellan Schyman och Hellsvik 

behandlas i mindre utsträckning frågan kring ansvarsfördelning för narkotikaproblemet 

generellt, medan diskussionen här rör kommunalt anordnade rave. Ovan har det påpekats hur 

drogfrihet upprättas som en premiss för dess fortlevnad, något som reproduceras även i denna 

diskussion:  

Får socialborgarrådet Lena Nyberg (s) som hon vill, kan stadens och länets ungdomar snart 

besöka en helt drogfri och laglig rejvfest. […] – Vi måste ge tydliga signaler. Visa att vi inte 

accepterar drogmissbruk bland ungdomar, säger hon. Tillsammans med miljö- och 

fritidsborgarrådet Margareta Olofsson (v) anordnade Lena Nyberg ett samtal om droger och 

rejvrörelsen på onsdagen. Tanken är att kommunen; tillsammans med polisen, Fryshuset, 

fältassistenter och andra berörda föreningar och organisationer, ska hjälpas åt för att anordna 

rejvfester.174 

I sammanhanget specificeras det alltså att det är just till ungdomar som signalerna måste 

skickas. Rave blir i diskussionen en alltmer partipolitisk fråga, där företrädare för 

Moderaterna avslår förslaget och menar att ansvaret bör ligga på skol- och polisväsendet:  

Det är inte kommunens uppgift. Kopplingen mellan rejv och droger är så stark att kommunen 

inte ska ta på sig rollen att sprida rejvkulturen, säger Sten Nordin. Drogmissbruket bland unga 

ska i stället stävjas med hjälp av polisiära insatser och ett långsiktigt upplysningsarbete i 

skolan.175 

Även här belyses narkotikan som den överordnade problematiken, där de drogliberala 

inslagen i ravekulturen framställs vara centrala. Detta står i kontrast i med vad som beskrivs 

som regeringens officiella linje i en efterföljande text där utsagor återges från regeringens 

frågestund den 14e mars 1996:  

Nu har ungdomsminister Marita Ulvskog klargjort regeringens officiella linje när det gäller 

ravekulturen […] – Från regeringen stödjer vi ravekulturen, men vi är inte beredda att ge oss till 

Docklands och dansa. 

Ungdomsministern ser ingen koppling mellan rave och droger. Hon beklagade ’den lilla’ del av 

ravekulturen som utnyttjas i PR-syfte av drogliberala organisationer -d v s ravefesterna på 

Docklands. Ravekulturen får ekonomiskt stöd på 100 000 kronor genom statens 

ungdomsstyrelse, sade Ulvskog. Stödet går till ett 30-tal raveorganisationer i landet som sysslar 

med musik, dans och kreativ verksamhet och som inte tillåter droger på sina partyn.176 

Citatet exemplifierar positionen att ravekulturen inte är en drogkultur, utan att hotbilden 

snarare ligger i drogliberalismen som pekas ut till specifika aktörer, där ungdomen implicit 

framställs som offer för omständigheter i bemärkelsen att de ”utnyttjas” för arrangörernas 
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egna syften. Diskussionen kring partipolitiska linjer samt kommunalt anordnade rave tas inte 

upp i en större utsträckning i samtalsordningen, men dess förekomst belyser 

problemkonstruktionens intensifiering, där kopplingen mellan rave och droger respektive rave 

och drogliberalism aktualiseras på riksdagsnivå.  

 Föreställningar kring vad rave är och huruvida det är önskvärt att förknippas 

med det tar sig även uttryck i sammanhang gällande tillhandahållande av lokaler för rave. 

Veckan efter polisens första razzia mot Docklands publiceras exempelvis en artikel där 

fastighetsbolaget vill vräka Docklands från lokalen:  

Enligt [bolagets VD] Darenberg stämmer inte verksamheten överens med vad Fritt Forum 

förespeglade. Fritt Forum sade sig vilja bedriva kulturell verksamhet i varvslokalen vid 

Finnboda Varv. 

Så ravefester är inte kulturell verksamhet? 

- Oh nej. Det var fråga om konstutställningar, seminarier, teater, debatter, opera och sådant[.]177 

Det yttrar sig även gällande fester som planerats hållas i kommunala ishallar. Vid ett tillfälle 

avslog den lokala hockeyföreningen ansökan: ”- Vi vill för guds skull inte bli förknippade 

med rejvfester. Vi jobbar ju emot knark”.178 Vid ett annat tillfälle tillåts det hållas en fest 

under ett villkor: ”Ordet rejv får inte nämnas i sammanhanget. – Det ska definitivt inte bli 

något rejv, utan ett antidrogdisko, säger han. Vår verksamhet handlar till 110 procent om att 

hålla ungarna borta från knark så det här är väldigt viktigt för oss.”179 

 

 

Resultat och diskussion 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur rave konstrueras som ett problem i svensk dagspress 

1995–1997  

Den övergripande forskningsfrågan är:  

-  Hur konstrueras och reproduceras samtalsordningen om rave i svensk dagspress 

mellan 1995 och 1997? 

