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Abstrakt 

 

Vi befinner oss i en tidsperiod där religionsfrihet och yttrandefrihet verkar ha hamnat i clinch 

med varandra. I skrivande stund sitter pastor Åke Green åtalad för hets mot folkgrupp som 

resultat av en provocerande predikan inför en frikyrklig församling och frågan ställs på sin 

spets, vad är religion? 

 

Den här uppsatsen ämnar undersöka hur ett fenomen som i vardagstal inte anses vara religiös, 

uppfattas utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Analysen bygger på tre 

religionsvetenskapliga definitioner tagna ur tre olika religionshorisonter. För att ytterligare 

kunna analysera religion som vetenskap kontrasteras de olika horisonterna av metateoretikern 

Pierre Bourdieu.  

 

Nyckelord: Vit Makt, essensialism, reduktionism, hermeneutik och praxisteori. 
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1 INLEDNING 

På många sätt hade vi alla tre författare till föreliggande uppsats, en mycket tydligare bild av 

vad religion var när vi påbörjade vår religionsvetenskapliga utbildning. På frågan Vad är 

religion? hade vi korta koncisa, kanske något naiva svar. Men utbildningen kom att kräva en 

storrensning av vår förförståelse och invanda fördomar. Det vi inser idag är att frågan var fel, 

kanske till och med irrelevant. I jakten på svaret och genom utbildningens gång kom vi att 

inse att svaren var lika många som antalet personer vi frågade. Oftast får svaren på den 

frågan en subjektiv klang och svarar bättre på frågan Vad är religion för dig? När vi började 

undersöka religionsbegreppet stötte vi på en passage i Nya perspektiv på religion där 

författaren skrev ”Att diskutera religionsdefinitioner är en religionsvetenskaplig 

favoritsport”.1 Vidare berättas det om hur det för hundra år sedan gjordes en beräkning av hur 

många religionsdefinitioner det fanns och att svaret var fyrtioåtta. Idag talas det om arton 

grundtyper av religionsdefinitioner. Det var helt enkelt inte en sport för oss.  

 

Det vi saknade var hur en religionsdefinition skulle fungera på något som inte var ”religion”. 

Kunde man hitta någon som sa, nej tyvärr, det här är inte religion. Efter vidare 

efterforskningar tänkte vi att det kunde vara intressant att undersöka hur en 

religionsdefinition skulle fungera på något som i första hand inte ansågs vara religiöst. Den 

första utmaningen blev just att sålla bland alla definitioner, och i samma bok som ovan fann 

vi tre förståelsehorisonter med olika karaktärer som skulle fungera bra. Tanken blev att se 

hur varje enskild horisont såg på religion, vad de rent teoretiskt ansåg vara religion. Vår 

förförståelse ledde oss in på spåret att analysera nazism eller rasism, något som vi tänkte 

kunde ha inslag av religiositet, trots att det inte var något ämne som tidigare flitigt 

analyserats religionsvetenskapligt. En c-uppsats kräver också en teori, som kan verka som 

hjälpmedel för att analysera materialet, en teori som ger arbetet en ryggrad. När 

frågeställningen var någorlunda utformad insåg vi att vad vi gett oss i kast med var att 

analysera teorier och vi ställde oss frågan vilken teori vi kunde använda för att teoretisera 

kring teorierna. Svaret blev Pierre Bourdieus praxisteori. En teori som inte liknar de teorier vi 

valt att analysera, men som fungerar väl som en ”metateori”. På något sätt skulle man kunna 

säga att vår c-uppsats i religionsvetenskap vid Halmstad högskola blev en form av 

sammanfattning och avslutning på de kunskaper vi samlat på oss. Förhoppningsvis kan den 

ses som slutet på en början.  

                                                
1 Gilhus/Mikaelsson, 2003, 38. 
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1.1 Hypotes 

Vissa religionsteorier är vida och inkluderar många olika typer av fenomen medan andra är 

snäva och hellre exkluderar. Vår hypotes är att man i jakten på religionsdefinitionen går 

miste om många intressanta infallsvinklar och att grupper med religiösa inslag faller utanför 

ramen av det som anses vara religion. Som ett nästa steg i vår hypotes tror vi att Bourdieus 

teori presenterar ett förhållningssätt som vare sig exkluderar eller inkluderar dessa fenomen 

på samma sätt som religionsvetenskapliga definitioner gör. Vi tror även att praxisteorin kan 

fungera som en jämförande teori och fungera som ett hjälpmedel i att belysa företeelser som 

de andra horisonterna missar.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Arbetets syfte är att undersöka hur olika religionsvetenskapliga perspektiv rent teoretiskt 

uppfattar fenomen som i vardagstal inte anses vara religiösa. Dessa religionsvetenskapliga 

perspektiv kommer sedan att kritiskt belysas utifrån Bourdieus praxisteori för att kunna lyfta 

fram skillnader mellan de olika horisonterna.   

 

• Kan man utifrån religionsvetenskapen, rent teoretiskt, klassificera Vit Maktkulturen 

som en religion? 

• Är religionsvetenskapen begränsad sett utifrån Bourdieus praxisteori? 

 

1.3 Metod 

Fenomenet som står som objekt i denna undersökning och som i vardagstal inte anses vara 

religiöst, är nazismen. Nazismen som begrepp kräver en avgränsning och definition för att 

kunna undersökas och därmed har begreppet Vit Makt valts. Detta begrepp innefattar den 

undergroundkultur som olika rasistiska rörelser använder sig av som ett förhållningssätt till 

omvärlden.2 Begreppet innefattar alla rasideologiska och nazistiska grupper i Europa och 

USA som har gemensamheter vad gäller ideologi, mytologi, och symbolik. Det som är 

centralt är tanken om en global kamp för den vita rasens överlevnad och härskande.3 De delar 

i kulturen som möjliggör denna kamp är också de delar vi valt att ta upp, då de är avgörande 

för kulturens existens. Det handlar om livsåskådning, normer, propaganda samt symboler och 

                                                
2 Lööw, 1993, 13. 
3 Lodenius/Wikström, 1997, 30.  
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högtider som allihop utgör centrala delar i kulturen. Det är den nutida kulturen som kommer 

att användas som redskap i uppsatsen och därför utelämnas exempelvis en historisk översikt 

eller en kartläggning över olika Vit Maktorganisationer. 

 

För att kunna åstadkomma en jämförande teoretisk analys av vad religionsvetenskapen anser 

vara religiöst har vi valt att närma oss Vit Maktkulturen utifrån tre olika 

religionsvetenskapliga inriktningar. I Nya perspektiv på religion presenteras ett 

samlingsbegrepp för olika perspektiv med väsentliga likheter som ”förståelsehorisont” 4, ett 

begrepp som för oss möjliggjorde ett närmande av olika religionsdefinitioner på ett mer 

kvalitativt sätt för att kunna skapa en generell bild av förståelsehorisonterna och därmed 

religionsvetenskapen. Då syftet med uppsatsen är att analysera religionsvetenskap är det 

angeläget att använda ett brett perspektiv, detta till skillnad från att enbart använda enskilda 

religionsperspektiv, som exempelvis religionspsykologi. Samtliga förståelsehorisonter 

tillhandahåller med olika sätt att teoretisera kring religion på.5 Dessa förståelsehorisonter 

kommer genom en analys att tillämpas på fenomenet Vit Makt för att därefter avgöra 

huruvida fenomenet kan klassificeras som religion eller inte. För att lyfta fram eventuella 

olikheter mellan de olika förståelsehorisonterna har vi valt att använda oss av Bourdieus 

praxisteori. Teorin kan ses som ytterligare en förståelsehorisont som enligt oss har de 

grundläggande egenskaper som krävs för att studera ett fenomen. Dessa kommer att förklaras 

närmare i teoriavsnittet. Teorin är också lämplig då Bourdieu teoretiserar kring 

forskningsmiljön. Vidare används teorin för att granska analysen av förståelsehorisonternas 

förhållande gentemot Vit Makt.  

 

1.4 Material 

Som forskningsöversikten kommer att visa är Heléne Lööw, f. 1961, den ledande 

auktoriteten inom forskningen på den svenska nazismen. Lööw är numera chef för Forum för 

levande historia som är en myndighet upprättad i syftet att främja demokrati, tolerans och 

mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. I val av material har det övervägts 

huruvida Lööws politiska position har färgat hennes arbete eller inte på något avgörande sätt, 

och vi anser inte att hennes politiska tendens ligger hennes studier till last. Lööw är även en 

aktiv samhällsdebattör och föreläsare i ämnet. 1990 kom hennes doktorsavhandling som 

                                                
4 Gilhus/Mikaelsson, 2003, 33-38.  
5 Gilhus/Mikaelsson, 2003, 32. 
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handlade om nationalsocialismen i Sverige och den lade grunden till hennes framtida 

forskning. Ytterligare två böcker i ämnet har publicerats av Lööw varav den ena använts som 

huvudkälla till Vit Maktavsnittet i denna uppsats. Utöver denna samling har Lööw även 

andra böcker och artiklar publicerade. Den bok i serien som utgör vår huvudkälla är 

Nazismen i Sverige 1980-1997, och då litteratur i ämnet är begränsat har mångfalden av 

källor uteblivit och olika källor kan inte ställas mot varandra. Även om begreppet Vit Makt 

innefattar internationella rörelser så har Lööw fokuserat på svenska rörelser. Detta sätter även 

en avgränsning i vårt arbete. En källa vi använt sparsamt är Lodenius och Wikströms Vit 

Makt och blågula drömmar, detta då boken är tendentiös så till vida att dess syfte är att 

bekämpa Vit Maktrörelsen.  

 

Nedan följer en presentation av de centrala gestalterna inom respektive förståelsehorisont. 

Forskarna har valts då deras religionsdefinitioner är karakteristiska för och erkända inom 

respektive horisont.  

   

Teologen Rudolf Otto, 1869-1937, var tysk professor i systematisk teologi. I boken Det 

Heliga, 1917, presenteras Ottos teori om religiös upplevelse och det heliga framställs som en 

egen kategori.  

