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Affekt, minne och identifikation
om makten över musikens makt

Ulrik Volgsten

Musiken är ett känslornas språk som har makt att påverka oss som 
hör den. Men hur går det till? Och finns det något positivt sätt att ta 
tillvara musikens makt på? 

vardagslivets musikalisering

Vi lever i en tid präglad av en allt mer långtgående musikalisering 
av tillvaron. Musik finns tillgänglig så gott som överallt, alltid och 
för alla att höra. Musik är allestädes närvarande. Om vi för tillfället 
inte hör musik, är den ofta bara ett knapptryck bort. Fenomenet är 
påtagligt i dagens digitaliserade värld, men är resultatet av en pro-
cess som pågått under lång tid. Uttrycket musikalisering beskriver 
den process genom vilken musikens roll förändrats, från att i det 
förmoderna samhället ha varit i hög grad funktionellt förutbestämd 
och omedelbar, till den elektroniskt förmedlade musik vi kan bära 
med oss för att höra i stort sett överallt och alltid, i enlighet med 
behov vi som individuella lyssnare själva avgör i stunden.1 Har vi 
den inte med oss så finns den, som sagt, i regel redan där, i hög-
talarsystem bortom vår omedelbara kontroll.

Den situation vi befinner oss i vid slutet av 2000-talets andra 
decennium präglas av musikaliseringens landvinningar. Musik 
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stämmer in i allt fler sammanhang. Den ackompanjerar inte bara 
andra elektroniskt medierade företeelser som filmer, dataspel, nät-
sidor, nyhets-, sport-, natur- och barnprogram; därtill möts vi av 
musik i varuhus, mataffärer, väntrum, caféer och restauranger. Hör 
vi den inte på det sätt någon annan utformat den så är det ofta för 
att vi själva bär på våra portabla musikmaskiner, integrerade med 
telefoner och datorer i våra handväskor eller innerfickor, vars hör-
lurar effektivt utesluter oönskade ljud till förmån för våra egna mer 
eller mindre självvalda musikaliska gestaltningar av eller bakgrun-
der till vår vardagstillvaro. Musikaliseringen av tillvaron har alltså 
lösgjort musiken från dess traditionellt förutbestämda funktioner, 
och samtidigt möjliggjort vad som kan beskrivas som en makt-
kamp: om vi inte själva tar kontroll över musiken så gör någon 
annan det åt oss. Denna maktkamp innebär inte bara en kamp om 
makten över musiken, utan också en kamp om musikens makt. Hur 
kan vi förstå musikens makt? Vad är det musik gör med lyssnaren? 
Och vad kan det innebära att ha den typen av kontroll som här 
kommer att omtalas som makt över musikens makt?

musik som maktmedel

Historien är full av exempel på hur musik fungerat som maktmedel, 
från myten om Orfeus och berättelsen om Odysseus och sirenerna, 
via Platons och Augustinus restriktiva förmaningar, till 1800-tals-
romantikern E. T. A. Hoffmanns lovsång över musikens möjlighet 
att öppna portarna till det översinnliga. Ett mer prosaiskt exempel 
från dagens musikpsykologiska forskning visar hur kunderna i ett 
varuhus tenderar att välja vin från samma land som den diskreta 
musiken i varuhusets högtalarsystem härrör från. Även om kun-
derna vid kontroll sade sig vara ovetande om den musik de hört, så 
förutsätter exemplet att kunderna på förhand är bekanta med de 
kulturella konventioner som karaktäriserar de olika ländernas 

 musik, såväl som typer av vin. Inte desto mindre är skillnaden i 
utfall i förhållande till musikval statistiskt signifikant och den 
 motiverande faktorn är den lustkänsla som uppstår när musikens 
känslomässiga karaktär och typen av vin (samt möjligen upplevel-
sen av att dricka vinet, även om det inte uttalades i undersök-
ningen) kan inordnas under en gemensam kategori.2

