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Cyber rave 
 
 
 
 
 
Planet ligger bara ett stenkast in i f d Östberlin, vid foten av en kyrk-
tornshög skorsten. Innanför de gamla fabriksportarna reser sig tegel-
fasader upplysta av svartvita ljusprojektioner. Ingången till klubben 
döljs bakom ett montage av tygstycken, ett blåglittrande ljusflöde ger 
illusionen av strömmande vatten. Vi är ett femtontal svenskar som rest 
ner för att kolla den berlinska ravescenen.1 Ungdomarna är eniga, 
Planet är den bästa houseklubben de varit på. När Cosmic Baby, musi-
ker och deejay, gör sitt bejublade framträdande vid fyratiden på morgo-
nen är det uppemot två tusen i lokalen.  

Scenen är ganska stor, knappt en meter hög, och publiken kan dan-
sa både framför och vid sidan om den ytterhörna där ”instrumenten” är 
uppställda. Från det kraftfält som Cosmic utgör strömmar mäktiga 
syntklanger: maskinljud, radiosignaler, kosmiskt luftbrus, ibland låter 
det som Bach och Satie på en gång. Alla dansar. Basen är tung och 
drivande, utöver den sveps vi in i en tät väv av olika rytmer. Efter 
någon halvtimme går Solen upp. Med en flakliknande hatt av uppblåst 
neongul plast, typ badring, snett placerad över pannan, roterar hon över 
scenen. Runt den helt svartmålade kroppen virar sig en likaledes 
uppblåst gul spiral. Endast läpparna lyser orange som på en negress i en 
minstrelshow. Efter att ha fullföljt sin bana av klassiskt eleganta 
piruetter går Solen ner bakom scenen. Någon stund senare visar sig 
fyra himlakroppar; en violett, en ljusgul, en blå, en grön. Spotlights 
med UV-ljus får färgerna att lysa. Månen bär en stor ljusgul boll runt 
kroppen och Jorden är grön med radioantenner. De två andra minns jag 
inte för vid det laget är jag helt inne i dansen. Himlakropparna som 

                                                 
1 Rave är ursprungligen ett uttryck från Jamaica som betecknar ett utomhusparty 
där man dansar till s k sound systems (mobila ljudanläggningar). Med reggaen kom 
uttrycket till Europa där det fick innebörden dans på plats där det inte dansats förut. 
Används idag som benämning på tillfälligt iscensatta fester där man dansar till 
house och techno. 
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snurrar på scenen lägger en kosmisk dimension till det som utspelar sig 
på dansgolvet – cyberspace flyger det genom mitt huvud. 

Trots att det är så tätt mellan dansarna på golvet känns det inte 
trångt. Jag befinner mig endast några meter från scenkanten och har än-
då ett visst utrymme att röra mig inom, vilket med tanke på hur många 
som befinner sig i lokalen måste betyda en jämn spridning över golv-
ytan. När jag väl fått in rytmen blir kroppen självgående. Rytmen finns 
i mina fötter, så när en långt utdragen mistlurston ljuder dansar jag vi-
dare till denna enda ton. Vid sidan om mig dansar en kille i silverfärgad 
brynja och kamouflageshorts, som vore han uppskruvad med nyckel i 
ryggen. Efter en stund har han glidit iväg in mot väggen. Snett bakom 
mig har jag en energiskt studsande pojke med en visselpipa som han 
rytmiskt uppfordrande blåser i. Ljudet är skärande, men blir mer som 
störningar i eterrymden. Man dansar en stund på ett ställe, förflyttar sig 
sedan ett stycke, o s v. Vem eller vad styr oss? Ibland snuddar en arm 
vid min rygg, en hårman sveper över min axel, händer nuddar vid 
varandra. Känslan är att sväva. Jag tänker: vi är som sjögräs, vajande 
under vatten. Det här är organiskt. (Berlin december 1992) 

Ordet organiskt dyker upp för mig under själva dansandet. När jag 
senare intervjuar musiker som spelar house-/technomusik dyker det 
upp igen, gång efter annan.2 Vad står det för? Min förundran inför 
atmosfären under Cosmics live-framträdande, och min undran inför 
”det organiska” utgör en av utgångspunkterna för denna artikel. Att 
termen cyberspace poppade upp vid samma tillfälle är däremot inte så 
förvånande, jag har länge intresserat mig för kopplingen mellan cyber-

                                                 
2 House är ursprungligen benämning på en musikstil (dansmusik med starkt marke-
rade basrytmer) framexperimenterad under början av 80-talet av svarta diskjockeys 
i Chicago och New York. Med början i England växte housen vid mitten av 80-
talet till en omfattande ungdomsrörelse, centrerad kring dansandet som ett sätt att 
umgås. House används idag dels som benämning på själva musiken, dels som 
beteckning på hela rörelsen/kulturen. Techno är en musikstil, nära besläktad med 
house (båda är starkt influerade av europeisk elektronmusik, som Kraftwerk) men 
med rötter i svart funkmusik. Technon är snabbare och hårdare än housemusiken 
och kommer framför allt från Detroit, Belgien och Tyskland. För enkelhetens skull 
görs i denna artikel ingen skillnad mellan house och techno. Mestadels använder 
jag ordet house. Under 80-talets senare del när technomusiken uppstår är det ännu 
svårt att klargöra gränserna mot housen. Under 90-talet har det dock blivit allt 
tydligare att det rör sig om två separata genrer. Vilket naturligtvis inte hindrar att 
det också skapas musik som överskrider denna genregräns. 
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punk och house och det är just denna koppling som är det huvudsakliga 
temat i det fortsatta resonemanget.3  

 
 

Interaktionen mellan musiker och dansare 
 
Vad händer mellan musiker och dansare? Hur används teknologin när 
housemusik framförs live? Jag upplevde Cosmic Baby som ett kraftfält. 
Mottar han något från oss som dansar?  