 

Den rumänska religionshistorikern och religionsfenomenologen Mircea Eliade, 1907-1986, 

byggde vidare på Ottos resonemang kring det heliga. Till skillnad från Otto fokuserade 

Eliade mer på arkaiska samhällen, arbetade med större materialmängd och hade erfarenhet av 

flera religioner.6 Under tre år forskade han i indisk filosofi och asketisk praxis och 1957 blev 

han professor i religionshistoria vid University of Chicago. Efter akademiska studier 

sammanfattade han religionshistorian i fyra volymer, A History of Religious Ideas 1978-86. 

Eliades författarskap präglas av en helhetssyn som försöker komma åt religionens essens.7 

Das heilige und das Profane, 1957, är en av de böckerna som använts i denna uppsats samt 

Le mythe de l’éternel retour, 1969, där Eliade kommer fram till religionernas antihistoriska 

förhållning. 

 

Émile Durkheim, 1858-1917, fransk samhällsvetare samt professor i pedagogik och 

sociologi, mest känd som sociologins fader då han etablerade sociologi som akademiskt 

                                                
6 Geels/Wikström, 1995, 382.  
7 Edsman, 2005.  
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ämne. Durkheim skrev 1893 sin doktorsavhandling De la division du travail social, som än 

idag utgör en viktig del av modern sociologi. Avhandlingen lade grunden för framtida verk 

där ibland Les règles de la méthode sociologique, 1895, där Durkheim presenterar sin syn på 

sociologins ämnesområde, metoder och mål. I sin bok Le suicide 1897, lägger Durkheim 

fram sin teori om kopplingen mellan självmord och sociala strukturer. I föreliggande uppsats 

används Les formes élémentaires de la vie réligieuse, 1912, där han kopplar samman 

religionens uppkomst med sociologi.8   

 

Paul Ricœur, 1913-2005, har genom sin kritiska hermeneutik spelat en central roll i 

utvecklingen av den moderna formen av hermeneutik som religionsvetenskaplig teori.9 

Under 50-talet påbörjade Ricœur ett arbete som skulle behandla viljans filosofi, ett arbete 

som dock inte avslutades, men som förde Ricœur in i de hermeneutiska tankebanorna. Hans 

bakgrund i tyska och franska tanketraditioner övergick sedermera till en hermeneutisk 

texttolkning. Detta efter diskussioner med den franska strukturalismen som färgade 60-talets 

franska filosofiska klimat. Under denna tid manifesterade han sina teorier i De 

l’interprétation, 1965, och Le conflict des interprétations, 1969. 10 Ricœur har varit professor 

i Strasbourg, 1948-56, Paris, 1956-64, och i Chicago, 1965-92,11 där han arbetade som 

kollega till Mircea Eliade.12 

    

Pierre Bourdieu, 1930-2002, verkade både som socionom och kulturantropolog, och arbetade 

sedan 1982 som professor i sociologi vid Collége de France i Paris. På senare år var han även 

aktiv samhällsdebattör och publicerade så sent som 1996 sin omdiskuterade Sur la 

télévision.13 

 

1.5 Forskningsöversikt 

Den internationella forskningen kring nationalsocialistiska rörelser är huvudsakligen 

fokuserad på andra världskrigets Nazisttyskland samt studier som berör 1920-1940-talet. 

Forskningen beträffande efterkrigstidens nationalsocialistiska grupper, är inte stor vare sig på 

svenskt eller internationellt plan. Bland akademiska forskare i Sverige är historikern Helén 

                                                
8 Boglind, 2006. 
9 Gilhus/Mikaelsson, 2003, 38. 
10 Uggla, 2005. 
11 Uggla, 2005. 
12 Ricœur, 1995, 18. 
13 NE, Bourdieu, Pierre, 2005. 
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Lööw den erkända auktoriteten gällande svensk nazism. Utöver den akademiska kretsen finns 

det journalister som publicerat ett antal artiklar och böcker. 1997 publicerade Anna-Lena 

Lodenius och Per Wikström boken Nazist, rasist eller bara patriot?, 1998 gjordes 

omarbetning och utökning av boken med titeln Vit, makt och blågula drömmar. 

 

Det finns gott om litteratur och forskning kring ämnet religionsbegrepp, och det finns även 

en uppsjö av religionsdefinitioner som svarar på vad religionsvetenskapen ser som religion. 

Vad som är mer sällan förekommande i samlade verk är metateorietiska analyser av 

religionsdefinitioner. I Nya perspektiv på religion av Gilhus/Mikaelsson presenteras en 

översikt av religionsvetenskapen där man tar upp såväl religionshistoria och 

religionsvetenskapliga teorier. I boken belyses olika teorier och metoder ur 

socialantropologiska, etnologiska och religionssociologiska perspektiv. Däremot har det visat 

sig svårt att hitta litteratur som tar upp både frågan om vad som är religion samt vad som inte 

är religion. Vi har till denna uppsats valt att enbart använda oss av Nya perspektiv på religion 

då den är fullt tillräcklig för den undersökning vi ämnar göra. När det gäller de olika forskare 

som framhålls inom de olika horisonterna har vi i så stor utsträckning som möjligt valt att 

använda oss av primärkällorna.  

 

Det finns exempel på studier som sätter samman Vit Maktkulturen med religion. Exempel på 

detta är Mattias Gardell som i boken Controversial new religions, av Lewis & Petersen, 

publicerade ”White racist religions in the United States”, 2005. Gardell har även publicerat 

Rasrisk, 1998, som är värd att nämna i sammanhanget men eftersom vår avgränsning är 

svenska rörelser kommer inte dessa böcker att behandlas vidare.  

 

1.6  Disposition 

Dispositionen är upplagd så att metod och material skiljs åt där metoden presenteras först. 

Därefter presenteras det material och de teoretiker som utgör den centrala delen i uppsatsen. 

Vidare har bakgrunder till respektive kapitel lagts som inledning till kapitlen för att 

underlätta läsningen. I huvuddelen presenteras först Vit Maktkulturen, där vikten har lagts på 

centrala delar ur rörelsens kultur och kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. Därefter 

beskrivs de olika förståelsehorisonterna och respektive definitioner samt en förklaring till 

horisontens kännetecken. Teoriavsnittet om Bourdieu har lagts sist i huvuddelen för att 
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klargöra hur analysen kommer att byggas upp. Vidare analyseras de olika horisonternas 

förhållande till Vit Makt och resultatet av respektive analys presenteras efterhand. Analysen 

kritiseras sedan utifrån Bourdieus praxisteori. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där 

vi författare reflekterar över resultatet. 
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2 VIT MAKT 

Under 1970-1980-talet utvecklades nya rasideologiska rörelser i Europa och Sverige. Dessa 

rörelser hade sina rötter i mellankrigstidens nationalsocialistiska partier14, men var även 

påverkade av amerikanska rasistiska traditioner där begreppet White Power utvecklades.15 

Vit Maktrörelsen spreds till Sverige i mitten av 80-talet via britten Ian Stuart Donaldson som 

grundade rörelsen i Storbritannien. Han upptog begreppet Vit Makt från USA och från 

brittiska nazirörelser blev han inspirerad att börja sprida budskapet via musik och 

tidskrifter.16 Det visade sig att det fanns intresse i Sverige för Donaldsons skrift Blood & 

Honour och hans musik, vilket ledde till att han organiserade ett flertal turnéer i Sverige. 

Donaldson inspirerade svenska sympatisörer att producera egen propaganda genom att starta 

egna band och tidskrifter.17 Detta ledde till nya militanta rasideologiska rörelser som 

utvecklade nya förhållningssätt till omgivningen. Dessa förhållningssätt tog sig uttryck på så 

väl lokala, regionala, nationella och internationella plan.18 Det är omöjligt att göra en 

fullständig kartläggning över antalet organisationer och dess medlemmar då organisationerna 

hastigt uppstår, läggs ner, byter namn och inriktning.19 Tillskillnad från de traditionella 

nationalsocialistiska grupperna som hade en tydligare politisk inriktning spelade livsstil och 

gemenskap en större roll för de nya rörelserna. Dessa nya nationalsocialistiska och rasistiska 

grupperingar utvecklade en specifik gemensam undergroundkultur. I följande kapitel 

beskrivs Vit Maktkulturens mytologi, kamp, livsstil, symboler och högtider.  

 

2.1 Livsåskådning 

Nedan presenteras centrala delar ur Vit Maktkulturens världs- och livsåskådningar. Förutom 

gemenskaperna ges även utrymme åt förklaringen av deras syn på lojalitet och samhörighet 

då detta utgör en stor attraktionskraft, och är en central del i kulturen. ”Vår tro är en stark 

raslig tro, en folklig vilja, en livsstil, med andra ord en livsåskådning.”20 

                                                
14 Lööw, 1998, 9.  
15 Lodenius/Wikström, 1997, 54. 
16 Lodenius/Wikström, 1997, 136. 
17 Lodenius/Wikström, 1997, 138-144. 
18 Lööw, 1998, 10.  
19 Lodenius/Wikström, 1997, 182. 
20 Lööw, 1998, 143. 
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2.1.1 Mytologi och utopi 

Man kan inom Vit Maktkulturen finna två typer av förhållningssätt till omvärlden, där den 

ena rör vikingatidens mytologi och den andra hänvisar till naturlagarna. Det anses inom Vit 

Maktkulturen att den ariska rasen är hotad av kristendomens spridning då den ses som ”den 

judiska erövringen”21
. Delar av Vit Maktkulturen ser kristendomen som början till det 

judiska fördärvet. Därför representerar vikingatidens mytologi deras ursprung och mytologin 

fungerar som ett betydelsefullt inslag i föreställningen om en gyllene tidsålder. Det finns 

också en tanke om att den ariska rasen genom historien alltid varit i krig mot de ”onda 

raserna.”22 

   

Inom Vit Maktkulturen har man en uppfattning om att följa naturlagarna. Religion anses vara 

bristande då den är skapad av de dödliga, men religion som hänvisar till ett handlande efter 

naturens lagar är den rätta. ”Gud är naturen personifierad, övertygande perfekt genom 

lagarnas vittnesmål. Religion är det dödligas skapelse och därför förutbestämd till 

felbarhet.”23
 Genom att följa naturlagarna kommer det rätta folket och den rätta kulturen att 

överleva och härska. Slutligen finns en lista på vilka företeelser som bör förkastas då de är 

skadliga för nationen t.ex. religion som inte bygger på naturlagar, homosexualitet, omoral, 

droger och alkoholmissbruk, materialism, abort, främlingar i landet, vilka alla ses leda till 

förstörelse av den ursprungliga rasen.24  

   

Man har inom Vit Maktkulturen en vision om en slutstrid, där tanken är att alla vita arier ska 

förenas och att skapa ett drömsamhälle. Detta samhälle beskrivs som en värld i fullständig 

harmoni där det enbart finns vita som lever nära naturen och nära sitt ursprung.25  

 

2.1.2 Det heliga kriget och dess förutsättningar 

Det heliga kriget och den kamp det förutsätter är en gemensam nämnare som binder samman 

kulturen. Inom Vit Maktkulturen har det länge funnits en konflikt om huruvida våld är ett 

nödvändigt inslag i kampen.26 En förutsättning för kampen är att identifiera sina fiender och 

                                                
21 Lööw, 1998, 417. 
22 Lööw, 1998, 418-419.  
23 Storm 14, u.å. 
24 Storm 14, u.å.  
25 Lööw, 1998, 265-266. 
26 Lööw, 1998, 164. 
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att bekämpa dem. Man talar inom Vit Maktkulturen om ZOG
27 vilket är ett begrepp som 

fyller den funktionen. ZOG består inte enbart av icke-ariska utan förklaras även som 

samhället i stort. Där inkluderas rättsväsende, polismyndighet, skolväsende, byråkrati, dvs. 

allt och alla som anses vara rasförädare.28 Vit Maktrörelsen anser sig vara i ständigt krig. 