Gemensamt för dessa exempel är att de betonar hur musik kan 
användas som medel att påverka lyssnaren. Musik används av en 
för att påverka en annan. Men det finns också sociologiska under-
sökningar som visar hur nutidens lyssnare medvetet nyttjar musik 
för sitt eget välbefinnande. Det kan gälla hur människor använder 
sig av musik i hörlurar på väg till och från jobbet, när de motione-
rar på gym eller går stavgång i parken.3 Musiken kan också använ-
das på ett djupare plan än att bara bidra med en behaglig ljudfond 
till de aktiviteter som utgör den huvudsakliga orsaken till intresset. 
Forskning om ungdomars musiklyssnande har till exempel visat att 
musik kan fungera som starka känslomässiga rum eller bilder, i 
eller kring vilka tillfälliga självbilder och självförståelser kan jämkas 
och avstämmas.4 Även senare i livet kan musikens känslomässiga 
verkan fylla en identitetsstärkande funktion.5 

Musikens identitetsstärkande funktion är viktig, inte bara för 
individen, utan också på kollektiv nivå. Man markerar att man 
tillhör en särskild grupp genom att lyssna på en särskild sorts 
 musik, till exempel hårdrock, punk eller hiphop. Jazz, blues och soul 
är musikstilar som inte bara förknippas med afroamerikaner, de har 
i hög grad uppstått och utvecklats bland afroamerikaner, som  också 
ser musiken som ”sin”.6 På liknande sätt har Hugo Alfvéns ”Mid-
sommarvaka” för många i Sverige varit ett exempel på ”svenskhet” 
i musiken, även om låtar som ABBA:s ”Dancing Queen” eller Ulf 
 Lundells ”Öppna landskap” förmodligen sedan länge övertagit den 
 rollen. Musik, mer eller mindre institutionaliserad och kanoni-
serad, kan på så vis fungera som ett slags kollektivt minne, med 
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särskilda repertoarer som viktiga gemensamma samlingspunkter 
över generationer och geografiska gränser. Men även när musiken 
inte är kanoniserad på det sättet, utan stadd i utveckling och för-
ändring, kan den fungera som sammanhållande kitt för mindre 
grupper under kortare perioder.7 

Vad musikpsykologin, sociologin och olika kulturteoretiska stu-
dier visar är att musik påverkar lyssnaren och att musik fyller olika 
kulturella, sociala och psykologiska funktioner. För att få svar på 
hur musik kan fylla dessa funktioner får vi vända oss till andra 
forskningsfält, som kognitionsforskning, medvetandefilosofi och 
musikestetik. Jag vill här kort presentera en estetisk teori som utgår 
från rön inom utvecklingspsykologi, affektteori och fenomenologi.8 
Det är en estetisk teori om musik som gör anspråk på att förklara 
de olika roller och funktioner som beskrivits ovan, särskilt de som 
rör musikens förmåga att a) gestalta och ge upphov till känslor, 
b) stärka identiteter och fungera som kommunikationsmedel, samt 
c) artikulera och vara en del av olika individers och gruppers per-
sonliga och kollektiva minnen. 

Teorin är ett svar på och samtidigt ett avståndstagande från andra 
teoribildningar inom såväl musikestetik som kognitionsforskning, 
vilka å ena sidan förklarar musikens känslomässiga karaktär som 
ett slags metaforiskt eller ”extramusikaliskt” utanverk på den 
egentliga musikupplevelsen, å andra sidan avfärdar musikens exis-
tensberättigande som ett slags kognitiv ”cheesecake”.9 Det är en 
teori om musikens makt över människan och hur individer och 
grupper kan få kontroll eller makt över denna musikens makt. Som 
historien har visat behöver resultaten av musikaliska maktinnehav 
inte nödvändigtvis vara av godo. 10 Som motvikt presenteras därför 
avslutningsvis ett par positiva exempel på hur människor kan ta 
makten över musikens makt.

musik som känslornas språk: affekt

En återkommande fråga inom musikestetiken är hur man kan för-
klara musikens känslomässiga kraft. Dels har musiken förmågan 
att ge uttryck för känslor, dels kan musiken ge upphov till och på-
verka känslor hos lyssnaren. Olika namn för typer av känslor är 
emotioner, stämningar och affekter. Även om terminologin i 
många fall är densamma så skiljer sig innebörderna åt mellan olika 
forskningsinriktningar och genom historien. Den typ av känsla som 
särskilt intresserar oss här – affekten – ska exempelvis inte för växlas 
med det som beskrevs i barockteoretikernas affektläror. 