Per Martinsen, musiker och DJ från Oslo berättar om sin syn på att 
spela live på house-tillställningar: 

 
– Jag vill skapa känslor […] att människor får föreställa sej något, kanske sluta 
ögonen och dansa och plötsligt se något… nåt vackert. Och likaväl ha någon 
sån action, något energifyllt. Jag har förändrat väldigt sättet att göra musiken 
på. Någon gång gjorde jag med DAT (bandspelare) och så spelade jag uppepå 
det, och det var så lite kreativt, det kändes dåligt. Men nu tar jag med mej allt 
– instrumenten, teknologin… så sätter jag upp och så vet jag själv mindre om 
vad som ska ske, men mycket mer spontant. Ja… om jag ser någon i publiken, 
ser på dom och ser att dom står så här… kan jag leka med dom och prata med 
dom, genom att skruva på tingen och trycka på dom och… kommunicera. För 
det att människor ser på dej, och du står där och styr musiken. Om någon då 
reagerar… så [ser hängfärdig ut] eller med ett sånt smil, så kan du ju förstärka 
det liksom, prata tillbaka genom och… manipulera teknologin. 
– Du ser på deras rörelser att dom svarar på det du spelar? 
– Ja. Om du ser någon bli trött, så kan jag liksom med en gång ta det lite mer 
med ro. Det är inte du som är diktatorn liksom… du styr inte: ”Så ska du dan-
sa!” Det är inte färdigprogrammerat. Utan ”Det är okej… slappna av.” Det 
handlar om kommunikation mellan mej och dom som dansar. […] Det är 
väldigt organiskt. I och med att man kan hela tiden förändra det som sker. Om 
jag har en synt t ex, så är det något som heter bender [reglage med vilket man 
kan höja eller sänka en given ton] på den, eller sequence-kontroll, som gör att 

                                                 
3 Min utgångspunkt är förutom natten på Planet de samtal jag fört med två unga 
män. Båda är musiker, en från Stockholm och en från Norge. Deras utsagor 
kommer emellertid att betraktas i ljuset av ett omfattande forskningsmaterial 
rörande housekulturen, som jag samlat in sedan 1989. Ravet i Berlin är bara en av 
de många house-evenemang som jag bevistat under de här åren, se Tegner (1991a, 
1991b och 1993). Det kan vara på sin plats att påpeka att jag i denna artikel gör en 
jämförelse mellan två ”fenomen”, om vilka mina kunskaper är av olika 
beskaffenhet: housen, där jag har en omfattande empiri att bygga på, och 
cyberpunken, där jag förlitar mig på sekundära källor (intervjuer, filmer och 
litteratur). Men eftersom mitt intresse gäller idéinnehållet, snarare än det faktiska 
innehållet i dessa båda rörelser, vill jag ändå ta risken att utsätta mig för den kritik 
som kan bli följden av en sådan sammanställning. 
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tonen faller… om du har ett väldigt vackert tema… ett piano eller vad som 
helst… klassisk house, så kan du bara lägga upp en enkel ton som går 
phuiiongngng – som bara faller i tonen, och som är lite delay… eko, så låter 
det precis som den gråter [klagande läte]. Så du kan utveckla det väldigt klart, 
enkla ljud. 

 
Per drömmer om att lära sig kommunicera genom teknologi. Skapa 
känslor, få människor att se något vackert, svara på människors behov, 
det vill säga lyssna på de dansande. Hur går då kommunikationen till i 
konsertsituationen? 

Pers utrustning på scenen är två eller tre analoga syntar, sampler 
och som sequencer en bärbar Macintosh PowerBook. På datorn finns 
olika teman lagrade, inspelade på förhand vanligen på synt. Med dessa 
olika ”instrument” improviserar han fram musiken som i form av 
”sound” når de dansandes öron. Per överför således sina känslor till den 
dansande publiken, vilka (var och en med sina känslor och behov) 
svarar på musiken genom kroppsrörelser och ansiktsuttryck. Per får i 
sin tur feedback från publiken, som han tolkar och återför till dansarna 
via teknologin. 

Dansarna kan påverkas eller förhålla sig till musiken på åtminstone 
två sätt: de kan dansa med öppna ögon, ett mer aktivt distanserat 
lyssnande med intellektet, öronen, huvudet, eller de kan dansa med 
slutna ögon, ge sig hän, lyssna med kroppen, försjunka i sig själv, 
dansa ”inåt”. Vilket förhållningssätt som ”väljs” påverkar i sin tur för-
hållandet till musikern/diskjockeyn respektive dansarna runt omkring. 

Det här beskrivna samspelet mellan musiker och dansare är ett bra 
exempel på s k cybernetisk interaktion.4 Prefixet cyber (som kan här-
ledas ur grekiskans ord för styra) ingår också i en annan 80-talsföre-
teelse, cyberpunk, vilken i likhet med ravet hyllar idén om kommu-
nikation med hjälp av avancerad teknologi. 

 
 

Cyberpunk 
 
Cyberpunken är kan man säga 80-talets science fiction, och förknippas 
framför allt med William Gibson och hans trilogi Neuromancer, Count 
                                                 
4 Av grekiskans kyber som betyder både styrman och att styra. Cybernetik – den 
vetenskap som studerar metoder för kontroll och kommunikation, som är gemen-
samma för levande organismer och maskiner. Ett centralt begrepp är feedback, d v 
s återkoppling. 
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Zero och Mona Lisa Overdrive (Gibson 1984, 1987, 1988). Liksom de 
filmer som brukar betecknas som cyberpunk eller ”Tech Noir” (t ex 
Blade Runner, Brazil, Terminator och Robocop) skildrar de ett 
teknokapitalistiskt samhälle med maktfullkomliga och profithungriga 
företagskonglomerat som kämpar om herraväldet över människor och 
maskiner (Rynell 1992). Cyberpunken fångar ett för 80-talet centralt 
drag: en ny sorts integration mellan två världar som tidigare var 
åtskilda – det högteknologiska fältet och modern pop-underground. 
Cyberpunkarens attityd som en teknoålderns rebell och outsider, kan 
ses som en stil eller hållning som löper tvärsigenom 80-talets 
popkulturella genrer: filmens Tech Noir, hackerkulturens mer 
underjordiska förgreningar, inom syntpop, industrimusik, body music 
och musikvideo. Det är i Gibsons dystopiska framtidsvisioner som ter-
men cyberspace lanseras som den datarymd i vilken hans yrkeshackers 
opererar; en alternativ verklighet inom vilken man kommunicerar med 
en mängd andra människor (själar, d v s utan kroppar) över hela 
världen. I det följande kommer jag att benämna ravets ”heta danszon” 
för cyberzone, och hävda att housarnas förhållande till denna cyberzone 
är analogt med hackers förhållande till cyberspace.  

