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VIT MAKT BORTOM KÄNSLA OCH FÖRNUFT: KAN MUSIK HETSA TILL 
VÅLDSDÅD? 1 

ULRIK VOLGSTEN 

1. Musikens ideologiska innehåll 

Musiken är nazisternas främsta propagandavapen. I stor utsträckning har musiken – 

den s.k vit-maktmusiken - övertagit den roll som tidigare spelades av ideologiska 

brandtal och skrifter. Radion har ersatts av CD-skivan. Vad är det som gör musiken 

till ett så effektivt propagandavapen? En viktig del av musikens kraft utgörs av dess 

ideologiska innehåll. Ordet ideologi kan ha många olika innebörder och vi ska inte 

gå in på dem alla här. Med ideologi menas här ungefär detsamma som världs-

åskådning, eller en betydelsefull del av en världsåskådning. Denna världsåskådning 

behöver varken vara speciellt genomtänkt eller ens medveten. Det viktiga är att den 

består av föreställningar och värderingar som styr innehavarens handlingar. Vad 

innebär det då för musik att ha ett ideologiskt innehåll? 

Det första man kommer att tänka på när man pratar om musik som 

propagandavapen är förmodligen innehållet i de texter som sjungs. Nationalsånger, 

kampsånger, hejaklacksramsor och reklamjinglar är i många avseenden likvärdiga i 

syftet att förmedla ett budskap. Nationalsången syftar till att vi hyllar och vördar vårt 

hemland, kampsången att vi engagerar oss i kampen för någon samhällelig 

förändring, hejaklacksramsan att vi hyllar ett speciellt idrottslag, medan reklam-

jingeln syftar till att vi tar till oss ett visst varumärke. Alla syftar de till att vi tar 

ställning för något på bekostnad av något annat. Gemensamt är dessutom att den 

text som sjungs talar om för oss vad den vill att vi ska tycka, tänka och göra. 

Sångtexten är med andra ord ett propagandavapen. Men den sjungna texten är 

inte den enda text musiken knyter till sig i sin påverkan på lyssnaren. Den sjungna 

texten är endast en del av all den språkliga information som omger musiken. Utöver 

den sjungna texten finns en hel diskurs som omger musiken och som bidrar till dess 

ideologiska innehåll. En diskurs kan vara allt det som sägs och skrivs om musiken 

och som lyssnaren accepterar som relevant i sammanhanget. Förutom att sångtexten 

kan ses som en del av denna diskurs så finns musikkritikerns påståenden och åsikter 

om musiken (vit-maktmusiken har sina tidningar, på samma sätt som klassisk musik 

                                                             
 
1 Denna text skrevs ursprungligen till Historiska muséets hemsida Vitt oljud, nordiskt mörker, där den 
publicerades våren 2001. Texten har här fått ny titel och är något förkortad. 
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recenseras i dagspress och indie-pop diskuteras i olika fanzines), liksom allt vi säger 

när vi till vardags och till fest pratar om musiken med våra vänner och bekanta. 

Det mesta mellan himmel och jord kan alltså inrymmas i en diskurs om musik 

och denna diskurs utgör musikens ideologiska innehåll. Ofta tänker vi inte på att 

detta innehåll skulle vara speciellt ideologiskt eftersom det verkar så självklart eller 

trivialt. Det är först när budskapet blir kontroversiellt som vi reagerar. Men det finns 

några viktiga saker som vi bör vara medvetna om när vi pratar om musikens 

ideologiska innehåll. För det första har musik utan sjungen text också ett ideologiskt 

innehåll, eftersom musik utan text också omges av en diskurs. Rent instrumental 

musik kan därför också fungera som propagandavapen. Detta märks tydligt om vi 

tittar på dagens reklam som inte alltid beledsagas av varuinformation i sång eller tal. 

Att göra reklam för ett par jeans handlar mer om att få konsumenten att förknippa 

byxans varumärke med en speciell livsstil som tillverkaren tror att konsumenten 

eftertraktar, än att upplysa om varans kvalitet som plagg. Den attraktiva livsstilen 

förmedlas inte sällan genom olika typer av musik, som producenten på förhand vet 

att konsumenten associerar till just den livsstilen.  

På samma sätt kan en kamp- eller nationalsång som framförs instrumentalt (utan 

text) också förmedla ett ideologiskt budskap. Lyssnaren förknippar musiken med en 

speciell livsstil, subkultur eller kultur och dess ideologiska innehåll är språkligt 

definierat. Inom film är detta ett välkänt fenomen. Den musik som spelas när en 

rollfigur visar sig på duken ger ofta omedelbar information till publiken om figurens 

karaktär, och figurens roll i filmen avgör om dennes karaktär, livsstil och ideologi är 

eftersträvansvärd eller ej. Ett exempel skulle kunna vara en öppningsscen i en 

krigsfilm där en soldat visar sig till tonerna av den amerikanska nationalsången. 

Genast associerar betraktaren soldaten med en rad ideologiskt färgade kvalitéer, som 

sedan kan hyllas eller ifrågasättas genom filmens händelseförlopp. Men musiken - i 

det här fallet en instrumentalt framförd nationalsång - behöver inte beledsagas av 

bilder eller tal. För många människor hör bekanta nationalsånger samman med 

ideologiskt färgade föreställningar. Vi behöver inte höra texten till den svenska 

nationalsången för att vissa föreställningar mer eller mindre medvetet skall dyka upp. 

Dessa föreställningar är för det mesta språkligt bestämda och kan värderas olika av 

olika lyssnare. Föreställ dig den nämnda krigsfilmen, men där musiken till 

öppningsscenen är den tyska nationalsången - vore dina associationer de samma då 

som ifall den amerikanska nationalsången spelades? 

En viktig sak som vi bör komma ihåg är att samma musik inte behöver 

förknippas med samma diskurs av alla lyssnare. Enskilda lyssnare kan förknippa den 
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musik de hör med olika ideologiska innehåll. Enskilda kulturer, subkulturer och 

grupper av människor kan förknippa den musik de hör med olika ideologiska 

innehåll. Här spelar musikens massmediala användbarhet en viktig roll. Ett exempel 

är den amerikanske soulartisten Lionel Richies gamla hit All Night Long som nästan 

blev en kampsång mot den rasistiska apartheidregimen i Sydafrika på 1980-talet. 

Lionel Richie visste lika lite som apartheidregimen vilken diskurs de svarta 

sydafrikanerna förknippade med musiken (musikstilen och vissa ord i texten). Hade 

den rasistiska regimen vetat att All Night Long uppfattades som en motståndssång av 

somliga invånare hade de säkert låtit censuren bannlysa låten från radio och tv. 

I en demokrati som förordar åsiktsfrihet blir det alltså svårt att tillgripa censur om 

inte sångtexten tydligt förespråkar hets mot folkgrupp. Orsaken är förstås att 

musikens ideologiska innehåll till stor del beror på den som hör musiken. Vi kan inte 

förbjuda vår nationalsång bara för att vissa grupper använder den för att propagera 

för en kriminell ideologi och för att hetsa till kriminella handlingar. Inte desto 

mindre så får de ideologiska innehållen en stor del av sin sprängkraft av att 

förknippas med just musik. En viktig orsak är att diskurser ofta aktiveras i lyssnarens 

medvetande mer eller mindre omedvetet. För en vuxen människa har 

musikupplevelsen alltid ett diskursivt innehåll. Musik upplevs alltid inom en diskursiv 

kontext. Att vi ofta är omedvetna om att så är fallet bidrar givetvis till musikens 

manipulativa förmåga. 

Men vad är det då själva musiken tillför budskapet? Som vi ska se är en mycket 

viktig del av det som musiken tillför det ideologiska budskapet det faktum att 

musiken alltid påverkar lyssnaren känslomässigt. 

