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1. Inledning 
 

I shall need, too, the favor of that Being in whose hands we are, who 

led our fathers, as Israel of old, from their native land and planted them 

in a country flowing with all the necessaries and comforts of life; who 

has covered our infancy with His providence and our riper years with 

His wisdom and power, and to whose goodness I ask you to join in 

supplications with me that He will so enlighten the minds of your 

servants, guide their councils, and prosper their measures that 

whatsoever they do shall result in your good, and shall secure to you 

the peace, friendship, and approbation of all nations.1 

Thomas Jefferson2, andra installationstalet, den 4 mars 1805 

 
Why should there not be a patient confidence in the ultimate justice of 

the people? Is there any better or equal hope in the world? In our 

present differences, is either party without faith of being in the right? If 

the Almighty Ruler of Nations, with His eternal truth and justice, be on 

your side of the North, or on yours of the South, that truth and that 

justice will surely prevail by the judgment of this great tribunal of the 

American people.3 

Abraham Lincoln4, första installationstalet, den 4 mars 1861 
 

Our unity, our Union, is a serious work of leaders and citizens and  

every generation. And this is my solemn pledge: I will work to build a 

single nation of justice and opportunity. I know this is in our reach 

because we are guided by a power larger than ourselves, who creates us 

equal, in His image, and we are confident in principles that unite and 

lead us onward.5 
George W Bush, installationstal, den 20 januari 2001  

 

                                                 
1 Jeffersons andra installationstal hämtat från: http://www.bartleby.com/124/pres17.html, (2003-09-24, kl. 10.39) 
2 President mellan 1801-1809 
3 Lincolns första installationstal hämtat från: http://www.bartleby.com/124/pres31.html, (2003-09-24, kl. 10.40) 
4 President mellan 1861-1865 
5 George W Bushs installationstal hämtat från: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-
bin/getdoc.cgi?dbname=2001_presidential_documents&docid=pd29ja01_txt-2 (2003-09-24, kl. 11.12) 
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Citaten ovan är märkligt lika varandra, både innehållsmässigt och retoriskt. Det skiljer nästan 

200 år mellan första och tredje talet. Installationstalen visar ett fenomen som har varit en del 

av den amerikanska politiken sedan nationens grundande. Citaten tydliggör att George W 

Bush inte är den första presidenten i Förenta Staterna och säkerligen inte den sista att blanda 

in religion i politiken. Fenomenet har bland forskare benämnts som civilreligion.6  

   I citaten blir det tydligt att USA: s presidenter gärna tar upp Gud i sina installationstal. 

Jefferson jämställer nationsbyggandet i Amerika med hur israeliterna fick sitt land av Gud. 

Han poängterar att Gud är aktiv och ska leda dem i grundandet av den nya nationen. Lincoln 

antyder att det finns en högre makt som styr nationers öden. Det är Guds visdom och känsla 

för rättvisa som kommer att avgöra utgången av inbördeskriget. Bush menar att USA är lett av 

en högre makt som har skapat människorna jämbördiga och till sin avbild. Den gudsbild som 

tonar fram i de tre talen är att Gud har givit amerikanerna landet samtidigt som han aktivt 

leder folket och dess ledare rätt. Den skillnad man kan utläsa mellan de tre är att de första två 

citaten hänvisar till den judekristna Guden medan Bushs citat syftar på en mer allmän Gud.   

Dessa tre exempel på religio-politiska tal visar på några av grunderna i den amerikanska 

civilreligionen. 

   USA är för närvarande världens enda supermakt. Dess politik påverkar resten av världen 

mer än någon annan nations. En viktig och stor del i denna politik är civilreligiösa inslag. 

Därför anser vi att vår studie är av intresse. Första tillägget i USA: s konstitution föreskriver 

en separation mellan religion och stat: “Congress shall make no law respecting an 

establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof….” 7 I första tilläggets 

kommentar går det dessutom att läsa följande: 

 
Two clauses in the First Amendment guarantee freedom of religion. 

The establishment clause prohibits the government from passing 

legislation to establish an official religion or preferring one religion 

over another. It enforces the separation of church and state.8 

 

                                                 
6 Lejon (1988) s. 157 
7 Första tillägget i USA: s konstitution, hämtat från: http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.billofrights.html#amendmenti 
(2003-10-17, kl. 10:01) 
8 Första tilläggets kommentar, hämtat från: http://www4.law.cornell.edu/cgi-
bin/htm_hl?DB=topics&STEMMER=en&WORDS=separ+&COLOUR=Red&STYLE=s&URL=http://wwwsecure.law.cornell.edu/topics/fir
st_amendment.html#muscat_highlighter_first_match (2003-11-19, kl. 11.31) 
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Konstitutionen är något som är fundamentalt i den amerikanska religionsfriheten. Ändå kan 

presidenter använda och hänvisa till Gud och Bibeln utan att en stor del av den amerikanska 

befolkningen uppfattar detta som ett brott mot religionsfriheten. Detta kan jämföras med 

situationen i Frankrike som är ett katolskt land. Jacques Chirac, landets president, skulle inte 

använda denna religiösa ton i sin retorik. I det sekulariserade Sverige är det helt otänkbart att 

statsministern skulle ta upp religiösa argument i sina framförande, exempelvis att Göran 

Persson skulle leda en offentlig bön för regn i Västergötland. Redan i inledningen anser vi att 

USA: s förhållande till Gud kan jämföras med många muslimska staters. Likheten är att 

religionen är ett viktigt inslag i politiken. Samtidigt som Bush propagerar för att Gud är med 

USA använder många muslimska ledare en liknade retorik. 
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2. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera den amerikanska civilreligionen som 

den visar sig i president George W Bushs offentliga framträdanden och handlingar. I det ingår 

att klargöra begreppet civilreligion samt att utreda dess funktion i den amerikanska politiken. 

Uppsatsen bygger på följande problemformuleringar: 

 

• Hur kommer civilreligionen till uttryck i presidentens officiella uttalanden? 

• Vilken funktion har civilreligion i den amerikanska politikens retorik?  

 7
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3. Disposition  

Kapitlet som följer är Teoretisk ram. Detta kapitel är en genomgång av teorier kring 

civilreligion den mynnar ut i en egen teori, där vi definierar vad civilreligion innefattar. Vår 

teori kommer att ligga till grund för uppsatsens analys. I Tidigare forskning redogör vi för 

Kjell O U Lejons studier om civilreligionen hos tidigare presidenter. Under Bakgrund till den 

amerikanska civilreligionen görs en tillbakablick på civilreligionens funktion i Förenta 

Staterna. Den amerikanska historien är en del av civilreligionen i USA och således en 

förutsättning för att förstå fenomenet. Kapitlet Presentation av George W Bush är till för att 

läsaren ska få en bild av Bushs liv och religiösa tro. Under rubriken Metod och material 

redogörs för uppsatsens metod. Här kommer även materialet som utgör underlag till studiens 

resultat att presenteras. Vi kommer även att presentera vår forskningsansats. Rubriken 

Civilreligionen och dess funktion i George W Bushs uttalanden presenterar och analyserar 

resultatet. Uppsatsen avslutas med Sammanfattande diskussion, där vi svarar på uppsatsens 

frågeställning men också ger uppslag till intressant framtida forskning inom ämnet.    
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4. Teoretisk ram  

Redaktören för Society for the Scientific Study of Religion, William M. Newman, menar i 

förordet till religionssociologen Gail Gehrigs American Civil Religion: an Assessment, att 

religiösa system historiskt haft en förmåga att ena samhällen. Han visar att olika sociologer 

under 1800-talet undersökte om religionen spelade en enande roll. Newman tillägger att 

forskningen kom att debatteras av sociologer, historiker samt teologer.9 Av detta drar vi 

slutsatsen att forskningen kring civilreligion diskuterats av flera olika forskningstraditioner. 

Vi har dock valt att anta ett religionssociologiskt perspektiv genom att behandla den 

sociologiska forskningen kring civilreligionen.   

   Den som först använde sig av termen civilreligion var Rousseau i Det sociala kontraktet. 

Han menade att vissa kriterier måste uppfyllas innan ett samhälle kan anses ha en 

civilreligion. Dessa kriterier var tron på existensen av en Gud, ett liv efter döden där 

människan antingen ska belönas eller bestraffas samt uteslutning av religiös intolerans. Syftet 

med uteslutningen var att harmonisera förhållandet mellan religion och politik.10 

   Den amerikanske sociologen Robert N Bellah, vid Berkeley U.C. introducerade på nytt 

debatten om civilreligion i sin artikel Civil Religion in America i tidskriften Daedalus 1967.  I 

denna artikel kopplar han samman Rousseaus resonemang med den civilreligion som Bellah 

ser i USA. Han menar att civilreligionen i USA är en speciell form av religiositet som 

kännetecknas av en allmän religiös dimension, som tar sig i uttryck i olika trosuppfattningar, 

symboler och ritualer. Ett exempel på en av de viktigaste riterna är presidenternas 

installationstal. Dessa bekräftar den högsta politiska auktoritetens religiösa legitimitet. Vidare 

knyter Bellah samman tal och handlingar av USA: s grundare, framförallt de första 

presidenterna, med det språkbruk som används vid officiella framträdanden.11  

   Centrala värden under tiden för USA: s grundande var frihet, rättvisa, barmhärtighet och 

personlig dygd.12 Som denna uppsats historiska tillbakablick kommer att visa såg sig de första 

amerikanska invandrarna som utvalda av Gud. Deras uppgift var att grunda ett land.13 Enligt 

Bellah ska dessa historiska trosuppfattningar ha fått en helighetsdimension i den amerikanska 

civilreligionen. Den visar vad verkligheten är och hur den amerikanska befolkningen ska 

                                                 
9 Gehrig (1981) s.iii 
10 Rousseau (1954) s.221 
11 Bellah (1967) s.21-28 
12 Bellah (1975) s.x 
13 ibid. s.5f 
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förhålla sig till den.14 Trots att mycket i den amerikanska civilreligionen går att härleda till 

kristendomen menar Bellah att den inte är en del av den kristna läran. Civilreligionen i USA 

ska ses som något som har en egen auktoritet utanför kristendomen.15   

   I antologin Civil Religion and Political Theology16 av John F Wilson, religionsforskare vid 

universitetet i Princeton, USA, definierar Wilson civilreligion. Han menar att begreppet ska 

förstås som att typiska sociokulturella uppfattningar, beteenden och institutioner skapar en 

positiv religion som har som mål att upprätta civil ordning i samhället. Med positiv religion 

menar Wilson en religiositet som har positiva bieffekter för ett samhälle 17  

   Marcela Cristi är sociolog vid universitet i Waterloo, Kanada, och har i From Civil to 

Political Religion18 studerat chilensk civilreligion. Hon hävdar att Wilson utelämnar den 

politiska aspekten som hon anser vara viktig för att till fullo förstå civilreligion. Det tillägg hon 

gör till Wilsons definition är att civilreligionen inte bara eftersträvar civil ordning utan även 

politisk ordning.19 Skillnaden mellan den civila och den politiska ordningen är att den förra 

endast gör anspråk på att visa civilreligionens funktion i samhället och inte den politiska 

tillämpningen.  

   Lutherska världsförbundet har, i samband med en studie huruvida civilreligion existerar i de 

nordiska länderna, definierat fenomenet på följande sätt: 

  
Civilreligion innebär ett mönster av symboler, idéer och handlingar 

som legitimerar den auktoritet som de icke -religiösa institutionerna har 

i ett samhälle. Civilreligionen står för en grundläggande 

värdeorientering som binder samman ett folk i gemensam handling 

inom den offentliga sfären. Den är religiös i den mån den framkallar 

djupgående bindningar och inom ramen för en livsåskådning uttrycker 

ett folks grundläggande känslor av värde, identitet och mening i 

tillvaron. Den är samhällig (civil) i den mån den riktas mot de 

grundläggande samhälliga institutioner som handhar makten i ett 

samhälle, en nation eller någon annan politiskt bestämd enhet. 

Civilreligionen kan iakttas i form av rituella handlingar, heliga platser, 

                                                 
14 ibid. s.153 
15 Bellah (1967) s.28 
16 Wilson (1986)  
17 ibid. s.111 
18 Cristi (2001) 
19 ibid. s.3 
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dokument, berättelser och hjältar på ett sätt som är analogt med 

förhållandena inom de historikiskt kända religionerna. 20 

 

Utmärkande för denna definition är att den delar upp begreppet i en religiös och en 

samhällelig tolkning. Den religiösa aspekten lägger tonvikt på vad civilreligion gör med 

människors inre medan den samhälleliga delen av begreppen förklarar funktionen av 

civilreligionen i ett samhälle.    

Religionssociologen Gerald Parsons, verksam inom The Open University, Storbritannien, 

menar i Perspectives on Civil Religion, att civilreligion kan förstås genom att man delar upp 

begreppet i fem olika kriterier. Det första kriteriet innebär att civilreligionen ska referera till 

en spridd acceptans hos ett folk, för en gemensam känsla för nationens öde och dess historia. 

För det andra ska civilreligionen relatera deras samhälle till ett område av absolut mening. 

Detta i sin tur ska möjliggöra för medborgarna att kunna se på sitt samhälle som speciellt. För 

det fjärde ska civilreligionen erbjuda en vision som binder nationen samman till en integrerad 

enhet. Det sista kriteriet innebär att civilreligionen ska förse samhället med en samling av 

uppfattningar, värden, riter, ceremonier och symboler, som tillsammans ska ge en helig 

mening med samhällslivet. Detta ska i slutändan ge en övergripande känsla av gemenskap 

som förhindrar interna konflikter och skillnader.21 

  

   

4.1. Vår syn på och bruk av fenomenet och begreppet civilreligion  

Vi kommer att göra en sammanfattning av ovanstående teorier som ska leda fram till vad vi 

anser att den amerikanska civilreligionen kännetecknas av ur ett religionssociologiskt 

perspektiv. Vi kommer att i punktform redovisa vår teori. 

 

 

4.1.1. Den religiösa aspekten 

• Vi anser att det är viktigt att det finns en tro på en kristen Gud i den amerikanska 

civilreligionen, men det ska också finnas en acceptans gentemot andra religioner. 

                                                 
20 Gustavsson (2000) s.184 
21 Parsons (2002) s.6 
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• Precis som hos de konfessionella religionerna ska det finnas trosuppfattningar, 

symboler, ritualer samt handlingar som ska ge värde och mening i den mänskliga 

tillvaron. Civilreligionen ska på detta sätt bidra till identitetsskapande hos den 

amerikanska befolkningen. 

• Den religiösa aspekten av civilreligionen berör människors inre och ska bidra till att 

skapa band mellan nationens medborgare. 

• Civilreligionen ska bidra till en bekräftelse på presidentämbetets religiösa legitimitet.  

• Civilreligionen bygger på att befolkningen ser sig själva och sin nation som utvalda 

av Gud.     