I förordet till ”cyberpunksantologin” Mirrorshades (1988) räknar 
Bruce Sterling upp några för rörelsen signifikanta drag.5 Dessa är 
decentralisering i stället för hierarki, flöde i stället för styvhet eller 
stelhet. I kontrast mot teknologin som den framställts inom den tidiga 
science fiction, är teknologin nu invärtes, inträngande, under huden, yt-
terligt intim, inside our minds. Centrala teman är invasion av kroppen, 
kosmetisk kirurgi, genmanipulation, invasion av nervsystemet, 
medvetandet och ”själen” – artificiell intelligens, neurokemi, tekniker 
som omdefinierar den mänskliga naturen, självets natur. Cyberpunken 
är vidare avsiktligt gränsöverskridande, samt fascinerad av interzones, 
d v s området mellan två zoner eller övergångsområdet. 

Det är en grov förenkling att, som ibland görs, sätta likhetstecken 
mellan cyberpunkare och hackers.6 I själva verket rör det sig om en ny 

                                                 
5 Antologin, i synnerhet förordet, har kommit att betraktas som något av en pro-
gramförklaring för cyberpunken. Här återfinns bl a William Gibsons första novell, 
”The Gernsback Continuum” från 1981.  
6 Av engelskans hack, d v s hacka, i detta fall på datorns tangentbord. Programvir-
tuoser som använder sitt herravälde över datorerna till att bygga upp en 
bravurkultur, definierad utifrån förmågan att behärska alltmer komplicerade data-
system. För en utförligare beskrivning av begreppet ”hack”, se Nissen (1993 s 84). 
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kulturell ”våg” med anhängare som kan vara allt från matematik-
professorer till rockmusiker och bildkonstnärer. Däremot har hackern 
ett slags nyckelposition inom cyberpunken, eftersom en central tanke 
här är att informationsteknologin måste demokratiseras, så att alla får 
tillgång till all information.7 En betydelsefull position har också de s k 
AI-forskarna (utforskare av s k artificiell intelligens). För mitt fortsatta 
resonemang räcker det emellertid att välja hackers som representanter 
för cyberpunken, att sättas i relation till ravers.8  

Den som först gjorde mig uppmärksam på sambandet mellan 
cyberpunk och housekultur var Ivar. Han har varit deciderad ”cyber-
punkare” sedan han elva år gammal såg filmen Blade Runner, men det 
var inte förrän han tre år senare läste en artikel om syntgruppen Skinny 
Puppy som han fick ett namn för sitt intresse. Musiken har inspirerats 
av och utvecklats parallellt med litteraturen, och beskrivs som 
ångestladdad, gnisslig och dyster. Föregångarna till cyberpunkgrupper 
som Frontline Assembly, Clock DVA och favoriterna Skinny Puppy, 
brukar räknas till genrer som synth- och industrimusik och Electric 
Body Music. Som föregångare nämner Ivar bl a Throbbing Gristle och 
Cabaret Voltaire.  

 
– Cyberpunken är inte bara musiken utan måste också framställas på ett 
speciellt sätt, ska se tufft ut. Ska va lite mer tanke bakom, det ska va tungt. För 
mej är fortfarande det mest utpräglade cyberpunk-bandet, som i mina öron har 
snackat vettigast om det – det är Skinny Puppy. 
– Nu när det fortsätter är det inte dystopi längre… dom drivande krafterna är 
gladare. […] Det har kommit sakta men säkert, mycket tror jag därför att dom 
som varit drivande krafter bakom dystopin dom har fortsatt neråt för mycket, 
dom har inte så mycket att driva med längre.  

                                                                                                                                        
Själva kulturen kring hackers har beskrivits av Jensen (1988), Erson (1992) och 
Nissen (1993). 
7 Se artiklar i DN 9/5 och 23/5 1993. 
8 När jag i fortsättningen använder termen cyberpunk ska den ses som en 
beteckning på ett fenomen som egentligen inte låter sig fångas. Det är idag omöjligt 
att exakt förklara vad cyberpunk är. Däremot står det för mig helt klart att det är 
något, kanske närmast en ”rörelse” i tiden. Beteckningen cyberpunkare är än mer 
problematisk, vilket bl a kommer till uttryck i intervjuerna med Ivar, som i tidiga 
samtal beskriver sig själv som ”cyberpunkare”, för att senare ta avstånd från 
begreppet, eftersom det blivit så urvattnat och ”trendigt”. Se även Westerberg 
(1993). Det är av denna anledning jag föredragit att använda termen hacker hellre 
än cyberpunkare, trots att detta i något fall inneburit en viss inkonsekvens i 
framställningen (jfr not 15). 
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– Den nya rörelsen håller sej mycket mera nära själva tekniken, kommer när-
mare verkligheten mer och mer, […] dom tänker i stället dom positiva använd-
ningsområdena till den här tekniken. Raven är väldigt mycket high-tech ro-
mantik, och high-tech romantik är nära cyberpunk vare sej den är dyster eller 
inte, men den drivande tanken bakom ravet är att det ska va glatt, och då är 
dessa människor omvända till det glada i stället. […] Eftersom företagen håller 
på och ramla sönder så är det individerna som är kvar, och individen är ganska 
glad. Och det är individen som håller på och gå segrande ur det hela. Därför 
det är individen som är stark nu jämfört med företagsstrukturerna va.  

 
Som redan framhållits står cyberpunken för en närmast nihilistisk genre 
som löper parallellt inom musik, film, litteratur – en hållning som vid 
övergången till 90-talet avlöses av ett annat mer positivt för-
hållningssätt. Inom house- och technomusiken inträffar vid samma tid 
en liknande svängning. Per sammanfattar: ”I begynnelsen var house 
varm musik, så blev den hård och benhård och hårdare och hårdare och 
nu behöver de trance och lite människa tillbaka.”  

Som Ivar uttrycker det: cyberpunken har närmat sig verkligheten 
och är inte lika ensidigt undergångspräglad. Individen har blivit gladare 
och starkare och håller på att ta utvecklingen i egna händer. När jag 
intervjuade Ivar första gången var han 16 år och hade just blivit ut-
slängd hemifrån och hoppat av skolan. Då var cyberpunken dyster. Ett 
år senare har han flyttat hem igen. Nu beskriver han för mig hur det 
skett en svängning ”från dystopi till gladare”. Speglar det Ivars egen 
utveckling? Är det sig själv han läser in i cyberpunken? Idag skulle han 
vilja sätta ett annat namn på cyberpunken, som mer överensstämmer 
med vad den betyder för honom: New Edge, d v s ”önskan om att hitta 
nya vägar för ett nytt samhälle”.9  

Världen är dyster och grotesk, men i ravet skapar man sig en egen 
värld som är vacker – ett uppror för en natt. Samtidigt förmedlar 
”medvetna” housare som Ivar och Per en insikt: om var och en av oss 
förändrar sin inställning kanske jorden ändå har en chans. Per tar fram-
för allt fasta på det rebelliska draget i cyberpunken:  

 
[…] ett upproriskt sätt att förhålla sej till det etablerade på, men på det etable-
rades premisser. Att du inte ställer dej utanför samhället, du håller dej 
innanför, men du gör det på ditt eget sätt. Du använder dej av samma 
verkningsmedel som det etablerade, men du står för individuell frihet. 
– Ser du någon koppling mellan rave-house-techno och cyberpunk?  