Detta leder till misstänksamhet vilket gör det svårt för nya medlemmar att vinna inträde. En 

förutsättning för deltagande är att man är aktiv i kampen.29 Kampen förs både individuellt 

och kollektivt och lojalitet är av stor betydelse. Genom att delta i olika aktioner som 

demonstrationer, interna möten och rituella högtider vinner man status och respekt.30 Det 

finns utarbetade antagningsregler där en aspirant måste visa sin övertygelse och sitt 

engagemang.31 Det är även viktigt för aktivisten att identifiera sig med rörelsens ideologi och 

kamp, som alltid ska leda till rasens bästa.  

   

Utöver en gemensam världssyn och syn på kampen är lojalitet, samhörighet, föreställning om 

utvaldhet och exklusivitet väsentliga inslag. Lojalitetsbanden till gruppen förutsätts gå före 

alla andra lojaliteter och lojaliteten kan i vissa fall sträcka sig så långt att gruppen ersätter den 

biologiska familjen.32  

 

2.1.3 Normer 

Inom Vit Maktkulturen finns det både uttalade och outtalade regler som styr såväl gruppen 

som individen. Då det är grundläggande att upprätthålla strävan efter renhet är det viktigt för 

aktivisten att stå för sina åsikter. För att kunna upprätthålla ett ideal finns det 

uppförandenormer som man utgår från att alla ska följa för att visa en enad front. Normerna 

styr såväl alkoholvanor, inköpsvanor som livsstil i stort.33 Utöver uppförandenormer finns 

det även utarbetade handlingsstrategier som förklarar hur kampen ska föras. Dessa 

handlingsstrategier tillhandahålls genom olika medier som tidskrifter och musik. Budskapet 

som framhålls ska ses som goda råd för att ge personliga egenskaper som är eftertraktade, 

exempel på sådan kan vara snabbhet, vakenhet, stridslystnad, beslutsamhet och förmåga att 

motstå stress och påfrestningar. Då det heliga kriget ses som ett raskrig är även familjen 

                                                
27 ZOG – zionist ockupational government, Lööw, 1993, 14. 
28 Lööw, 1998, 298-301. 
29 Lööw, 1998, 141-143. 
30 Lööw, 1998, 158. 
31 Lööw, 1998, 152. 
32 Lööw, 1998, 158-159. 
33 Lööw, 1998, 147-150. 
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viktig. Man uppmuntrar till att föda fler ariska barn och ser abort som förräderi mot den egna 

rasen.34 Även diskurs och språkbruk har denna funktion, och präglas av begrepp som 

instinktiva vita, den ariska rasen, vargar, vita krigare, eller exempelvis den sionistiska 

ockupationsmakten. Som exempel syftar uttrycket vita krigare till KKK-aktivister lika 

mycket som till SS-män från nazityskland.35 En annan förenande funktion är att man även 

firar egna högtider som visar på att Vit Maktkulturen är en mångfasetterad rörelse.36
 

 

2.2 Propaganda 

Som sitt främsta redskap använder man sig inom Vit Maktkulturen av olika former av 

propaganda. Detta har tagit sig uttryck i form av klistermärken, tidskrifter, muntliga 

agitationer och på senare tid har Internet gett nya möjligheter att sprida budskapet. Det mest 

centrala mediet är musik som inte bara förmedlar toner, utan också upplevelser samt utgör en 

attraktionskraft för ungdomar.37 

 

2.2.1 Musik 

Kulturens fokus på musik har många anledningar. Man vill skapa en motpol till den 

musikkultur som representerar och finns i resten av samhället. Syftet är även att genom 

musiken ge ungdomar en värdig självkänsla, en självkänsla förankrad i deras ariska ursprung. 

Musiken förmedlar känslor, uttrycker budskap och skapar samhörighet. Att känslorna spelar 

en central roll är tydligt och beskrivs i tidskriften Nordland så här: 

 

Vi är sprängfyllda av explosiva känslor. Det handlar inte bara om ››hat‹‹ eller ››kärlek‹‹ det handlar om 

övertygelse, det handlar om smärta, vrede och hela den dynamiska vidden av mänskliga känslor som man 

kan genomlida.38 

 

Musiken fungerar som rekryteringsmedel och därtill även som inkomstkälla. Musiken som 

propagandavapen kommunicerar handlingsstrategier och den identifierar fienden. Den ger på 

ett slagkraftigt sätt uttryck för hela kulturen, dess kamp och visioner. Musiken förmedlar den 

av samhället förbjudna kunskapen och sanningen om judekonspirationen. Vit Maktmusiken 

                                                
34 Lööw, 1998, 167. 
35 Lööw, 1998, 420. 
36 Lööw, 1998, 385. 
37 Lööw, 1998, 73-77. 
38 Nordland, 1996, nr 5, 4, sekundärkälla Lööw, 1998, 195. 
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skapar inte några påtagliga resultat utan fungerar som ett lockande intresse.39 Dess 

huvudsakliga budskap är att ”den vita rasen måste resa sig och slå tillbaka” mot alla fiender. 

Till musiken skapas även bilder som förmedlar det slutgiltiga raskriget där de vita ställs mot 

de underlägsna. I musiken återfinns även inslag av det drömsamhälle som eftersträvas.40  

 

2.2.2 Skrifter & tidskrifter 

Streetfight, Blod & Ära, Storm och Vit rebell är bara några i en lång rad svenska tidningar 

som är knutna till Vit Maktvärlden. Det är kring dessa tidningar som den rasideologiska 

undergroundkulturen formades. Streetfight startade 1986 med ett nationalsocialistiskt 

budskap vars syfte var att bilda en enad nationalsocialistisk skinheadsrörelse. Tidningen var 

framförallt en musiktidning, men det förekom även försäljning av t.ex. märken, tröjor och 

propagandatexter. Streetfight ansågs också vara inledningen till något nytt, nämligen en 

tidning producerad av ungdomar för ungdomar. 1989 startades Vit rebell som också 

huvudsakligen var musiktidning. Till skillnad från Streetfight ville Vit rebell propagera för en 

fastare politisk organisering som ledde till förhoppningar om en rasideologisk 

undergroundrörelse.41 1990 utgavs tidskriften Storm vars syfte var att samla rasmedvetna vita 

och skapa en gemensam raslig front. Storms syfte var inte att skapa en samlad organisation 

utan att vara inspirationskälla för idéer samt ideologispridare. I tidningen uppmanades 

aktivister att starta egna skrifter och bilda egna grupperingar. I grund och botten ville Storm 

bygga upp en ny samhällsstruktur baserad på rasideologiska grunder.42 Storm ersattes av 

Blod & Ära som i sin tur kom att ersättas av tidningen Nordland som blev en blandning av 

både Storm och Blod & Ära. Nordland är både en musiktidning och en ideologisk tidskrift.43 

 

Det finns även skrifter vars syfte är att förtydliga den livsstil som ett liv i harmoni med 

naturlagarna kräver. En av dessa skrifter heter De 88 föreskrifterna och är publicerad av den 

amerikanske nazisten David Lane. Talet 88 står för HH som är förkortning för Heil Hitler.  

 

                                                
39 Lööw, 1998, 173-178.  
40 Lööw, 1998, 195.  
41 Lööv, 1998, 70-71.  
42 Lööv, 1998, 79-80.  
43 Lööv, 1998, 90.  
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Jag kan inte be som det kristna prästerskapet förespråkar. […] Men under månen och stjärnorna, från 

djupet av min själ, frågade jag vilka krafter som kan finnas som jag kan använda för att rädda vår sort. 

Det var där idéerna om De 88 föreskrifterna [och De 14 orden] kom till mig.44  

 

Kärnpunkten i De 88 föreskrifterna är föreställningen om naturlagarna. Gud eller gudar är 

resultat av naturlagarnas krafter och det viktigaste för människorna är att leva i gemenskap 

med naturen och lyda dess lagar. Materialismen anses leda människor till fördärv och social 

status uppnås genom trogen tjänst för familj, ras och nation. I dessa föreskrifter beskrivs även 

hur en ledare för nationen bör vara. Ledare ska vara tjänare och beskyddare och bör inte ha 

intresse för materiella ting.  

 

2.3 Symbolbruk och högtider  

Ritualer, symboler och högtider är viktiga inslag i Vit Maktkulturen. Symboler av olika slag 

har en närmast magisk betydelse och är oftast förankrade i rörelsens historia. De ger alla 

uttryck för Vit Maktkulturen och fungerar som viktiga och centrala element för att skapa 

sammanhållning. 