 

 

4.1.2. Den samhälleliga aspekten 
• Vi menar att civilreligionen har en egen auktoritet utanför kristendomen. Den är 

således både religiös och samhällelig till sin karaktär. 

• Civilreligionen har till uppgift att bidra med positiva effekter på samhället såsom 
civil ordning, politisk ordning samt att befolkningen ska uppfatta sin nation som 
speciell.  

• Civilreligionen innehåller sekulära heliga platser22, dokument, berättelser samt 

hjältar. 

• Civilreligionen ska leda till en legitimering av det högsta politiska ämbetet, i USA: s 

fall presidentämbetet. 

 

Dessa båda aspekter står i ett beroendeförhållande till varandra och påverkar varandra. Vi 

anser att båda aspekterna är lika viktiga för att till fullo förstå civilreligionens funktion för det 

amerikanska samhället. Slutsatsen är att den ena går inte att särskilja från den andra. 

                                                 
22 Vi inser det paradoxala med formuleringen sekulär helig plats men vi menar att detta är en av civilreligionens beståndsdelar. Samhällslivet   
    får en helig dimension utan att bli religiös i konfessionell mening. 
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 5.  Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att ta upp forskning som teologen Kjell O U Lejon, verksam vid 

Linköpings universitet, utfört. Han har dock skrivit om andra presidenter än George W Bush. 

Hans avhandling Reagan, Religion and Politics.23 tog upp hur Ronald Reagans24 religio 

politiska budskap såg ut under hans presidentskap. Lejon följde sedan upp denna avhandling 

med att skriva boken God Bless America!25 som behandlade vilken civilreligiös förkunnelse 

som utmålades i George Bushs26 offentliga uttalande. En viktig skillnad i dessa båda 

forskningsprojekt jämfört med vår uppsats är att vi skriver ur ett religionssociologiskt 

perspektiv. Vi är följaktligen mer intresserade av den samhälliga funktionen av civilreligionen 

samtidigt som vi vill ge en bild av George W Bushs civilreligiösa budskap. 

  

 

5.1. Reagan, Religion and Politics. The Revitalization of “a Nation under God” during 

the 80s.  

I Lejons avhandlining går det att läsa att Reagans storseger vid presidentvalet 1980 innebar att 

den religio-politiska aspekten av amerikansk politik fick ett uppsving. Detta kom i allra 

högsta grad att påverka den civilreligiösa debatten. Flera politiska frågor blev, under Reagans 

ämbetsperiod, religio-politiska till sin karaktär. För att förstå bakgrunden till Reagans 

civilreligiösa retorik måste man, enligt Lejon ta in New Religious Right (NRR) rörelsen i 

beräkningen. NRR är en rörelse uppbyggd som ett nätverk av politiska grupper, lobbyister, 

utbildnings- och forskningsstiftelser, TV-program och olika protestantiska kyrkor. Dessa 

grupper hade länge försökt att mobilisera och ena de kristna konservativa amerikanerna kring 

en presidentkandidat.27 

   Inför presidentvalet 1980 fann de Ronald Reagan som hade ett offentligt språkbruk med 

stora inslag av konservatism och protestantism. Lejon anser i avhandlingen att Reagan var den 

som kunde förse NRR med det gudomliga ledarskap, som de ansåg behövdes efter de 

moraliskt svaga demokratiska presidenterna på 1970- talet. NRR ville att Reagan skulle leda 

                                                 
23 Lejon (1988) 
24 President mellan 1981-1989 
25 Lejon (1994) 
26 President mellan 1989-1993 
27 Lejon (1988) s.21-24 
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återuppbyggandet av det bibeletiska samhället som landet hade innehaft vid grundandet. 

Reagan skulle se till att USA åter skulle ha sin grund i en hög moral och patriotism.28           

   Lejon slår fast att Reagan kategoriskt använder sig av civilreligiös retorik i sina tal och 

offentliga framträdanden. Han använde Bibeln för att motivera och stärka inrikespolitiska 

beslut. Exempel på detta är uppbyggandet av den amerikanska militären. Reagans inofficiella 

motto kom att bli ”Peace through strength”. Enligt Lejon ser Reagan Bibeln som en bok som 

har svaren på både de personliga och de nationella problem som fanns i USA.29 Ett 

utmärkande tecken på detta var Reagans motstånd till abort. Med denna fråga ville Reagan 

visa på sin höga moral och sin djupa tro, enligt Lejon. Trots den individbaserade syn som de 

konservativa i USA propagerar för så gick Reagan mot detta och menade att abortfrågan inte 

handlade om en människas fria vilja utan om två heliga liv som man måste ta med i 

beräkningen. Därför ansåg Reagan att det inte är en fråga som rör privatlivet utan en offentlig 

fråga som kräver statens inblandning.30  

   Även i utrikespolitiken var Reagans religiösa patos viktig, enligt Lejon. Förhållandet till 

Sovjetunionen och Reagans retorik kring den relationen genomsyras av religiösa inslag. 

Reagan ansåg att kampen mellan Sovjetunionen och USA inte bara var en ideologisk kamp 

utan även en universell fundamental kamp mellan det goda, som personifieras av USA och det 

onda gudlösa Sovjetunionen.31    

   Sammanfattningsvis anser Lejon att i Reagans politik gick patriotism/amerikanism och 

kristendom sida vid sida med korset i ena handen och Old Glory, den amerikanska flaggan, i 

den andra. Lejon avslutar med att slå fast att Reagans religiösa politiska retorik var ett tecken 

på att inflytandet av religionen på den amerikanska politiken fortsatt att stå sig stark i USA: s 

offentliga sfär.32    

 

 

5.2. “God Bless America!” 

Lejon konstaterar att George Bush använde religiösa utsagor i sina offentliga uttalanden. Han 

menar att dessa knyter an till nationens invånare, USA: s historia och till presidenten själv. 

                                                 
28 Lejon (1988) s.45-46 
29 ibid. 67-73 
30 ibid. s.100-104 
31 ibid. s.128-130 
32 ibid. s.200 
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President Bush förklarade ett flertal gånger att han ser sin nation som: ”One Nation under 

God”.33 Lejon tydliggör att Bushs budskap innehöll en tro på att Gud kan handleda nationen 

och USA: s ledare. Till detta ska läggas att Bush ville att befolkningen ska tacka Gud som 

givit amerikanerna frihet genom historien och att USA ses av presidenten som världens mest 

fria, storslagna land. Enligt Lejon möjliggjorde detta för Bush att se sig själv och sitt land som 

världsledare. En annan aspekt av det civilreligiösa budskapet var att Bush ville ge sken av att 

Lincoln skulle ses som nationellt helgon och därmed ett föredöme, det samma gällde 

nationens grundare. Även bön var ett återkommande tema i Bushs civilreligiösa budskap, 

eftersom presidenten uppmanade och redogjorde för betydelsen av att be. Oftast var det 

krigshjältar som fick uppmärksamhet av sådant slag. Lejon konstaterar vidare att Bush 

välsignade personer, yrkesgrupper, organisationer eller länder. Lejon menar att frasen ”God 

Bless you”34 kan ses som civilreligionens benedicamus, således ett sätt att avsluta talen. Bush 

citerade ofta ur Bibeln för att visa på betydelsen av den.35 

   Även i politiska frågor som miljödebatten hänvisade Bush till Skaparen och menade att 

människan fått ett ansvar att förvalta jorden och inte stjäla från nästkommande generationer. I 

drogproblemsfrågor använde Bush en civilreligiös ton när han benämnde kampen mot droger 

som ett korståg. I abortfrågan uppgav Bush samma ståndpunkt som sin företrädare Reagan. 

Bush ansåg att frågan behandlade två liv, moderns och barnets. Han stödde därför en mycket 

återhållsam offentlig finansiering av abort.   

   Även i den utrikespolitiska agendan kom civilreligiös retorik att användas av presidenten. 

Under Operation Dessert Storm deklarerade Bush att det gällde att slåss för det som var rätt. 

Presidenten jämställde Saddam Hussein med ondskan själv genom att han likställde honom 

med Adolf Hitler. Bush menade att det var USA: s skyldighet att bekämpa det onda. Under 

hela kriget uppmanade Bush sin nation att be för att det var rätt beslut att gå in med nationens 

krigsmakt i Irak. Det var tydligt enligt Lejon att Bush ansåg att utan Guds stöd kunde man 

inte lösa problematiken i Persiska viken. När kriget var över var Bush övertygad att Gud hade 

lett nationen mot en seger.36 

   Slutsatsen i Lejons ”God Bless America!” är: ”Civilreligion fenomenet gör sig ständigt 

påmint under Bushs ledarskap, med gamla och nya ord, fraser och symboler.”37 

                                                 
33 Lejon (1994) s.55 
34 ibid. s.68 
35 ibid. s. 53-80 
36 ibid. 133 ff 
37 ibid. s. 64 
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Sammanfattningsvis konstaterar vi att Lejon har studerat två konservativa presidenter 

eftersom båda tillhörde det republikanska partiet. Detta är således en likhet med vår uppsats. I 

nästa del av uppsatsen kommer vi att ge en bild av hur den amerikanska civilreligionen har 

vuxit fram och använts ända fram till George W Bush tillträdde presidentämbetet.   
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6. Bakgrund till den amerikanska civilreligionen  

 Den amerikanska civilreligionen tog sin början med de puritaner som invandrade från Europa 

på 1600-talet och bosatte sig i New England.38 Puritanerna liknade denna resa över Atlanten 

vid Exodus i Gamla Testamentet och såg Amerika som det förlovade landet.39 Den 

amerikanske religionshistorikern Sydney E. Ahlstrom menar att puritanerna såg detta som den 

sista delen i Guds plan för sitt folk och sin kyrka.40 John Winthorp, jurist, och sedermera 

guvernör i Massachusetts Bay Colony höll ett tal på båten över till Amerika år 1630.41 I detta 

tal betonade han vikten av det förbund som invandrarna hade slutit med Gud före avseglingen. 

Winthorp varnade för att bryta detta förbund då de skulle gå miste om de välsignelser som 

väntade dem i det nya Israel. Puritanerna såg det som sin uppgift att bygga upp ett 

modellsamhälle baserat på kalvinistiska normer och värderingar.42 Grunden i förbundstanken 

var att den Gud som hade talat till Abraham nu hade vänt sig till invånarna i New England.43 

Det ställdes stora krav på de utvalda som ställdes personligt ansvariga inför Gud.44 

Puritanerna såg sig själva som: ”…a people roused and stirred to its innermost depths, 

feelings upon its shoulders the mission of history, of being chosen to do great things”45 

   Invånarna i New England band samman kyrka och stat. Det var församlingen som utgjorde 

grunden i samhället, då dess medlemmar var de som ofta blev politiska ledare.46 Målet var att 

skapa ett politiskt och religiöst enat Amerika, en kristen världsdel där det välsignade folket 

levde.47  Puritanerna ansåg att de fått två uppgifter av Gud. De skulle vara ett föredöme men 

också sprida kristendomen. Resultatet blev att världen delades upp mellan Guds folk och 

satans människor.48 

                                                 
38 Ahlstrom (1972) s.130 
39 Träskbacka (1987) s.14  
40 Ahlstrom (1972) s.135 
41 Winthorps tal är hämtat från Träskbacka (1987) s.14 Observera gammalt engelskt skriftspråk. ”Thus stands the cause betweene God and 
us. Wee are entered into Covenant with him for this work…now if the Lord shall please to heare us, and bring us to peace to the place (New 
England) wee desire, then hath he ratified this Covenant and sealed our Commission… weemust uphold a familiar Commerce together in all 
meekness, gentliness, patience and liberality, wee must delight in each other, make others Condicions our owne, reoyce together, mourne 
together, labour and suffer together…wee shall find that the God of Israell is among us, when tenn of us shall be to resist a thousend of our 
enemies, when he shall make us a prayse and glory, that men shall say of succeeding plantacions: the lord make it like that of New England: 
for wee must consider that wee shall be as a Citty upon a Hill, the eies of all people are upon us”.      
42 Träskbacka (1987) s.14 
43 Ahlstrom (1972) s.131 
44 ibid. s.417 
45 Lejon (1994) s.15 
46 Ahlstrom (1972) s.147 
47 Lejon (1994) s.19 
48 Handy (1971) s.7 
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   The Great Awakening (1720-1750)49 var en stor väckelserörelse som skapade gemenskap och 

nationell samhörighet i de 13 kolonierna. Ahlstrom poängterar att The Great Awakening gjorde 

människor medvetna om deras gemensamma trosarv och deras existens som en del av en 

framtida amerikansk nation.50  

   Under frihetskriget mot moderlandet England (1775-1783)51 uppkom en ny vokabulär kring 

religionen. Ett sätt att studera detta enligt Bellah är att titta på när presidenterna, efter 

frihetskriget, svor sin presidented. Föreställningen att Gud har spelat en betydelsefull roll i 

USA: s historia påverkade ordvalet och tonen i dessa tal.52 Noterbart är dock att ordet Gud inte 

nämns förrän James Monroes53 andra installationstal år 1821.54 Innan detta hade George 

Washington55 refererat till ”Almigthy Being who rules the universe”56, John Adams57 talade 

om Gud som “Being who is supreme over all”.58 Jefferson menade att Gud var: “…that 

Infinite Power which rules the destinies of the universe”59, James Madison60 talade om Gud 

enligt följande: “…that Almigthy Being whose power regulates the destiny of nations”61. 

Ahlstrom menar att den puritanska tanken, om att Amerika har ett speciellt öde och uppdrag, 

inte försvann. Gud hade inte övergett sin utvalda nation.62 

   Washington, Adams, Jefferson, Madison, Benjamin Franklin och Alexander Hamilton kallas 

ofta i USA för nationens grundare. De fyra första är presidenter medan Franklin och Hamilton 

bland annat var medförfattare av oavhängighetsförklarningen. Nationens grundare ansåg att 

Gud hade ett speciellt förhållande till USA och givit dem ett speciellt uppdrag, att leda världen. 

Vördnad för nationen och kristen fromhet kom också att ses som verkliga och viktiga värden 

av den amerikanska befolkningen.63   

   Ett mål för presidenterna, under nationens grundande, var att få befolkningen övertygad om 

att religionen var större än de olika församlingar som fanns i USA då.  

 

                                                 
49 Ahlstrom(1972) s.263 
50 Ahlstrom (1972) s.263 
51 ibid. s.360 
52 Bellah (1967) s.27 
53 President mellan 1817-1825 
54 Monroes andra installationstal hämtat från: http://www.bartleby.com/124/pres21.html (2003-09-25, kl. 21:35) 
55 President mellan 1789-1797 
56 Washingtons första installationstal hämtat från: http://www.bartleby.com/124/pres13.html (2003-09-25, kl. 21:39) 
57 President mellan 1797-1801 
58 Adams installationstal hämtat från: http://www.bartleby.com/124/pres15.html (2003-09-25, kl. 21:44) 
59 Jeffersons första installationstal hämtat från: http://www.bartleby.com/124/pres16.html (2003-09-25, kl. 22.02) 
60 President mellan 1809-1817 
61 Madisons första installationstal hämtat från:  http://www.bartleby.com/124/pres18.html (2003-09-25, kl. 17:18) 
62 Ahlstrom (1972) s.269 
63 ibid. s.383 
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Ett bevis för detta är oavhängighetsförklarningen som innehåller fyra hänvisningar till Gud 

vilket alla troende kan stödja. Dessa är:  

• Naturens lagar och naturens Gud.  