                                                 
9 New Edge är en ironisk anspelning på New Age-rörelsen. Se Westerberg (1993) 
och Rucker m fl (1992). 
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– Ja… I och med att mycket av housen handlar om att ta tillbaka sin personliga 
styrning av livet… sin personliga makt. Det är det som är skillnaden mellan 
rockartisten och houseartisten – att publiken deltar mycket mer själv. Fokus 
ligger på personen i sej själv – om den vill det. Du kan dra dej in i ett hörn 
eller du kan stå och dansa mitt på scen […]. Skillnaden för mej är att 
cyberpunk är mycket hårdare – det som det står för… känns mer aggressivt. 
– Skulle du kunna hitta någon annan beteckning som skulle passa dej bättre än 
cyberpunk?  
– Soft cyberpunk [skratt]. Jag vet inte, jag är väldigt romantisk, även när det 
gäller techno. Jag respekterar mycket av det etablerade, i historien […]. Jag 
har känsla för mycket av det. Men jag är inte så väldigt konservativ. Så det 
måste bli en blandning liksom. Inte så hårt… uppror, men likväl ett uppror, ett 
positivt uppror liksom.  

 
Medan cyberpunken utgår från tankar och idéer som hackers och AI-
forskare producerat, bygger housekulturen vidare på idéer skapade av 
musiker och dansare. I ett första skede detta som ”tankar i form av 
musik”, skapade av musiker/diskjockeys i arbete med samplers och da-
torer, senare genom mötet med en ung danspublik som utifrån musiken 
utvecklade en hel stil.10  

Parallelliteten cyberpunk – house, som redan berörts, är given i och 
med den gemensamma nämnaren – den nya teknologin.11 I det följande 
vill jag på ett antal punkter göra en jämförelse mellan cyberpunk och 
house. Vad förenar och vad skiljer? 

Först något om det nya tänkesättet kring teknik, vilket jag betraktar 
som gemensamt för de båda rörelserna och som upprätthåller paral-
lelliteten dem emellan och gör det möjligt att föra analoga resonemang 
om hackers och ravers. 
 
 
Det tänkande rummet 
 
Den mest livskraftiga tankefigur som emanerat ur datavärldens teknik-
kultur gäller intellektet som ett datorsystem. En fråga som diskuteras är 
i vilken mån de mänskliga kognitiva processerna kan återskapas med 

                                                 
10 Detta möte skedde först i England och på Ibiza, se Tegner (1991b och 1993). 
11 I housens tidiga skede använde musikerna, av ekonomiska skäl, ofta begagnade 
instrument och apparater, ur vilka man försökte utvinna nya sound. Ord som bed-
room-technology får ofta beskriva hur den tidiga housemusiken producerades. Först 
i och med technon, d v s runt 1986, övergår man till verkligt avancerad utrustning. 
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artificiella medel, t ex datorer.12 Inom teknikkulturen konfronteras två 
sätt att se på detta problem: ett mer traditionellt som hävdar att bara ett 
mänskligt jag kan tänka. Här ses klyftan mellan det simulerade och det 
verkliga som oöverstiglig. Å andra sidan menar AI-teoretikerna, som 
utgår från idén om ett decentraliserat jag, att perfekt simulerad 
intelligens är intelligens. Processen är överlägsen tingen, systemet 
betyder mer än de enskilda agenterna. Därav följer det kontroversiella 
påståendet att rummet kan tänka (Turkle 1984/1987 s 295f).  

Cyberpunkens datarymd med sina människoliknande artificiella in-
telligenser kan enligt vissa teoretiker tänka. Men hur är det med ravet? 
Ivar och Per ser ravet, i Ivars fall t o m jorden, som en levande 
organism: 

 
Ivar: en människa är intelligent för den har väldigt många hjärnceller, ett sam-
hälle är ännu intelligentare och kan göra ännu större uppgifter och beräkna 
ännu mer i och med att det är mer människor. Ett samhälle med datorer kan 
genom datorerna som ett sorts hjälpmedel för varje människa, speeda upp sin 
process och göra den ännu bättre. En planet med alla människor och alla djur 
inräknade är troligtvis medveten. Vårt jordklot kanske undrar hur det fungerar 
– och vi är dess hjärnceller, men vi har aldrig förstått det. Vi kan vara 
jordklotets hjärnceller […]. Vårt solsystem ännu intelligentare… universum är 
betydligt smartare. Och Gud är allting tillsammans. Summan av all intelligens 
i hela universum är Gud.  
– Men blir inte vi väldigt betydelselösa om vi ingår i något så stort?  
– Tvärtom! Vi ingår i något gigantiskt stort […]. Det som det här ger mej: för 
det första kan vi aldrig anse oss vara viktigare än någon annan. För det andra 
måste vi förstå – vi är inte människor som ska döda varandra, det är det mest 
idiotiska som existerar. Vi är tillsammans nånting. Ensamma är vi… en enda 
liten människa är ingen mänsklighet va.  
Per: Det är också något med hela housegrejen, det för folk samman. Folk med 
[…] samma intresse för att utveckla sej. Det är som en samlingspunkt […]. 
För jag ser på människor… som en organism. Vi är en organism. Även om vi 
inte är en individ så är vi en organism. Och vi måste mötas.  
Jag tror jorden kommer att göra så här, om inte vi möts och blir … bättre med 
naturen så kommer jorden göra så här SCHROWHH [kramar sönder]. Och så 
en gång år 4000 så kommer det en kackerlacka eller en insekt och… Kommer 
du ihåg, jag hörde nån gammal historia om nåt som hette människa… Som 

                                                 
12 För kognitionsforskningen är de s k parallella datorerna, som utvecklats de 
senste åren, en källa till ny inspiration. Till skillnad från traditionella datorer som är 
sekventiella (d v s de utför endast en instruktion i taget i datorns centralenhet), 
bygger de nya datorerna på parallella processer. Detta innebär att när beräkningarna 
utförs arbetar flera mindre beräkningsenheter parallellt för att lösa en uppgift. Se 
Gärdenfors (1992 s 50) och Turkle (1984/1987 s 311ff). 
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dinosaurierna. Så vi måste skärpa oss. Och det tror jag hela house… handlar 
om, att föra människor tillbaka till att ha ett medvetet förhållande till världen. 