2. Varför är språket ideologiskt? 

Varför är språket, och de diskurser i vilket språket förekommer, ideologiskt? Med 

ideologi menas här ungefär detsamma som världsåskådning, eller en viktig del av en 

världsåskådning. En världsåskådning talar bland annat om vilka mål som är 

eftersträvansvärda här i livet. Världsåskådningen talar också om vilka handlingar 

som är tillåtna (och inte tillåtna) i våra försök att uppnå våra livsmål. En 

världsåskådning innehåller med andra ord en moralisk grundsyn. 

Men handlingar och mål är i mångt och mycket kulturellt bestämda. Det vi 

uppfattar som ett exempel på en viss typ av handling kan av andra uppfattas som ett 

exempel på en helt annan typ av handling. Något så trivialt som att bära en svart 

skjorta kan av vissa sydeuropéer uppfattas som ett uttryck för, eller en hyllning av 

fascistisk ideologi, medan vi här i Sverige knappast ägnar skjortfärgen en tanke. 
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Vissa typer av handlingar finns bara i vissa kulturer och ter sig obegripliga för 

utomstående. Att dansa runt granen vid jul är en fullständigt obekant och obegriplig 

företeelse för många av jordens människor. Vissa typer av handlingar är moraliskt 

godtagbara i vissa kulturer men moraliskt förkastliga i andra. Att aga barn är 

förbjudet i Sverige, men fortfarande en given del i uppfostran i andra kulturer. 

Ibland uppstår missförstånd när vi tolkar ett beteende som ett exempel på en för 

oss välbekant handling. Trots att beteendet känns igen kan det nämligen vara ett 

exempel på en helt annan typ av handling i en annan kultur. Att vuxna män går 

hand i hand kan vara normalt i vissa kulturer medan det kan vara ett uttryck för 

avvikande sexuell läggning i andra. Att dricka sig full och skråla högljutt är 

fullständigt löjeväckande och otänkbart inom vissa kulturer, medan det kan vara det 

enda tecknet på manlig gemenskap av känslomässig natur inom andra kulturer. 

Det som gör det möjligt för oss att tolka ett beteende som ett exempel på en viss 

typ av handling (snarare än en annan) är framförallt språket. Med språkets hjälp 

delar vi in verkligheten i olika kategorier. Medan vissa av dessa kategorier är 

gemensamma för alla människor, så finns det utrymme för olika tolkningar och 

förklaringar när vi går från konkreta vardagsobjekt och beteenden till mer abstrakta 

fenomen. Ting, handlingar och händelser identifieras och definieras alltså till stor del 

av språket. Av detta följer att språket i hög grad är nödvändigt för att bestämma 

vilka ting som är eftersträvansvärda och vilka handlingar som är moraliskt 

godtagbara i denna strävan. Olika språk och diskurser identifierar och definierar 

olika ting, handlingar och händelser. Kort sagt, språket, och de diskurser i vilket 

språket förekommer, är ideologiskt. 

3. Musik och känslor 

Musiken är nazisternas främsta propagandavapen. Genom att knyta an till 

ideologiska diskurser kan musiken förmedla budskap som går utöver den sjungna 

texten. Varför är musiken så effektiv som propagandavapen? Vad är det själva 

musiken bidrar med som inte finns i det ideologiska budskapet? 

Det som gör musiken så effektiv i förmedlingen av ett ideologiskt budskap är att 

den alltid påverkar lyssnaren känslomässigt. När man pratar om musikens 

känslomässiga påverkan på lyssnaren är det viktigt att skilja mellan olika sorters 

känslor. Dels finns det emotioner. Emotioner kännetecknas av att de är riktade mot 

någonting. Rädsla är ett exempel på en emotion. Vi är rädda för någonting, till 

exempel att växthuseffekten ska tillta, eller att den skällande hunden framför oss ska 

bitas. Men det vi är rädda för behöver inte alltid vara verkligt. Nazisterna är rädda 
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för ZOG, deras beteckning för det dom tror är “den sionistiska 

ockupationsregimen”. Förutom att musikens ideologiska innehåll kan påverka 

lyssnaren emotionellt, så kan musiken i sig uppfattas som ett emotionellt uttryck: 

“dom låter som om dom är arga”. 

En annan typ av känsla är stämningar (det som engelsmännen kallar för moods). 

En känslostämning behöver inte vara riktad mot någonting speciellt. Vi kan känna 

oss glada eller ledsna utan att riktigt veta varför. I sådana fall är det fråga om en 

känslostämning. Om vi är rädda utan att veta varför kan det ibland kännas tryggt att 

inbilla sig vad källan till oro beror på så att stämningen blir en emotion. Då kan 

fantasin skena iväg, men vi känner oss kanske lite tryggare när vi tror oss ha koll på 

tillvaron. (Beror det mån tro på känslostämningarnas osäkerhet att nazisterna gör så 

stor sak av ZOG?) Som vi ska se längre ned kan musiken påverka våra 

sinnesstämningar också. Vi kan till exempel bli sorgsna eller deppiga av en viss 

musik, trots att vi tycker om den. Omvänt så kan musik göra oss upprymda eller 

uppjagade, trots att vi egentligen inte tycker om den. 

En tredje typ av känsla är förnimmelsen. Vi känner med huden när någon berör 

oss. Men vi känner också med hörseln när vi hör något. Även om vi kanske inte 

brukar säga att vi känner musiken, så är musiken en känsloerfarenhet. Medan 

emotioner och stämningar, som till exempel glädje eller rädsla, inte känns på något 

speciellt sätt - glädje kan kännas olika vid olika tillfällen, precis som rädsla - så är 

varje känsloförnimmelse unik. Att höra ett stycke musik känns ofta på ett speciellt 

sätt. Medan emotionen förblir likadan över tiden (så länge vi är rädda för hunden är 

det samma hund och samma rädsla), så är känsloförnimmelsen utsträckt i tiden och 

förändras allt eftersom vi hör musiken. Ibland kan den 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. Vi har förstås känsloförnimmelser också då 

vi upplever stämningar eller emotioner, men de förra är inte vad som bestämmer 

och identifierar de senare. 

Att vi ändå kan uppleva samma musik olika från gång till gång beror på att alla 

dessa olika sorters känslor kan inträffa samtidigt. Även om känsloförnimmelsens 

förlopp är likartat när vi hör samma musik en gång till så kanske vi befinner oss i en 

annan sinnestämning än tidigare, med resultatet att den totala musikupplevelsen blir 

annorlunda. Vi kan komma att tänka på olika saker som inte nödvändigtvis behöver 

ha med musiken att göra, med resultatet att vi upplever en emotion som inte fanns 

där förra gången vi lyssnade. 
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Dessutom är musik ett komplext fenomen. Det jag uppmärksammar i ljudbilden 

är inte alltid detsamma som det du uppmärksammar. Kanske lär vi oss också att 

iaktta nya detaljer och nyanser i musiken sedan vi lärt känna den. 

Känsloförnimmelsen varierar följaktligen beroende på vilka detaljer i musiken vi 

uppmärksammar. Hur samverkar då musikens känslomässiga påverkan med 

musikens ideologiska innehåll? 

4. Känsla och ideologi i samverkan 

I stor utsträckning har musiken intagit den roll som tidigare spelades av ideologiska 

brandtal och skrifter inom nazismen. Genom att knyta an till ideologiska diskurser 

kan musiken förmedla budskap som går utöver den sjungna texten. Dessutom 

påverkar musiken oss alltid känslomässigt. Hur samverkar musikens känslomässiga 

karaktär med dess ideologiska innehåll? 

Vi känner med hörseln när vi hör något. Musiken är en känsloerfarenhet. Denna 

erfarenhet är utsträckt i tiden. Ibland kan den vara ungefär som en berg-och-

dalbana och ibland är den mer som en kork som ligger och guppar lugnt på vattnet. 