•  Alla människor är skapade med lika rättigheter av Gud.   

•  Gud är den högste domaren över människans moraliska intentioner. 

• Försäkra förtröstan för skydd av Guds omsorg för världen.64  

Sedan de första presidenterna har religionen blivit en del av det politiska livet. Politiken har 

knutits samman med det religiösa budskapet att alla människor är skapade fria.65 

   USA: s historia har producerat hjältar som har helgonförklarats i civilreligionens namn. 

Landets historia har setts som en frälsningshistoria. I orostider och krigstillstånd går det att 

konstatera att den nationella självuppfattningen och civilreligiositeten tenderar att öka. De 

religiösa värdena och symbolerna kan legitimera politiskt handlande. Ett exempel är att 

frihetskriget sågs som slutet på Exodus. Soldaterna fick offra sina liv för nationen, precis som 

judarna när de stred för Kanaans land .66 

  The Second Great Awakening (cirka 1795-1835)67 var den andra stora väckelserörelsen i 

USA på kort tid. Med denna blev bilden av ett kristet USA ännu starkare. Ett mål, enligt 

Ahlstrom, var att föra ut kristendomen över hela den amerikanska kontinenten och göra USA 

till en protestantisk republik68 

   Under 1850-talet hade den amerikanska befolkningen en speciell uppfattning om sig själva: 

”… we Americans are the peculiar, chosen people – the Israel of our time; we bear the ark of 

liberties of the world.”69  Det fanns kristna krafter som menade att kristendomen skulle 

genomsyra hela strukturen av nationens styrning. Religionen skulle vara grunden i alla 

politiska institutioner.70 

   Under det amerikanska inbördeskriget (1861-1865)71 hävdades det från båda sidor att Gud 

var på den egna sidan. På grund av splittringen mellan nord och syd slog Lincoln fast nio 

särskilda böndagar. Presidenten var övertygad om att Gud bara kunde stå på en sida, Gud 

kunde inte vara för och emot på samma gång.72 Inbördeskriget ledde till att civilreligionen 

                                                 
64 Bellah (1967) s.27 
65 Ahlstrom (1972) s.386 
66 Lejon (1994) s.28 
67 Ahlstrom (1972) s.387 
68 ibid. 
69 Bellah (1975) s.38 
70 Lejon (1994) s.29 
71 McKay (2000) s.898 
72 Ahlstrom (1972) s.672 
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blev allt tydligare, då kriget fick symbolisera Jesu död, offer och återfödelse. Speciellt 

Lincolns död har fått stå för offret. Inbördeskrigets slut kom att symbolisera ett försonat och 

återfött USA. Lincoln blev en hjälte och martyr i civilreligionens anda. Detta ledde till att 

begreppet offer fick en central ställning i den amerikanska civilreligionen. Ett exempel på att 

Lincoln har en position som martyr och hjälte i civilreligionen är att monumentet Lincoln 

Memorial restes till hans ära i Washington DC.73 Även Lincolns tal vid Gettysburg 1863 kom 

att få en central roll och införlivades i de amerikanska civilreligiösa heliga skrifterna. Tidigare 

räknades oavhängighetsförklarningen och konstitutionen som heliga skrifter. Dessa två fick 

nu liknande status som Gamla Testamentet har i Bibeln och Gettysburgtalet kom att ses som 

det Nya Testamentet i den amerikanska civilreligionen.74  

   Under 1800-talets slut blev tanken på USA som en världsledande nation än mer betonad. 

Detta tog sig uttryck genom, det Lejon kallar för, världsmission och en allmän kristen 

imperialism.75 Under det spansk-amerikanska kriget (1898)76 beskriver William McKinley77 

vilket resultat Guds vägledning gav honom och att han såg det som sin uppgift att civilisera 

befolkningen i de forna spanska kolonierna.78 

   USA: s krigshistoria hänger mycket ihop med att Amerika är den utvalda nationen som ska 

leda världen. Ett bevis på detta är att soldaterna under inbördeskriget och första världskriget 

fick The Soldiers Pocket Bible där soldaterna uppmanades att utkämpa Guds krig. Lejon 

menar att maktens män lyckades få krigen betraktade som heliga och moraliska korståg.79 

   Andra världskriget kom att få samma religiösa tolkningsprinciper. Franklin D Roosevelt80 

höll ett krigstal den 9 december 1941 där han aviserade att Andra världskriget var ett krig 

mellan gott och ont eller Gud och satan.81 

   År 1955 beslutade kongressen att frasen ”In God we trust” skulle finnas skrivet på varje 

mynt och sedel.82 Meningen gjordes året efter till landets motto. Det är tydligt att tanken på ett 

kristet USA fortfarande var en viktig del av nationens värderingar.83 

                                                 
73 Lejon (1994) s.31 
74 Parsons (2002) s.42-45 
75 Lejon (1994) s.32 
76 McKay (2000) s.869 
77 President mellan 1897-1901 
78 McKay (2000) s.894 
79 Lejon (1994) s.33 
80 President mellan 1933-1945 
81 Ahlstrom (1972) s.368 
82 Frasen hade tidigare haft en halvofficiell ställning och funnits på mynt. 
83 Lejon (1994) s.35 
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   Under 1960-70 talen ändrades det politiska klimatet betydligt genom flera händelser. 

Upplopp, rasmotsättningar och morden på Martin Luther King och bröderna Robert och John 

F. Kennedy84 gjorde att den puritanska själen inte betraktades som lika självklar. Den största 

händelsen var dock inblandningen i Vietnamkriget som skakade och sårade den amerikanska 

krigshistorien. Richard Nixon85 visar detta i sitt installationstal: ”We are torn by division, 

wanting unity […] To a crises of the spirit, we need an answer of the spirit.”86 

   Misslyckandet i Vietnamkriget kom att lägga grunden för den konservativa civilreligion 

som började växa under slutet av 1970-talet. Dess absolut största anhängare var Ronald 

Reagan. Den amerikanska krigshistorien hade förändrats då kriget i Vietnam inte hade skapat 

några hjältar. Kriget betraktades som ett avkall på det förbund som Gud slutit med USA. 

Reagan menade att konstitutionen skulle betraktas som ett förbund med Gud och hänvisade 

till att nationens grundare hade hittat stöd hos Gud. Det Reagan ville genomföra var en andlig 

väckelse som skulle göra USA till världsledande efter en tid i skuggan.87 Under Reagans 

presidentskap kom patriotism och kristendom att betraktas som sammanbundna. Det blev 

tydligt att religiösa motiv satte sin prägel på det politiska arbetet. Reagan betonade ofta och 

gärna USA: s roll som det utvalda landet.88 

   År 1989 valdes George Bush till president. Vid sitt installationstal återkom Bush flera 

gånger till Gud. Han sade bland annat: “And my first act as President is a prayer. I ask to bow 

your heads. Heavenly Father, we bow our heads and thank You for your love.”89 Lejon menar 

att det inte går att ta miste på de civilreligiösa inslagen. Bush deklarerar flera gånger under sitt 

presidentskap att han vill uppmana USA: s befolkning till bön, han har även utsagor om Guds 

vilja, kärlek, välsignelser, ledning och vishet.90 Bush använde ofta religiösa motiv bakom sina 

politiska beslut. Ett exempel är när han motiverade operationen Restore Hope. Då han 

skickade amerikanska soldater till Somalia för att göra Guds arbete.91      

   Valkampanjen 1992 mellan George Bush och William Clinton92 kom att innehålla många 

civilreligiösa inslag. De amerikanska religionssociologerna Barry A Kosmin och Sydney P 

Lachman menar i One Nation under God, att ordet Gud aldrig nämnts så många gånger under 

                                                 
84 President mellan 1961-1963 
85 President mellan 1969-1974 
86 Nixons första installationstal hämtat från: http://www.bartleby.com/124/pres58.html (2003-10-02, kl. 13.38) 
87 Lejon (1988) s.180f 
88 Lejon (1988) s.182ff 
89 Bushs installationstal hämtat från: http://www.bartleby.com/124/pres63.html (2003-11-01, kl. 10.51) 
90 Lejon (1994) s.52 
91 Kosmin & Lachman (1993) s.158 
92 President mellan 1994-2001 
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någon tidigare valkampanj. Presidenten Bush menade att man inte kunde bli USA: s president 

om man inte hade en gudstro och en tro på bönens kraft. Clinton däremot talade om ett nytt 

förbund och hänvisade till Bibeln ett flertal gånger under valkampanjen. Dessutom bedrev han 

sin valrörelse i många kyrkor. Han fick därför smeknamnet Pastor Bill. Clintons 

framträdanden i TV- debatter liknades också vid rollen som predikant. Elaka tungor från 

konservativa evangelister menade att Clinton förvrängde Bibeln för politiska syften.93     

   Genom denna tillbakablick på USA: s historia kan vi konstatera att den genomsyras av en 

civilreligion som i olika former kommer till uttryck och haft en viktig funktion i den 

amerikanska politiken. Civilreligionen har varit ett viktigt inslag i de flesta presidenters 

retorik. Den har också fått reella konsekvenser för den politik de har bedrivit. Vi kommer i 

nästa avsnitt ge en kort presentation av George W Bush.    

                                                 
93 Kosmin & Lachman (1993) s.158 
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7. Presentation av George W Bush 

Informationen om Geroge W Bushs bakgrund bygger vi till stor del av hans självbiografi A 

Charge to Keep94som gavs ut året innan han blev vald till presidenten. Alltså ska 

självbiografin ses som ett led i propagandan kring presidentvalet 2000. Dessutom har vi 

använt en Internetsida som Vita huset publicerar detta ser vi också som en del i uppbyggandet 

av Bushs person. Båda dessa källor har som gemensamt att de vill ge en medveten offentlig 

bild av George W Bush.     

 

7.1. George W Bush 

George Walker Bush föddes den 6: e juli 1946 i New Haven, Connecticut.95 Hans föräldrar är 

expresidenten George Bush och Barbara Bush. De tillhör en rik och inflytelserik familj från 

östra USA. Ett belägg för det är att George W Bush, hans far och farfar var exempelvis alla 

medlemmar i den elitistiska studentföreningen Skulls and Bones, vid universitet i Yale. 

Föreningen har som mål att placera sina medlemmar på höga positioner i det amerikanska 

samhället. De anses av nyhetsprogrammet CBS 60 Minutes ha uppnått sina mål väl, då fem 

personer i Bushs administration är medlemmar i föreningen.96  

   Bush växte upp i Midland och Houston, Texas.97 I Midland tillhörde hans familj 

Presbyterianska98 kyrkan och när de flyttade till Houston bytte de till Episkopala99 kyrkan.100 

Han tog examen vid Yale University i New Haven 1968, där han läste amerikansk och 

europeisk historia.101 Efter utbildningen kom han att utbilda sig till stridspilot i Texas Air 

National Guard. År 1975 tog Bush en handelsexamen vid Harvard Business School. Han 

flyttade senare tillbaka till Midland och började sin affärsverksamhet inom oljebranschen.102  

  Han gifte sig med Laura Welch år 1977.103   

 

                                                 
94 Bush (1999) 
95 http://www.whitehouse.gov/president/gwbbio.html (2003-09-30, kl. 14.00) 
96 http://www.cbsnews.com/stories/2003/10/02/60minutes/main576332.shtml (2003-11-06, kl. 09.10) 
97 http://www.whitehouse.gov/president/gwbbio.html (2003-09-30, kl. 13:47) 
98 Kyrkan är en gren av protestantismen. Kom till USA med invandringen från Skottland där den är statskyrka. Hämtat från Eliade (1987) 
s525 
99 Självständig kyrka inom den anglikanska kyrkan. Utvecklades under 1600- talets reformation. Hämtat från Goetz (1966) s.528  
100 Bush (1999) s.18f 
101 ibid. s.47 
102 http://www.whitehouse.gov/president/gwbbio.html (2003-09-30, kl. 13:56) 
103 Bush (1999) s.80 
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De fick tvillingdöttrarna Barbara och Jenna104 och vid barnens dop blev familjen George W 

Bush medlemmar i Metodistkyrkan105. Innan dess hade de varit med i både Metodist och 

Presbyterianska kyrkan. I den förra var han för övrigt söndagsskollärare. Även i 

Metodistkyrkan blev han aktiv då han hjälpte till med det ekonomiska arbetet.106 Vi kan 

således konstatera att Bush har bytt kyrka ett flertal gånger vilket tyder på en viss ambivalens 

till val av församlingstillhörighet.   

  Han bistod sin far i dennes presidentkampanj 1988. Hans egna politiska karriär startade i och 

med att han blev vald till guvernör i Texas 1994. När Bush blev återvald som guvernör 1998 

bestämde han sig för att kandidera till presidentämbetet. Med minsta möjliga marginal vann 

han valet år 2001, mot den demokratiske kandidaten Al Gore.107 Valet har betraktas som en 

utdragen process där Högsta domstolen till slut dömde till Bushs fördel och han blev USA: s 

43: e president.108  

   Sammanfattningsvis vill vi poängtera att George W Bush är medlem av en inflytelserik och 

mäktig familj med rötter nordöstra USA som spelat en viktig roll i den amerikanska politiken.  

 

 

7.2. George W Bushs religiösa tro  

Edward W Said, litteraturforskare vid Colombia University, beskriver Bush som en 

pånyttfödd kristen som tycker att allt material i Bibeln kan tolkas bokstavligt. Han anses av 

Said vara en av 60-70 miljoner konservativa kristna i sydvästra USA.109 Ett tecken på att tron 

är viktig för Bush är att han säger att han tog stöd av bönen då han skulle fatta beslutet om 

Karla Faye Tuckers avrättning.110 Bush skriver i sin självbiografi att han tror att Gud har gett 

människan livet och därmed är det endast Gud som bestämmer över liv och död. Han 

uttrycker att detta är skälet till att han är mot abort. Bush vill att samhället ska respektera livet 

från födelsen till ålderdomen.111 Detta är enligt oss lite komplext och motsägelsefullt då han 

tar ställning för dödsstraff där en människa tar livet av en annan.  