 
Detta synsätt ligger nära den s k Gaia-hypotesen – där jorden betraktas 
som ett enda gigantiskt levande system.13 Tanken på människan som 
ingående i ett globalt ekosystem, som också i någon mening kan tänka, 
återfinns i olika former inom den moderna naturvetenskapen. Enligt 
Holmqvist (1993) använder en biolog som Brian Goodwin något han 
själv kallar organisk process-filosofi när han försöker förstå 
fosterutvecklingens och evolutionens gåta. Han ser organismen som ett 
centrum för en inneboende, självorganiserande och skapande kraft, ge-
nom vilken den bygger upp sina egna relationer med omgivningen. Att 
ett system är självorganiserande innebär att dess struktur och funktion 
inte är påtvingad av omgivningen, utan utvecklad av systemet självt. 
Edgar Morin, fransk sociolog och systemteoretiker, betraktar på 
liknande sätt samhället som ett självorganiserande system – ett eget 
subjekt. Ur människornas interaktioner uppkommer ett särskilt helt, 
som blir relativt autonomt (utan att för den skull vara oberoende) i 
förhållande till de enskilda människorna (Holmqvist 1993).  

”För mej handlar cyberspace om att ge… ambientmusik [genre 
inom housen] också, ta del av nånting nytt som inte finns förut, som 
bygger upp sej självt.” Det cyberspace Ivar talar om är datarymden, 
men han nämner i samma andetag ambientmusiken som spelas på 
ravet. Båda ses som självorganiserande. 

 
– När man ska göra nånting live – samma sak, det blir en egen organism. Den 
personen på scen är fortfarande den viktigaste individen, eller viktigast och 
viktigast men han har mest makt. Men publiken kan ju få honom att ändra sej 
och får på så sätt en del i musiken som skapas, på samma sätt som en 
diskjockey får alla på dansgolvet att bli delaktiga i det som skapas. Så det är en 
hel egen organism. Alla skapar på en gång.  

 
För Ivar är det helt klart – cyberspace kan tänka. I ravets cyberzone har 
något nytt tillkommit – kanske kan man kalla det en annan dimension. I 
ravet går vi in i en annan verklighet. Med våra kroppar påverkar vi, och 
påverkas av musiken. Vi försätter oss i ett annat tillstånd genom att 
dansa, ett tillstånd av kreativ extas, telepati – ett tillstånd som olika 
människor använder på olika sätt. 

                                                 
13 Tanken om jorden som en levande organism har framförts av James Lovelock 
(1988/1991). 
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Motsatsernas förening  
 

Per: Jag ser på människor som det är… två motsättningar insatta i samma hus 
och bor där, det är tanke… känsla och kropp. Och så länge de jobbar mot 
varandra så är det ingen lösning. Men när vi börjar att förstå varandra och 
jobba tillsammans då kommer man att se… Så teknologi och cyberspace och 
datavärlden är bara ett verktyg för att förstå de två olika sidorna i människan. 
Så möts man på mitten – genom hjärtat… och känslan. 

 
Per återkommer ofta till detta med att motsatserna måste förenas. Han 
säger om technomusiken: ”Kall ljudbild men det kan vara varm känsla. 
Jag tror trance-techno är det riktiga nu. Hypnotiskt, varmt och likaväl 
hårt… energi.” Om kollektivet: ”Den dagen vi kan ha de största mot-
sättningarna i hela universum tillsammans och acceptera varandra och 
godta varandras natur – då är det ett kollektiv. Acceptans, tolerans, det 
är kollektivt.” 

Jag har tidigare beskrivit ordet blandning som något av ett honnörs-
ord inom housen (Tegner 1991b s 145). Det blandade, mixade är något 
som på alla plan kännetecknar housekulturen. För såväl cyberpunk som 
house framhålls ofta gränsöverskridandet som utmärkande (liksom för 
mycket annat under 80-talet). Nu förefaller man gå ett steg längre – 
uppgiften är att aktivt integrera och försona de oförenliga 
dikotomierna: att göra sig medveten om själva åtskillnaden, samtidigt 
som den överbryggs. Betecknande nog är själva termen cyberpunk 
sammansatt av två motsägelsefulla begrepp: cyber som betyder styra 
och punk som står för anarki, kaos. 

Vilka motsatta positioner är det då man vill förena? 
 

Kropp och själ 
 
Ett grundläggande kännetecken för 80-talets ”Tech Noir” är, skriver 
filmvetaren Tomas Rynell (1992), integreringen människa – maskin till 
en lika våldsam som intim symbios. Kopplingen till teknologin utgörs 
av mycket avancerade gränssnitt mellan människa och maskin/dator 
som bidrar till att göra symbiosen fullständig. En sådan högteknologisk 
maskinmänniska har kommit att få benämningen cyborg.14  

                                                 
14 Sammansättning av cyber och organism. I en inflytelserik essä ”A manifesto for 
cyborgs” föreslår Donna Haraway (1985) (fast med en uttalat ironisk underton) 
cyborgism som en fantasifylld resurs för dagens kvinnor, som ju av tradition inte 
får lära sig att använda teknologin (Haraway 1985). 
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Gemensamt för cyberpunk och house är synen på kroppen som ett 
redskap. Själen är det viktiga. Men medan cyberpunkaren har ett de-
struktivt förhållande till kroppen (när Gibsons hackers går in i 
datarymden kan det ibland gå våldsamt till – de kan bli utbrända, tunga 
droger används flitigt, kroppsdelar byts ut, o s v) är ravers rädda om 
sina kroppar.15 Utvecklingen går mot att ta människans egna krafter i 
bruk, i större utsträckning än vad som hittills varit fallet. Ivar vill t ex 
inte använda droger, eftersom han anser att dessa avlägsnar honom från 
hans egen kropp: han är ännu gladare om han kan uppnå den extasen 
själv. Plus att han känner sig närmare sin egen kropp. 