Närmare bestämt:  
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- Vilka frågor och typer av problem aktualiseras i debatten, samt vilka och vad berör 

de?  

- Vilka aktörer får ta plats i debatten, och till vilka fördelas ansvar? 

Ett huvudsakligt fokus har i arbetets gång varit att sätta fokus på problemetableringens 

process, och en genomgående tendens är problemets intensifiering.  

 I början av år 1995 präglas samtalsordningen av att den huvudsakligen berör 

rave i relation till ungdomar och musik, och tar i huvudsak plats i musikrecenserande artiklar. 

Ravekulturen som en ungdomskultur är här såväl förförstådd som reproducerad. Mindre 

prioriterad och problematiserad, om än förförstådd, är kopplingen mellan rave, ungdomar och 

droger. I vissa avseenden ges det uttryck för en avsmak gentemot musiken, men i huvudsak 

skildras det som oförståelse för musiken vilket förklaras vara en generationsfråga, snarare än 

att den kontrasteras med en ”lämpligare” musik. Med andra ord framställs inte musikaspekten 

i sig som en del av en värderingskonflikt.  

 Det sker sedan en successiv omprioritering i samtalsordningen där musik till slut 

inte omtalas längre, än mindre att samtalet om rave tar plats i musikrecenserande artiklar. 

Samtalet handlar i en större utsträckning om att problematisera kopplingen mellan rave, 

ungdomar och droger. Denna betydelseförskjutning från rave som oproblematiskt till 

problematiskt kan lämpligen illustreras genom att kontrastera citat från det tidiga 1995 med 

1997: ”Rave är en utmärkt dans för pigga pensionärer och därför var det jättefint av Adam att 

vissa upp dessa [pensionärer] i det så kallade ungdomsprogrammet ’Adam’.”180 ;”Det är inte 

långt mellan hippa larmande rave-partyn med droger på små frimärken och förnedrande besök 

på T-centralens toalett med heroin-skeden i hand.”181 Det har alltså i större utsträckning 

kommit att likna det offentliga samtalet i både Storbritannien och Kanada med fokus på 

kulturens drogaspekt.182 

 Betydelseförskjutningen yttrar sig även i att samtalet förflyttats från att 

huvudsakligen tagit plats i musikrecenserande artiklar till nyhetsrapportering, artiklar, 

debattartiklar, på riksdagsnivå, och i en mindre utsträckning i korta kommentarer.  

 Nyhetsrapporteringen och artiklar har till stor del fokuserat på polisiära razzior 

där narrativet i stor utsträckning baserats på utsagor och uppgifter från representanter för 

offentliga institutioner, såsom polisväsendet och drogmottagningar, men även med utsagor 

från aktörer benämnda som drogexperter och oroade föräldrar. Den har i ett tidigt skede 
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centrerats kring klubben Docklands som etableras som just en raveklubb, där arrangörerna fått 

representera raverörelsen, där ett fokus legat på den enorma tillgången på droger och en i 

allmänhet liberal syn på drogbruk även hos de ungdomar som själva inte tar.  

 Drogernas extensiva omfattning har i vissa avseenden baserats på 

uppskattningar om hur många personer drogerna skulle räcka till, men även att det finns ett 

mörkertal: ”Narkotikan som beslagtogs på ravepartyt på Docklands i Nacka var nog för 200 

personer. Men polisen vet inte hur mycket knark som aldrig hittades”183 Genom sådana 

retoriska grepp har det konstruerats hotbilder om raveklubben som en drogfylld miljö, en 

hotbild som delvis konstitueras av att det sannolikt finns mer droger än vad myndigheterna 

vet: ”Men statistik är en sak och tillgången på droger något annat […] Siffrorna är bara ett 

mått på polisens aktivitet.”184 Det finns här en likartad tendens till konstruktionen av 

ungdomsvåld som problem under 1980-talet, där Ohlsson menar att tendensen att etablera 

kopplingar och sanningar baserad på förutsägelser och tidigare erfarenheter var central för 

ungdomsvåldets problemetablering.185 I fallet om etableringsprocessen av rave som ett 

problem kan det sägas vara delvis konstituerande. 