                                                 
104 http://www.whitehouse.gov/president/gwbbio.html (2003-09-30, kl. 13:55) 
105 Kyrkan har sitt ursprung i den anglikanska kyrkan. Grundades av John och Charles Wesley på 1700- talet.  
106 Bush (1999) s. 82ff 
107 http://www.whitehouse.gov/president/gwbbio.html (2003-09-30, kl. 13:59) 
108 http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&node=politics/elections/2000/archive&contentId=A56543-        
   2002Nov14&notFound=true (2003-09-30, kl. 14.10)  
109 Said (2003) s.3 
110 Bush (1999) s.154 
111 ibid. s.147 
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   Bush menar i sin självbiografi att en nations välstånd inte enbart kan mätas efter ekonomisk 

och teknisk framgång, utan också efter de värderingar som folket gemensamt delar.112 En 

viktig värdering är att du ska älska din granne, vilket han ofta återkom till under sin tid som 

guvernör i Texas:   

 
The real answer to improving peoples lives is found in the hearts of 

decent, caring people who have heard the call to love their neighbors as 

they would like to be loved themselves. And so I pledged to continue to 

work to rally the armies of compassion that exist in every community 

in Texas, people of faith who extend a hand to help neighbors in 

need.113 

   

   Bush säger att han anser att det ska vara fritt att tillhöra en religion. Han vill att regeringen 

ska välkomna människor som väljer en religiös väg. Kyrkor, synagogor och moskéer ska 

samarbeta med regeringen för att hjälpa människor i nöd, utan att hindras av separationen 

mellan stat och religion, enligt Bush.114  

   Bush påstår att han är övertygad om att USA är utvalt av Gud. Han tycker att han lever i den 

största, friaste och mest stolta nationen i världen.115 Bush skriver i sin självbiografi att USA: s 

uppgift i världen är att leda den, hålla fred, sprida frihet och exportera de amerikanska 

värdena. Bush skriver vidare att han är övertygad om att världen söker USA: s ledarskap.116 

                                                 
112 Bush (1999) s.10 
113 ibid. s.11 
114 ibid. s.215f 
115 ibid. s.229 
116 ibid. s.236ff 
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8. Metod och material 

 

8.1. Innehållsanalys 

För att studera de civilreligiösa inslagen i Bushs retorik gjorde vi kvantitativa prövningar för 

att bedöma vanligast förekommande civilreligiösa retorik. Då detta konstaterats, övergick 

arbetsfasen till att beskriva och analysera utifrån kvalitativa riktlinjer. Studien genomförs med 

en innehållsanalys. Bertil Carlsson, vetenskapsteoretiker, menar att en innehållsanalys kan 

användas på studier av tidningsartiklar, böcker eller självbiografier. Han beskriver att det är 

lämpligt att använda metoden på material som ursprungligen är muntligt men som i efterhand 

har skrivits ned exempelvis politiska tal eller debattinlägg.117 Detta gör att vi anser metoden 

användbar för vår studie.  

   Klaus Krippendorff, kommunikationsforskare vid universitetet i Pennsylvania, USA, 

beskriver metoden som: ”Content analysis is a research technique for making repicable and 

valid inferences from data to their context.”118 Detta förstärkte vårt val av metod ytterligare 

eftersom studiens syfte är att återge Bushs retorik och dess funktion i samhället.   

   Carlsson beskriver att starten av en innehållsanalys ska utgå från att skapa ordning i ett 

kaos. Detta kan uppnås genom att forskaren studerar enstaka dokument för att få ett hanterbart 

material. Utifrån dessa dokument är det meningen att forskaren ska hitta uttryck eller 

påståenden som uttrycker liknande tankegångar. Carlsson menar att dessa ska utgöra grunden 

för innehållsanalysen och att undersökningsmaterialet utifrån detta ska delas in i kategorier.119  

   Vår analys bygger på Carlssons direktiv. Till att börja med studerade vi enstaka 

framföranden av Bush utifrån nedanstående punkter:  

• Hänvisningar till Bibeln. 

o Direkta, exempelvis citat från böcker i Bibeln. 

o Indirekta, exempelvis bibliskt språkbruk som offer, ondska och klippa.  

• Hänvisningar till den kristna läran, exempelvis budorden, gyllene regeln och 

utvaldhet.  

• Hänvisningar till landets historia. 
                                                 
117 Carlsson (1987) s.84 
118 Krippendorff (1980) s.21 
119 Carlsson (1996) s.62 
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o Tidigare presidenter och nationella hjältar. 

o USA som utvalt land. 

o USA: s historia. 

• Vilka välsignas av president Bush. 

• När blandar Bush in religion i politiska frågor? 

 

Med utgångspunkt i dessa punkter utkristalliserades ett mönster hur presidenten använder 

civilreligion. Utifrån det skapade vi åtta kategorier. Våra kategorier är gudstro, trosbaserade 

program och organisationer, bön, religiöst språkbruk, välsignelser, det utvalda landet, 

det levande minnet samt civilreligionen som argument i politiken. 

 

 

8.2. Urval 

Den tidsperiod som vi valt att undersöka är George W Bushs första år som president (20: e 

januari, – 31: e december, 2001). Skälet till att vi valde detta år är att vi ville undersöka 

civilreligionen under politiska ordnade former samt för att se hur civilreligionen används vid 

ett kaotiskt politiskt läge, som efter terrordådet den 11: e september. Detta utifrån  de 

religionssociologiska teorierna vi använt oss av, vilka betonar  civilreligionens funktion att 

samla och ena nationen. 

 

 

8.3. Material 

Uppsatsens resultat bygger på textstudier. Presidentens offentliga handlingar och tal går att 

återfinna på en hemsida som Vita huset står bakom. Hemsidan offentliggörs av USA: s 

nationella riksarkiv.120 Vi hittade ett omfattande underlag i veckosammanfattningen av 

presidentmaterial121 som innehåller presidentens samtliga offentliga framträdanden under året. 

Materialet publiceras varje måndag och har funnits sedan 1965. Innehållet i 

veckosammanfattning av presidentmaterial är: 
                                                 
120 Det amerikanska namnet på arkivet är National Archives and Records Adminisration (NARA) 
121 Det amerikanska namnet är Weekly Compilation of Presidential Documents. Vi kommer fortsättningsvis använda förkortningen W. C. 
(2001)  
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• Proklamationer 

• Order till diverse personal 

• Tal 

• Presskonferenser 

• Korrespondens till kongressen och federala byråer 

• Uttalande vid diverse olika beslut 

• Utnämningar och nomineringar 

• Material som släpps till massmedia 

• Beslut som undertecknats av presidenten 

• Omorganisationsplaner 

• Uttalanden från Vita Huset122   

 

Vi vill göra klart att det finns olika status på presidentens offentliga uttalanden. Vi anser att de 

uttalanden som har högst dignitet är presidentens installationstal och presidentens tal till 

nationen. Speciellt hans tal efter 11 september räknas till ett av de viktigaste. Detta anser vi 

bero på att han då når en större publik än exempelvis vid ett tal i Omaha, Nebraska. Till detta 

ska läggas att även innehållet i talet är avgörande för talets status. Exempelvis var talet till 

nationen angående stamcellsforskningen viktigare än utlysandet av flickscoutsveckan 

beroende på deras innehåll.      

   Vi är medvetna om att George W Bush inte skriver sina tal själv utan att presidenten har 

personer i sin stab som sköter den uppgiften. Michael Gerson var under 2001 chef över 

utformandet av presidentens tal. Han låg bland annat bakom Bushs installationstal. Gerson 

beskriver presidentens roll i talskrivandet enligt följande: “Bush is an active editor[…] who 

likes tight writing and shorter speeches”.123 Presidenten är således aktiv i utformningen av 

sina tal även om han inte producerar dem själv. Vi håller som troligt att Bush endast anställer 

personer som är medvetna om presidentens önskemål angående innehållet i de offentliga 

handlingarna. Vi bygger vårt resonemang på att Gerson har en politisk bakgrund i det 

republikanska partiet som talskrivare till den förre presidentkandidaten Bob Dole samt 

rådgivare till den republikanske senatorn Dan Coats.124 

                                                 
122 http://www.gpoaccess.gov/wcomp/about.html (2003-09-24, kl. 19.19) 
123 http://www.usatoday.com/life/2001-04-11-bush-speechwriter.htm (2003-12-11 kl: 11:39) 
124 http://www.usatoday.com/life/2001-04-11-bush-speechwriter.htm (2003-12-11 kl: 11:45) 
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   Under kategorin religiöst språkbruk använder vi Bibeln King James Version, för att jämföra 

Bushs hänvisningar med vad som står skrivet. Vi använder Koranens budskap för att 

undersöka hur presidentens citering överensstämmer med innehållet i Koranen. 

 

 

8.4. Forskningsproblem 

Enligt Carlsson finns det en del metodiska problem med att använda innehållsanalys. Ifall 

forskaren använder hårda krav för att kvalificera kategorierna är risken uppenbar att forskaren 

förenklar en komplicerad verklighet och därmed går miste om nyanserna i budskapet. Det 

finns dock problem med att lätta på kraven då det blir svårare att nå överensstämmande 

tolkningar hos olika bedömare.125 Vi är beredda att instämma i Carlssons resonemang. Vi har 

som åsikt att all forskning innebär att förenkla en invecklad verklighet. Det kan dock finnas 

en fara med att generalisera allt för mycket. Vi är medvetna om fallgroparna då vi anser att vi 

undvikit att förenkla verkligheten för mycket. Samtidigt är vi övertygade om att andra 

forskare skulle hitta samma kategorier.  

   Ett problem av annan dignitet är att vi inte har vetskap om vilken bibelöversättning som 

Bush använder då han citerar ur Bibeln. Hans citering stämmer emellanåt inte överens. Vi har 

jämfört hans bibelcitat med en mängd engelska bibelöversättningar utan att kunna konstatera 

vilken han använder. Vi har försökt kontakta Vita huset för att få klarhet i detta, dock utan 

resultat. Vad det beror på är svårt att förutsäga. Förklarningar kan vara att de inte har tid eller 

vill de inte att detta ska komma till allmänhetens kännedom.  

 

 

8.5. Vår forskningsansats 

Denna studies uppgift är att åskådliggöra George W Bushs civilreligiösa retorik i hans 

offentliga handlingar samt att spekulera om dess funktion för samhället. Vi gör således inga 

anspråk på att framföra eller tolka presidentens privata religiositet eller vad han håller för 

åsikter som privatperson. Vi hävdar emellertid att vi kan uttala oss om vad George W Bush 

                                                 
125 Carlsson (1997) s.89 
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använder för argumentation som president genom att läsa hans offentliga handlingar från hans 

första år. Det är dock viktigt att klargöra att Bush utför sina offentliga handlingar i en speciell 

kontext som påverkar hans uttalanden. Det är exempelvis mycket möjligt att han anpassar sin 

retorik efter publiken i den aktuella kontexten. Det är självklart att inte han använder samma 

retoriska knep i ett radiotal som i ett tal inför levande publik. Det enda denna studie ska uppnå 

är att ge en bild av vad Bush i egenskap av president har uttalat inom den amerikanska 

civilreligionen och vilken funktion detta har för samhället i USA. 
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9. Civilreligionen och dess funktion i George W Bushs uttalanden 

 
 

9.1. Gudstro 

Bush beskriver betydelsen av sin tro: 
 

An American President serves people of every faith and serves some of 

no faith at all. Yet, I have found my faith helps me in the service to 

people. Faith teaches humility--as Laura would say, I could use a dose 

occasionally- [laughter]--a recognition that we are small in God's 

universe, yet precious in His sight. It has sustained me in moments of 

success and in moments of disappointment. Without it I would be a 

different person, and without it I doubt I'd be here today. […] Men and 

women can be good without faith, but faith is a force of goodness. Men 

and women can be compassionate without faith, but faith often inspires 

compassion. Human beings can love without faith, but faith is a great 

teacher of love.126 

 

Bush anser vidare i talet att tron är en förutsättning för demokrati. Han motiverar detta med att 

tron lär människor att tolerera och respektera varandra. Bush gör klart att tron har positiva 

effekter på människan. Han anser i den aktuella kontexten att tron är en förutsättning för 

godhet, omtanke och kärlek.127 Detta tolkar vi som en sociokulturell uppfattning som ska 

skapa social ordning i samhället. Om befolkningen lever enligt godhet, omtanke och kärlek 

kan den sociala ordningen i det amerikanska samhället bevaras.   

   I ett annat tal framgår det att han menar att tron spelade en avgörande roll i det kalla kriget 

mot kommunismen. Påvens besök i Polen 1979 ska till exempel ha gjort att tron gick över i 

motstånd som senare ledde till kommunismens kollaps i Europa.128 I vår definition 

eftersträvar civilreligionen även politisk ordning. Vi anser att det belyses av Bush eftersom 

han i talet säger att gudstron är en förutsättning för demokratin och presidentämbetet. Det blir 

påtagligt då Bush pekar på att kommunismens fall hängde samman med att östblocket inte 

hade en gudstro och därmed ingen politisk ordning. 

                                                 
126 W.C. (2001), 1 feb. Remarks at the National Prayer Breakfast 
127 ibid. 
128 W.C. (2001), 22 mars Remarks at the Dedication of the Pope John Paul II Culture Center 
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   I ett annat tal säger Bush att han har som mål att återinföra tron som en viktig del i det 

amerikanska samhället. Han menar sig även se tecken på att en väckelse äger rum bland 

folket: 

 
I also appreciate the prayers of many of my fellow Americans. Many 

times layman and leader alike says, ``Mr. President, we pray for you,'' 

and for that I'm most grateful. It does remind me that I think there's a 

great awakening in America; people are rediscovering the inspiration of 

faith in their lives and the importance of faith in our society. Faith gives 

our lives dignity, and faith gives our lives direction. Faith makes our 

Nation more just and more generous and welcoming.129 

 

Det är påtagligt att Bush inser det civilreligiösa värdet av att ha en gudstro eftersom den enligt 

Bush ger värdighet och vägledning. Denna insikt hos Bush går att förena med den religiösa 

dimensionens mål i vår definition som går ut på att skapa värde, identitet och mening i 

tillvaron för människan. Vi finner det dessutom intressant att Bush anspelar på historien 

genom att använda termen Great Awakening.   

   Bush poängterar i ett tal i Waco, Texas att det inte är av betydelse vilken religion människor 

tillhör, utan det viktiga är att de tror på en Gud. Det ska tilläggas att Bush endast hänvisar till 

de kristna, muslimska och judiska lärorna.130 För att förstärka sitt resonemang att det inte bara 

är kristendomen som är en betydande religion i USA, tar presidenten upp att den muslimska 

högtiden Ramadan är ett ypperligt tillfälle för människor av olika trosuppfattningar att lära sig 

av varandra. Han menar att kristna och muslimer delar en tro på Guds rättvisa och människans 

moraliska ansvar.131 Vi drar en slutsats om att det viktiga är det som förenar de olika 

religionerna och inte det som skiljer. Vi menar att Bush på detta sätt vill åskådliggöra sin syn 

på religionsfrihet. Hans resonemang kan dock uppfattas som tveksamt och problematiskt 

eftersom han exkluderar världens övriga religioner. Därmed vill vi mena att hans religiösa 

argumentation inte är lika tolerant som den vill ge sken av. 