Om hackers virtuositet kan sägas vara helt inriktad på programhan-
tering och intellektuella förmågor, handlar ravers virtuositet om 
kroppsbefrielse och kroppskontroll. I dansen försätts individen (kropp 
och själ) i svängning. Kan den vibration/oscillation som äger rum under 
dansandet vara en väg för individen att lära sig härbärgera motsatser, 
uthärda paradoxer, ambivalens?16 Det handlar om en supersnabb 
pendling mellan två positioner, en förening av motsatser – men det är 
inte fråga om sammansmältning eller harmonisering – snarare det som 
på kemispråk benämns tvåfassystem, d v s en blandning bestående av 
två i varandra icke lösliga komponenter (t ex bensin och vatten).17 Min 
tes är att dansandet lämnar utrymme för en sådan integreringsprocess, 
som i synnerhet för unga människor är helt livsnödvändig i deras 
utveckling från barn till vuxen. Utmaningen i detta projekt ligger i att 
det djupare sett handlar om två samtidiga, egentligen oförenliga 
processer – integrering och differentiering.  

Idag dansar många på raven enligt följande röreslemönster: från att 
tidigare ha varit uppåtriktad har energin koncentrerats mer runt höfter 
och bäckenpartiet. Härifrån utgår olika rytmer till olika delar av 
kroppen. Fötterna håller en grundrytm, typ snabb marsch på stället, 
varvid högerfot och högerhöft samtidigt skjuts fram med kraft, växelvis 
dito vänster. Armarna ”signalerar” ovanför huvudet eller framför 
kroppen, i en motsatt och friare (d v s växlande) rytm. Händerna fladd-
                                                 
15 Jag föredrar här begreppet cyberpunkare, för att undvika det missvisande påstå-
endet att hackers förhållande till sina kroppar skulle vara destruktivt (jfr not 8). 
16 Enligt Svensk ordbok (1986) betyder oscillera: snabbt växla i riktning eller styr-
ka, vanligen med korta svängningar (jfr darra, vibrera).  
17 Att som här hämta metaforer från en naturvetenskaplig diskurs är inte så 
långsökt som det kanske kan förefalla. Houseungdomarna, företrädesvis pojkarna, 
använder sig flitigt av just sådana symboler, både i visuell och verbal form: 
fraktaler, kaosforskning, mandelbrotmängder, fjärilseffekter, o s v. 
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rar som fågelvingar, i ytterligare en annan rytm. Från solarplexus 
fortplantas knappt märkbara vibrationer ut i armar och händer och 
inbegriper även bäckenpartiet. Jag tolkar dansarnas rörelser som en 
strävan att genom den egna kroppen lära sig handskas med de mot-
stridiga rytmer (läs tidsuppfattningar, budskap och krav) som de utsätts 
för i det senmoderna samhället.  

I en intervju med Cosmic Baby kallar han sin musik för europeisk 
voodoo, Euro-voodoo, vilket är en välfunnen benämning på house-
dansandet i sig, ofta omnämnt som transdans (Tegner 1991b). Om am-
bivalensen och motsägelserna är det som dagens ungdomar måste lära 
sig hantera kanske transdansandet kan vara en väg. Houseenergin som 
du får när du dansar, förklarar Per, det är den energin du ska använda 
till att lösa dina problem. 

 
Voodoo är ingen ”masspsykos”. Voodoos besatthet är av annat slag. De nog-
grant reglerade handlingarna tvingar den själsliga spänningen att kulminera i 
en katharsis, att uttrycka sig i rytmiska rörelser. Den besatte förlorar aldrig 
kontakten med yttervärlden. Hans fysiska och psykiska krafter förblir 
fullkomligt oberörda, ja de tycks t o m stärkas. Kanske extasen bilägger 
psykiska konflikter och skänker den besatte inre harmoni. […] Att stärka 
människans psykiska och fysiska krafter tycks vara alla voodoo-ceremoniers 
egentliga syfte. […] avsedda att stärka människan till kropp och själ. (Jahn 
1960 s 37, min kursiv) 

 
Det forntida/primitiva och det framtida/högteknologiska 
 

Per: Det är tal om att försona. Framtiden och nutiden med vår forntid. Det är 
viktigt. Jag är väldigt fascinerad av indianer. Indiansk kultur. Amazonindia-
nerna… de är väldigt trygga i omvärlden, på naturen, på allt. Medan vi som 
västerlänningar har skapat en omvärld som är fientlig. Alla går omkring och 
känner sig hotade, man måste hela tiden kämpa för att finnas till. I stället för 
att bara vara till. 

 
Bland houseungdomarna har tatueringar blivit allt vanligare. Många har 
valt indianansikten, ett folkslag vars kultur man säger sig kunna identi-
fiera sig med. Ivar beskriver hur läckra han finner ”de jättegamla 
cromagnonfigurerna”. ”Tribal” är ett uttryck som ofta används, i 
kombination med exempelvis tribal techno, eller enbart ”tribal” som 
beskrivning av en viss sorts musik med mycket trumrytmer. Den skot-
ska indipopgruppen Shamen, som blivit något av ett kultband i house-
kretsar, talar om att anordna techno-pagan festivals, ”the potential site 
for a spiritual hedonism, a place where beats, psychedelics, dance and 
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light can reconnect people with the nature, transforming their vision of 
the world” (The Face 51/92). 

Om naturen över huvud taget finns med i cyberpunken är den artifi-
ciell, som i Neuromancer – uppbyggd av månbetong och hologram. 
Ravet förläggs däremot gärna ute i naturen, i en skogsglänta eller på en 
skärgårdsö, men med tillägg av en artificiell dimension (neontrådar 
som spindelnät i träden, rökmaskiner, färgade strålkastare, stroboskop). 
Man tar, i tillfällig besittning, den vanliga naturen och lägger till sin 
egen kultur. Det uråldriga och det nya – på en och samma gång. 

Begreppet nation är inte längre relevant, påpekar Ivar när vi talar 
om cyberpunken. Tyskar eller svenskar – vem bryr sig? Det som gäller 
är olika subkulturer, hiphop, hackers, intellektuella. Eller kanske man 
ska säga stammar? 

 
Kvinnligt och manligt 
 
Inom cyberpunken framställs kvinnan mestadels som mannens jämlike: 
självständig, stark och brutalt aggressiv. Men i Gibsons trilogi finns 
också ett slags högre ”kvinnliga” väsen. Ivar beskriver dem som gu-
daliknande prästinnor, t ex Angie Michelle i Count Zero (1987): ”Hon 
är som en gud i cyberspace, för hon har bäst kontroll”. Anledningen är 
att hon har fått ett s k biologiskt chips inopererat, vilket gör att hon bara 
genom att drömma kan koppla in sig i cyberspace. I trilogins sista del 
har hon vuxit upp till en kvinna vars alla upplevelser och känslor (i 
drömmarna) spelas in. Om detta säger Ivar: ”Och sedan kan människor 
koppla in sej bara till henne så upplever dom allting utan att ha upplevt 
det här själva”. 