Samtidigt som musiken alltid är en känsloerfarenhet (en känsloförnimmelse), så 

aktiverar den också ett diskursivt innehåll. I musik går ideologi och känsla hand i 

hand. Att vi inte alltid är medvetna om musikens ideologiska innehåll gör att detta 

innehåll kan påverka oss utan att vi tänker på det. 

Här skiljer sig alltså musiken från brandtal och propagandaskrifter: vi behöver 

inte vara medvetna om musikens ideologiska innehåll när vi hör musiken, men vi blir 

påverkade ändå. När man hör en nazist lägga ut texten är det däremot svårt att inte 

reagera på innehållet i det som sägs. Det musiken dessutom medför är en 

känslomässig påverkan. Detta innebär att det ideologiska innehållet alltid får en viss 

känslomässig karaktär. Det ideologiska budskapet känns när det förmedlas genom 

musik. Live på konsert eller hemma på CDn spelar ingen roll. 

Det speciella med att ett ideologiskt budskap känns när det förmedlas via musik 

är att människan i grund och botten är en kännande varelse. Känslan kommer före 

förnuftet. Ofta brukar känslor nedvärderas på bekostnad av förnuftet. Känslor är 

någonting kvinnligt, medan förnuftet är manligt, sägs det ibland, som om det ena 

vore bättre än det andra. Men även om vi som vuxna människor behöver både 

känslor och förnuft för att klara oss, så är känsloförnimmelsen människans allra 

första medel att kommunicera med (psykologerna brukar använda ordet affekt när de 

beskriver denna inre känsloförnimmelse). 
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Redan kort efter födseln så känner nyfödda igen sin mammas röst. Efter fyra, fem 

månader reagerar spädbarn på olika tonfall i föräldrarnas tilltal. Det spelar ingen roll 

vilket språk vi talar, vissa tonfall tycks gå igen i alla språk och påverkar barnen på 

samma sätt. Vissa tonfall fångar barnets uppmärksamhet så att det blir vaksamt, 

andra tonfall uppmuntrar det eller skrämmer det till försiktighet. Gemensamt är att 

det är tonfallens känslomässiga (affektiva) kvalitéer som barnet uppfattar. Först 

senare lär sig barnet vad det är föräldern säger, och det är först långt senare som 

barnet kan använda sitt förnuft till att bedöma innehållet i vad som sägs. 

Det unika här är att den känslomässiga (affektiva) upplevelsen är en slags musik i 

sig. Det som skiljer en känsloförnimmelse från en annan - oavsett om vi förnimmer 

med hörseln, känseln eller synen - är dess unika variationer i rytm, intensitet, 

skepnad, timing, etc. Alla dessa kvalitéer som bidrar till att skilja en 

känsloförnimmelse från en annan är av musikalisk karaktär. Dessutom är ju 

känsloförnimmelsen, precis som musiken, utsträckt i tiden och förändras 

allteftersom. Vi skulle alltså kunna säga att människans allra tidigaste sätt att 

kommunicera på är musikaliskt. 

När musiken förmedlar ett diskursivt innehåll, så gör den det samtidigt som den 

ger upphov till en känsloupplevelse. Genom musiken får det ideologiska innehållet 

en känslokvalitet som det inte hade tidigare. Själva känsloupplevelsen är dessutom av 

samma slag som vår allra första mellanmänskliga kommunikation. Det är alltså 

frågan om en mycket grundläggande form av kommunikation: en kommunikation 

som delvis påminner om spädbarnets! Musikens ideologiska påverkan utnyttjar vår 

mest ursprungliga förmåga att kommunicera. Man kan säga att musiken förmedlar 

två budskap på en och samma gång: dels ett känslomässigt (affektivt) budskap som vi 

tar till oss på samma sätt som spädbarnet; dels ett ideologiskt budskap som vi får på 

köpet. Att musiken är ett sådant effektivt propagandavapen i nazisternas händer 

beror med andra ord på att den spelar på våra mest primitiva funktioner. För att se 

hur detta utnyttjas i propagandasyfte ska vi nu se hur mänskligt identitetsskapande, 

precis som tidig mellanmänsklig kommunikation, är en både musikalisk och en 

språklig (ideologisk) aktivitet. 

Liten teoretisk fördjupning: musik och identitet 

Musiken medverkar i skapandet av identiteter. Musiken är en aktiv ingrediens i 

skapandet av såväl individuella identiteter som gruppidentiteter. Identitetsskapandet 

sker bland annat genom att musiken alltid förmedlar ideologiska budskap. Att ha en 

identitet innebär i mångt och mycket att ha anammat en livsåskådning och en 
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moral. Våra identiteter säger oss vad vi tillåts göra och inte göra, vad vi bör undvika 

och vad vi bör sträva efter att göra. I dessa avseenden skiljer sig inte vit-maktmusik 

nämnvärt från annan musik. Det som skiljer den från annan musik är istället det 

ideologiska innehållet. Men hur bidrar musik till identitetsskapande, mer specifikt? 

För att förstå denna process måste vi börja i livets allra första skeden och se hur 

spädbarnet använder sig av musikaliska medel för att bli en egen individ. 

Människans allra tidigaste sätt att kommunicera på är via känslorna. Barnet hör 

tonfallet i den vuxnes röst och reagerar på om det känns bra eller dåligt. Känns det 

bra fortsätter barnet med det höll på med, känns det dåligt så upphör barnet och blir 

oroligt. De variationer i tonfallet som barnet reagerar på är en slags musikaliska 

variationer. Tidig kommunikation kan därför sägas vara både känslomässig och 

musikalisk. 

Den känslomässiga (affektiva) kommunikationen är också det som hjälper 

spädbarnet att bilda sig en första identitet. Barnet märker att det kan styra vissa 

känslomässiga skeenden i sin tillvaro men inte andra. Det känner hur dess eget 

kroppsbeteende får respons av en förälder eller ett syskon, och denna respons ger i 

sin tur upphov till en ny känsloupplevelse. Barnet har tidigt lärt sig känna igen 

mammans röst och efterhand lär den sig känna igen andra människors röster, gester 

och sätt att beröra. Barnet lär sig känna igen andra människor på de personliga 

musikaliska kvalitéerna i deras röster, gester och beteenden. Framförallt lär sig 

barnet att det har att göra med andra känslomässiga individer. Barnet agerar på ett 

sätt som känns (varje rörelse ger upphov till en förnimmelse) och det får respons av 

människor i sin omgivning. Denna respons brukar kallas för affektintoning. Föräldern 

“tonar in” i barnets aktivitet med ett beteende som besvarar denna aktivitet på ett 

musikaliskt sätt. Överdriver föräldern sin respons, eller om föräldern är oföljsam 

(omusikalisk) på ett sätt som barnet inte är van vid, så reagerar barnet och undrar 

vad som står på. Efter hand märker barnet att det själv kan kommentera sin 

mammas eller pappas beteende. 

Som termen antyder så är affektintoning ett sätt att kommunicera med känslor. 

Även vi vuxna affektintonerar med varandra utan att vi tänker på det. Med 

musikens hjälp kan en hel grupp dessutom intonera med ett på förhand givet 

känsloförlopp (som vi ska se är det denna egenskap som nazisterna utnyttjar i 

musiken). Det viktiga i det här sammanhanget är dock att affektintoningen är ett 

första steg i barnets identitetsskapande. Barnet lär sig kontrollera sin egen kropp och 

de känslo-förnimmelser som olika kroppsrörelser ger upphov till. Detta är barnets 

första känsla av att vara ett "själv" (som psykologerna uttrycker det). De 
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känsloförnimmelser som barnet inte kan styra över på samma sätt, men som det kan 

relatera till via affektintoning, ger upphov till en första känsla av en "annan". 