   Efter 11: e september säger Bush att han anser att det är viktigt att klargöra att terroristerna 

inte har någon tro: ”The terrorists have no true home in any country or culture or faith. They 

                                                 
129 W.C. (2001), 21 mars Remarks to Catholic Leaders 
130 W.C. (2001), 8 aug. Remarks to Participant in Habitats for Humanities “World Leaders Build” in Waco, Texas 
131 W.C. (2001), 19 nov. Remarks at an Iftaar Dinner 
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dwell in dark corners of earth. And there we will find them.”132 Vi ställer oss tveksamma till 

Bushs argumentation då dessa terrorister ser sig själva som rättroende muslimer som definitivt 

anser sig ha en tro. Vi anser att Bush antagligen gör dessa människor gudlösa för att lättare 

kunna motivera de vedergällningar som USA kom att genomföra. 

   Sammanfattningsvis vill vi poängtera att det är viktigt för USA: s president att ha en gudstro 

och att han gärna använder den i sin offentliga retorik. Den får dessutom politiska 

konsekvenser som nästkommande kategori kommer att åskådliggöra. 

 

 

9.2. Trosbaserade program och organisationer 

Trosbaserade program och organisationer är ett viktigt inslag på Bushs inrikespolitiska 

agenda. Dessa organisationer och program, som är frivilligbaserade, säger Bush, ska vara 

tillåtna och inte diskriminerade på grund av att de är trosbaserade. Han påpekar att dessa 

rörelser gör insatser som en regering inte kan göra i ett samhälle.133  

 
One of the problems we face in society is, Government cannot make 

people love one another. I wish we could. But we darn sure can find 

those who do love their neighbor and facilitate programs that will 

change people’s lives.134  

 

   Bushs syfte med de trosbaserade organisationerna är enligt oss att integrera religion i 

samhällslivet. Han anser att det är ett problem att få människor att hjälpa varandra. Vi menar 

att ett viktigt värde som fått en helig dimension i den amerikanska civilreligionen är 

barmhärtighet. Ett möjligt skäl till att Bush vill införliva de trosbaserade organisationerna i 

samhället är att han vill återinföra medlidandet bland befolkningen. De frivilligt arbetande 

människorna i programmen får fungera som en norm för andra amerikaner. Vi ställer oss dock 

tveksamma till Bushs uttalade motiv då ekonomin säkerligen spelar en avgörande roll. Om 

samhällsmedborgarna utför arbeten som vanligtvis skulle belasta statens budget får Bush 

pengar över till annan verksamhet. 

                                                 
132 W.C. (2001), 11 okt. Remarks at the Department of Defence Service of Remembrance in Arlington, Virginia 
133 W.C. (2001) Förekommer vid flera tal 
134 W.C. (2001), 14 mars Remarks During a Tour of the Youth Entertainment Academy and an Exchange With Reporters in Plainfield, New 
Jersey 
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   Bush är tydlig med att trosbaserade organisationer inte strider mot första tillägget i 

konstitutionen. 

 
We shouldn't breach the line of church and state, but we should 

welcome faith-based initiatives and faith-based programs that use a 

powerful, powerful way of changing people's lives. That's called the 

power of faith. You change somebody's heart, you change their lives. 

And Government shouldn't fear faith-based initiatives. As a matter of 

fact, we ought to welcome them.135 

 

   Vi hävdar att de trosbaserade organisationerna i samhället ska bidra till att skapa social 

ordning och ena nationen. Det bakomliggande politiska syftet torde vara att skapa en 

drägligare tillvaro för utslagna människor. Civilreligionen framkallar även djupa bindningar 

och skapar värde, identitet och mening hos befolkningen. Genom att människorna som 

hjälper de behövande kan identifiera sig som barmhärtiga medborgare samt att hjälpen kan 

möjliggöra att de utsatta finner en större mening och värdighet i tillvaron. Vi anser att Bush 

vill uppnå detta genom att välkomna trosbaserade organisationer.  

   Bush motiverar sitt initiativ till de trosbaserade organisationerna och programmen genom 

att klargöra: “The true greatness of his country does not lie in the halls of our governments; 

he true greatness of our country lies in the hearts and souls of the American people.”136 

Syftet med denna argumentation torde vara att befolkningen ska få en bild av sitt land och sig 

själva som speciella. Bush bakomliggande motiv kan vara att detta i förlängningen ska skapa 

en vision som binder samman nationen till en integrerad enhet. Enligt oss vill Bush genom de 

trosbaserade organisationerna återinföra tron i USA och göra det till en del av de samlingar 

uppfattningar och värden som ska få en helig betydelse i samhällslivet. Tron kan därmed 

förhindra framtida interna konflikter. 

   De trosbaserade programmen kan anses vara en del av den konfessionella religionen i 

USA, vi anser dock att ovanstående resonemang tydligt visar att Bush praktiserar sin uttalade 

gudstro på samhället i sin politik. Detta är enligt oss ett kännetecken för den amerikanska 

civilreligionen. 

   

                                                 
135 W.C. (2001), 29 mars Remarks to the African-American Leaders 
136 W.C. (2001), 9 mars Remarks in Lafayette, Louisiana  
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9.3. Bön  

I sin utlysning av nationella böndagen uppmanar Bush alla amerikaner att delta i en 

gemensam bön. Han säger att han inte kommer att klara sin uppgift som president utan 

folkets böner.137 Bush påpekar att människor delar något universellt vid en bön. Presidenten 

ser bönen som en möjlighet att kommunicera med Gud och få kunskap om Guds plan.138 

Bush säger också att han tror på styrkan av och i bönen: ”I would rather stand against the 

cannons of the wicked than against the prayers of the righteous. The prayers of a friends are 

one of life’s most gracious gifts”.139 Han framhåller att nationen alltid har använt sig av 

bönen vid problematiska situationer. Bush framför att han är övertygad om att dessa böner 

hjälpt nationen att undvika många problem.140 Han säger att han ser bönen som en del av det 

nationella arvet som startade med att Washington bad till Gud för att få vägledning i 

frihetskriget.141  

   Ett utmärkande drag hos Bush är att han väljer att be offentligt när någon har avlidit. Något 

som ofta återkommer är att han ber för soldater som har avlidit i tjänsten. Ett exempel är när 

Bush startar ett framträdande med: ”I do want you all to join me in a moment of silent prayer 

for the two soldiers, men who wore the uniform of America, who lost their lives in Germany 

today.”142 Bush ber inte enbart för sina egna soldater. Han väljer att be för en kinesisk familj 

när en kinesisk soldat har dött i en flygplanskrasch.143 Vi anser att Bush genom att be eller 

tala om bön framträder som överstepräst i den amerikanska civilreligionen och på så viss 

skaffar sig religiöst baserad legitimitet för olika beslut. Legitimeringen innebär att Bush kan 

fortsätta med att exempelvis skicka ut soldater i krig för att sedan be för dem innan de åker 

och även vid eventuella dödsfall.  

   Bushs bedjande går att uppfatta som en rituell handling som stämmer överens med hur 

bönen används inom kristendomen. Han lyfter ut bönen ur kyrkan för att använda den vid ett 

politiskt offentligt framträdande.  

                                                 
137 W.C. (2001), 20 jan. Proclamation 7403 
138 W.C. (2001), 1 feb. Remarks at the National Prayer Breakfast 
139 W.C. (2001), 1 feb. Remarks at the National  Prayer Breakfast 
140 W.C. (2001), 3 maj Remarks at a National Day of Prayer Reception 
141 W.C. (2001), 27 april Proclamation 7430 
142 W.C. (2001), 26 mars Remarks to the Community in Billings, Montana 
143 W.C. (2001), 11 april Remarks on Plans for Release of United States Navy Aircraft Crewmembers in China 
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   Bush påstår också att han ber efter att två elever på Santana High School har skjutits ihjäl 

av en annan elev. Han säger: ”Our hearts go out and our prayers go out to the parents and 

the teachers and the children whose lives have been completely turned upside down right 

now”144 Även vid naturkatastrofer som en jordbävning i delstaten Washington säger Bush att 

han ber för offren.145 Bush ber mer personligt inriktade böner när kollegor till honom avlider. 

Hans böner gick bland annat till den avlidna kongressledamoten Floyd Spence och hans 

familj.146  

   Efter 11: e september ökar frekvensen hos Bush bedjande i talen. Samma dag som 

terrordådet sade Bush i sitt tal till nationen:  

 
Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children 

whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and 

security has been threatened. And I pray they will be comforted by a 

power greater than any of us.147 

 

I ett annat tal poängterar Bush betydelsen av att be i denna svåra stund: 

 
There are prayers that help us last through the day or endure the night. 

There are prayers of friends and strangers that give us strength for the 

journey. And there are prayers that yield our will to a will greater than 

our own.148  

 

Bush påpekar att bönen är ett verktyg för att bearbeta sorgen och göra nationen stark i jakten 

efter gärningsmännen.149 Vi anser att Bush använder bönen som en ritual vid svåra och 

tragiska händelser för att ena och binda samman nationen. Detta kopplar vi samman med vår 

teori om att den amerikanska civilreligionen visar sig genom diverse riter. Vi tolkar det som 

att Bush ser sig själv som den högsta politiska auktoriteten som har rätt att använda religiösa 

inslag i sina framträdanden. Genom att ta sig rätten att leda nationen i böner legitimerar Bush 

sin roll som överstepräst i den amerikanska civilreligionen. Vid dödsfall vill vi mena att det 

finns ett behov hos människor att samlas och dela en gemenskap. Han använder bönen för att 

                                                 
144 W.C. (2001), 5 mars Remarks Prior to a Meeting With Congressional Leaders and an Exchange With Reporters 
145 W.C. (2001), 3 mars ThePresident’s Radio Address 
146 W.C (2001), 16 aug Statement on the Death of Representative Floyd Spence 
147 W.C. (2001), 11 sep. Address to the Nation on the Terrorist Attacks 
148 W.C. (2001), 14 sep. Remarks at the National Day of Prayer and Remembrance Service 
149 W.C. (2001), 20 sep. Address Before a Joint Session of the Congres on the United States Response to the Terrorist Attacks of September  
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skapa en spridd acceptans för denna uppgift. Bedjandet ger en helig mening åt samhällslivet 

och används som redskap för att undvika interna konflikter. 

   Bush är tydlig med att bönerna riktas till en universell Gud.150 Han gör således ingen 

skillnad på kristna, judiska eller muslimska böner.151 Vi anser att Bush på detta sätt vill visa 

på sin tolerans gentemot andra religioner. Då han endast refererar till de kristna, judiska och 

muslimska bönerna hävdar vi att han återigen exkluderar övriga religioner i världen, vilket 

visar på en indirekt religiös intolerans. Bush framför dessutom i ett tal att terrorattacken har 

förändrat människors vanor då han tycker sig se att fler människor ber och tillbringar tid i 

kyrkor, synagogor eller moskéer.152  Detta går att tolka som att Bush vill ge sken av att det 

finns en gemenskap inom nationen, speciellt mellan troende människor.         

   Sammanfattningsvis vill vi fastslå att George W Bush i egenskap av president använder 

bönensom enande redskap vid svåra stunder. Som vår tidigare forskning visat är president 

Bush knappast den förste president att använda sig av bön på detta vis. Det är snarare en 

förutsättning för att vara president i USA.    

        

 

9.4. Religiöst språkbruk  

Denna kategori kan indelas i två grupper. Den första är när Bush använder ord eller fraser som 

kan härledas till Bibeln. Den andra är citat ur Bibeln eller Koranen.  

   Bush börjar sin ämbetsperiod med att anspela på Bibeln då han talar om USA: s roll i 

världen. ”Through much of the last century, America's faith in freedom and democracy was a 

rock in a raging sea. Now it is a seed upon the wind, taking root in many nations.”153 Med 

ordet klippa menar vi att Bush anspelar på när Jesus sa åt Petrus att han var den klippa som 

han skulle bygga sin kyrka på.154 Den andra passagen kan härledas till liknelserna i 

Matteusevangeliet och Lukasevangeliet. Där liknar Jesus tron på Gud vid ett senapskorn som 

slår rot i människor.155 Längre ner i installationstalet utnyttjar Bush liknelsen om den 

                                                 
150 W.C. (2001), 27 sep. Remarks to Airline Employees in Chicago, Illinois 
151 W.C. (2001), 4 okt. Remarks to Department of Labor Employees 
152 W.C. (2001), 8 nov. Address to the nation on Homeland Security From Atlanta 
153W.C. (2001), 20 jan. Inaugural Address 
154 Matthew 16:18 
155Matthew 13:31, Luke 13:19 
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barmhärtige samariten,156 när han propagerar för att ingen fattig i USA kommer att lämnas åt 

sitt eget öde.157   Genom att använda Bibeln i sitt installationstal antar Bush rollen som ledare 

för den religiösa dimension som vi väljer att likna den amerikanska civilreligionen vid. Vi 

menar att denna dimension visar sig genom olika symboler och ritualer. Vi anser att 

installationstalet och dess bibelcitat är exempel på sådana. Vi binder också samman tal och 

handlingar av USA: s första presidenter med det språkbruk som har blivit norm för 

presidenter att använda vid offentliga framträdanden. Bush använder uttrycken barmhärtighet 

och frihet. Han använder dessa civilreligiösa inslag och förstärker dem genom att citera 

Bibeln.     

   Bush återkommer ofta till att USA: s befolkning ska hjälpa och älska sina grannar. Bush 

uttrycker: ``What can I do to help a neighbor in need? people who live by the golden rule.”158 

Eller: “And you have the responsibility to love a neighbor like you'd like to be loved 

yourself.”159 Det är tydligt att Bush är inspirerad av den gyllene regeln från Nya 

Testamentet.160 Vår teori om civilreligion går att känna igen i Bushs återkommande 

hänvisningar till den gyllene regeln. Vi menar, att Bush är ute efter att skapa ett 

sociokulturellt beteende som ska leda till en positiv religion, som i sin tur ska ena samhället. 

   Ett annat resonemang som presidenten ofta kommer tillbaka till är begreppet offer. Han 

menar att människor i nationens historia har offrat sina liv för landets frihet. Dessa människor 

är allt från landets grundare, soldater, brandmän till lärare.161 Ett grundläggande tema i den 

kristna tron är att Gud offrade sin son för människorna.162 Även i det gamla förbundet är offer 

ett viktigt inslag. Två exempel är när Abraham fick order av Gud att offra sin son Isak163 eller 

tredje Mosebok.164 Han vill åskådliggöra civilreligionens hjältars vilja att offra sig för landet. 

Bush anser att de satt nationens bästa framför sitt eget välbefinnande och vill genom detta gör 

det till norm i USA. I vår definition går det också att utläsa att hjältar skapas i civilreligionens 

namn som kan jämföras med de kända religionernas. Precis som Jesus gjorde i den kristna 

tron, menar Bush, att brandmän, lärare, landets grundare och soldater har offrat sig för något 

större. I Jesus fall var det mänskligheten medan civilreligionens hjältar har offrat sig för USA. 