Vad är då en affekt? Affekten skiljer sig från emotionen genom 
att inte vara ”riktad” mot något särskilt fenomen eller objekt, den 
är inte kognitivt bestämd, och till skillnad från känslostämningen 
är den ofta kontinuerligt föränderlig. Affekten artikulerar ett tids-
förlopp. Vi kan jämföra med hur vi känner med huden när någon 
berör oss. Det känns inte likadant hela tiden. Vi känner också med 
hörseln när vi hör något. Även om vi kanske inte brukar säga att vi 
känner musiken, så är musiken ett slags känsloerfarenhet. Att höra 
ett stycke musik känns på ett speciellt sätt. Varje affekt är unik. Den 
är utsträckt i tiden och förändras allt eftersom vi hör musiken. 
Ibland kan affekten vara ungefär som en berg-och-dalbana och ge 
en hisnande känsla i maggropen. Ibland är den mer som en kork 
som ligger och guppar på ett stilla vatten. Varje affekt har en egen 
kontur. Vi känner förstås affekt också då vi upplever stämningar 
eller emotioner, men de förra är inte vad som bestämmer och iden-
tifierar de senare.

I neurofysiologiska termer kan affekt förklaras som mönster av 
nervcellers signaler, orsakade av yttre stimuli (till exempel ljud-
vågor) såväl som inre stimuli (till exempel minnen).11 Man kan med 
andra ord tala om både en fysiologisk och en fenomenologisk sida 
av affekten. Att vi ändå kan uppleva samma musik olika från gång 
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till gång beror på att olika sorters känslor ofta inträffar samtidigt. 
Även om affektens kontur är likartad när vi hör samma musik en 
gång till, så kanske vi befinner oss i en annan sinnesstämning än 
tidigare, med resultatet att den totala musikupplevelsen blir annor-
lunda. Vi kan komma att tänka på olika saker som inte nödvändigt-
vis behöver ha med musiken att göra, med resultatet att vi upplever 
en känsla som inte fanns där förra gången vi lyssnade. Den kling-
ande musiken är ju också ett komplext fenomen. Det en person 
uppmärksammar i ljudbilden är inte alltid detsamma som någon 
annan uppmärksammar. Kanske lär vi oss att iaktta nya detaljer och 
nyanser i musiken i takt med att vi lär känna den. Den affektiva 
upplevelsen kan därför variera beroende på vilka detaljer i musiken 
vi uppmärksammar. 

Inte desto mindre är det affektiva innehåll musiken erbjuder  
 något som kan upplevas gemensamt. Musiken kan fungera som ett 
slags affektiv förmedlare över både geografiska och generations-
mässiga gränser. Framför allt är det genom sitt affektiva innehåll 
musiken kan ge struktur till både individuella och kollektiva min-
nen och därigenom också ingå i de identifikationer som minnena 
bär upp. Häri ligger en nyckel till makten över musikens makt. 

självets proto-musikaliska artikulering

Förutom att affekt är en viktig del av musikupplevelsen är affektiv 
påverkan, som utvecklingspsykologen Daniel Stern har visat, ett av 
människans allra första medel att kommunicera med.12 Vi kom-
municerar med vår omgivning med ljudåtbörder och andra kropps-
liga beteenden, långt innan vi har tillägnat oss ett verbalt språk. 
Och omgivningen kommunicerar tillbaka. Själva kommunika tio-
nen är för-språklig. Det spelar med andra ord ingen roll vilket språk 
vi talar; när det gäller rösten tycks vissa tonfall gå igen i alla språk 
och påverka oss på likartat sätt. Vissa tonfall fångar vår uppmärk-

samhet, andra tonfall uppmuntrar eller skrämmer. Gemensamt är 
att det är tonfallens affektiva kvaliteter vi uppfattar och reagerar 
på. För spädbarnet, som ännu inte tillägnat sig ett språk, fungerar 
de affektiva kvaliteterna i en förälders röst – variationer i rytm, 
intensitet, skepnad och timing – dessutom som ett slags öar av igen-
kännbar ordning i en annars kaotisk yttervärld. Successivt lär sig 
barnet härma och därmed också påverka och (i ökande mån) kon-
trollera sin omgivning med liknande åtbörder. Upplevelsen av att 
själv kunna utföra vissa affektivt laddade handlingar men inte 
 andra blir en tidig gränsdragning mellan ”själv” och ”andra” i ens 
omvärld. 