Så småningom lär sig barnet att dessa känsloförnimmelser är relaterade till 

önskemål och viljan att ha något eller att göra något. Barnet marker att det har 

behov som det vill tillfredsställa och att det måste samverka med andra individer 

(mamma och pappa) för att få dessa behov tillfredsställda. Det får med andra ord en 

känsla av att vara en subjektiv individ bland andra subjektiva individer. Det som gör 

dessa individer subjektiva är att de har önskningar, viljor och känslor som de 

kommunicerar med varandra om. Allt detta börjar nu barnet uppmärksamma. 

I takt med att barnet lär sig tala får det också tillgång till sin egen historia. Det 

hör berättas vad som sägs om dess egen bakgrund och om människor i dess 

omgivning. Barnet får härmed en känsla av ett verbalt (språkligt) själv som det 

kommer att utveckla i sin kontakt med andra människor hela sitt återstående liv. På 

samma sätt som musiken existerar inom en diskursiv kontext så kan man säga att 

varje människa i hög grad förstår sig själv i språkliga termer. Kunde vi inte prata 

med varandra och om varandra så skulle vi vara betydligt mer anonyma och 

opersonliga. Vår självuppfattning skulle vara väldigt tunn. Ändå är denna språkligt 

formade självförståelse beroende av en föregående självförståelse av känslomässig 

art. 

Det vi ser här är hur barnets tidigaste identitetsskapande använder sig av de 

musikaliska och känslomässiga kvalitéer som vi har beskrivit i föregående kapitel. En 

viktig del i denna identitetsskapande process är förmågan till affektintoning. Genom 

affektintoning kan vi känna hur andra känner. Vi kan också förmedla våra egna 

känsloförnimmelser till människor runt omkring oss. I nästa avsnitt skall vi se hur 

musiken blir en gemensam nämnare att tona in med när vi vill skapa 

gruppidentiteter tillsammans med andra människor. Så småningom skall vi också se 

hur affektintoning, tillsammans med symboler och stilar, gör det möjligt för nazister 

att känna gemenskap via vit-maktmusiken. 

5. Musik och gruppidentitet 

Vad innebär det att ha en identitet? Frågan är ställd på ett sätt som kan förleda oss 

att tro att en identitet är någonting fixt och färdigt som vi kan ta på oss, ungefär som 

ett par skor. I viss mån kan man också säga att vi ikläder oss olika identiteter 

beroende på de olika sociala sammanhang vi vistas i. Vi kan ha en identitet i 

familjen eller i klassen, men en annan i fotbollslaget eller i arbetet. Klassens clown 
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kan visa sig vara en mycket seriös person på sommarjobbet - och kanske visar han 

eller hon upp ytterligare en (för många okänd) sida på konserten med vit-maktmusik. 

Olika situationer erbjuder olika möjligheter att ikläda sig olika roller och 

identiteter. Samtidigt är det viktigt att poängtera att en identitet faktiskt inte är lika 

fix och färdig som ett klädesplagg. En identitet är snarare en process. Våra 

identiteter förändras och utvecklas i samspel med de personer vi möter genom livet. 

Istället för att ikläda oss identiteter som vi sedan träder fram med, så är det riktigare 

att säga att vi genomgår en konstant utveckling när vi möter andra människor. Man 

skulle kunna likna denna identitetsutvecklande process vid ett musikaliskt samspel, 

en slags improvisation utifrån mer eller mindre givna ramar. Precis som den 

improviserande musikern vet vi dock sällan på förhand exakt vart processen leder. 

Vi lär oss i regel någonting nytt om oss själva genom hela livet. Visst finns det 

återkommande situationer och människor inför vilka vi känner att vi på något sätt 

fastnat i gamla hjulspår. Men dessa är snarare undantagen som bekräftar regeln 

(även om det kanske bara är något enstaka radikalt steg i våra egna utvecklingar som 

vi själva överhuvudtaget lägger märke till). Poängen är att vi lär oss vad det innebär 

att vara oss själva i ett samspel med andra människor. 

Om identitetsskapande kan liknas vid en musikalisk process, så är det också 

intressant att se hur verklig musik kan fungera som ett förenande kitt mellan 

medlemmarna i en grupp, en subkultur eller en kultur. Det har sagts att en av 

musikens viktigaste funktioner är att göra det möjligt för människan att ha "sällskap i 

ensamhet". Med detta menas ungefär att musiken har förmågan att förmedla 

känslan av kontakt med andra människor även när vi är ensamma. I forna tiders 

fäbodkultur fungerade musiken inte enbart som ett sätt att locka på kreaturen och 

hålla björnen på avstånd; musiken var också ett sätt att hålla ensamheten på avstånd. 

I våra dagars ungdomskulturer är det också vanligt att man lyssnar på musik i 

ensamhet på sitt rum. Här är det inte frågan om att hålla verkliga hot på avstånd, 

som då vallflickan eller -pojken sjöng för att skrämma björnar. Vad som däremot 

förenar dagens och gårdagens ungdomar är att musiken gör det möjligt att relatera 

till olika typer av känslor. Musiken kan fungera som ett sätt att artikulera känslor av 

rädsla, längtan, nedstämdhet eller upprymdhet. Man kan säga att musiken kan ge 

dessa känslor ett hanterbart ansikte. Medan känslorna är diffusa och svårgripbara, så 

är musiken, med sina låtar och sånger, mycket mer konkret och påtaglig. En sång 

går att sjunga om och om igen, en låt på CDn går att spela om och om igen. I och 

med att musiken artikulerar känslorna kan vi lättare återskapa dessa känslor och på 

så vis bekanta oss med dem på ett sätt som inte vore möjligt utan musik. 
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Här handlar det återigen om musikens relation till våra egna personliga 

identiteter. Musiken lär oss bli bekanta med våra egna känslor och hur vi reagerar 

på dem. Men musiken kan också ge oss känslan av "sällskap i ensamhet", det vill 

säga känslan av kontakt med andra människor när vi är ensamma. Åtminstone två 

saker bör påpekas här. Å ena sidan blir en individuell identitet inte till i ett socialt 

vakuum. Vi identifierar oss själva i förhållande till våra omgivningar. Vi är lika 

somliga människor och olika andra. Här spelar språket en viktig roll. Med språkets 

hjälp kan vi bestämma och tillskriva oss själva och andra en rad kulturella särdrag - 

särdrag som vi aldrig skulle kunna föreställt oss utan ett språk. 

Å andra sidan så skapar musiken en gemensam nämnare att tona in med. 

Oavsett om vi lyssnar i ensamhet eller tillsammans med andra i en grupp, så tonar vi 

in med musikens affektiva kvalitéer. Vi tonar in med olika musikaliska stilar och 

genrer. Dessa stilar och genrer har ett ideologiskt innehåll som är språkligt bestämt. 

Vi upplever ju alltid musiken i en diskursiv kontext. Men utöver att uppleva musiken 

inom en diskursiv kontext känner vi som lyssnare (medvetet eller intuitivt) att andra 

lyssnare har tonat in till samma musik och därmed sannolikt till samma kontext. 

Genom att affektintoningen till musiken är känslomässig - antingen en positiv eller 

en negativ upplevelse - så fungerar musiken som en förmedlare av sociala relationer. 

Musiken kommer att stå i den andres, eller de andras ställe. När vi relaterar 

känslomässigt till musiken finns därmed möjligheten att tona in till flera individer 

samtidigt. Är gruppen att tona in med tillräckligt stor - som till exempel vid en 

konsert - så kan musiken rentav bli en förutsättning för en sådan kollektiv 

affektintoning. 

På samma sätt som vi som lyssnar och tonar in med musiken tycker om den eller 

ogillar den öppnas också förutsättningar för att bli “vän” eller “fiende” med de 

andra individer som också tonat in till musiken. Som massmedialt fenomen tillåter 

musiken oss till och med att tona in med människor som inte är geografiskt 

närvarande. Den direkta känsloupplevelse som affektintoning innebär, är på grund 

av dess ursprung i människans tidigaste sociala relation (den mellan mor och 

spädbarn), ett särdeles effektivt medel i skapandet av gruppidentiteter. 