                                                 
156 Luke 10:30-35 
157 W.C. (2001), 20 jan. Inaugural Address 
158 W.C. (2001), 20 juni Remarks to the Business Roundtable 
159 W.C. (2001), 6 mars Remarks at the Chicago Mercantile Exchange in Chicago 
160 Matthew 7:12 
161 W.C. (2001) Förekommer vid flera tal. 
162 John 3:16 
163 Genesis 22:2 
164 Leviticus 
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   En annan term som Bush använder flitigt, speciellt efter 11: e september, är ondska och 

onda människor. Bush påpekar att ondskan har hittat en villig tjänare i de terrorister som 

begick attentaten den 11: e september.165 Han menar att ondskan ska bekämpas med 

godhet.166 Presidenten säger:“This will be a monumental struggle of good versus evil, but 

good will prevail.”167 Bush jämställer ondskan med satans verksamhet på jorden och USA 

med det goda.168   

   Den andra formen av hänvisningar till Bibeln som Bush använder är direkta hänvisningar 

till Bibeln. Genom att citera Bibeln visar Bush att han har en tro på en Gud eftersom 

kristendomen är monoteistisk. Detta går att återföra till vår teori om civilreligion.  

   Han vill att diskrimineringen av trosbaserade organisationer ska upphöra då deras arbete 

inte utgör något hot mot religionsfriheten. För att förstärka sina argument använder han 

Jakobsbrevet: ”… fresh water and salt water cannot flow from the same spring.”169 Det 

exakta citatet från bibelöversättningen King James Version är: ”…so can no fountain both 

yield salt water and fresh.”170 Vid invigningen av minnesmärket av terrordådet i Oklahoma 

City uppmuntrar han stadens invånare med Paulus ord: ”Be not overcome of evil, but 

overcome evil with good.”171 I första Thessalonikierbrevet går det att läsa: “…but test 

everything; hold fast what is good, abstain from every form of evil”172  

   Vid firandet av självständighetsdagen i Philadelphia talar Bush om den amerikanska 

friheten och dess historia.173 Han tar upp en viktig symbol för friheten i USA nämligen 

Liberty Bell. Han förstärker sitt anförande med att citera inskriptionen på klockan som är ett 

citat från Leviticus: ”Proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants”174 Vi menar 

att civilreligion innebär ett mönster av symboler och idéer. Bush sätter stort värde på 

betydelsen av klockan och dess inskription och detta ser vi som en civilreligiös symbol. Det 

faktum att Bush väljer att tala i Philadelphia den 4: e juli, stärker de civilreligiösa inslagen i 

hans agerande. Philadelphia anses vara en helig plats för civilreligionen då 

oavhängighetsförklarningen undertecknades där. Detta ser vi som en typisk civilreligiös 

uppfattning. 

                                                 
165 W.C. (2001), 11 okt. Remarks at the Department of Defense Service of Remembrance in Arlington, Virginia 
166 W.C. (2001), 25 okt. Remarks at the Thurgood Marshall Extended Elementary School 
167 W.C. (2001), 12 sep. Remarks Following a Meeting With the National Security Team 
168 W.C. (2001), 11 okt. Remarks at the Department of Defense Service of Remembrance in Arlington, Virginia 
169 W.C. (2001), 1 feb Remarks at the National Prayer Breakfast 
170 ames 3:12  J
171 W. C. (2001), 19 feb Remarks at the Dedication of the National memorial Center Museum in Oklahoma City, Oklamahoma 
172 1 Thessalonians 5:21 
173 W.C. (2001), 4 juli Remarks at an Independence Day Celebration in Philadelphia, Pennsylvania    
174 Leviticus 25:10 

 39



Civilreligionens funktion i George W Bushs officiella uttalanden – 2001 

  Under firandet av självständighetsdagen så talar Bush också om olika idealister i världen. 

Han säger att alla inte har varit religiösa, men att många har varit motiverade och inspirerade 

av denna passage i Gamla Testamentet175: ”But let justice roll down like waters, and 

righteousness like an ever-flowing stream.”176 

   I sitt tal till nationen den 11: e september hoppas Bush att nationen ska bli tröstad av en 

makt större än dem själva. Han citerar ur Psaltaren: “Even though I walk through the valley of 

the shadow of death, I fear no evil; for You are with me”177 Han fortsätter sitt resonemang i en 

proklamation.178 Då väljer han att citera Matteusevangeliet: “Blessed are those who mourn, 

for they shall be comforted.”179 För att förtydliga att kriget mot terroristerna inte är ett krig 

mot religionen Islam väljer Bush att citera Koranen.180 Han säger: ”In the long run, evil in the 

extreme will be the end of those who do evil. For that they rejected the signs of Allah and held 

them up to ridicule”.181 I den svenska översättningen av Koranen går det att läsa: “Dessa 

förövare av det onda drabbades till sist av det svåraste av alla straff [-helvetets eld-] därför 

att de kallade Våra budskap för lögn och gjorde sig lustiga över dem.”182 Bush vill visa på sin 

religiösa tolerans genom att citera Koranen. Han gör detta i ett tal vid Islamiska centret i 

Washington, eftersom han vill harmonisera förhållandet mellan religion och inrikespolitiken. 

Vi anser att presidentens motiv är att få muslimer i USA att ställa sig bakom hans beslut. 

Lyckas han med detta blir det färre meningsskiljaktigheter inom inrikespolitiken. Vi anser att 

det resultat Bush eftersträvar med sitt civilreligiösa språkbruk, är att enklare kunna driva sin 

politik. 

   Vi ser citeringen av Bibeln som en civilreligiös rit som förväntas av den amerikanska 

presidenten. Detta görs medvetet samtidigt som presidenten kopplar samman det kristna 

budskapet med USA. Genom att använda Bibeln i sina offentliga uttalanden anser vi att Bush 

vill visa på att Bibeln är en källa till kunskap och stöd. Vi tycker även att det är intressant att 

Bush använder Koranen för flirta med den muslimska delen av befolkningen i USA. 

 

 

                                                 
175 Weekly Compilation 2001, 4juli Remarks at an Independence Day Celebration in Philadelphia 
176 Amos 5:24 
177 W.C. (2001), 11 sep. Address to the Nation on the Terrorist Attacks 
178 W.C. (2001)), 13 sep. Proclamation 7462 
179 Matthew 5:4 
180 W.C. (2001)), 17 sep. Remarks at the Islamic Center of Washington 
181 ibid. 
182 Bernström (2000) s. 
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9.5. Välsignelser  

Det är vanligt att president Bush avslutar sina offentliga framträdanden med en välsignelse. 

Det går att utkristallisera tre olika former av välsignelser. Den första formen är när 

presidenten välsignar mötesdeltagare, åhörare, TV-tittare eller radiolyssnare, en allmän 

välsignelse. Han använder tre olika formuleringar: ”God bless”183, ”God bless you”184 samt 

”God bless you all”.185 Vi ser Bushs välsignande som en utmärkande amerikansk civilreligiös 

rit. När Bush tar sig rätten att välsigna legitimerar han att ämbetet har en religiös aspekt som 

högste ledare av civilreligionen. Av tradition har presidenters officiella framträdanden alltid 

haft ett välsignande språkbruk. Det förväntas därför av Bush att ikläda sig rollen som 

överstepräst i civilreligionens namn 

   Bush välsignar USA på olika sätt. Under sitt första år som president välsignar Bush sin 

nation 85 gånger.186 Den fras som återkom flest gånger var ”God bless America”187 Den 

förekom 69 gånger under hans offentliga framträdanden. Den näst vanligaste frasen var ”May 

God continue to bless America”. Den förekom nio gånger och åtta av dem var efter 

terrordådet den 11: e september. Bushs välsignade efter den 11: e september förändras då 

Bush förstärker sin välsignelse av nationen genom att säga att Gud ska fortsätta välsigna 

USA. Det råder ingen tvekan enligt oss, om att det fanns ett behov i USA av att få försäkran 

om att Gud inte övergivit nationen efter dessa traumatiska händelser. Bush spelar här en viktig 

roll som högste ledare av civilreligionen. Utan denna försäkran anser vi att det skulle ha varit 

mer problematiskt att upprätthålla politisk ordning i en chockad nation. 

   Bush använde frasen ”May God bless the United States” två gånger. Följande fraser 

använde han en gång “May God continue to bestow His blessings upon our land”188, ”May 

God bless United States of America”189, ”God bless our country”190, “God bless the great 

United States of America”191 samt “May God bless this great nation of ours”.192 Vi anser att 

Bush vill uppnå social ordning genom att välsignelsen ska ge en lugnande känsla av att Gud 

                                                 
183 W. C. (2001) Förekommer i flera tal 
184 ibid. 
185 ibid. 
186 ibid. 
187 ibid. 
188 W.C. (2001), 2 sep. Labour Day Greeting to the Nation 
189 W.C. (2001), 30 juli Videotape Remarks to the Boy Scouts of America National Jamboree  
190 W.C. (2001), 15 feb. Remarks at the Swearing-In Ceremony for State Department Foreign service Personnel 
191 W.C. (2001), 26 aug. Remarks on Induction Into the Little League Hall of Excellence in South Williamsport, Pennsylvania    
192 W.C. (2001), 10 maj. Remarks Announcing the Nomination of John P. Walters To Be Director of the Office of National Drug Control 
Policy  
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är med USA. Oavsett hur det amerikanska samhället ser ut får det alltid den amerikanske 

presidentens välsignelse.  

   Den tredje formen av välsignelser är när presidenten väljer att specifikt välsigna personer, 

rörelser, länder eller delstater. Välsignelser under året:    
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                

Kongressen193      

Trosbaserade program194    

Republikanska partiet195 

USA: s militär196 

Personal vid Utrikes departementet197 

NATO198 

Personal och elever vid Moline Elementary school199 

Ronald Reagan200 

Flygare på flygbasen i Panama City201 

Döda soldater i Kuwait202  

Småföretagare203 

Katolska ledare i USA204 

Påven205 

CIA personal206 

Baseballspelare i Hall of Fame207 

Universitetet i Warszawa208 

Veteraner från andra världskriget209 

Kvinnor och barn i Afghanistan210 

 
193 W.C. (2001), 23 jan. Remarks on Submitting the Education Plan to Congress 
194 W.C. (2001), 30 jan. Remarks at the Fishing School 
195 W.C. (2001), 29 jan. Remarks at the Republican Congressional Retreat in Williamsburg, Virginia  
196 W.C. (2001), 14 feb. Remarks to National Guard Personnel and Reservists in Charleston 
197 W.C. (2001), 15 feb. Remarks at the Swearing-In Ceremony for State Department Foreign Service Personnel 
198 W.C. (2001), 15 feb. Remarks to the Troops at Norfolk Naval Air Station in Norfolk, Virginia 
199 W.C. (2001), 20 feb. Remarks at Moline Elementary School in St. Louis, Missouri 
200 W.C. (2001), 4 mars Remarks at the Christening Ceremony for the U.S.S. Ronald Reagan in Newport News, Virginia 
201 W.C. (2001), 12 mars Remarks on Arrival at Tyndall Air Force Base in Panama City, Florida 
202 W.C. (2001), 12 mars Remarks to the Rotary Club and Chamber of Commerce in Panama City 
203 W.C. (2001), 16 mars Remarks to Small-Business Owners 
204 W.C. (2001), 21 mars Remarks to Catholic Leaders 
205 W.C. (2001), 22 mars Remarks at the Dedication of the Pope John Paul II Cultural Center 
206 W.C. (2001), 20 mars Remarks to Central Intelligence Agency Employees in Langley, Virginia  
207 W.C. (2001), 30 mars Remarks Honoring members of the Baseball Hall of Fame 
208 W.C. (2001), 15 juni Address at Warsaw University 
209 W.C. (2001), 6 juni Remarks at the Dedication of the National D-Day Memorial in Bedford, Virginia 
210 W.C. (2001), 12 dec. Remarks on Signing the Afghan Women and children relief Act of 2001 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

                                                

FBI anställda och deras familjer211 

Afrika212 

Storbritannien213 

Världens barn214 

De som gett sitt liv åt nationen215 

Kalifornien216 

SOME (So Others Might Eat)217 

New Mexico218 

Alla som bär uniform219 

USO (United Service Organization)220 

Australien221 

Texas222 

De amerikanska arbetarna223 

De döda efter terrorattacken den 11 september224 

 

Bush vill visa på sin religiösa tolerans då han väljer att välsigna trosbaserade organisationer, 

påven och katolska ledare i USA. Vi anser att detta är ett sätt för Bush att överbygga 

traditionen att katoliker i allmänhet röstar på demokrater. 

   Han riktar dessutom sin önska om välsignelser utanför den storpolitiska sfären, några 

exempel på detta är frivilligorganisationer, arbetare, baseballspelare och småföretagare. Detta 

går att tolka som att Bush eftersträvar social ordning då många av USA: s invånare indirekt 

kan ta till sig av hans direkta välsignelser. 

  Välsignelserna ska, enligt oss, skapa en känsla hos USA: s befolkning att de bor i det 

välsignade landet. Detta i sin tur möjliggör värde-, identitet- och meningsskapande i deras 

 
211 W.C. (2001), 25 sep. Remarks to Federal Bureau of Investigation Employees 
212 W.C. (2001), 29 okt. Remarks to the African Growth and Opportunity Forum 
213 W.C. (2001), 20 juli Remarks on Departure from Oxford, United Kingdom 
214 W.C. (2001), 8 dec. Remarks on America’s Fund for Afghan Children in New Windsor, Maryland 
215 W.C. (2001), 28 maj Remarks at a Memorial Day Commemoration in Mesa, Arizona 
216 W.C. (2001), 29 maj Remarks to the Los Angeles World Affairs Council in Los Angeles 
217 W.C. (2001), 20 nov. Remarks at So Others Might Eat 
218 W.C. (2001), 15 aug. Remarks to the Hispano Chamber of Commerce in Albuquerque 
219 W.C. (2001), 19 nov. Remarks at an Iftaar Dinner 
220 W.C. (2001), 2 nov. Remarks at a Reception Honoring the United Service Organizations 
221 W.C. (2001), 10 sep. Remarks on Presenting the Bell of the U.S.S. Canberra to Prime minister John Howard of Australia 
222 W.C. (2001), 8 aug. Remarks to Participants in Habitat for Humanity’s “World Leaders Build” in Waco, Texas 
223 W.C. (2001), 3 sep. Remarks to the Northern Wisconsin Regional Council of Carpenters in Kaukauna, Wisconsin 
224 W.C. (2001), 11 sep. Remarks on the Terrorist attacks at Barksdake Air Force Base, Louisiana 
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tillvaro. Välsignelserna är samhälliga i den mån att de riktas mot institutioner som handhar 

makten i samhället som FBI, kongressen eller militären.  

  Sammanfattningsvis vill vi mena att välsignelserna är en civilreligiös rit av dignitet. Detta är 

något som av tradition förväntas av den amerikanske presidenten. Detta är mycket tydligt hos 

George W Bush. Vi är benägna att hålla med Lejon som ser presidenternas välsignelsefras 

God Bless som civilreligionens benedicamus således ett sätt för presidenten att avsluta sina 

tal.   