 

2.3.1 Symboler 

Vit Maktnäven är symbol för den internationella skinheadsrörelsen och symboliserar den 

ariska motsvarigheten till Black Powernäven.45 Tecknet är också symbol för Vit 

Maktrörelsens och Vit Maktmusikens rasliga kamp.46 Den vita rasens sundhet och friskhet 

uttrycks genom att symboler tecknas i svart mot en vit bakgrund. Rött representerar 

socialismen och den revolutionära kampen.47 Symbolerna är ofta förankrade i mytologi och 

historia och de tar sig ofta andra betydelser än för det övriga samhället. Exempel på vad 

symbolerna kan ha för betydelse är svärdet som symboliserar militant kamp, ett vitt fält i 

symbolen symboliserar vit raslig renhet, ett W representerar den vita rasen, och en krona 

symboliserar den vita rasens plats i skapelsen. Symbolerna kan ha olika betydelse för olika 

grupperingar och är föränderliga.   

   

                                                
44 Storm 14, u.å. 
45 Bruchfeld, 1997, 65.  
46 Lodenius/Wikström, 1997, 222.  
47 Lodenius/Wikström, 1997, 213-214.  
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Som en del av den symboliska kulturen används olika bokstavs- och sifferkoder. Sifferkod 

kan exempelvis användas för att uttrycka formulerade slagord, där varje siffra representerar 

en bokstav i alfabetet, siffran ett står för bokstav A, siffra två för bokstav B osv. Det finns 

också vissa undantag t.ex. representerar siffra 14 nazisten David Lanes 14 ord och åsyftar Vit 

Maktrörelsens uppgift:48 ”Vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för våra vita 

barn.”49David Lane har också författat De 88 föreskrifterna vilket också är en sifferkod: ”H 

är den 8de bokstaven i alfabetet, 88 blir då HH vilket är en förkortning av Heil Hitler”.50 

 

2.3.2 Personliga uttrycksmedel 

Aktivister inom Vit Maktvärlden har inte speciella uniformer men har likartad klädsel vid 

möten och demonstrationer. Klädseln som brukas vid sådana tillfällen är alltigenom svart: 

svarta kängor, byxor, bombarjacka eller munkjacka med huva, svart halsduk och vid vissa 

tillfällen rånarhuva. Jackan och mössan är oftast utrustad med tyg- och metallmärken med 

rasistiska symboler.51 De använder även t-shirts med olika slagord och symboler. Det har 

också blivit populärt med smycken som anspelar på vikingamytologiska motiv som 

exempelvis Tors hammare. Man kan inte utgå från klädseln för att känna igen en nazist då 

rakade huvuden, kängor och bombarjackor även används av andra grupperingar och 

individer.  

   

Många aktivister inom Vit Maktvärlden bär rituella tatueringar. Tatueringar är symboler för 

värdegemenskap, men framförallt är de tecken på individens allvarliga inställning till sitt 

inträdde i Vit Maktvärlden. Tatueringen står för status, värde och individens övertygelse, och 

visas flitigt på olika möten och spelningar där medlemmarna dansar med bar överkropp. 

Tatueringens funktion är en markering till omgivningen och talar om individens tillhörighet 

samtidigt som den vänder sig till likasinnade. Det finns två typer av tatueringar varav den ena 

är nationalsocialistiska motiv och den andra är fornnordiska motiv. Vanliga tatueringar är 

hakkorset, solkors, ss-blixtar, skinheads med svärd i händerna eller liknande.52  

 

                                                
48 Lodenius/Wikström, 1997, 212-213.   
49 Storm 14, u.å. 
50 Storm 14, u.å. 
51 Lodenius/Wikström, 1997, 213-214.  
52 Lööw, 1998, 423-424. 
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2.3.3 Högtider och martyrer  

Det är vanligt förekommande att man inom Vit Maktkulturen helgar sina martyrer. 

Martyrerna kan både vara fängslade aktivister och avlidna. De har figurerat som positiva 

förebilder om hur en hjälte och därmed den idealiska ariern ska bedriva kampen och 

omnämns i kulturens språkbruk och sånger. Man har en särskild dag då man hedrar samtliga 

martyrer där man exempelvis marscherar med flaggor och plakat, samt håller en tyst minut. 

Dagen infaller den åttonde december till minne av en incident där en amerikansk Vit Makt 

ledare omkom.  En annan åminnelsedag som hålls i martyrernas ära infaller den tjugotredje 

februari, i åminnelse av den tyske nationalsocialisten Horst Wessels. Dessa dagar firas inte 

varje år utan är sporadiskt förekommande. Vidare ses Adolf Hitler ses av många i Vit 

Maktkulturen som en andlig ledare och därför också som en självklar martyr. Dagen man 

högtidlighåller är Hitlers födelsedag, och detta har blivit en viktig rituell högtid.53 Hitler som 

grundare anses vara den största martyren och kan i vissa fall utgöra början av tideräkningen. 

Högtiderna tar sig även utrymme i tidskrifter och i samband med konserter.54 

 

2.4 Sammanfattning  

Man kan utläsa att tanken om ett heligt krig och den kamp som ständigt pågår är den mest 

centrala aspekten inom Vit Maktkulturen då den inte hade existerat utan denna kamp. En 

viktig förutsättning för denna kamp är lojaliteten och gemenskapen, som upprätthålls främst 

genom propaganda och olika normer, men även genom ett specifikt symbolbruk samt olika 

högtidshållanden. De olika normerna styr såväl individens som gruppens handlingar och 

livsstil, och man kan se att dess syfte är att skapa en sammanhållning och en enad front. Man 

kan även utläsa att det finns en mytologi finns som förankrar nutiden med ursprunget samt en 

tanke om en framtid i harmoni. Martyrkulten binder samman historien med nutiden vilket ges 

uttryck för i olika traditioner.  

 

 

 

 

                                                
53 Lööw, 1998, 427-429. 
54 Lööw, 1998, 434. 
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3 FÖRSTÅELSEHORISONTER 

Religionens mystik, kraft och människans naturliga nyfikenhet har motiverat ett otaligt antal 

forskare till religionsstudier. Studiernas karaktär har förändrats i samband med 

sekulariseringen. Under medeltiden bedrevs många studier ur ett teologiskt perspektiv där 

teologin var den enda religionsvetenskapen. Från och med renässansen började de teologiska 

studierna ändra karaktär då det humanistiska perspektivet tog plats och förvandlade teologi 

och religion till vetenskapliga objekt.55       

  

Religionsvetenskapen har som utgångspunkt att undersöka religion utifrån vetenskapliga 

metoder i dess skilda aspekter och gestaltningar.56 Genom religionsgranskningar ska 

forskaren utveckla historiska och systematiska kunskaper om religion.57 En uppgift inom 

religionsvetenskapen är att avgöra vad religion är och dess innehåll, därför är det viktigt att 

forskaren framställer eller framhåller en religionsdefinition. Religionsdefinitioner har genom 

tiderna producerats i mängder och har som uppgift att urskilja och avgränsa det område som 

ska studeras. ”Definitionen snävar in ett fält som man vill studera.”58 Definitionernas innehåll 

påverkas av forskarens bakgrund, studieperspektiv och fokusering i det religiösa innehållet.  

Detta kommer att förklaras genom de tre förståelsehorisonterna som följer.   

 

3.1 Essensialistisk förståelsehorisont  

Inom den essensialistiska förståelsehorisonten vill man ta reda på vad religion är. Religionen 

har enligt denna horisont, specifika karaktäristiska egenskaper som enbart existerar inom 

religionen. Därför ska religionen studeras inom dess ramar som ett eget fenomen och inte 

reduceras till något annat. Forskare inom denna förståelsehorisont försöker hitta essensen 

inom religionen, som exempelvis gudsföreställningar, gudsdyrkan eller en helig 

verklighetsdimension. Religion förknippas med något som överskrider både den mänskliga 

och vetenskapliga världen. Utgångspunkten och det karaktäristiska för denna 

förståelsehorisont är nära förknippat med den teologiska uppfattningen som också upphöjer 

heligheten och framhäver den som en transcendent kategori.59  

   

                                                
55 Gilhus/Mikaelsson, 2003, 19-20. 
56 Jeffner, 2005. 
57 Gilhus/Mikaelsson, 2003, 17. 
58 Geels/Wikström, 1999, 13.  
59 Gilhus/Mikaelsson, 2003, 33.  
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Nedan presenteras tre forskare som på ett tydligt sätt exemplifierar och är karakteristiska för 

förståelsehorisonten. Vidare förknippar de religionen på ett tydligt sätt med just de 

karaktäristiska egenskaper som finns inom denna horisont. Dessutom har de olika bakgrunder 

och har studerat olika områden.   

 

3.1.1  Geo Widengren 

Geo Widengren framhäver i sin bok Religionens Värld att religionen utgör en högre makt 

som kontrollerar individens öde vilket kallas ödesbestämmare. Denna definition utgör 

religionens kärna och förklarar den typen av gudstro som, enligt Widengren, alla religioner 

har.60 Gudstro eller en höggudstro förekommer hos alla folk, men har olika karaktärer i olika 

religioner. En höggud har i ett otal religioner himmelsk karaktär
61 och har ursprungligen setts 

som en ödesmakt.62 En höggud kan framträda som himmelshärskande, himmelen själv, 

fruktbarhetsgud eller ödesbestämmande.63 

 

Det kan även förekomma olika gudsbilder inom en och samma religion, t.ex. är den sufiska 

gudsbilden annorlunda än den traditionella islamiska.64 Vidare anser Widengren att religion 

och magi alltid har existerat sida vid sida men fungerar som motsatta reaktioner. Genom 

religionen är människan beroende av ödesbestämmande makter och genom magi kan hon 

kontrollera dessa makter eller till och med vara en del av dem. Alltså existerar det inom den 

magiska tron övernaturliga krafter.65 

 

Religion är icke något, som kan förklaras utvecklingshistoriskt, utan är ett givet faktum, 

vilande på en bestämd inställning till tillvaron såsom beroende av en annan makt, härskande 

över människans öde. Primärt sett är det icke tron på företeelser fyllda med makter eller 

dyrkan av andar, utan gudstro, som är utmärkande för religionen, såsom ovan betonas.66 

 

                                                
60 Widengren, 1971, 8.  
61 Widengren, 1971, 24.  
62 Widengren, 1971, 72.  
63 Widengren, 1971, 24-29.  
64 Widengren, 1971, 23.  
65 Widengren, 1971, 9-10.  
66 Widengren, 1971, 12.  
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3.1.2 Rudolf Otto 

Rudolf Otto fokuserade på en helig verklighetsdimension. Upplevelsen av heligheten är 

något som endast finns inom religionen och kan inte reduceras till något annat. Enligt Otto är 

heligheten något speciellt, och har inte någon motsvarighet inom något annat område. 