6. Musik som symbol. 

Vi vet att spädbarnet känner igen sin mammas röst efter födseln. Det spädbarnet 

känner igen är mammans stil. Mammans stil är hennes unika variationer i rytm, 

intensitet, timing, etc. Barnet reagerar känslomässigt på olika typer av tonfall. 

Dessutom har mamman förmågan att tona in sin röst med barnets beteenden på ett 
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sätt som gör det möjligt för barnet att så småningom utveckla en egen identitet. Om 

barnet inte kunde skilja mellan mammans röst och andras röster så skulle 

affektintoning inte ha någon social betydelse (detta gäller förstås inte bara rösten, 

utan alla typer av affektiva beteenden). Särskilda stildrag är med andra ord 

väsentliga för barnets förmåga att skaffa sig en egen identitet och relatera till andra 

individer. Som vi skall se gäller detta också på gruppnivå. Särskiljande stildrag i 

bland annat musik fungerar som identitetsskapande symboler i kulturer och 

subkulturer. Detta utnyttjas mer eller mindre avsiktligt av nazisterna. 

Med risk för att låta trivial så kan vi säga att det som låter oss skilja en grupp 

människor från en annan är skillnader. Genom skillnad avviker den ena gruppen 

från den andra. Givetvis måste det finnas tillräckligt mycket gemensamt grupperna 

emellan för att vi överhuvudtaget skall kunna beskriva dem båda som grupper av 

människor. Det är snarare så att skillnaderna ofta är väldigt små - men kanske just 

därför desto mer iögonfallande. Skillnaderna sticker ut. Jämför med mammans röst: 

spädbarn reagerar likartat på vissa kvalitéer i rösten som är gemensamma för 

människor världen över, men det är de unika avvikelserna som får oss att känna igen 

olika personer. Rösten blir en slags medfödd symbol för individen. 

När det gäller kulturer i stort reagerar vi ofta för det främmande i deras symboler 

och symboliska beteenden. Rättrogna muslimer ber flera gånger om dagen 

knäfallande på en matta på golvet eller direkt på marken. För många sekulariserade 

västerlänningar, oavsett religionstillhörighet, är bönen något främmande. Hur bönen 

utformas, om den alls gör det, är irrelevant. Bönen är inte något utmärkande stildrag 

i västerländska kulturer. I den ortodoxe muslimens egna ögon är bönen så 

självskriven att den inte väcker någon större uppmärksamhet. 

Här handlar det om att en viss typ av beteende - bönen - har ett centralt 

symbolvärde i vissa kulturer, som den inte har i andra. Samtidigt kan det egna 

symboliska beteendet te sig så naturligt och självskrivet att det kanske inte väcker 

någon uppmärksamhet alls hos utövaren, medan det från ett främmande perspektiv 

kan vara just det beteende som utmärker kulturen ifråga. Att beteendet är centralt 

och symbolladdat inom en kultur, även om det inte väcker någon större 

uppmärksamhet i sin traditionella kontext, visar sig ofta om det av någon anledning 

förbjuds eller inte kan utövas som vanligt. Svenskar som vistas en längre tid 

utomlands brukar vara väldigt måna om att få fira traditionella svenska högtider. 

Lucia, Sill, nubbe och kanske till och med nationalsången (de rader man kommer 

ihåg), blir plötsligt viktiga för att markera och säkerställa den nationella identiteten 
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och samhörigheten. Liknande fenomen sker också hos olika invandrargrupper i 

Sverige. 

När det gäller många ungdomskulturer, eller subkulturer, så fungerar symboler 

och stildrag på ett annat sätt. Ofta används symboler från den omgivande 

traditionella kulturen, men symbolen framhävs på ett helt annat sätt och ibland får 

den en helt motsatt betydelse i subkulturen jämfört med vad den hade i sitt 

ursprungliga sammanhang. En känd symbol får ny betydelse och används för att 

markera skillnad. När punkare använde hakkors var det inte för att propagera för 

nazism, utan snarare för att markera sitt utanförskap gent emot den normala 

svenssonkulturen. Att bära hakkors var ett sätt att chocka: "punkare gillar att bli 

hatade", som någon lär ha sagt. 

Men subkulturellt bruk av symboler behöver inte alltid vara ett uttryck för 

diametrala motsatser. Ett exempel är skinheadsens klädstil: grova kängor, jeans och 

korta jackor - för att inte tala om det kortsnaggade håret. Här har man tagit vanliga 

arbetarklassymboler och snarare förstärkt dem än ifrågasatt dem (jeans var faktiskt 

ett arbetarplagg innan det blev ett ungdomsmode). Skinheadsens stildrag och uttryck 

har därför uppfattats som ett sätt att mytologisera ett proletärt ursprung, snarare än 

ett sätt att ta avstånd från den traditionella arbetarkult. 

Liknande exempel på hur stildrag från dominerande kulturer förvrängs eller 

förstärks av olika subkulturer finns förstås också inom dans och musik. Gester och 

beteenden som ter sig klumpiga och töntiga för utomstående blir plötsligt häftiga 

dansrörelser när rappare belägger dem med “attityd”. Stildrag från countrymusik 

som i vissa kretsar länge tedde sig hopplöst otrendiga, exempelvis stompig rytm och 

steel guitar, blev plötsligt “rätt” i samma kretsar. 

Intressant ur musiksynpunkt är också att viktiga stildrag som särskiljer vissa 

subkulturer från varandra kan vara mer eller mindre svåridentifierade för 

utomstående. Det kan krävas en viss stilförtrogenhet för att skilja hardcore från oi 

från punk. För den invigde är skillnaderna uppenbara, men för den oinvigde låter 

det mesta likadant. Inte för att de särskiljande stildragen alltid är så svåra att höra, 

men det gäller att veta vilka av musikens alla aspekter som är de stilistiskt 

särskiljande. Detta gäller givetvis också för andra genrer som till exempel 

wienklassicism och tidig romantik, eller dixieland och swing - för den oinvigde låter 

det rätt och slätt som klassisk musik respektive jazz. 

Om vi nu riktar blicken mot vit-maktmusiken kan man fråga sig i vilken mån den 

utgör en egen musikalisk stil. Frågan måste nog besvaras nekande. Vit-maktmusik 

utgör inte någon egen musikalisk stil, lika lite som nazism kan sägas vara någon 
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utpräglad subkultur. Nazism är framförallt en ideologi som manar till våldsdåd och 

kriminalitet och till sin hjälp tar man musik från redan existerande stilar. Genom vit-

maktmusiken kan man säga att nazismen parasiterar på redan befintliga subkulturer 

och deras musikaliska symboler. Nazisternas syfte med musiken är framförallt 

propagandistiskt. Man vill värva medlemmar och för detta ändamål används olika 

sorters musik. Vid mitten av 1980-talet spreds kassetter där oi och punk blandades 

med både Wagner, Jussi Björling och Bellman. I USA lär Ku Klux Klan till och med 

ha en egen symfoniorkester. Men även om det spelas rockballader med nazistiska 

texter så är det idag framförallt tyngre rock-stilar som är de dominerande inom vit-

maktmusiken. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vit-maktmusiken fungerar som en slags 

reklamkanal för nazismen. På samma sätt som en stor del av den kommersiella 

reklamen använder sig av redan välkänd musik för att sälja varor eller varumärken, 

så parasiterar nazismen på musik vi redan känner igen och har en känslomässig 

relation till. Vi känner igen musiken på dess särskiljande stildrag och vi kanske 

identifierar oss med den för att dess stildrag är de som vi själva gärna använder oss 

av (för att identifiera oss med vissa människor och för att särskilja oss från andra). 