Det är genom denna typ av kommunikation med vår omgivning 
vi blir till subjektiva varelser inför varandra. Spädbarnet uttrycker 
affektiva laddade åtbörder och får respons i form av motsvarande 
åtbörder, i ett slags affektiv resonans som Stern kallar för affekt-
intoning eller affektavstämning (affect attunement). Det är en kom-
munikation som kan beskrivas som ett slags dialogliknande växel-
sång. Men snarare än en identisk spegling eller imitation av den 
andres åtbörder kan avstämningen beskrivas som ett slags variatio-
ner över ett gemensamt tema, där den övergripande gemensamma 
kontur som kommunikationen formar blir en affektiv fond mot 
vilken ”jag” och ”du” artikuleras. Processen skiljer sig från vad 
som beskrivits i tidigare utvecklingspsykologiska teorier (Freud, 
Lacan, Piaget) genom att det inte är frågan om något förutbestämt 
 självförverkligande i exklusiva stadier, utan om ett framväxande 
(emergence) av självet och den andre, betingat av ömsesidig affekt-
avstämning. 

Givet Sterns teori står känslan av ett enhetligt själv, utifrån 
 vilken människan successivt formar sin identitet, på känslomässig 
grund – närmare bestämt på den typ av känslomässig kommunika-
tion som Stern kallar för affektavstämning. Vad som är särskilt 
intressant är att detta sker genom variationer i rytm, intensitet, 
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skepnad och timing, det vill säga genom proto-musikaliska para-
metrar som artikulerar ett tidsförlopp. Musiken exploaterar just de 
affektiva kvaliteter med hjälp av vilka människan grundlägger sin 
känsla av identitet och av ett enhetligt själv. Musik kan mot 
 bakgrund av detta faktum till betydande del sägas vara formalise-
rade, kulturspecifika sätt att kontrollera individers och gruppers 
självkänsla och identitetsskapande genom affektiv avstämning.13 

Faktum är att musiken är lika beroende av att bekräftas av dem 
som hör den (de som lyssnar, sjunger och spelar), som vice versa. 
På samma sätt som ”jag” och ”du”, är musik och lyssnare ömse-
sidigt beroende. I linje med att musiken liksom det subjektiva jaget 
efter hand inbegrips i en språklig reflexivitet – vilket för den sub-
jektiva individen handlar om de verbala berättelser som identifierar 
en själv – följer att musik med estetiska kvaliteter av något som 
helst kulturspecifikt slag förutsätter lyssnare för vilka tillskrivandet 
av dessa kvaliteter är del av begreppsliggörandet av de känslor som 
en affektiv avstämning givit upphov till.14

När den begreppsliggjorts kulturellt kan musiken så bli del av 
vårt individuella och kollektiva minne, i form av mer eller mindre 
kanoniserade och institutionaliserade repertoarer. Musiken kan 
därtill fungera som minne, utan att ta omvägen över det begrepps-
liga, i det att den kan utgöra ett slags affektiv allmänning, mot 
vilken individuella minnen och erfarenheter kan stämmas av och 
stämma in. En viss sång, melodi eller annan musikupplevelse kan, 
som bekant, för en lyssnare artikulera ett särskilt minne, medan 
samma musik för en annan lyssnare artikulerar ett helt annat 
 minne. Det som gör musiken speciell i sådana fall är att det medel 
med vilket respektive minne artikuleras är affektens specifika kon-
tur, dess specifika rytm, intensitet, skepnad och timing. Det är en 
kontur utsträckt i tiden som bär på samma känslomässiga kvalite-
ter som de som artikulerar människans allra tidigaste sociala inter-
aktion och identifikation. Detta är vad musikens makt handlar om: 