Även inom housen framträder ofta de kvinnliga sångerskorna som 
prästinnor eller gudinnor.18 Tjejer har alltid haft en stark ställning inom 
raverörelsen (Tegner 1991a). Ivar och Per ser det som helt självklart att 
bejaka sin ”kvinnliga” sida. De ser huvud och kropp, kvinnligt och 
manligt som komplementära snarare än som motsatser:  

 
Per: Man har bägge delarna i sej. Men det är bara det att vi hela tiden, vi har 
övervikt av det ena för att bli kvinna och det andra för att bli man. Jag har en 
väldig dragning till det kvinnliga. Jag känner mej väldigt trygg och glad när 
jag… har kontakt med det kvinnliga. […] Ja i mej – och i andra. För det att… 
det är också så när man möter någon, från det andra könet så drar de fram det 
kvinnliga i en själv – och omvänt. För min del är jag man, men är väldigt 

                                                 
18 Se t ex musikvideor med band som Shamen, Adeva eller Inner City.  
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intresserad av det kvinnliga… mer än på en tilldragningsnivå… ja man förstår 
sidor inom sej själv. 

 
Nytt inom housekulturen är däremot inriktningen på den moderliga 
kvinnan, moderskroppen: 

 
Per: House står definierat som… ”To draw back… into the deepest darkness, 
to prepare for the light” [litet skratt]. Jag läste det där och tänkte WHOW… 
Det påminner om något som många sagt och som jag har upplevt själv. Du står 
där omgiven av rök… smog och så har du blinkande ljus och en bastrumma 
som går dum dum dum. Det är precis som att vara i din mors mage. Som att 
vara barn inne där, och ligga tryggt, varmt […] som att återvända till 
fosterstadiet för att bli född på nytt. 
Ivar: House är väldigt kvinnodyrkande. Inte så att det gäller att få henne i säng, 
utan snarast för att det är en moder. Att det är nånting väldigt läckert. Det gör 
ingenting om hon är fet, stor och svart liksom, det är bara mer moderligt. En 
väldigt positiv kvinnosyn, och väldigt… uppskattande faktiskt – för kvinnan. 
Om hon är ett objekt så är det bara på hennes villkor liksom […].  
– Vad beror det på tror du?  
– Dels det här diva […] housedivor är ett uttryck – för en tjej som sjunger 
och… Hon… tjejen blir mycket viktigare än dom som gör musiken även om 
det inte är hon som gör musiken, precis som i vanlig popkultur, men ändå är 
det det här… inte nån liten tjej som står och sjunger utan en mor mer. Man kan 
mycket väl tänka sej henne med två barn… ändå står hon där och sjunger lik-
som. 
– Just det här… housen var nästan den första som… bland dom första subkul-
turerna som kunde dyrka en jättefet afrikansk kvinna, förstår du vad jag menar, 
och i mina ögon finns det ingen större modersbild än det, det gör det verkligen 
inte – det är ju därifrån mänskligheten kommer. Och en… det är ju som dom 
här jättegamla cromagnon figurerna… jättestora feta kvinnor, har du sett dom, 
dom är jätteläckra liksom […] Venus från… [Ivar kommer inte ihåg] […] 
uppskattas för vad dom gör och inte för att dom är väldigt snygga och ser ut 
som dom är lätta att få i säng liksom. Det tror jag nästan är lite banbrytande…  

 
Housen är inte unik i sin syn på kvinnlighet och manlighet. Synen på 
förhållandet mellan könen är gemensam för många av dagens ung-
domsgrupper.19 Men det säger något om reflexiviteten hos dagens unga 
att en sjuttonåring som Ivar, själv påpekar det faktum att moderligheten 
inte bara kan urskiljas inom den kultur han själv närmast tillhör, utan 
även framträder inom andra stilar, som hiphop: 

 

                                                 
19 Om unga kvinnors stärkta position i förhållande till det motsatta könet se t ex 
Drotner (1991) och Vik Kleven (1992). 
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Men hiphop har också blivit så nu… som Monie Love t ex [engelsk 
sångerska]. Hon är helt på sina villkor – helt klart, rätt upp och ner. Lite så 
med Neneh Cherry också, hon fick barn när hon var 17, 16 tror jag och… 
tyckte allt var jätteballt […]. 
– Dom tjejerna som kommer nu… dom har barn. Det är inte att dom försöker 
va affärskvinnor, dom har barn. Dom bejakar den moderliga rollen, men gör 
det på sina villkor.  

 
Han anser också att jämfört med housen är tjejerna inom grungerocken 
ännu tuffare (dock inte moderliga): 

 
– Dom gör vad grabbarna gör och dom är lite skitiga punkare så dom […]. 
Dom gör vad dom vill helt enkelt. Är väldigt grabbaktiga liksom. Och inte för 
att dom måste va det eller tvingas va det – dom känner för det liksom. Så att 
jag tror att ju yngre subkulturen är desto mer kvinnopositiv är den. Eller desto 
mindre kvinnofientlig är den tror jag, och mera på lika villkor. Precis som… 
det blir ju mindre och mindre kvinnofientligt, det bara tar så lång tid liksom. 

 
Jag vill tolka ovanstående som ett överskridande av två åtskillnader; 
kön och generation. 80-talets ungdomsoffentligheter gav utrymme för 
flickorna på ett nytt sätt (Drotner 1991, Vik Kleven 1992). Samtidigt 
minskade motsättningen mellan tjejer och killar, vilket dock inte alltid 
resulterade i fullständig förståelse. Under 90-talet tycks ytterligare en 
gräns vara på väg att forceras, den mellan generationerna: kvinnan som 
under 80-talet skulle vara stark, självhävdande och ung tillåts nu också 
vara mogen och moderlig.20  

 
 

Antingen eller – samtidigt  
 
Med utgångspunkt från en upplevelse på dansgolvet har jag velat ta re-
da på varför ordet ”organiskt” senaste tiden börjat dyka upp i intervjuer 
med olika housemusiker. Vid samtal som rört kommunikationen musi-
ker–dansare har två av de unga män jag intervjuat visat uttalad fasci-
                                                 
20 Som bl a Susan Faludi (1991/1992) visat kan emellertid fokuseringen på det bio-
logiska och moderskapet också användas negativt, t ex som argument för att kvin-
nans plats är vid spisen. Jag anser dock att dansgolvet (den sfär som jag framför allt 
beskriver) ger utrymme för att spela ut just moderlighetens ”varma” aspekt, vilket 
inte nödvändigtvis innebär en motsvarande hållning inom andra områden, t ex 
skola och arbetsliv. I mina intervjuer med unga housare (i den här artikeln handlar 
det om pojkarna) finns inga uttalanden som pekar i den negativa riktning som 
Faludi beskriver.  
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nation inför ett fenomen, som i likhet med houserörelsen uppstod i 
början av 80-talet – cyberpunk. Genom att jämföra cyberpunken och 
housen har jag kunnat konstatera en avgörande skillnad som har just 
med det ”organiska” eller kroppen att göra. 