Denna identifikation är särskilt effektiv vad det gäller musik, eftersom musiken gör 

det möjligt för oss att affektintona med andra människor. 

Slutligen har vi den diskursiva kontexten. Samma musik kan förknippas med 

olika diskurser av olika lyssnare och vid olika tillfällen. Olika kulturer, subkulturer 

och grupper av människor kan förknippa den musik de hör med olika ideologiska 

innehåll. I nazisternas propagandastrategi utnyttjas detta faktum fullt ut (även om de 

själva kanske inte kan sätta fingret på hur det går till). Först införlivar nazisterna 

välkända musikaliska stilar i sin egen vit-maktmusik, som på så sätt attraherar en ny 

publik. Sedan används denna musik för att skapa samhörighetskänsla genom 

affektintoning på konserter och på cd-skivor. På så sätt kan nya lyssnare identifiera 

sig och känna gemenskap med nazisterna trots de sångtexter som vid första 

bekantskap kan te sig vansinniga. När de identitetsskapande stildragen och affektiva 

kvalitéerna i musiken slagit an hos lyssnaren är det fritt fram för det språkliga 

innehållet att utöva sin verkan. Vid det här laget har både sångtexter och språkligt 

formulerad propaganda blivit så accepterade att vit-maktmusiken kan sägas ha 

fullgjort sitt syfte att värva nya medlemmar. 

Musikens fortsatta funktion blir att upprätthålla den identitet och 

samhörighetskänsla som råder inom de nazistiska grupperna. Nazisterna kan då 

känna att “det här är vår musik”, trots att de musikaliska symbolerna är en 
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blandning av skilda subkulturella stilar. Något ironiskt kan man konstatera, att vit-

maktmusiken (som all annan musik, givetvis) är en korsbefruktning, en bastard. 

7. Musik och moral 

Genom stildrag markerar musiken identitet. Affektintoning skapar känslomässiga 

band mellan människor som identifierar sig med varandra. Innebörden av en 

identitet bestäms bland annat av den diskursiva kontext som lyssnare omger sig 

själva och sin musik med. Dessutom är identitet en förbindelselänk mellan musik och 

moral. 

Moral brukar förklaras som en grupps eller en individs uppfattning om vad som 

är rätt och orätt (ibland görs en åtskillnad mellan orden moral och etik, men det 

behöver vi inte göra här). Som regel uppfostras vi med en moral som är djupt rotad i 

vår kultur och tradition. Ett exempel är tio guds bud ur bibeln, där det femte budet 

säger att det är fel att döda en annan människa. Ett annat exempel är bergspredikan 

där Jesus säger att “allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, det skall ni 

också göra mot dem”. Dessa moraliska bud är inte på något sätt unika för judendom 

eller kristendom, utan återfinns i de flesta religioner och livsåskådningar. Till 

exempel säger Konfucius att vi inte skall tillfoga andra det vi inte vill att de skall 

tillfoga oss. Trots många gemensamma bud finns det skillnader mellan olika moral- 

och normsystem (norm = regel; normal = den som följer en given regel). När olika 

kulturer möts kan det därför uppstå konflikter på grund av att föreställningarna om 

vilka handlingar som är moraliskt godtagbara skiljer sig åt. Även inom en och 

samma kultur kan det råda motsägelser. Ett exempel är vissa av USA:s delstatslagar 

som utgår från kristna värderingar men ändå tillåter dödsstraff. En av de svåraste 

frågorna inom till exempel moralfilosofi och religionsvetenskap handlar just om hur 

man skall kunna lösa konflikter som är orsakade av motstridiga grundläggande 

moraliska synsätt. När det gäller nazismen är ett av de centrala problemen hur vi 

skall bemöta en människa som på allvar menar att det är rätt att döda en annan. 

Vår känsla för moral grundar sig ytterst på en medfödd förmåga till empati, till 

medkänsla. Redan som spädbarn har vi förmågan att känna av vad andra i vår 

omgivning känner. Ett spädbarn som hör ett annat spädbarn gråta börjar inte sällan 

att gråta själv - och behöver tröst för att sluta. Även affektintoning är en slags 

medkänsla. Men precis som med musiken, så lever vi våra moraliska liv inom en 

diskursiv kontext. Som vi tidigare sett definieras ting, handlingar och händelser till 

stor del av språket. Av detta följer att språket i hög grad är nödvändigt för att 

bestämma vad som är eftersträvansvärt och vilka handlingar som är moraliskt 
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godtagbara i denna strävan. Ett uppenbart exempel är nazisternas åsikt att judar bör 

utrotas. En sådan åsikt kan inte härledas till någon som helst moralisk grundinstinkt 

hos människan. För att överhuvudtaget kunna hävda detta vansinnesbud måste 

nazisterna ta till språket och försöka formulera någon slags idé om att judar inte är 

människor och att ZOG hotar alla icke-judars existens. Grundidén tycks vara att ont 

skall med ont fördrivas, men samtidigt hyllar nazisterna sina egna metoder som om 

de vore goda. Inte sällan klagar nazister på att våldet ökat i samhället till följd av 

liberal eller socialistisk normupplösning, men sällan ägnas någon tanke på i vilken 

utsträckning nazisterna själva är delaktiga i detta våld. 

Ett till synes mer sofistikerat påstående är det, att för att kunna älska så måste vi 

också kunna hata. Endast den som känt verkligt hat skulle, enligt nazisterna, kunna 

älska på riktigt. Med hänvisning till de positiva värden som förknippas med kärlek 

kan nazisterna hävda att det är moraliskt riktigt att frammana hatkänslor. Men 

tvärtemot vad nazisterna tycks tro så finns det ingenting som tyder på att kärlek 

skulle förutsätta hat. Möjligen är det så att för att varsebli kärleksfulla känslor så 

måste vi kunna känna mer eller mindre tillgivenhet till andra. Men att känna lite 

eller ingen tillgivenhet är knappast detsamma som att känna hat. Nazisternas 

påstående påminner lite grand om att säga att vi inte skulle kunna känna hunger 

utan att först ha varit riktigt proppmätta. En människa kan förstås vara hungrig utan 

att för den skull någonsin ha varit riktigt mätt. Att förespråka hat som moraliskt 

påbud förefaller med andra ord vara ett resultat av språklig (för att inte tala om 

känslomässig) förvirring. 

Vi kan nu börja förstå hur musik och moral hänger samman. Moraliska bud är 

språkligt formulerade och förutsätter en diskursiv kontext för att överhuvudtaget bli 

begripliga. Detta gäller både ett bud som det att det är fel att stjäla andras egendom 

och ett bud som det att det är rätt att dräpa ZOG:s lakejer. Personliga identiteter 

och gruppidentiteter är också definierade av diskursiva kontexter. Att ha en 

personlig identitet innebär till stor del att ha anammat en världsåskådning och en 

moral. Att vara en människa är bland annat att ha en moral som talar om vad jag 

får göra och inte får göra, vad jag bör göra och vad jag inte bör göra. Om vår 

världsåskådning rämnar och vår moral förlorar relevans känner vi oss vilsna som 

människor. Vi känner oss ensamma och utan sammanhang och vi söker oss så 

småningom fram till en ny världsåskådning och en ny moral (om vi inte blir 

fullständigt sinnessjuka, vill säga). 

Slutligen har vi sett hur musik kan aktivera diskursiva kontexter av olika slag. 

Denna aktivering sker genom att musiken får lyssnaren att associera till ett eller flera 
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centrala begrepp inom den diskursiva kontexten. Utan att vi behöver vara medvetna 

om det så kan denna kontext påverka våra handlingar. Även andra fenomen än 

musik kan förstås aktivera diskursiva kontexter, men musiken gör det genom en 

affektiv påverkan som har en särskild psykologisk drivkraft. Trots detta är det viktigt 

att komma ihåg att vi inte alltid accepterar den kontext, identitet och moral som 

musiken förespråkar genom den aktiverade kontexten. De flesta människor som hör 

vit-maktmusik skriver inte under på nazisternas hatideologi och skulle aldrig bli 

nazister, även om det är nazistiskt idégods som aktiveras i lyssnarens medvetande. 