Ludwig van Beethovens arbete med variationer 
i rytm, intensitet och timing i skissboken 

till hans violinsonat nr 10 i G-dur.
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de båda framförandena, även om Bryant subtilt varierar både 
 timing och intensitet. Musikens affektiva kontur är vad som för-
enar, inte bara de olika versionerna, utan också Bryant med sin 
publik. Samtidigt skiljer Bryants variationer av melodin de båda 
framförandena åt, variationer som utgör Bryants respons på och 
affektiva avstämning med situationen och publiken. Bryant inves-
terar, kan vi anta, sina egna erfarenheter och sina egna mer eller 
mindre latenta minnen i en melodisk struktur och en text vars 
innehåll publiken bjuds in att själv affektivt stämma in i eller av-
färda. I båda fallen får hon publiken med sig. Men varje enskild 
lyssnare har också sina egna erfarenheter och sina egna personliga 
minnen som grund för instämmande, det vill säga den affektiva 
avstämning som bekräftar både lyssnare och artist som subjektiva 
deltagare i en ritual där det som sjungs samtidigt bekräftas som 
musik – något som inte minst applåderna intygar. 

Låt oss ta ett annat, mer privat exempel. Här står varken artist 
eller publik i centrum. En kvinna i 20-årsåldern med kurdisk bak-
grund berättar i en intervju hösten 2014 hur musiken hjälpt henne 
att relatera till sin pappa.15 Pappan är före detta soldat i Kurdistan 
och kom till Sverige redan innan dottern föddes. Till skillnad från 
den glada musik som mamman föredrar finns ett sorgligt drag i 
pappans musik, som dottern beskriver det. Den sorgliga musiken, 
säger hon, ”det var den som var pappa”. 

Min pappa var ju en soldat så han hade ju flytt från Turkiet.  Mamma 
kom först till Sverige och så hade pappa kommit lite efter det. … 
Min pappa hade ju varit i olika städer, olika berg … han sjunger för 
sig själv då och då … det är lite mer sorglig musik om man säger så. 
Sen har han, han har ju andra typer av låtar, lite mer dans, lite mer 
glädje. Men de växte inte vi upp med. Det var lite mer den sorgliga, 
det var den som var pappa. … jag tror att hans låtar berättar  mycket, 
kanske som det är att leva som kurd eller hur det är att känna olika 
saker i Turkiet, att vara kurd i Turkiet. Jag tror att pappa och nästan 
alla kurder kan känna igen sig i en sådan situation, men jag tror 

dess affektiva resurs, så att säga. Detta är också vad man har makt 
över, när man har makt över musikens makt. 

musikens makt: två positiva exempel

Söndagen den nionde april 2017, två dagar efter den fruktansvärda 
terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm, framför Miriam 
Bryant låten ”Ett sista glas” inför ett hav av människor på Sergels 
torg. Man har samlats för att visa avsky inför dådet och medkänsla 
med de drabbade. Men framför allt handlar manifestationen, som 
även inbegrep andra artister än Bryant och som direktsändes i tv, 
om att visa att omsorgen om varandra är starkare än avskyn: 
 kärleken är större än hatet. Texten, till en irländsk folkmelodi, är 
skriven av Lars Forssell och handlar om avsked, eller snarare om 
avsked som aldrig blev av innan det var för sent – ett slags efter-
tänksamt postumt avsked. Hösten 2015 hade Bryant framfört låten 
som hyllning till Sven-Bertil Taube, uppbackad av ett raffinerat 
men kraftfullt kompband i tv-programmet Så mycket bättre. Inför 
Taube som uppenbart berörd åhörare fick framförandet ett privat 
uttryck, av sorg, ett farväl till någon man känt. Nästan som om 
Bryant låter texten handla om henne själv och Taube. Samma låt 
ett och ett halvt år senare, med Bryant sparsamt ackompanjerad 
inför tusentals åhörare, ger ett annorlunda intryck. Ett tungt av-
sked, ja, men samtidigt en känsla helt motsatt det vemod eller den 
sorg som präglar ett sista farväl. I stället blir Bryants framförande 
av låten en gemensam upplevelse av samhörighet. Tusentals indi-
viduella erfarenheter tycks allteftersom Bryant sjunger smälta sam-
man till en enda. Det sparsamma ackompanjemanget – som får 
artisten att framstå som oändligt liten i förhållande till folkmassan 
– står i bjärt kontrast till den kraftfulla känsla som frammanas. 