Upplevelsen av det heliga kallade Otto för numinös, eftersom den är både tilldragande och 

skrämmande. ”Den kan så övergå i en kontinuerlig flytande själsstämning som varar länge 

och efterdallrande, tills den slutligen tonar bort och åter låter själen hamna i det profana.”67  

 

Känslan av tomhet som den vidsträckta öknen, den gränslösa kan också skapa en anklang av 

det heliga. Vidare skiljer Otto på det heliga och den sublima känslan. Den sistnämnda är en 

känsla som människan kan erfara via musik eller andra konstnärliga verk, medan heligheten 

är mer kraftladdad känsla med både oro och lycka.68 

 

3.1.3 Mircea Eliade 

Eliade bygger vidare på Ottos resonemang kring det heliga. Även Eliade anser att religionen 

är ett eget fenomen och därför inte bör reduceras till något annat, utan studeras på dess egen 

nivå. Religionen ska inte förklaras i några andra termer utan betraktas från ett 

inifrånperspektiv med fokus på dess kärna.69 För att kunna studera religion på dess egen nivå 

och för att nå dess egen självförståelse skapade Eliade egna begrepp. Religionens historia 

består av ett antal hierofanier, vilket innebär manifestationer av det heliga såsom riter, myter 

eller gud.70 Eliade definierar det heliga som motsatsen till det profana. Det heliga är något 

helt annorlunda medan det profana är det naturliga.71 Vidare menar Eliade att mytiska 

prototyper upprepas för att människorna ursprungligen har heligförklarat dem.72 Det är 

genom myterna som den religiösa verkligheten får sitt uttryck, menar Eliade. Myterna 

redogör för en helig historia dvs. vad gudar och heroer gjorde i den ursprungliga tiden. När 

en myt reciteras skapas den absoluta sanningen och den troende är övertygad om dess 

                                                
67 Otto, 1924, 18, sekundärkälla Geels/Wikström, 1999, 363. 
68 Otto, 1924, 25, sekundärkälla Geels/Wikström, 1999, 363-364.   
69 Eliade, [1958], 1996, xvii.   
70 Eliade, [1958],1996, 8-10. 
71 Eliade, [1957], 1968, 8-9.  
72 Eliade, [1969], 2002, 13.  
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övernaturlighet, helighet och dess grund i själva begynnelsen73 ”Det hon gör har redan gjorts. 

Hennes liv är en oavbruten upprepning av handlingar påbörjade av varandra.”74 

 

Den heliga kalendern med dess högtider och riter gör det möjligt att återuppta den 

ursprungliga tiden.75 Med detta upptäcker Eliade religionens ”revolt mot den konkreta, 

historiska tiden, deras längtan efter ett periodisk återvändande till ursprungens mytiska tid, 

till Den Stora Tiden.”76 Längtan efter återvändandet finner man inte enbart i arkaiska 

samhällen utan även i exempelvis judendomen. Genom messianismen strävar judarna mot 

framtiden och efter Messias som ska återföda den ursprungliga renheten samt gyllene 

guldålder.77  Därmed finner man den religiösa traditionens essens, nämligen en motvilja till 

den konkreta och historiska tiden samt viljan för ett tidsavbrott och återgången till den heliga 

tiden. Handlingarna som utförs, exempelvis riter, är heliga och de troende bygger sina liv 

kring dem.78  

 

3.1.4 Sammanfattning  

Widengren, Otto och Eliade studerar religionen inom dess egna ramar och försöker hitta 

essensen i religionen. De utgår från substantiella definitioner vilket innebär att fokus ligger 

på vad religion är. Detta är också typiskt för den essensialistiska förståelsehorisonten som 

Widengren, Otto och Eliade framhäver. De försöker inte hitta andra förklaringar eller 

sammanhang till religion. Widengrens utgångspunkt för religionen är gudstro eller 

föreställningar om den högste guden samt människans beroende av en annan makt. Det är 

just de egenskaper som utgör essensen i religionen enligt Widengren. Enligt Otto och Eliade 

är heligheten den absoluta kärnan i religionen. Upplevelsen av den religiösa heligheten 

existerar enbart inom religionens ramar. Alltså tillhör både heligheten och gudstron den 

transcendenta kategorin och överstiger det normala. Just de egenskaperna är också 

karaktäristiska kännetecken för den essensialistiska förståelsehorisonten. På detta vis kan 

man se att horisonten är bred och inkluderar många olikartade perspektiv. Essentialismen 

representeras av så väl teologiska som fenomenologiska tänkare. 

                                                
73 Eliade, [1957], 1968, 64-65.  
74 Eliade, [1969], 2002, 13.  
75 Eliade, [1957], 1968, 72.  
76 Eliade, [1969], 2002, 7.  
77 Eliade, [1969], 2002, 106. 
78 Geels/Wikström, 1999, 382. 
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3.2 Reduktionistisk förståelsehorisont 

Reduktionism i detta sammanhang innebär att man reducerar ett religiöst fenomen genom att 

hänvisa till andra överordnade områden. Fenomenen förklaras utifrån andra perspektiv i t.ex. 

sociologisk, psykologisk eller sociobiologisk kontext. 79 Den reduktionistiska horisonten, 

framför allt inom psykologin, försöker nå kunskap om de grundläggande villkoren bakom 

människans upplevelser genom att t.ex. studera hennes psykiska processer och interaktionen 

med den omgivande kulturen. Reduktionister studerar religiösa fenomen i beskrivande syfte 

utan att försöka förklara värdet och sanning i människans religiösa erfarenheter.80   

 

Reduktionistiska studier kan delas in i metodiska och ontologiska studier. I metodiska studier 

försöker forskaren reducera hela den komplexa realiteten till specifika drag som sedan 

studeras närmare. Inom de ontologiska studierna kan forskaren låta sitt eget perspektiv bilda 

en fullkomlig explikation av hela existensen, genom att omvandla sina teorier från redskap 

till en del av förklaringen. Således blir vetenskapen mer än bara en metod som skapar 

förståelse, det blir en livsåskådning. 

   

Psykologiska studiers uppgift är att förklara och förstå individens upplevelser ur sitt eget 

perspektiv utan att beröra den religiösa sanningen och etiska frågor.81 Trots en gemensam 

kärna kan det vara invecklat att studera religion utifrån hela horisonten då fokus ligger i olika 

delar av det religiösa innehållet beroende på perspektivet. Därför kommer analysen inom den 

reduktionistiska förståelsehorisonten fokuseras på Durkheims religionsdefinition. För att 

skapa bättre förståelse och tydliggöra den reduktionistiska horisonten kommer även 

psykologen Freud och socialekonomerna Marx och Engels religionsteorier att beskrivas.      

   

3.2.1 Sigmund Freud 

Med hjälp av sin religionsteori och psykoanalys reducerade Freud religionen till 

psykologiska termer genom att förklara det som kollektiv neuros.82 Enligt Freud existerar 

incestdrifter hos barn och pojkar har en omedveten rivalitet om modern och en dödsönskan 

gentemot fadern, något som Freud kallade för oidipuskomplexet. Dödsönskan skapar ångest 

                                                
79 Gilhus/Mikaelsson, 2003, 35.  
80 Geels/Wikström, 1999, 18. 
81 Geels/Wikström, 1999, 18-19. 
82  För vidare läsning Freud, [1944], 1995, eller Gilhus/Mikaelsson, 2003, 36.  
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och skuld.83 Enligt Freud utgör oidipuskomplexet rötterna till religion då människan 

omedvetet skapade ett religiöst såväl som socialt system för att undvika incestproblematiken. 

Ceremonier och ritualer fungerar som en skuldbefriande handling något som Freud 

förknippade med neurotikernas tvångshandlingar. 84     

3.2.2 Karl Marx 

Studierna med sociologisk inriktning fokuserar på funktionen i religion i relation till 

samhället.85 Ett par av de stora sociologerna var Karl Marx, 1818-1883, och Friedrich 

Engels, 1820-1893, som reducerade religionen till rättfärdigande av positioner i samhället 

vilket bidrog till orättvisor vid materiell fördelning.86  

   

Marx antyder att religion inte leder till lycka utan skapar en illusion av lycka. Religionen som 

illusion spelar en dualistisk roll, den skapar en illusion av lycka som accepteras av den 

troende som samtidigt accepterar världsförhållanden man lever i. Den kan också spela en 

ideologisk roll genom att skapa en falsk medvetenhet. Religion är en del av en superstruktur 

som reflekterar samhällets ekonomiska strukturer. Rollen förstärks då religion som ideologi 

kontrolleras av de regerande klasserna och används för att regera. Marx ser religion som en 

form av protest mot interrelaterade fenomen av alienation och exploatering.87   

  

Religious suffering is at one and the same time the expression of real suffering and a protest 

against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless 

world, and the soul of a soulless situation. It is the opium of the people.88 

 

3.2.3 Émile Durkheim 

Durkheim förklarar religion som en produkt av samhället där fenomen som myter och riter 

fungerar som uttryck av samhällets normer och sammanhållning. Denna teori presenterar han 

i sitt verk The elementary forms of religious life, 1912, som blev resultatet av studier och 

interpretationer av källmaterial av bl.a. de infödda australiernas religion.89  Durkheim gör en 

uppdelning av alla religiösa fenomen, vilka delas upp i två grundläggande kategorier; 

                                                
83 Geels/Wikström, 1999, 110. 
84 Freud,[1944], 1995, 115-166. 
85 Kunin, 2003, 4. 
86 Gilhus/Mikaelsson, 2003, 35.  
87 Kunin, 2003, 8.  
88 Marx [1844], 2002, 171, sekundärkälla Kunin, 2003, 7.  
89 Warburg, 1999, 122.   
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trosuppfattningar och riter. Trosuppfattningar består av föreställningar och representationer, 

medan riterna består av handlingar. 