 Hotbilden grundar sig även i att de droger som baserat på såväl myndigheters 

uppgifter som ungdomars utsagor konstruerats som ravespecifika, droger med katastrofala 

effekter som efterhand börjat sprida sig från ravemiljön ut bland ungdomarna i resten av 

samhället. I synnerhet tendensen att beskriva spridningen av de ravespecifika drogerna har 

skett succesivt genom att aktörer gett uttryck för farhågor om att det ska ske, som senare blivit 

bekräftade. Även detta belyser hur rave som miljö reproducerats som problematisk, genom att 

den som ovan anförts framställs som drogfylld, men där drogliberala attityden som framställs 

sprida sig ut i samhället med ökat missbruk som resultat. Att det därpå efterfrågats direkta 

polisiära handlingar samt särskilda ravepoliser som sedan införlivas kan betraktas som en 

reproduktion av det Bejerotska idéprogrammet om missbruket som epidemiskt med särskilda 

miljöer som sociala smittokällor, något som under 1980-talet tog sig uttryck i efterfrågandet 

och införandet av särskilda polisenheter för vad som då omnämndes som ”giftträsk” och 

”knarkarkvarter.”186 Detta belyser problemets intensifiering, och även hur drogaspekten 

reproduceras som ett socialt problem i bemärkelsen att hotbilden berör en stor, alltjämt 

ökande mängd ungdomar som framställs missbruka livsfarliga droger som de dessutom sägs 
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ha en slapp inställning till.  

 Som tidigare poängterat menar Ohlsson och Swärd att miljöer som gatan och 

dansbanan under 1900-talet betraktats som problematiska miljöer, generellt förknippade med 

ungdomar från destruktiva hem, som inkörsportar till allvarligare problem, men även att idén 

om den social smittsamheten funnits där som en hotbild mot andra ungdomar.187 De 

problematiska ungdomarna har där i någon mån kunnat urskiljas som en tydligare social 

gruppering, som andra kan drabbas av. En hotbild gällande exempelvis ungdomsvåldet på 

1980-talet var att våldet skulle drabba alla: ”vem som helst kan drabbas av våldet, antingen 

som offer eller gärningsman.”188 Vidare poängterar de att en återkommande tendens varit att 

kontrastera de problematiska ungdomarnas beteenden och normer med de skötsamma 

ungdomarna: ”de misskötsamma har fått sin identitet genom de skötsamma. När de 

skötsamma ungdomarna framhävts i samhällsdebatten har de misskötsamma framträtt i 

starkare dager och kontrasterna mellan olika ungdomsgrupper blivit tydligare.”189 I samtalet 

om rave betonas dock återkommande hur det är vanliga ungdomar från välordnade hem som 

frågan berör, och även att det är ungdomar tillhörande medelklassen. Ungdomarnas aktiviteter 

och smak har heller inte framträtt i kontrast till andra ungdomar som på olika vis betett sig 

efter mer normativa mönster. Tendensen att i dagspressen skriva fram ”vanliga” ungdomar 

som en ”ny grupp” har i en liten utsträckning förekommit tidigare, framförallt under 1992, 

vilket Fondén och Sato har visat.190 I deras studie framkommer däremot inte klassaspekten, 

och om detta är en följd av analysen eller att det inte återfinns i materialet framkommer ej.  

 Det föregående offentliga samtalet om videovåldet under 1980-talet menar 

Gustafsson karakteriserades av medelklassvärderingar som universellt accepterade 

värderingar, parallellt med att andelen som socio-ekonomiskt tillhörde medelklassen 

signifikant hade ökat under efterkrigstiden.191 Med andra ord bör detta inte tolkas som att 

hotbilden ligger i att det specifikt är medelklassens, kontra arbetar- eller överklassens 

ungdomar som är hotas, utan det att genom ravefrågan snarare reproduceras vad som kanske 

skulle kunna beskrivas som en medelklassens normalitet. Hotbilden tillskrivs alltså inte en 

direkt visuellt eller klassmässigt urskiljningsbar social gruppering som är drabbad, utan 

snarare den vanliga ungdomen: 
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Han smälter väl in i livet på trottoaren, bland stadsdelens trendmedvetna medelklassungdomar. 