Sin främsta gemensamma nämnare har de båda rörelserna i sitt in-
tresse för teknologi. Genom sin utgångspunkt i science fiction-genren, 
har dock cyberpunken i betydligt högre grad än house legat i teknolo-
gins frontlinje. Housekulturen vurmade i sitt tidigare skede för en sorts 
återbruksteknologi. Först med technons tillkomst, som brukar dateras 
till 1986-87, börjar musiker och ravearrangörer använda sig av den 
mest avancerade tekniken. Ungefär samtidigt skapas det nya acid-
soundet, som ett år senare leder till housens internationella genombrott, 
under vad som kom att kallas ”Summer of love” 1988. 

Jag skulle vilja se de här åren som en tid då cyberpunk och house-
/techno mer påtagligt börjar gripa in i varandra.21 I och med 90-talets 
inträde blir kopplingen alltmer tydlig. Samtidigt gör sig en uppsplitt-
ring i nya genrer gällande. Termen cyberpunk har av många kommit att 
uppfattas som alltför svävande och vidlyftig. I stället dyker nya be-
nämningar upp, exempelvis New Edge. Vad gäller housemusiken har 
det blivit alltmer ofrånkomligt att göra en klar åtskillnad mellan house 
och techno, vilka i sin tur delats upp i ett antal undergenrer. 

Vad är det då som förenar respektive skiljer house och cyberpunk? 
Jag har valt att benämna housekulturens anhängare ravers och cyber-
rörelsens representanter hackers.  

Intresset för att kommunicera med hjälp av ny teknologi har de som 
redan nämnts gemensamt. Det är också möjligt att kalla den kommuni-
kation som äger rum bland såväl hackers som ravers för cybernetisk. 
Det finns dock en djupgående skillnad mellan de två grupperna – 
nämligen förhållandet till den egna kroppen. Medan hackers har en 
närmast kroppsförnekande attityd – deras virtuositet är helt inriktad på 
programhantering, handlar ravers virtuositet om kroppsbefrielse och 
kroppskontroll.  

Inom sin virtuella verklighet, datarymden, här kallad cyberspace 
(en term lånad från William Gibson), kommunicerar hackers med en 
mängd andra människor över hela världen. I analogi härmed har jag i 
denna artikel kallat ravets själva danszon för cyberzone. Genom den 
speciella atmosfär som skapas av houserytmerna, rökslingorna och det 
                                                 
21 Fram till dess hade det framför allt varit synthmusikgrupper som uttryckligen in-
fluerats av cyberpunken, som Skinny Puppy och Clock DVA. 
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pulserande ljuset bildas även här en alternativ verklighet, inom vilken 
ravers kommunicerar med en massa andra människor som befinner sig 
på samma plats. Men här finns en stor skillnad mellan hackers och 
ravers: de förstnämndas kommunikation är minimalt kroppslig. 

Medan 80-talet kan ses som gränsöverskridandets decennium både 
vad gäller cyberpunk och house, menar jag att 90-talet handlar om inte-
grering, förening av motsatser, vilket i detta sammanhang associerats 
med housen. Jag föreställer mig att själva dansandet lämnar utrymme 
för en sådan integreringsprocess. Några av de motsatspar som de unga 
ravarna prövar att sammanfoga är kropp och själ, forntid och framtid, 
det primitiva och det högteknologiska, kvinnligt och manligt, dotter 
och moder. Av dessa är dikotomin mellan kropp och själ den mest 
fundamentala. Housekulturens ideologi baserar sig på en uppvärderad 
kroppslighet, där begreppet inte bara betecknar människokroppen utan i 
en utvidgad bemärkelse även samhällskroppen eller t o m hela 
ekosfären. Det är här tankarna om det ”organiska” kommer in – 
samhället som en organism, ravet som en organism. I synen på kvinn-
ligt och manligt är det återigen kroppen (och därigenom kvinnan, av 
tradition förknippad med det kroppsliga) som uppvärderas. Men inte 
som självändamål, utan nu oupplösligt förenad med själen och tanken. 

Under 90-talet har något nytt tillkommit i housekulturen: den kvin-
nliga kroppen är inte längre som på 80-talet entydigt ung, stark och 
aggressiv – den kan också få vara moderlig. Denna förändring sam-
manfaller i tiden med svängningen inom cyberpunken från en hårdare 
attityd till ett mer positivt förhållningssätt.  

Här finns skäl att påminna om att denna artikel bygger på pojkarnas 
uttalanden. Det är likaså de unga männen som, i intervjuer, liknat 
housedansandet vid barnet i moderns mage, ett återvändande till foster-
stadiet för att bli född på nytt.22 Jag tolkar dessa utsagor om det mo-
derliga som uttryck för pojkarnas behov av att återuppleva situationer 
som liknar de preoidipala – att de som en helandeprocess behöver 
tillgången till musiken och kroppen därför att de så tidigt avskurits från 
det moderliga, genom den manliga individuationsprocessen. 

Flickorna inom housekulturen har inte uttalat någon motsvarande 
längtan efter moderskroppen. En närliggande förklaring är att deras 
projekt, vid den ålder det här närmast är fråga om, är att frigöra sig från 
sina mödrar. Jag tror dock att deras tystnad rymmer fler och djupare 
förklaringsgrunder. I sitt dansande visar de en minst lika stor längtan 
                                                 
22 Se även Tegner (1993). 
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som pojkarna efter det ”organiska”, vilket tyder på att också flickorna 
dras till en mer arkaisk eller ”urmoderlig” kroppslighet. Men kanske är 
det så att de unga kvinnorna först i ett senare skede kan, och vågar, 
närma sig den preoidipala moderkroppen, vilken lämnar näring till 
både könsidentitet och skaparförmåga.  
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