  

Gemensamt för alla religiösa trosuppfattningar är att de förutsätter en indelning av alla reella 

och ideella ting i två grupper: profana och heliga. Det religiösa tänkandet karaktäriseras av 

fördelningen av världen i två områden. En som omfattar allt som är heligt, och en som 

omfattar allt som är profant. Heliga ting är inte preciserade utan kan röra sig om ett oändligt 

antal skiftande saker, från stenar till hus.90 Det enda som skiljer dem från profana ting är 

deras heterogenitet. Denna heterogenitet är absolut. De heliga och de profana tingen tillhör 

två absoluta världar utan någonting gemensamt, övergångar från en värld till en annan 

existerar inte utan en konkret metamorfos.  På så sätt kan ett väsen övergå från det ena 

området till det andra.  Ett sådant exempel är invigningsriter. Invigningen är en lång serie av 

riter som introducerar den unga människan i det religiösa livet. Hon lämnar för första gången 

den profana världen där hon har tillbringat barndomen och träder in i de heliga tingens cirkel.  

Denna övergång uppfattas som om människan dör och föds på nytt, ceremonier och riter 

utförs för att ta farväl av det gamla livet och för att välkomna det nya.  

  

Stridigheterna mellan det profana och det heliga framhålls genom att skydda det heliga via ett 

förbud som riktar sig mot det profana. Allt det profana omfattar såväl människor som ting 

och kan inte ha en relation med det heliga, med undantag för religiösa föreställningar och 

ritualer. När ett antal heliga ting är förenade med varandra så att de bildar en helhet utan att 

ingå i någon annan och mer omfattande enhet, kan de utgöra en religion. 91 Ett ytterligare 

krav är att skilja religion från magi. Detta sker genom trosuppfattningar och riter: de specifikt 

religiösa trosuppfattningarna förenar en viss grupp som bekänner sig till dem och utför riter 

som sammanbinder dem. Individerna känner tillhörighet genom det faktum att de har en 

gemensam tro, och sådana grupper av individer utgör det som man kan kalla för en kyrka.92 

På så sätt kommer Durkheim till följande definition: 

 

A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, 

things set appart and forbidden- beliefs and practices which into one single moral 

community called a Church, all those who adhere to them.93  

                                                
90 Durkheim, [1912] 1995, 33-35. 
91 Durkheim, [1912], 1995, 36-38. 
92 Durkheim, [1912], 1995, 40-44. 
93 Durkheim, [1912], 1995, 44. 
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3.2.4 Sammanfattning  

Man kan utläsa i Durkheims teori att firandet av samhället uttrycks genom att gå samman och 

bestämma vad som är helig samt vad som är profant och riterna kan ses som ett uttryck för 

detta. Det gemensamma för den reduktionistiska förståelsehorisonten är att religiösa fenomen 

förklaras av forskaren genom andra överordnade områden, då religionen inte uppfattas som 

ett självständigt fenomen. Oftast är dessa områden psykologiskt eller sociologiskt inriktade. 

De psykologiska studierna utgår från människans upplevelser och handlingar medan de 

sociologiska mer undersöker funktionen i religionen i relation till samhället. 

  

3.3 Hermeneutisk förståelsehorisont 

Inom en hermeneutisk förståelsehorisont finner man så väl religionspsykologiska som 

litteraturvetenskapliga inriktningar. Detta beror på att hermeneutik som metod eller som teori 

inte exkluderar dessa inriktningar, teorin kan tillämpas även på andra områden.         

 

Hermeneutikens första användningsområde var under 1600-talet som en bibelstudiemetod, 

men under modern tid har den gått från att användas utifrån en psykologisk grund till att 

numera främst användas utifrån kulturvetenskapliga perspektiv.94 Personer som bör nämnas i 

samband med utvecklingen av den hermeneutiska horisonten är den tyske filosofen Wilhelm 

Dilthey, 1833-1911, och fenomenologen Edmund Husserl, 1859-1938.95 Husserl lade 

grunden till en fokusering på det kommunikativa hos ett fenomen.96 Intresset fann han ligga i 

att undersöka vad det var som förmedlades och på vilket sätt.  

 

3.3.1 Hermeneutik som metod 

Personen som utvecklade hermeneutiken som metod är Friedrich Schleiermacher, 1768-

1834.97 Schleiermacher ville utveckla den hermeneutiska bibeltolkningen till en mer 

allmängiltig metod och han hade en ambition om att förstå ett konstverk bättre än 

upphovsmannen själv.98 Ett hermeneutiskt närmande handlar om att tolka och man anser att 

individens samt gruppens handlingar bär på värdefull information i sig. När man använder 

sig av den upplevande människan som forskningsföremål, ser man henne som ett agerande 

                                                
94 Gilhus/ Mikaelsson, 2003, 88. 
95 Gilhus/ Mikaelsson, 2003, 37. 
96 Gilhus/ Mikaelsson, 2003, 74. 
97 Kieffer, 2005. 
98 Hägglund/Nordin, 2006. 
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subjekt istället för ett objekt.99 Det en individ producerar i form av språk och handlingar, det 

är det som ska ses som objekt. Man finner människans upplevelser underkastade människans 

handlingar därför att man anser att det är i handlingarna (som tecken, språk och litteratur) 

man finner intressant och värdefull information om människans religiositet. I ett 

religionsvetenskapligt sammanhang tar man vara på datan som människan producerar när 

den talar, skriver och handlar för att sedan kunna använda detta till olika analyser. 

  

Man ställer inte frågan varför eller hur, utan istället vill man veta vad som finns och vad det 

vill förmedla, för att kunna tolka och återskapa en aktuell betydelse. Man syftar inte till att ge 

orsaksförklaringar, och man utgår inte nödvändigtvis från att en religion har en essens100, 

utan en hermeneutisk forskares uppgift är att lägga fram en tolkning eller en förståelse för 

informationen som samlats in.101 Hermeneutiken kompletterar en positivistisk metod genom 

att tillägga förståelse och empati och man anser att en viss förförståelse är väsentlig.102  

 

3.3.2 Sinding Jensen 

En bra representant för utvecklingen från ett psykologiserande till ett mer kulturvetenskapligt 

synsätt inom hermeneutiken är Sinding Jensen, f.1951. I likhet med Ricœur ser han att den 

värdefulla informationen om religiösa fenomen ligger i kommunikationen och att religiösa 

fenomen uttrycks genom språket. Jensen ställer upp tre teoretiska orienteringar som bör 

följas när man studerar religion. Den första handlar om att studera kunskapen som utgör 

grunden för hur världen förstås genom religion. Den andra berör kunskapen om hur världen 

styrs, och de tredje handlar om kunskapen om hur individen, handlingar och samhälle går 

samman. Dessa tre sammanfattas under kategorin diskurs och visar på att mänskliga 

handlingar inte enbart är handlingar, utan också meningsgivande handlingar.103  

 

Jensen klassificerar inte religion som ett eget system som bör analyseras därefter, utan anser 

att religion bör likställas med andra sociokulturella fenomen. Han anser att det väsentliga i 

generella religionsstudier inte är förklaringar av olika gudsföreställningar, utan 

kommunikationen och tolkningen av hur så väl språkliga som icke-språkliga teckensystem 

                                                
99 Geels/ Wikström, 1999, 16.  
100 Gilhus/Mikaelsson, 2003, 37-38. 
101 För vidare förståelse för hermeneutiska metoder se Thurén, [1991] 2000, 45. 
102 Thurén, [1991], 2000, 46. 
103 Jensen, 1993, 129. 
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tar sig uttryck.104 Tecknen betraktas som föremål för den sociala gruppens tolkning och 

konstruktion.105  Hans syn på religionens essens förklarar han så här: “If religion has any 

essence, it is not The Sacred, but precisely the same essence of other socio-cultural system, 

namely communication.”106 

 

Jensens utgångspunkt i att religion är ett kulturellt system, likvärdigt alla andra 

sociokulturella system, för honom bortom traditionell religionsfenomenologi, och placerar 

honom mer inom ramen för ett reduktionistiskt perspektiv. Det som slutligen placerar honom 

i en hermeneutisk kontext är hur han ser på vad som är det väsentliga i en religion att studera, 

nämligen kommunikationen. 

 

3.3.3 Paul Ricœur 

Ricœur skiljer på lingvistisk och hermeneutisk analys genom att förklara vilken data som 

utgör materialet för de båda analyserna. I en lingvistisk analys av religiösa uttalanden 

använder man sig av en andra ordning
107 diskurs, en diskurs som inte står i nära relation till 

vare sig individen eller gruppen. I en hermeneutisk analys har man som avsikt att komma så 

nära som möjligt de uttalanden som finns i den diskurs som en församling direkt kan relatera 

till och som uttrycker deras gemensamma tro. Exempel på en sådan diskurs kan vara bön, 

predikningar eller profetior.108  

   

Ricœur vill identifiera religiös tro genom att studera dess diskurs, och han gör så utifrån tre 

antaganden. För att kunna analysera en religion måste man som ett första steg identifiera de 

ursprungliga diskurserna genom vilka den religiösa tron har fått sitt språk. Det andra 

antagandet är att diskurserna inte är oförnuftiga eller meningslösa, utan varje diskurs 

förmedlar något som är talande och betydelsefull. Diskursen kan vara angelägen och 

betydelsefull i såväl vetenskapliga kontexter som i den enskilde troendes förhållande till 

gruppen. Det tredje antagandet är att diskursen utger sig för att vara meningsfull och sann, 

                                                
104 Detta systematiska studium av tecken kallas semiotik och är en central del av Jensens teori, mer om hur 
Jensen sätter semiotik i samband med religionsvetenskapliga studier se Jensen 1993, 129. 
105 Sonesson, 2005. 
106 Jensen, 1993, 128. 
107 Second-order, Ricœur, 1995, 37. 
108 Ricœur, 1995, 37. 
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något som måste förstås utifrån dess egna termer.109 I samband med sina teorier presenterar 

han även de metoder som möjliggör en bra hermeneutisk analys.110 

 

Ricœur presenterar inte någon tydlig religionsdefinition då detta inte är det primära i 

hermeneutiska studier. Det går däremot att utläsa hans utgångspunkt samt hans syn på hur 

religion bör hanteras och därmed hur religionen bör ses. Han hävdar inte att en religion är sui 

generis, men att den bör studeras utifrån sina egna premisser som ett eget fenomen med egen 

integritet. Religion bör inte bli reducerad till ett förklaringsschema då det kommer att 

misslyckas med att redogöra för individen och gruppens självförståelse.111 Vad man däremot 

kan utläsa att Ricœur förutsätter bör finnas i en religiös grupp är en gemensam tro och det är 

denna tro som utgör kärnan i diskursen. 112  

 

3.3.4 Sammanfattning  

Både Jensen och Ricœur tar sin utgångspunkt i kommunikationen och i språket. Det som 

skiljer de båda åt är att Jensen förankrar sin teori i ett mer kulturvetenskapligt sammanhang 

där han likställer religionen med andra sociokulturella grupper. Ricœur däremot ser 

religionen som ett eget fält med en egen integritet, som bör studeras utifrån dess egna 

premisser. Både Ricœur och Jensen representerar en modern hermeneutik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
109 Ricœur, 1 995, 35. 
110 Ricœur, 1995, 37-47. 
111 Ricœur, 1995, 16. 
112 Att han förutsätter en gemensam tro är genomgående i det första kapitlet, Ricœur, 1995.  
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4 TEORIAVSNITT 

Under 60-talet spenderade Bourdieu tid i Algeriet där han till en början arbetade med 

etnologiska studier. I samband med det Algeriska befrielsekriget utvecklade han intresse för 

att studera det sociologiska fältet.113 Detta ledde till banbrytande studier av bondesamhället 

som lade grunden till hans praxisteori.  