Det är inte så konstigt. Jonas är en av dem. 16 år, hippt klädd, snygg, nyduschad. Det är långt till 

pundarna och haschflummarna i Vasaparken några hundra meter ifrån oss.192 

 

Det reproduceras alltså en idé om att knarket slår blint omkring sig, som likt 1980-talets 

ungdomsvåld nästintill tillskrivs en agens. Detta hör även samman med att ungdomen i 

ravediskussionen i huvudsak framställs som objekt, som aktiva handlingar till trots är offer för 

omständigheter. Detta sker delvis genom att rent semantiskt passivisera ungdomen genom att 

exempelvis beskriva det som att de exponeras för droger. Det sker även genom att samtalet 

till stor del fokuseras kring Docklands arrangörer som beskrivs utnyttja ungdomarna för egna 

ideologiska och eller vinstdrivna syften.  

 En hotbild konstrueras alltså där rave som miljö skrivs fram som en ideologiskt 

drogliberal miljö med en stor, sannolikt enorm, tillgång till droger. Hotbilden yttrar sig bland 

annat som ett moraliskt hot mot familjen, något som Edman menar varit vanligt 

förekommande från borgerligt håll i riksdagsdebatten.193 Dessutom är det den vanlige 

ungdomen som konstrueras som den ”typiske” ravearen, ett objekt som hotet riktar sig mot. 

Detta ligger i linje med vad Törnqvist konstaterat är typiskt för 1990-talsdiskursen;  

droganvändande ungdomar [framställs] som ett hot – mot sin egen hälsa, mot narkotikapolitiken 

[…] Den allmänna tendensen är dock inte att ungdomar som använder droger konstrueras som 

ett hot mot samhället, utan snarare att drogerna är ett hot mot ungdomen.194  

  

Hotet mot narkotikapolitiken, och i förlängningen den sociala ordningen, yttrar sig 

genomgående genom att en hotbild som upprättas som central är just av ideologisk karaktär. 

Detta aktualiseras som en fråga genom att rave som miljö problematiseras som en i allmänhet 

drogliberal miljö där en central hotbild inte enbart ligger i en faktisk tillgång på droger som 

intas. Hotet ligger även i ett ideologiskt avsteg, en attitydmässig förändring som till viss del 

spridit sig, men även riskerar fortsätta sprida sig, något som kräver akut handling i form av 

preventivt upplysningsarbete om den inte på sikt ska upplösa konsensus om den restriktiva 

narkotikapolitiken:  

Frihetsfronten försöker manipulera tusentals ungdomar för att kunna sabotera den svenska 

narkotikapolitiken. De vet att om stora grupper ungdomar inte står bakom denna politik kommer 

den på sikt tappa sin legitimitet. […] Sett i ett längre perspektiv handlar kampen för ett 

narkotikafritt samhälle om att återigen vinna ungdomen för en restriktiv syn på droger. Under 
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80-talet bedrevs bra undervisning om droger i svenska skolor. Detta bidrog till att missbruket 

sjönk till mycket låga nivåer.195 

 

Här synliggörs i ravefrågan en gränsdragning, där både idén om narkotikan som kulturellt 

främmande, och ett samband mellan narkotikadiskussionens innehåll och 

missbruksfrekvensen reproduceras. I samtalet om rave konstrueras den drogliberala aspekten 

alltså som ett hot mot narkotikapolitiken, och i förlängningen den sociala ordningen genom att 

den ”typiske” missbrukaren återkommer som den hotbild som ungdomarna i slutändan 

kommer att förkroppsliga. Som Tops skriver: ”I förlängningen av […] ett samband mellan 

ökat missbruk och liberala åsikter ligger […] slutsatsen att dessa leder till en försämring av 

situationen och därmed måste de motverkas.”196 Med andra ord kan det stora fokus som ligger 

på att misskreditera Docklands arrangörers ideologiska hållning belysas som ett exempel på 

hur den sociala ordningen reproduceras, då det skrivs fram att den är hotad. 

 En för uppsatsen central poäng som varken belysts i Fondén och Satos, eller 

Törnqvists forskning i samband med ravefrågan är att hotet mot den sociala ordningen även 

konstruerats som mer direkt än den underförstått kausala kedjan av missbruk till följd av 

drogliberala tendenser, och i förlängningen ett rubbat system fyllt med missbrukande 

ungdomar. Denna hotbild gentemot den sociala ordningen konstrueras som en ökad risk för en 

växande misstro gentemot representanterna för den sociala ordningens institutioner och 

representanter. Givet att ravefrågan konstruerats som ett mellan-generationellt problem 

snarare än ett inom-generationellt problem, och att den ”typiske” ravearen utskiljs som en 