    

   

9.6. Det utvalda landet 

Bush hävdar i ett radiotal till nationen att USA är speciellt och utvalt av Gud samt utsett att 

vara en förebild som ska ta ansvar för världen.225 En fras som Bush ofta upprepar i sina tal är: 

“…this is the greatest country on the face of the Earth…”226 I vår teori ska den amerikanska 

befolkningen uppfatta sin nation som utvald, detta är tydligt i Bushs retorik. Han säger sig 

anse att USA är utvalt av Gud och att det får konsekvenser för USA. Dessa konsekvenser är 

enligt Bush, att det är Förenta staternas skyldighet att leda världen. Bush uttrycker ofta att 

USA är en symbol för friheten.227 Vi anser att detta är ett viktigt inslag i den amerikanska 

civilreligionen. 

   Bush säger att han ser USA som: ”… a blessed nation, a nation indivisible under God”.228 

eller: ”… a Nation under God.”229  Han påstår att USA är en välsignad nation som kan uppnå 

precis vad den vill.230 Vi anser att detta möjliggör för medborgarna att reflektera över sin 

nation som speciell. Det underlättar sammanbindningen av samhället till en integrerad enhet. 

Uppfattningen att nationen är utvald av Gud förstärks och ger en helig mening till 

samhällslivet. Det är enligt oss klart att Bush försöker förhindra interna konflikter. Han vill ge 

sken av att det är hela USA: s befolkning som blivit valda av Gud.  

     Bush säger att Gud valt ut USA eftersom landet är byggt på den ädlaste principen; alla 

människor är fria och jämlika i Guds ögon. Han menar i samma tal att det är dessa ideal som 

                                                 

229

225 W.C. (2001), 30 juni The President’s Radio Address 
226 W.C. (2001), 2 feb. Remarks at the Republican Congressional Retreat in Williamsburg, Virginia 
227 ibid. 
228 W.C. (2001), 28 feb. Remarks in Omaha, Nebraska 

 W.C. (2001), 22 maj Reamarks to the Hispanic Scholarship Fund 
230 W.C. (2001), 8 mars Remarks at North Dakota State University Fargo 
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har accepterats och inspirerat världen med undantag på de ställen där diktaturer har makten.231  

Vi kan uttolka att Bushs övertygelse att alla människor i en demokrati är fria och jämlika i 

Guds ögon hör samman med vår teori. I nationer som inte lever efter dessa principer menar 

Bush att diktatur råder och därmed politisk oordning. Därmed använder Bush civilreligiös 

retorik för att uppnå såväl social som politisk ordning.  

  Bush säger i ett tal att Gud har välsignat USA med världens bästa invånare.232  Presidenten 

anser sig vara övertygad om att med denna välsignelse följer skyldigheten att hjälpa en granne 

i nöd.233 Vår teori om civilreligion passar in på Bushs uppfattning att USA är utvalt och går 

att tolka som en sociokulturell uppfattning. Vi anser att Bush använder denna retorik för att 

skapa en positiv känsla som ska leda till att den civila ordningen i samhället upprätthålls. 

Bush säger att befolkningen måste hjälpa varandra då det är ett ansvar som följer med att bli 

utvald av Gud. Om invånarna följer sin presidents uppmaningar kommer den civila ordningen 

således hållas intakt, enligt oss.  

   Bush påstår att nationen har varit välsignad sedan grundandet.234  Dessutom propagerar han 

för att USA alltid har fört kampen för friheten utan att försöka ta herravälde över världen.235 

Enligt Bush inspirerar USA: s ideal världen och dessa måste försvaras av den amerikanska 

försvarsmakten.236 Han påpekar att USA: s militär är världens mäktigaste och därmed har 

skyldigheter över hela världen.237 Då han talar inför trupperna i Kosovo hänvisar han till 

USA: s ansvar att försvara friheten över världen: 
 

As we head into the 21st century, we must not allow difference to be a 

license to kill and vulnerability an excuse to dominate. We will pursue 

a world of tolerance and freedom. From Kosovo to Kashmir, from the 

Middle East to Northern Ireland, freedom and tolerance is a defining 

issue for our world, and your service here has set an example for the 

whole world to see.238 

 

Vår definition går att finna när Bush legitimerar dessa sekulära institutioner i samhället, i 

detta fall armén. För att försvara friheten som USA en gång fick av Gud, måste det finnas en 
                                                 
231 W.C. (2001), 5 mars Remarks Honoring the NCAA Football and Women's Softball Champion  
Oklahoma Sooners 
232 W.C. (2001), 26 aug. Remarks at a Steelworkers Picnic in West Mifflin, Pennsylvania 
233 W.C. (2001), 23 mars Remarks to the Chamber of Commerce in Portland 
234 W.C. (2001), 2 april Proclamation 7421  
235 W.C. (2001), 25 maj Commencement Address at the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland 
236 W.C. (2001), 10 feb. The President’s Radio Address 
237 W.C. (2001), 30 juni ThePresident’s Radio Address 
238 W.C. (2001), 24 juli Remarks to United States Troops at Camp Bondsteel, Kosovo 
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militär kraft som står upp mot alla hot. Vi vill hävda att föreställningen att USA skulle vara 

utvalt av Gud kan ses som en värdeorientering som ska binda samman folk. Föreställningen 

ger dessutom mening, värde och identitet till USA: s befolkning. Vi anser att detta går att 

koppla samman med USA: s trohetsed239 som majoriteten av amerikanerna kan förstå 

innebörden av och identifiera sig med. Man skulle nästan kunna se den som civilreligionens 

motsvarighet till den kristna trosbekännelsen. Bushs civilreligiösa inslag är vad vi skulle kalla 

för samhälliga, eftersom civilreligionen riktas mot nationen och dess institutioner. Vi hävdar 

att den amerikanska militärens storlek och ställning bekräftar den värdeorientering som Bush 

vill ska råda. 

   Bush gör klart att ett starkt Amerika är världens hopp för fred och frihet. Han säger att frihet 

exporteras varje dag i och med de varor och produkter som förbättrar livet för miljoner 

människor på jorden.240  Citatet nedan anser vi visa på Bushs övertygelse om USA: s roll i 

världen:   
 

One of the ways we show the world we take our values seriously is to 

live by them, ourselves. Our Nation cherishes freedom, but we do not 

own it. While it is the birthright of every American, it is also the equal 

promise of the religious believer in southern Sudan or an Iraqi farmer 

in the Tigress Valley or of a child born in China today. We help fulfill 

that promise not by lecturing the world but by leading it.241 

 

Bushs påpekar att religionsfriheten inte ska begränsas till USA utan att den ska spridas över 

världen. Vi anser att Bush genom detta vill visa att han är religiöst tolerant samt att USA 

tänker försvara religionsfriheten oavsett var den praktiseras. 

   Bushs syn på USA: s uppgift efter den 11: e september förstärks då han säger att USA är 

frihetens hem och försvarare.242 Bush säger sig vara övertygad att det var därför terroristerna 

valde USA som mål för sin attack. Han beskriver USA som: ”…the brightest beacon for 

freedom and opportunity in the world.”243  Han hävdar att USA aldrig får glömma att de har 

                                                 
239Trohetseden hämtad från http://sayinit.ourwest.com/pledgeof.htm (2003-12-10 kl. 11.50) Den lyder enligt följande:  I pledge allegiance to 
the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible with liberty and justice for 
all. 
240 W.C. (2001), 27 feb. Address Before a Joint Session of the Congress on Administration Goals  
241 W.C. (2001), 4 mars Remarks at the Christening Ceremony for the U.S.S. Ronald Reagan in Newport News, Virginia 
242 W.C. (2001), 11 dec. Remarks at “The World Will Always Remember 11 September” Ceremony  
243 W.C. (2001), 11 sep. Address to the Nation on the Terrorist Attacks 
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en speciell kallelse att försvara friheten och de svaga i världen.244 I ett tal uttrycker 

presidenten:  

 
This is our calling. This is our Nation's time to lead the world, and 

we're going to do that. And we must do so in a bold and strong and 

determined fashion. We will not waver.245 

 

Bush säger att han är övertygad om att Gud står på USA: s sida i kampen mot ondskan. I en  

kungörelse motiverar han Guds val med: “Freedom and fear, justice and cruelty have always 

been at war, and we know that God is not neutral between them.”246 Efter 11: e september 

tolkar vi det som att Bush vill uppnå politisk ordning eftersom han hävdar att Gud står på 

USA: s sida i kampen mot det onda. Detta anser vi vara ett försök att övertyga befolkningen 

om riktigheten i hans utrikespolitik. 

   Slutsatsen vi drar av detta kapitel är att det är grundläggande för presidentens retorik att se 

USA som ett utvalt land. Detta möjliggör i sin tur för befolkningen att ta del av denna 

argumentation för att kunna känna samhörighet.  

 

 

9.7. Det levande minnet  

Bushs retorik innehåller ofta hänvisningar till USA: s historia. Han gör detta i tre olika 

varianter. Dessa är då han hänvisar till viktiga personer i landets historia exempelvis 

presidenter. Den andra typen av hänvisningar innehåller anspelningar på att USA är ett land 

med ett speciellt historiskt arv. Den avslutande varianten består av retorik som handlar om 

krig och krigsveteraner. 

   Redan i installationstalet hänvisade Bush till tidigare presidenter och att det är en ära för 

honom att vara en del av den amerikanska historien.247 Vid den nationella frukostbönen248 

återkommer Bush till hur stolt han är över att få föra vidare den tradition som andra 

presidenter varit en del av. Bush säger:      

 

                                                 
244 W.C. (2001), 4 okt. Remarks to Department of Labor Employees 
245 ibid. 
246 W.C. (2001), 13 sep Proclamation 7462 
247 W.C. (2001), 20 jan. Inaugural Address 
248 En ceremoni som uppmärksammar bönens ställning i USA. 
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Every President since the first one I can remember, Dwight 

Eisenhower, has taken part in this great tradition. It’s a privilege for me 

to speak where they have spoken and to pray where they have 

prayed.249          

  

   Under sitt tal på självständighetsdagen den 4: e juli, tar han upp hur nationens grundare 

undertecknade oavhängighetsförklarningen i Philadelphia. Han hänvisar till hur Lincoln blev 

inspirerad av oavhängighetsförklarningen i sin kamp mot slaveriet.250    

   Bush refererar också till tidigare presidenter för att ge tyngd åt politiska beslut. Ett belägg är 

att Bush, enligt honom själv, genomdrivit betydande skattesänkningar i samma anda som 

Kennedy och Reagan. Han uttrycker sin stolthet över detta.251 När Bush i ett tal propagerar för 

religiös tolerans hänvisar han till Washington, som anses vara en av arkitekterna bakom den 

amerikanska religionsfriheten.252 Då Bush tillsätter en kommission för att stärka den sociala 

säkerheten lutar han sig mot Franklin D Roosevelt som 1934 grundade den amerikanska 

socialtjänsten. Precis som Roosevelt menar Bush att det alltid finns rädda människor som inte 

vågar ta rätt beslut.253 Genom att Bush refererar till tidigare presidenter går det att återknyta 

till vår definition av civilreligion. Vi anser att vissa presidenter är symboler för den 

amerikanska civilreligionen eftersom historien är en viktig del av civilreligionen. En annan 

aspekt är att den amerikanska historien till stor del kretsar kring personer och deras bedrifter. 

Detta förstärker Bush då han exempelvis refererar till Reagan, Jefferson, eller Franklin D 

Roosevelt. Vi anser att Bush kan välja bland tidigare presidenter som har ett högt civilreligiöst 

anseende hos den amerikanska befolkningen. Detta kan vi utläsa eftersom Bush väljer att 

hänvisa till presidenter som fört en politik som står långt ifrån hans egna konservativa 

åskådning. Vi tycker att det är konstigt att Bush väljer att citera Franklin D Roosevelt som 

anses stå den europeiska socialdemokratin nära. Vi tolkar det som att politiken har mindre 

betydelse än det civilreligiösa värdet hos presidenten som citeras av Bush. Vi menar att den 

amerikanska civilreligionen ska förstås som en  auktoritet utanför kristendomen. I övriga 

kategorier menar vi att kristendomen knutits samman med samhällslivet. Denna kategori är 

annorlunda eftersom Bush inte gör några direkta anspelningar på den kristna traditionen. En 

tendens är att Bush vid viktiga civilreligiösa ritualer, som självständighetsdagen eller 
                                                 
249 W.C. (2001), 1 feb. Remarks at the National Prayer Breakfast 
250 W.C. (2001), 4 juli Remarks at an Independence Day Celebration in Philadelphia, Pennsylvania 
251 W.C. (2001), 21 juni Remarks at a Dinner for Senator Jeff sessions in Birmingham, Alabama    
252 W.C. (2001), 3 maj Remarks to the American Jewish Committee 
253 W.C. (2001), 2 maj Remarks on Establishing the President’s Commission to Strengthen Social Security    
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installationstalet, refererar till presidenter. Presidentämbetets betydelse legitimeras genom att 

de positiva egenskaperna hos tidigare presidenter accentueras.     