 
Bourdieus teori bygger till stor del på en rad nyckelbegrepp som redovisningen av hans teori 

nedan kommer att kretsa kring. Ett av de centrala begreppen är habitus som produceras av 

specifika och olika sociala sammanhang, och fungerar på ett omedvetet plan. Den struktur 

som de olika sociala sammanhangen skapar färgar individens, eller de som Bourdieu kallar 

för agentens, olika vanor, handlingar, värderingar, val, och utgör även grunden för 

klasskillnader i samhället.114 Habitus fungerar som en generativ och enhetsskapande princip, 

vilket styr agenterna inom det sociala sammanhanget. 

  

Genom habitus samlar agenten på sig olika former av kapital som senare kan användas för att 

stiga i hierarkin ett socialt fält.115 I de förkapitalistiska samhällena var t.ex. heder
116 den 

viktigaste formen av symboliskt kapital, i de moderna samhällena ses utbildningen som den 

största tillgången för det symboliska kapitalet. Att ha ett bra ordförråd, att vara 

välinformerad, att vara försedd med kultiverade dispositioner osv. är symboliska tillgångar 

som kan leda till ett kulturellt kapital.  

 

Det kulturella kapitalet möjliggör tillträde till vissa yrken och positioner, där denna typ av 

kultur krävs. Habitus och kapital möts i ett fält och fungerar som en omedveten maktstrategi 

där kampen om makten ständigt pågår. Ett fält existerar endast om en kamp förekommer och 

den i sin fungerar som en drivkraft för människan att sträva efter bekräftelse och status.  

   

Doxa är och förklarar de outtalade regler som existerar inom ett fält. De etablerade inom 

fältet så kallade ortodoxa försvarar de existerande spelreglerna (doxa).  När det uppstår nya 

diskurser och opinioner kallas dessa för heterodoxa
117 och utmanar den redan existerande 

doxa och strävar efter förändring.     

                                                
113 Bourdieu, [1977], 1999, vii.  
114 Bourdieu, [1977], 1999, 72. 
115 Bourdieu, [1994], 1997, 18-19.  
116 Bourdieu, [1977], 1999, 11.  
117 Bourdieu, [1977], 1999, 170. 
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Bourdieu behandlar även tillvägagångssätt som på bästa sätt kan utnyttjas av en observatör. 

Denna bör vara medveten om vilken roll den har och hur den påverkar agenten men även hur 

eller på vilket sätt agenten påverkar observatören, på detta vis utbytes habitus118. 

Observatören ska låta agenten tala ostört för att dess religiösa habitus ska tydliggöras, och på 

detta vis fungerar språket både som uttrycksmedel och som struktureringsprincip, språket har 

alltså en viktig funktion i studiet. 119    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
118 Bourdieu, [1977], 2. 
119 Bourdieu, [1994], 1999, 173-174. 
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5 ANALYS OCH RESULTAT 

Kan man utifrån religionsvetenskapen, rent teoretiskt, klassificera Vit Maktkulturen som en 

religion? Detta är den första frågeställningen och nedan presenteras analysen av huruvida de 

olika förståelsehorisonterna rent teoretiskt ser på Vit Maktkulturen som religion eller inte. 

Efter varje analys framställs det teoretiska svaret.  

 

5.1 Essensialistiska analysen 

I den essensialistiska förståelsehorisonten letar man efter en essens som kan ta sig uttryck i 

form av gudsföreställningar, gudsdyrkan eller en uppfattning av en helig verklighets 

dimension. Frågan är vad som inom Vit Maktkulturen skulle kunna vara essensen och för att 

få fram en essens ska det viktiga och det karakteristiska identifieras. Svaret skulle då kunna 

vara Vit Maktkulturens tanke om det heliga kriget och dess kamp.  

  

I ett försök att reda ut huruvida de har en gudsföreställning eller inte, måste det klargöras 

vilken roll vikingamytologin har och hur man betraktar den. Mytologin används främst för att 

förankra och identifiera ett ursprung. Symboler, mytologiska texter och de fornnordiska 

gudarna används som förebilder och handlingsstrategier. Det går inte att utläsa någon gudstro 

i den bemärkelsen som Widengren syftar till. Vidare anser Widengren att religionen är 

ödesbestämmande, något som inte stämmer in på Vit Maktkulturen då man inte tillskriver 

ödet någon kraft, utan framtiden ligger i den kollektiva och individuella kampen. 

  

De numinösa känslor som enligt Otto existerar och som utgör essensen av religionen kan 

man finna i Vit Maktmusiken. Detta eftersom musiken förmedlar känslor av både eufori och 

smärta. Eftersom musiken inte utgör essensen enligt vår tolkning kan det inte heller utgöra 

det komparativa medlet som slutanalys. 

  

Revolten mot den konkreta tiden och den antihistoriska uppfattningen som Eliade beskriver 

kan man finna inom Vit Maktvärlden. Enligt Eliade ger revolten uttryck för en längtan efter 

en mytisk tid. Som tidigare nämnts använder sig Vit Maktkulturen av vikingamytologin för 

att återfinna sitt ursprung. På samma vis finns en längtan och strävan efter det utopiska 

framtida samhället och båda dessa kan representera uppfattningen om en helig 

verklighetsdimension.  
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Hierofanier kan enligt Eliade uttryckas genom riter och möjliggör återvändande till den 

efterlängtade tiden och kring dessa heliga handlingar bygger den religiösa människan sitt liv. 

Dessa hierofanier kan tydligt ses i tanken om det heliga kriget vars syfte är att skapa det 

idealiska samhället. Man kan även se högtidsfirande av martyrer inom Vit Maktvärlden som 

hierofanier, eftersom man genom att fira dessa martyrer även firar tanken om drömsamhället.  

   

Enligt den essensialistiska förståelsehorisonten kan man klassificera Vit Maktkulturen som 

religion eftersom den har en tydlig uppfattning av en helig verklighetsdimension, vilket är en 

av de karakteristiska egenskaperna för horisonten. 

 

5.2 Reduktionistiska analysen 

För att kunna analysera Vit Maktkulturen utifrån den reduktionistiska förståelsehorisonten 

krävs det en teori som reducerar fenomenet till något specifikt. Gemensamt är att religiösa 

fenomen reduceras till underordnade områden. Då varje teori kräver egna studier som skulle 

resultera i olikartade resultat gynnar inte en sådan forskning uppsatsens syfte. 

 

Den första byggstenen i Durkheims teori är föreställningen om ett enhetligt system som 

inkluderar gemensamma trosuppfattningar och handlingar där samtliga medlemmar är 

överens om vad som är heligt och vad som är profant. Genom att fira det som är heligt och 

det som är profant firar man även sig själv och hela samhället, något som Vit Maktkulturen 

också gör genom att säga vad som är rätt och vad som är fel. En utmaning i analysen är att 

avgöra vad som är heligt och vad som är profant inom Vit Maktkulturen. Vit Makt utgör klart 

ett enhetligt system som bygger på och inkluderar tro och praktik. Tanken om det heliga 

kriget är en gemensamhet som genomsyrar hela kulturen och kan likställas med en helig 

trosuppfattning. Detta gäller även tanken om den vita ariska rasen som är en gemensamhet 

som kan likställas med trosuppfattning. Som en andra byggsten i Durkheims teori ska 

gruppen anse sig själv som en självständig enhet med gemensamheter i fråga om tro och 

praktik. Vit Makts självuppfattning kan utläsas genom deras avgränsning gentemot det dem 

kallar ZOG, och de ser sig som en egen enhet.  
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De två första byggstenarna utgör det som Durkheim kallar för en kyrka, då detta innehåller 

gemensamma trosuppfattningar och handlingar och en gemensam uppfattning om vad som är 

heligt och profant.  

 

Även om horisonten erkänner fenomenet som en religion, hävdar den samtidigt att religionen 

inte ska studeras som ett eget fenomen. Religionen är en produkt av något annat och det är 

detta som reduktionismen lägger vikten på.  Enligt Durkheims religionsdefinition kan man 

säga att Vit Maktkulturen är en religion, men kan även ses som en strävan efter sociala 

strukturer, det ena behöver inte utesluta det andra.  

 

5.3 Hermeneutiska analysen 

Det som gör hermeneutiken till en teori är att den söker svar på vad religionen vill förmedla. 

Det är genom denna kunskap som man kan förstå religiösa fenomen, men det förutsätter att 

man är insatt i gällande diskurs för att kunna tolka dess budskap.  

 

Utifrån Jensens tre teoretiska orienteringar ska man i en analys av Vit Maktvärlden först 

studera kunskapen som utgör grunden för hur världen ska förstås genom Vit Makt. Diskursen 

inom kulturen talar om världen som förgiftad av ZOG, och den tanken genomsyrar alla 

dimensioner av kulturen. Man finner det inom musiken, propagandan, högtidsfirandet och i 

symboliken. Även tanken om den ariska rasen utgör grunden för hur världen ska förstås. 

Vidare ska kunskapen om hur världen styrs analyseras. Även här finner man tanken om ZOG 

central, då man inom Vit Makt ser världen som korrupt av dess fiender. Man presenterar 

även ett alternativ för hur världen bör styras, och detta främst genom den ariska rasens seger i 

kriget mot ZOG, samt ett levande efter naturlagarna. I den tredje orienteringen ska man 

betrakta kunskapen om hur individen, handlingar och samhälle går samman.  