”vanlig ungdom” formuleras hotbilden delvis genom raverörelsens, om än omstridda, 

sammankoppling med Frihetsfrontens ideologi. Organisationen och den ideologiska 

hållningen konstrueras som statsfientlig, osolidarisk och destruktiv: ”en organisation med 

nyliberal ideologi som vill legalisera narkotika och bryta sönder välfärdssamhället.”197 Genom 

att det i nyhetsrapporteringen i stor utsträckning tas fasta på hur de, arrangörerna som 

representanter för Frihetsfronten, kringgår lagen, vägrar betala skatt och i allmänhet utnyttjar 

de unga för att ”tjäna grova pengar” yttrar sig här en sorts gräns kring en samhällelig 

solidaritet som de framställs överskrida, som i beskrivningen används för att misskreditera 

arrangörerna. 
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 Risken för en växande misstro gentemot den sociala ordningen konstrueras 

däremot inte enbart genom kopplingen till ultraliberalism, utan även genom ett 

problematiserande av i synnerhet polisväsendets praktik. Deras roll som ansvarstagare för den 

överordnade problematiken, drogerna, är given och reproduceras. Schymans inlägg med 

systemteoretiska orsaksförklaringar till narkotikans samhälleliga utbredning, samt önskningar 

om en spridning av ansvaret över fler sociala instanser avfärdas och tas över huvud taget inte 

upp i samtalsordningen, något som belyser drogerna som en i första hand polisiär fråga. 

Däremot kontrasteras hanteringen av de raveande ungdomarna med hanteringen av den 

växande nynazismen. Polisens praktik framställs vara med en omotiverad våldsamhet som 

även drabbar de oskyldiga: 

Det var helt omotiverat att gå så brutalt fram. För majoriteten ungdomar på Docklands som över 

huvud taget inte använder droger blev insatsen totalt obegriplig och ökar självfallet misstron mot 

polisen och vuxenvärlden. […] Moderaternas Gun Hellsvik ser polisens repression som den 

enda lösningen på narkotikaproblemet. Detta enögda synsätt skapar, om något, förakt för 

politiken bland många ungdomar och utnyttjas av de krafter som inte vill att politiker ska lägga 

sig i utan att det är ’marknaden’ som ska sköta allt.198 

 

Förekommande, om än i mindre utsträckning, är även den praktik tullen för som beskrivs vara 

såväl förnedrande som generaliserande. 

Måste jag sluta tycka om rave för att få respekt? Jag är aldrig straffad och sysslar inte med 

droger, och det är en otäck erfarenhet att inte våga säga ifrån, och att känna den här bristen på 

förtroende från myndigheter. Undrar just vad en 17-åring som var med på bussen får för bild av 

rättssamhället?199 

 

Här konstrueras alltså en hotbild om en växande misstro gentemot den sociala ordningen som 

konstitueras av samvetslösa arrangörers tillskrivna ideologiska hållning som riskerar gagnas 

av offentliga institutioners illa förda praktik. 

 Kring frågan om rave då är en drogkultur eller ej finns ingen konsensus och 

frågan förankras i vilken typ av ansvar som bör tas. En ständig spänning upprätthålls i att det 

å ena sidan är en kultur med starka kopplingar till droger och att ett totalförbud av kulturen 

utgör ett demokratiskt problem. Den definitionsprocess av rave, samt rave som problem har i 

övervägande utsträckning konstituerats av aktörer som själva inte deltar, där de ungdomar 

som motsatt sig den problematiska kopplingen mellan droger och rave tagit plats i korta 

kommentarer och insändare, och de ungdomar som bekräftat vuxensamhällets farhågor 

                                                           
198 Gudrun Schyman, ”’Därför var jag på Docklands’”, Dagens Nyheter, 10/3 1996. Liknande resonemang i: 

Gudrun Schyman et. al. ”Ungdomarna blir kulturellt censurerade”, Aftonbladet, 29/2 1996 
199 Kerstin Weigl, ”200 unga fick klä av sig nakna”, Aftonbladet, 31/7 1996 
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lämnats utrymme i avskräckande personporträtterande reportage. Likt den 

problemdiskussionen som under 1980-talet fördes kring ungdomsvåldet är det en 

definitionsprocess som drivits av vuxna aktörer, som riktat sig till andra vuxna aktörer. 

Premissen för ravekulturens fortlevnad konstrueras som ett aktivt avståndstagande från 

narkotikan och att rörelsen aktivt samarbetar med myndigheter; att de förhåller sig till den 

sociala ordningens gränser.  
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