Men att några få gör det är illa nog. 

8. Kan musik hetsa till våldsdåd? 

Som propagandavapen har vit-maktmusiken i stor utsträckning övertagit den roll 

som tidigare spelades av ideologiska brandtal och skrifter. Det är i hög grad 

musikens förtjänst att nazismen fått fotfäste bland ungdomar i dagens Europa. Vi 

har sett vilka psykologiska mekanismer som är verksamma i denna 

propagandaprocess. En del forskare har liknat processen vid en shamanistisk ritual. 

Musikerna blir en slags överstepräster som förmår lyfta åhöraren till en högre 

“verklighet” där den förbjudna “sanningen” förmedlas till de invigda och speciellt 

utvalda. Åhöraren känner sig därmed förmer i sin nya identitet och blir på så sätt en 

mer eller mindre lydig och rättrogen nazist. Med den nya identiteten och 

världsåskådningen följer också en ny moral. Att kämpa mot ZOG och för den vita 

“rasen” blir ett heligt uppdrag, ett ändamål som helgar alla våldsamma medel. En 

viktig fråga som infinner sig här är huruvida vit-maktmusiken kan ge upphov till 

mord och misshandel. Kan musik hetsa till våldsdåd? 

Det har hävdats om vissa ungdomar som begått självmord, att de lyssnat på 

satanistisk musik strax innan de tagit sina liv. Detta har fått en del människor att 

förespråka censur av satanistisk musik som exempelvis death metal. Samtidigt har 

amerikanska forskare visat att självmorden ökar när det spelas countrymusik på 

radion. Vad är det i musiken som får vissa människor att ta sina liv? Borde 

countrymusik också bannlysas från radion? 

Till skillnad från fallet med countrymusiken finns det inga undersökningar om 

den skadliga inverkan som death metal-musik kan ha. Det finns inte heller några 

undersökningar som visar att vit-maktmusik kan hetsa till våldsdåd. Ändå tycks 

frågan relevant: kan musik hetsa till våldsdåd? Låt oss därför se vilka faktorer det 

skulle kunna tänkas vara som kan hetsa lyssnare till misshandel och mord (eller som i 

fallet med countrymusik: självmord). 
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Först och främst har vi förstås sångtexten. Vi såg inledningsvis hur 

nationalsånger, kampsånger, hejaklacksramsor och reklamjinglar ofta talar om för 

oss vad vi ska tycka, tänka och göra. Vit-makttexter handlar inte sällan om att gasa 

ihjäl, hänga eller skjuta de som avviker från nazisternas egna ideal. Lyssnarna 

uppmanas att aktivt ta del i kampen med de medel som föreslås. Som lyssnare till vit-

maktmusik behöver man inte känna sig avvikande trots sin aparta ideologi, eftersom 

ju till och med ens idoler sjunger om att döda. 

Sedan har vi den diskursiva kontexten. Det finns dokumenterat hur nazister 

under andra världskriget misshandlat och mördat kvinnor, gamla och barn efter att 

ha avnjutit en konsert med musik av Bach, Beethoven och Richard Strauss. I regel 

var det judar som fick “förmånen” att framföra musiken innan de själva skulle 

sändas till gaskamrarna eller ställas framför exekutionsplutonen. Ingen av de 

nämnda kompositörerna har dock tonsatt texter som uppmanar till våld och mord (i 

Beethovens nionde symfoni sjunger kören istället, efter ett mellanspel i turkisk stil, att 

“alla människor är bröder”). Att musiken - västerländsk klassisk musik - ändå kunde 

inspirera till sådana avskyvärda handlingar kan delvis förklaras med den diskursiva 

kontext som nazisterna omgav musiken med. Bach, Beethoven med flera, sågs som 

ett yttersta uttryck för den ariska “rasens” och den tyska kulturens överlägsenhet. 

Trots sin överlägsenhet och förträfflighet var denna “ras” och kultur hotad. 

Nazisterna kände sig hotade (och rädda) och såg sig därför tvungna att utplåna de 

man såg som sina fiender. Dessa tankar var mycket väl artikulerade i propaganda-

skrifter riktade mot judar, kommunister och modernistiska kulturströmningar. Det 

råder alltså ingen tvekan om att det fanns en språkligt formulerad kontext som 

omgav musiken. Denna diskursiva kontext uppmanade uttryckligen till mord, till 

folkmord. 

När det gäller dagens vit-maktmusik är förhållandena i mångt och mycket 

desamma som då. Den stora skillnaden är att nazisterna inte längre har någon 

effektiv statsapparat som kan sprida deras ideologi. Där man i Tyskland på trettio- 

och fyrtiotalen framför allt använde sig av radio och massmöten som medium för att 

framföra sina brandtal, utnyttjar nazisterna idag den massmediala verkan som 

konserter och CDskivor medger. Nu som då: vit-maktmusiken hetsar till våldsdåd 

både genom sina texter och genom den diskursiva kontext som omger musiken. Så 

här skriver forskaren Helene Lööw om innehållet i denna diskurs: 

Drömmen som [de nazistiska] aktivisterna bär med sig är drömmen om ett globalt 
raskrig. Föreställningen om det heliga slutgiltiga “raskriget”, efter vilket det 
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“sunda vita tusenårsriket” ska uppstå, är i grunden en apokalyptisk tanke, som 
starkt anknyter till föreställningen om domedagen, Ragnarök och det kommande 
tusenårsriket. Dessa urgamla föreställningar har blandats med en ny rasbaserad 
tankekonstruktion baserad på föreställningen om det globala ständigt pågående 
“raskriget” mellan “goda och onda raser”, som i sin tur har förvandlats till en 
livsstil. Den kommande slutstriden är ett självklart tema i Vit maktmusiken. 

Utöver dessa två faktorer - sångtexter och diskursiv kontext - finns en tredje faktor 

som också påverkar lyssnaren, nämligen musikens rent ljudmässiga påverkan. Vi har 

sett hur det faktum att en diskurs aktiveras av ett affektivt förlopp kan ha en särskild 

psykosocial inverkan: den affektiva känsloupplevelsen är av samma slag som vår 

tidigaste mellanmänskliga kommunikation. Musikens ideologiska påverkan utnyttjar 

med andra ord andra kanaler än de rent förnuftsmässiga. Vi skall nu se på några 

ytterligare aspekter av denna egenhet hos musiken. 

När en människa hör ett ljud (eller på något annat sätt uppfattar omvärlden med 

sina sinnen) sker en förändring i denna människas aktiveringsnivå. Aktiveringsnivån, 

som biologerna kallar det, stiger från normalläge och människan blir mer eller 

mindre uppmärksam på ljudet. Det normala aktiveringsläget är dock inte statiskt 

utan varierar under dygnets tjugofyra timmar. Det normala aktiveringsläget är högre 

på dagen och sjunker under natten, vilket medför att vi blir trötta och sömniga. När 

den normala aktiveringsnivån är hög är vi mer mottagliga för starka ljudintryck än 

när den normala aktiveringsnivån är låg. Är nivån låg, och vi är trötta, så är vi dåliga 

på att registrera ljud och vi kanske rent av blir irriterade och störda om ljuden är 

starka. 

Förutom normala variationer i aktiveringsnivå under dygnet påverkas vår 

mottaglighet för ljud av vårt humör. Är vi på bra humör stiger den normala 

aktiveringsnivån och vi blir mer mottagliga för ljud, medan aktiveringsnivån och 

mottagligheten sjunker när vi är på dåligt humör, eller deprimerade (humöret beror 

både på emotioner och känslostämningar). Alkohol och droger är andra faktorer 

som påverkar aktiveringsnivån. 