 

Även Ricœur har tre steg i sin analys, som baseras på antaganden i frågan om dess diskurs. 

Det första antagandet är att man ska gå till de ursprungliga diskurserna genom vilken Vit 

Makt i det här fallet har fått sitt språk ifrån. Den tidigaste diskursen som är aktuell än idag 

inom Vit Maktkulturen är sprungen ur 30-talets nationalsocialism, särskilt i fråga om den 

ariska rasen.  Andra ursprungliga diskurser inom Vit Makt finner man i vikingamytologin 

som även den har sina rötter i 30-talets nationalsocialistiska diskurs. Det andra antagandet är 
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att diskusen är meningsfull och expressiv. Diskurserna är signifikanta för Vit Maktkulturen 

då de används för att skapa en världsuppfattning. Det tredje antagandet är att diskurserna ska 

anses vara sanna för den som brukar dem, något som är tydligt och genomgående inom Vit 

Maktkulturen.  

 

Vad Ricœur förutsätter i en religiös grupp är en gemensam tro och att den utgör kärnan i 

diskursen. Kärnan i Vit Makts diskurser är tanken om det heliga kriget, något som kan 

likställas med tro.   

 

Den hermeneutiska förståelsehorisonten kräver inte någon religionsdefinition utan lägger 

vikten vid vad ett fenomen vill förmedla. Eftersom horisonten inte kräver någon 

religionsdefinition kan man inte heller avgöra huruvida Vit Makt kan klassificeras som en 

religion eller inte. Däremot presenterar hermeneutiken en teori som förklarar hur man ska 

förhålla sig till religion och den kan tillämpas på Vit Maktkulturen.  

 

5.4 Bourdieu analys 

Den andra frågeställningen i denna uppsats lyder: är religionsvetenskapen begränsad sett 

utifrån Bourdieus praxisteori? Förstålelsehorisonterna har använts som redskap och som 

representanter för religionsvetenskapen då fenomenet Vit Makts eventuella religiositet 

analyserats. Nedan ska det undersökas på vilket sätt de olika förståelsehorisonterna i 

analysen ovan har varit begränsade. Frågan är då om utgångspunkterna i horisonternas 

studier lyckas inbegripa tillräckliga faktorer för att kunna studera ett fenomen. De har alla 

sina begränsningar i fråga om vad som ska undersökas. Essensialismen tar som exempel 

enbart fasta på vad som är essensen. Andra väsentliga inslag uppmärksammas inte, något 

som man med hjälp av Bourdieus praxisteori skulle kunna synliggöra. 

 

En av praxisteorins förutsättningar är existensen av en kamp, utan en kamp uteblir även doxa 

och fältet. Kampen uppstår då olika åsikter ställs mot varandra, åsikter som formats av 

sociala strukturer, alltså habitus, då striden om symboliska och materiella tillgångar pågår. 

Bourdieu talar om agenternas och observatörens förhållande till varandra, och om hur habitus 

genom rätta observationer bäst tydliggörs.  
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I den essensialistiska förståelsehorisonten råder inga motstridigheter om att det är en essens 

som ska undersökas. Genom detta missar essensialismen såväl kampen som doxa.  

 

Samtliga analyser är begränsade på det vis att de t.ex. inte uppmärksammar de uppförande 

normer som påverkar aktivisternas handlingar och tänkande i stor utsträckning.  

Analyserna går även miste om de uttalade och outtalade regler som finns inom Vit 

Maktkulturen och påverkar så väl individen som gruppen. Dessa regler styr exempelvis 

alkoholvanor och livsstil i stort. En Bourdieuansk analys skulle uppmärksamma detta som 

habitus respektive doxa. Ett annat väsentligt inslag som faller bort i en sådan studie är 

aktivisternas, eller i detta fall agenternas bakomliggande drivkrafter och de investeringar som 

gjorts då man inte tar hänsyn till habitus. Därmed bortser en sådan undersökning från de 

sociala strukturer som byggt upp aktivisternas värderingar och det som har drivit dem till 

dessa grupperingar. Det är drivkrafterna som driver individen till att samla på sig olika typer 

av kapital. Inom Vit Maktkulturen är lojaliteten viktig och genom deltagande i olika aktioner 

uppnår man status och respekt, dvs. symboliskt kapital. Denna investering är något som 

samtliga analyser går miste om.  Då man inte uppmärksammar vare sig habitus, doxa, kapital 

eller drivkrafterna så går man även miste om fältet.  

 

I och med att den reduktionistiska förståelsehorisonten reducerar ett fenomen till ett 

underordnat område kan man inte identifiera ett fält eller rådande doxa. Durkheims teori 

säger att religionen är en produktion av samhället där människan strävar efter sociala 

strukturer. Som analysen visar reduceras då även Vit Makt till ett socialt fenomen.  Därför 

skulle det vara nödvändigt att identifiera kampen inom det sociala fältet för att kunna 

undersöka doxa och habitus, något som Durkheim missar. Kampen står mellan Vit Makt och 

ZOG därför att dessa befinner sig i samma fält då de har samma intressen, de står i 

opposition till varandra. Genom detta utgår identifiering av doxa och habitus i analysen.       

 

Inom den hermeneutiska förståelsehorisonten söker man svar på vad religionen vill förmedla. 

Man gör det genom att analysera diskursen och kommunikationen i gruppen. En förutsättning 

enligt hermeneutiken är att man som observatör är insatt i gällande diskurs, detta i enlighet 

med Bourdieu. Vad man går miste om utifrån Bourdieus praxisteori är de bakomliggande 

drivkrafterna som ligger till grund för människans handlingar och värderingar. Man ställer 

inom hermeneutiken frågan varför en handling utförs men man kopplar inte samman det med 

en kamp. Om man hade uppmärksammat en kamps påverkan hade man fått en bättre 
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förståelse för diskursen. Man hade fått ett bättre svar på vad det är diskursen vill förmedla 

och varför.  

 

Som analysen ovan visar finns det många intressanta aspekter inom Vit Maktkulturen som 

skulle vara väsentliga för att kunna svara på fråga om Vit Makt är religion eller inte. Den 

informationen kan enligt vår analys tydliggöras med hjälp av Bourdieus praxisteori och det 

visar även att förståelsehorisonterna är begränsade.  
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6 SLUTDISKUSSION 

När vi inledde arbetet hade vi förhoppningar om att få fram korta koncisa svar på vår första 

frågeställning, kan man utifrån religionsvetenskapen, rent teoretiskt, klassificera Vit 

Maktkulturen som en religion? Förhoppningen var att få ett tydligt ja eller nej. Som resultatet 

visar blev svaren något mer komplexa än så. Horisonterna har fungerat bra som analytiska 

redskap för att skapa en generell bild av respektive horisont. Inom essentialismen fann vi att 

kärnan, eller essensen, kunde ta sig olika uttryck och att då även resultatet blev olika. Det 

blev därför nödvändigt att först ge en generell bild av respektive horisont för att sedan 

fokusera på en enskild tänkare. Detta möjliggjorde ett teoretiskt svar och svaret för den 

essentialistiska horisonten blev då ja, man kan säga att Vit Maktkulturen kan klassificeras 

som en religion. Det största problemet med resultatet av den reduktionistiska analysen är att 

man kan tolka det på två sätt. Man skulle utifrån samtliga tänkare inom horisonten kunna 

klassificera kulturen som en religion, men de säger samtidigt att religion är underställt ett 

överordnat område, att det är något annat. Frågan är då vilket man ska lyssna till, är det 

religion eller något annat? För att undvika detta problem och för att kunna ge svar på vår 

frågeställning utgick vi från Durkheims religionsdefinition som tydligt visar att Vit 

Maktkulturen kan klassificeras som religion. Inte heller utifrån den hermeneutiska analysen 

kan man få ett klart ja eller nej. Som resultatet visar är det inte enligt hermeneutiken 

nödvändigt att ha en religionsdefinition för att kunna studera religion. Anledningen till att 

den hermeneutiska horisonten är relevant för religionsvetenskapliga studier är att dess teori 

och metod lämpar sig väl för religionsvetenskapliga studier och därmed är relevant i denna 

studie, då den kan tillämpas på Vit Maktkulturen ur ett religionsvetenskapligt perspektiv.  

 

I vår andra frågeställning ställer vi frågan om religionsvetenskapen är begränsad och om man 

med hjälp av Bourdieus praxisteori kan kritisera och belysa eventuella brister. Även om man 

kan studera Vit Makt som religion utifrån samtliga horisonter, lyfter Bourdieus teori fram 

väsentligheter som vi anser är viktiga att studera religionsvetenskapligt. Exempelvis går 

samtliga horisonter miste om, det som Bourdieu framhåller som, bakomliggande orsaker. I 

likhet med hermeneutiken framhåller inte heller Bourdieu någon religionsdefinition men de 

båda fungerar bra att teoretisera med kring ett religiöst fenomen. Resultatet styrker vår 

hypotes i fråga om att Bourdieus praxisteori fungerar bra som en jämförande teori och att den 

hjälper till att belysa olika företeelser som de andra horisonterna går miste om. Vidare har 

teorin hjälpt oss att uppmärksamma på vilket sätt religionsvetenskapen är begränsad och vad 

som skulle vara intressant att undersöka ur ett religionsvetenskapligt perspektiv. Att däremot 
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göra en Bourdieuansk analys av Vit Maktkulturen hade krävt ett helt annat upplägg och ett 

helt annat material. Kanske kan denna uppsats fungera som grund för fortsatta studier.   

 

Som forskningsöversikten visar så finns det studier som sätter samman Vit Makt med 

religion. Man kan också se att det finns en strävan inom religionsforskningen att utforska vad 

som kan klassificeras som religion genom att utarbeta så väl maximalistiska, vilka förklarar 

religion som något som genomsyrar hela samhället, och som minimalistiska 

religionsdefinitioner där fokus läggs på den individuella religiositeten. Frågan vi ställer oss 

nu är varför man inte ser fler sociala fenomen som Vit Makt representerade exempelvis i 

kurslitteratur till den allämna skolan eller i den offentliga debatten. För som resultatet i denna 

uppsats visar, så kan ju Vit Makt rent teoretiskt faktiskt betraktas som en religion, oavsett 

förståelsehorisont.  
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