Gemensamt för de båda framförandena är sången, framförd med 
Bryants särpräglade röst. Här finns en affektiv kontur som förenar 
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som vill komma varandra närmare och minnas den tid som flytt? 
Typ en madeleinekaka (som i Marcel Prousts välkända exempel), 
ett glas vin (som i varuhusundersökningen ovan), eller vad som 
helst? Vad är det som gör musiken så speciell?

För pappans del, kan vi anta, handlar det inte så mycket om att 
väcka minnen till liv, eller om att kommunicera minnen, utan mer 
om att relatera till sina egna levande minnen. Och då krävs mer än 
en klingande association, då krävs ett affektivt förlopp att tona in 
med, en musik utsträckt i tiden. Musikens affektiva konturer (det 
är flera olika sånger som pappan sjunger) fungerar som en känslo-
mässig summering av de många minnen han har. Pappan bär på 
sina krigsminnen i form av ett affektivt bagage, som får konkret 
gestalt i den musik han sjunger och lyssnar till och där tidsaspekt-
en, utsträckningen och utvecklingen i tiden, är a och o. Samma 
musikaliska förlopp kan dottern sedan relatera till med en aldrig så 
liten aning om specifika händelser, men med en desto rikare känslo-
erfarenhet och sympati. Musikens affektiva innehåll blir på så sätt 
ett innehåll med en specifik avsändare, i det här fallet pappan, som 
dottern kan intonera affektivt med – i en process som bekräftar 
både den specifika musiken som personlig minnesbärare och dem 
båda som subjektiva individer. 

I Bryants framföranden sker liknande processer. Här ser vi dess-
utom hur affektavstämningen samtidigt påverkar både publiken 
och artisten i hennes framförande av musiken. I och med den 
 affektavstämning som kommer till stånd lyckas Bryant låta ”Ett 
sista glas” artikulera en gemensam upplevelse med ett explicit bud-
skap för tusenhövdad publik. Om ”Ett sista glas” därmed också 
kommer att uppnå status av kanoniserat kollektivt minne återstår 
dock för framtiden att utvisa.

I exemplen ser vi hur artister och publik likaväl som människor 
i rena vardagssituationer tar makten över musikens makt. Detta 
kan ses som ett tecken på den tilltagande musikalisering vi lever i. 

också att pappa blev extra påverkad därför att han hade någon form 
av hemlängtan också till hemlandet, så han satte på de här låtarna 
när han var i Sverige. Och jag tror att det var det som fick honom
att känna att han fortfarande hade ett band eller kontakt med hem-
landet.

Kvinnan berättar hur hennes pappa varit oförmögen att närmare 
återge de ”starka grejer” han genomlidit och hur dessa erfarenheter, 
som gjort honom sårbar, även påverkar henne. Men hon kommen-
terar också att likartade minnen präglar många andra föräldrar med 
liknande erfarenheter som de har svårt att sätta ord på.

Det är tystnad. De håller det inom sig och sen det är också det att 
det är någonting de inte kan förklara liksom. Och det är ändå på ett 
sätt som jag vill förstå. Jag vet att jag aldrig kommer att kunna, jag 
kommer inte att vilja uppleva det, behöver förhoppningsvis inte 
uppleva det, men jag vill ändå försöka förstå hur det har varit, varför 
är det som det är, finns det någonting vi kan förändra …

Det intressanta i den här berättelsen är, vad musiken beträffar, att 
även om pappan aldrig berättar om sina känslor eller vad han varit 
med om som soldat i ett blodigt krig, så pusslar dottern ihop  skärvor 
och fragment av minnen med de ofta sorgliga sånger som pappan 
brukade sjunga för sig själv. Dottern intonerar affektivt med en 
musik hon förstått att pappan redan investerat sina minnen och 
erfarenheter i. Resultatet blir att hon upplever sig komma närmare 
sin pappa och förstå honom på en känslomässig nivå och i för-
längningen också sig själv och sina egna rötter. Musiken för dem 
samman.

makt över musiken

Än sen då, frågar sig nu den kritiska läsaren: skulle inte vad som 
helst kunna fungera som mötespunkt för en förälder och ett barn 
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