Aktiveringsnivån styr vår mottaglighet för ljud. Men omvänt kan också de ljud vi 

hör påverka våra aktiveringsnivåer. Vaggvisan är förmodligen det tidigaste exemplet 

som vi utsätts för i våra liv. När barnet är trött kan föräldern hjälpa det att ytterligare 

sänka aktiveringsnivån genom att sjunga en stillsam vaggvisa. På så sätt kan barnet 

snabbt somna in i lugn och ro utan att störas. A andra sidan kan musik med ett 

stadigt snabbt tempo öka vår aktiveringsnivå. Rent fysiologiskt märker vi detta 
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genom att vår egen puls blir snabbare. Är vi på “rätt” humör blir vi upphetsade av 

musiken. 

Aktiveringsnivån kan vara hög eller låg. Men dessa nivåer kan hänga samman 

med flera olika typer av humör, emotioner eller sinnesstämningar. Höga 

aktiveringsnivåer kan hänga samman men både ilska och glädje, medan låga nivåer 

kan hänga samman med både sinnesro och depression. Emotioner och i viss mån 

också sinnestämningar bestäms av våra uppfattningar om personer, ting, handlingar, 

händelser, etc. De senare bestäms i sin tur till stor del av språket. Av detta följer att 

den diskursiva kontext som omger musiken kan påverka de känslor som musiken ger 

upphov till. Dessa kontextberoende känslor kan i sin tur motivera olika typer av 

handlingar. Lägg därtill att melodins utformning, precis som tonfallet i mammans 

röst, kan vara mer eller mindre uppmuntrande (stigande tonfall tenderar att 

uppmuntra, medan fallande tonfall har motsatt effekt). 

Musik kan också uttrycka känslor på ett mer konventionellt sätt. Ett exempel är 

trumpet- och hornfanfarer som i västerländsk musik (klassisk musik, Star Wars, m.m.) 

uttrycker styrka, manlighet och självkänsla. Grunden för många sådana 

konventionella uttryck, eller symboler, är ofta likheter med tonfall i den mänskliga 

rösten. Fanfarer är ofta stigande, vilket innebär att de effektivt fångar vår 

uppmärksamhet och verkar uppmuntrande (men inte tröstande). Därtill har fanfaren 

en lång historisk bakgrund som bland annat militär- och postryttarsignal. Denna 

historiska bakgrund har bidragit med de manliga associationer som fanfaren ger. 

Mer abstrakta känslouttryck inom musik är dur- och mollackord som ofta uttrycker 

glädje respektive sorg. Hur sedan känslouttryck följer efter varandra kan också 

påverka lyssnaren. En konsert som börjar stillsamt (och uttrycker stillsamma 

känslostämningar) och som successivt ökar i intensitet (uttryckandes mer intensiva 

känslostämningar) ger förstås uttryck för en mer positiv och självsäker hållning 

genom sitt känsloförlopp, än en konsert som följer ett motsatt förlopp. Detsamma 

gäller förstås om man lyssnar på inspelad musik. 

Låt oss nu föreställa oss ett exempel. Någon sitter hemma för sig själv och lyssnar 

på death metal. Tempot är långsamt och volymen hög men konstant. Melodierna 

tenderar mot fallande linjer. Lyssnaren är deprimerad på grund av personliga 

orsaker. Den ockulta diskurs som omger death metal och de sångtexter som framförs 

ger en svart syn på livet: världen är ond, styrd av satan. Musiken bidrar med att 

sänka en redan ganska låg aktiveringsnivå. Den diskursiva kontexten förstärker ett 

nedstämt humör, samtidigt som sångtexterna uppmanar att utforska en värld 

bortom livet, att utforska döden. Favoritlåten, som spelas om och om igen, är den 
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som uppfyller dessa faktorer allra bäst. Givet dessa omständigheter skulle musiken 

mycket väl kunna vara den utlösande faktor som leder till självmord. Men om 

lyssnaren inte har några personliga skäl att vara deprimerad så är risken minimal att 

musiken, med sina texter och sin diskursiva kontext, skulle kunna hetsa lyssnaren till 

något så extremt som att ta sitt eget liv. 

Liknande omständigheter råder för vit-maktmusikens förmåga att hetsa till mord 

eller misshandel. Vi behöver inte namnge vårt exempel (det vore onödig reklam), 

men det skulle kunna vara en konsert likaväl som en förfest med likasinnade. 

Tempot är högt, liksom volymen som snarare ökar än minskar. Rytmen är stadig 

och melodin är mer uppåt än i death metal-exemplet. De som lyssnar till musiken 

har tagit till sig det nazistiska budskapet, den ideologiska diskurs som säger att 

“svartskallar” skall utrotas (de är ofta flera, för ensamma vågar de sällan börja 

bråka). De som lyssnar är nazister, det vill säga har identifierat sig som nazister och 

följaktligen anammat den moraliska avart som upphöjer utrotning av “svartskallar” 

till någonting gott. Att misshandla eller mörda någon med mörkt utseende är alltså 

berömvärt enligt denna människas världsbild. Musiken aktiverar den diskurs som 

artikulerar denna världsbild. Dessutom gör musiken lyssnarna upphetsade (de 

hoppar, skriker och tonar in med varandra, och ökar därmed sin aktiveringsnivå 

ytterligare). Den diskursiva kontexten försätter så lyssnarna i ett emotionellt tillstånd 

- ilska, vrede - som ytterst är det som motiverar handlingen. Därtill kommer 

affektintoningen, känslan av att vara flera som känner likadant, vilket leder till ett 

grupptryck som gör det svårt för den enskilde att bryta sig ur. Med tillräckligt mycket 

alkohol i kroppen ökar till sist risken för masspsykos - den enskilde, som kanske 

tvekat i det längsta, tappar kontrollen över sina handlingar och vansinnet tar över. 

Även om dessa exempel är mycket starkt förenklade, så kan vi se att det är flera 

olika faktorer som måste samverka för att musik skall kunna hetsa till våldsdåd 

(rimligen finns det också fler viktiga faktorer än de som nämnts här). Eftersom den 

diskursiva kontexten och identifikationen med nazismen tycks mer eller mindre 

nödvändiga så går det inte att peka ut “själva musiken” som ensam orsak till 

våldsdådet. Andra lyssnare hör musiken utifrån en annan diskursiv kontext och har 

inte alls identifierat sig med nazismens våldsideologi. Därmed förlorar musiken sin 

förmåga att hetsa dessa lyssnare till våldsdåd. Även nazister har humörsvängningar, 

vilket innebär att de inte alltid är mottagliga för det våldsamma i sin musik och 

ideologi. Slutsatsen blir alltså att musik kan hetsa till våldsdåd (inklusive självmord) 

endast under mycket speciella omständigheter. Och som vi sett råder här ingen 

principiell skillnad mellan vit maktmusik och exempelvis klassisk musik. I princip 
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skulle vilken musik som helst med ett någorlunda drivande tempo kunna hetsa till 

våldsdåd, förutsatt förstås att den hörs inom ramen för en diskursiv kontext som 

säger att våldsdåd är moraliskt godtagbara. Så även om det finns likheter mellan hur 

vit-maktmusik kan fungera och hur de flesta av oss påverkas av musik när vi är på 

konsert eller fest (eller på förfesten någon timme innan), så är den avgörande faktorn 

att nazisten lurats att stärka sin självkänsla på bekostnad av andra, genom att ge 

utlopp för sin energi med våld. 

Allt detta är viktigt att komma ihåg när man tänker i banor av censur. Frågan är 

då vilka som är de bästa sätten att med fredliga medel motverka en hatideologi som 

nazism. Hur kan vi motverka nazismen utan att falla offer för dess eget våldsideal.

 