   Bush använder tidigare presidenter när han vill förstärka den amerikanska drömmen. Det 

vill säga att alla kan lyckas genom hårt arbete. Han beskriver hur Harry S Truman254 var en 

outbildad bonde som senare kom att leda nationen när den blev en stormakt. Vidare beskriver 

han hur Herbert Hoover255, en fattig och föräldralös pojke från Iowa kom att rädda Europa 

från svält efter två världskrig.256  

   Ibland övergår hänvisningarna till presidenter i hyllningar. Ett exempel är när han hedrar 

Reagan: “You came here at a time when our country needed confidence. You told us we could 

be strong again, at home and abroad. And when you left we were.”257 Vid ett annat tillfälle 

sjösätter Bush hangarfartyget U.S.S. Ronald Reagan.258 Bush hyllar dessutom Jefferson på 

dennes födelsedag: ”No wonder America sees itself in Thomas Jefferson. He was what we are: 

marked with faults, inspired by strong ideals. Thomas Jefferson still inspires us.”259 Bush 

säger i sin utlysning att: 

 
Few Americans have shaped our collective destiny as thoroughly and 

originally as Thomas Jefferson. His achievements are breathtaking in 

their scope and diversity.260   

 

   För att samla nationen efter 11: e september jämförde Bush den kamp som USA ska föra 

mot terrorismen med Franklin D Roosevelt sjukdomstid av polio. Det Roosevelt hade lärt sig 

av sjukdomen var att ha tålamod och att aldrig ge upp. Det var precis den lärdomen som Bush 

menade att USA skulle ta med sig i kampen mot terrorismen.261  

   Ett retoriskt knep som Bush använder för att upprätthålla nationens moral är att påstå att 

landets förfäder skulle ha varit stolta att se hur USA klarat terrorattacken.262   Den andra 

varianten av hänvisningar till USA: s historia innehåller referenser till att nationen har ett 

speciellt historiskt arv. Ett talande exempel är när han i ett tal i Omaha säger: ”We’ve been 

                                                 
254 President mellan 1945-1953 
255 President mellan 1929-1933 
256 W.C. (2001), 6 april Remarks on Presenting the Horatio Alger Awards 
257 W.C. (2001), 6 feb. Videotaped Remarks in a Tribute to Former President Ronald Reagan    
258 W.C. (2001), 4 mars Remarks at the Christening Ceremony for the U.S.S. Ronald Reagan in Newport News, Virginia 
259 W.C. (2001), 12 april Remark on signing a Proclamation Commemorating the Birth of Thomas Jefferson 
260 W.C. (2001), 12 april Proclamation 7426 
261 W.C. (2001), 12 okt. Remarks to the March of Dimes Volunteer Leadership Conference 
262 W.C. (2001), 17 okt. Remarks at the California Business Association Breakfast in Sacramento, California samt Proclamation 7488 
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great in the past, but future has never been brighter”.263 Bush menar i en utlysning att USA: s 

befolkning är ödmjuka på grund av att de är medvetna om rikedomarna i det nationella arvet 

och styrkan i dess värderingar.264 “Heroes have risen to fight for freedom, abolition of slavery, 

universal suffrage, civil rights and other principles that form our nation.”265  

   Bush vill visa hur viktigt det historiska arvet är för USA: 

 
Our Nation was built on a foundation of sound moral principles. The 

heroes of American history responded to threats to their freedom by 

choosing to fight for these timeless principles, assuming duties that 

superseded their self-interest. The character of America's founders was 

exemplified in their willingness to risk death in resisting tyranny and 

securing liberty and independence. From the frozen soil of Valley 

Forge to the beaches of Normandy and the deserts of the Persian Gulf 

region, American soldiers have answered the call of patriotic duty at 

great personal cost.266 

 

   Bush tar gärna upp specifika historiska händelser i sina tal. En sådan är den amerikanska 

revolutionen.267 Bush återkommer till vikten av oavhängighetsförklaringen.268    

 
Two hundred and twenty-five years ago, the signers of the Declaration 

of Independence boldly asserted that all are “created equal, that they 

are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that 

among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” With these 

words, the Signers announced the birth of a new Nation and put forth a 

vision of liberty and democracy that would forever alter history.269   

 

   Bush försöker visa att nationen har gått igenom svåra stunder tidigare. Han jämför 

händelserna den 11: e september med depressionen under 1930-talet. Utvecklingen är 

liknande då han ser att nationen samlas och visar USA från sin bästa sida.270 För att 

                                                 
263 W.C. (2001), 28 feb. Remarks in Omaha, Nebraska 
264 W.C. (2001), 25 maj Proclamation 7444 
265 W.C. (2001), 25 april Proclamation 7429 
266 W.C. (2001), 22 okt. National Character Counts Week 
267 W.C. (2001), 14 feb. Remarks to National Guards Personnel and Reservists in Charleston 
268 W.C. (2001), 12 april Remarks on Signing a Proclamation Commemorating the Birth of Thomas Jefferson   
269 W.C. (2001), 3 juli Message on the Observance of Independence Day   
270 W.C. (2001), 12 okt. Remarks to the March of Dimes Volunteer Leadership Conference  
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ytterligare stärka befolkningen efter terrorattacken, framförde Bush att nationen hade slagit 

tillbaka fienden tidigare och att de skulle göra det igen.271  

   Bush refererar och berömmer soldater och krigsveteraner. Vid ett tal säger Bush: ”You’ve 

written history with your courage, from forests of the Marne to the frontlines of the cold war, 

from Casablanca to the Balkans, from Korea to Kuwait.”272 Han kallar dem martyrer och 

hjältar som har satt nationens säkerhet framför sina egna liv. Nationen ska lära sig av deras 

mod för att undvika framtida tragedier.273 Vid utlysningen för Memorial Day274 tackade Bush 

nationens krigsveteraner som han menade hade slagits för friheten över hela världen. Han 

benämner Memorial Day som: ”this noble American holiday”275 och uppmanar sedan folket 

att minnas sina krigshjältar.276 Under frukostmötet på Memorial Day gör Bush klart att det 

ska resas ett monoment till minne av krigshjältar från andra världskriget vid den nationella 

kyrkogården Arlington. Han ser det som en stor ära att få vara den president som står bakom 

beslutet.277 Betraktandet av presidenter och krigsveteraner som hjältar, är enligt oss en 

sociokulturell uppfattning. Vi anser att Bush vill skapa en positiv atmosfär kring nationen. 

Den amerikanska civilreligionen tycks ha ett behov av att skapa hjältar som befolkningen kan 

samlas kring. Detta skulle kunna ses som ett försök att upprätthålla den civila ordningen. Vi 

vill poängtera att Bush väljer att inte ta upp den mörka sidan av den amerikanska historien. 

Som exempel vill vi nämna hur Bush förskönar de svartas kamp för lika rättigheter. Han 

väljer att ta upp hur Lincoln förbjöd slaveriet, men blundar för deras situation ända fram till 

Martin Luther Kings försök att förbättra de svartas liv i USA.          

   Det krig som oftast återkommer i Bushs framförande är andra världskriget. Under minnet 

av Dagen D säger Bush:  

 
Our presence here, 57 years removed from that event, gives testimony 

to how much was gained and how much was lost—what was gained 

that first day was a beach and then a village and then a country. And, in 

time, all of western Europe would be freed from fascism and its 

armies.278 

 
                                                 
271 W.C. (2001), 11 sep. Address to the Nation on the Terrorist Attacks  
272 W.C. (2001), 12 feb. Remarks to the Troops at Fort Stewart, Georgia 
273 W.C. (2001), 19 april Remarks on the Observance of the National Days of Remembrance 
274 Högtid som firar minnet av de soldater som stupat.  
275 W.C. (2001), 25 maj Proclamation 7444 
276 ibid. 
277 W.C. (2001), 28 maj Remarks at Memorial day Breakfast 
278 W.C. (2001), 6 juni Remarks at the dedication of the National D-Day Memorial in Bedford, Virginia 
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Bush poängtera att det inte går att isolera sig från ondska efter 11: e september. Han menar att 

ondskan från andra världskriget har återvänt för att försöka förgöra USA.279 Bush påpekar att 

alla nationer som vill förstöra friheten måste attackera USA eftersom hans land är frihetens 

hem. Han hänvisar till diverse krig som, enligt honom, visar att USA alltid kämpat för 

friheten.280 I utlysningen för Veterans Day281 skriver Bush:   

 
On Veterans Day, let us pause to reflect on the sacrifices of all of those 

who have put on the uniform to serve in the United States military. Let 

us honor our veterans, who proved their heroism and love of country 

time and again, from Yorktown and Gettysburg to Iwo Jima and the 

Persian Gulf. They consistently defended our ideals across the globe; 

and they continue to inspire those who defend America today, half a 

world away.282 

 

Bush påstår i ett radiotal till nationen att landet har fått nya hjältar i brandmän och poliser som 

har ställt upp för nationen efter terrorattacken.283 Bush jämför gamla hjältar med dessa 

brandmän och poliser som efter 11: e september uppnått hjältestatus.  

   Vår definition går att återknyta till innehållet i Bushs retorik då den innehåller en samling av 

ceremonier, uppfattningar och symboler. En ceremoni är när han talar vid Memorial Day eller 

Veterans Day. Dessa båda civilreligiösa helgdagar är till för att minnas nationens levande och 

döda krigsveteraner och för att skapa en helig mening åt samhällslivet. Detta är USA: s sätt att 

belöna sina krigshjältar. 

   Civilreligionen kan, enligt oss, iakttas genom rituella handlingar, heliga platser, dokument, 

berättelser och hjältar på ett sätt som är jämförbart med de stora religionernas dito. De rituella 

handlingar som vi kan se är när Bush talar vid minnet av viktiga historiska händelser. En 

sådan är självständighetsdagen, då Bush leder firandet från Philadelphia. Vi anser att den 

främsta civilreligiösa platsen är Arlington. Detta för att där vilar landets civilreligiösa hjältar i 

form av presidenter och stupade soldater. Ett dokument som visar på civilreligionen i USA är 

självständighetsdeklarationen som Bush citerar ifrån flera gånger. Tecken för att Bush skapar 

berättelser och civilreligiösa hjältar är att han talar om den amerikanska drömmen och 

                                                 
279 W.C. (2001), 10 nov. Remarks at a Luncheon Hosted by United Nations Secretary-general Kofi Annan in New York City 
280 W.C. (2001), 30 okt Remarks Announcing the Lessons of Liberty Initiative in Rockville, Maryland 
281 Högtid som firar krigsveteraner. 
282 W.C. (2001), 30 okt Proclamtion 7491 
283 W.C. (2001), 24 nov The President’s Radio Address 
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hänvisar till två presidenter som tagit sig uppåt i det amerikanska samhället genom hårt 

arbete. Vi anser att dessa berättelser påminner om Bibelns skildring om hur Moses, från att ha 

varit fåraherde blev Guds utvalde. Eller hur Josef som blev såld som slav tog sig fram inom 

den egyptiska faraons hov till dennes främste rådgivare.         

   När Bush refererar till tidigare presidenter, landets historia och krigsveteraner, medverkar 

detta till att skapa en gemensam känsla för nationens öde och historia. Befolkningen blir 

medveten om vikten av det historiska arvet. Det möjliggör, för det amerikanska folket, att se 

sitt land som speciellt. Bush pekar tydligt på att det inte finns något land som haft så 

kompetenta ledare som USA. Till detta ska läggas nationens alla krigsveteraner som offrats 

för nationen. När den amerikanska befolkningen tar emot budskapet bidrar det till att förstärka 

deras bild av USA som speciellt. Vi kan se att Bush använder historien som grund för 

visionen om att USA är ett land med en anrik historia och lysande framtidsutsikter 

   Under denna kategori går det att återfinna symboler, idéer och handlingar som styrker 

maktbefogenheten hos de icke-religiösa institutionerna. En sådan idé är att USA har ett 

speciellt historiskt arv. Bush menar att det har inspirerat hans politik. Genom att åberopa 

historien vill Bush visa att dessa presidenter och krigsveteraner är en del av den amerikanska 

identiteten och att dessa personer är en moralisk norm i USA.  

 
    

9.8. Civilreligionen som argument i politiken 

Denna kategori kommer inte att behandlas på samma sätt som tidigare kategorier, då 

innehållet är av annorlunda art. Skillnaden ligger i att tidigare kategorier åskådliggjort 

amerikansk civilreligion så som den kommer till uttryck i George W Bushs tal under ett år 

medan denna kategori ska bekräfta och ge exempel på hur presidenten använder civilreligion i 

två politiska frågor. Vi finner det därför inte möjligt att knyta detta lika hårt till vår teori som 

tidigare kategorier. Vi har valt två frågor som vi anser åskådliggör civilreligionens funktion 

väl. Dessa båda är centrala i presidentens retorik samtidigt som vi tolkar dem som viktiga 

frågor för Bush.  
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9.8.1. Stamcellsforskning 

I sitt ställningstagande angående stamcellsforskning återkommer han till vad han kallar två 

fundamentala frågor angående stamcellsforskningen. Den första frågan är om frusna embryon 

är mänskligt liv och därmed något som måste skyddas. Den andra är om dessa embryon ändå 

ska förstöras varför då inte använda dem till forskning? För att få vägledning säger Bush att 

han rådgjort med forskare, bioetiska forskare, religiösa ledare, doktorer, kongressmedlemmar, 

sin stab och sina vänner. Dessutom har han vänt sig till Gud i bön om vägledning. Trots detta 

inser Bush att frågan är mycket invecklad eftersom forskningen inte kan ge honom något 

entydigt svar. Han kommer fram till att det finns svåra moraliska aspekter:”…the need of 

protect life in all its phases with the prospect of saving and improving life in all its stages.” 
284  

   I denna politiska fråga menar vi att Bush jämställer religiösa ledare med vetenskapsmän och 

politiska rådgivare. Detta på grund av att han rådgjort med forskare, bioetiska forskare, 

religiösa ledare, doktorer, sin stab och kongressmedlemmar. Anledningen till att Bush gör 

detta är att han anser att religiösa ledare har något att tillföra beslutsprocessen och att han vill 

få in den moraliska aspekten i frågan. Vi vill emellertid ifrågasätta relevansen i vad en präst 

kan tillföra i stamcellsforskning, men för Bush är det självklart att den religiösa och moraliska 

dimensionen ska beaktas.  

   Den stora faran, enligt Bush, är att stamcellforskningen ytterligare ska ta ett steg framåt och 

besluta sig för att klona människor. Han är starkt mot mänsklig kloning, eftersom: 

 
I also believe human life is a sacred gift from our Creator. I worry 

about a culture that devalues life and believe as your President I have 

an important obligation to foster and encourage respect for life in 

America and throughout the world. And while we're all hopeful about 

the potential of this research, no one can be certain that the science will 

live up to the hope it has generated.285 

 

Bush menar i citatet att Gud har skapat människan och att livet är heligt. Frågan om liv och 

död är därför prästernas område, enligt Bush. Det är intressant att han benämner Gud som 

                                                 
284 W.C. (2001), 9 aug. Address to Nation on Stem Cell Research From Crawford, Texas 
285 ibid. 

 54



Civilreligionens funktion i George W Bushs officiella uttalanden – 2001 

creator. Han vill säkerligen förstärka att det är Gud som har skapat människan för att få in 

den religiösa aspekten i denna politiska fråga.  

   Bush ser sig själv som en förespråkare för forskning och teknologiska framsteg. Han anser 

att det kan förbättra och rädda mänskligt liv. Bush menar att det finns sjukdomar som skulle 

kunna undvikas med hjälp av forskningen. Som exempel tar han upp Reagans insjuknande i 

Alzheimers och sin egen familj där hans syster avled i leukemi. 

   Beslutet som Bush fattar innebär att federalt stöd kommer att ges till de 60 embryoprojekt 

som redan finns i USA. Enligt presidenten innebär beslutet att forskningen kan fortskrida utan 

att bryta den moraliska gränsen. Han avslutar sitt tal med följande: “I hope we will always be 

guided by both intellect and heart, by both our capabilities and our conscience. I have made 

this decision with great care, and I pray it is the right one.”286  

   Vi har som åsikt att Bush vill ge en bild av sig själv som rätt troende. Dessutom vill han att 

den kristna befolkningen ska stå bakom honom för att kunna genomdriva detta politiska beslut 

på smidigaste sätt. Vårt sekulariserade sinne menar att detta inte är en religiös fråga. Det finns 

dock moraliska aspekter där präster skulle kunna fylla en funktion så att det moraliska inte 

hamnar i skymundan. Bush avslutar talet med att be till Gud för att han har tagit rätt beslut. 

Detta tyder på att frågan är viktig för honom och att han vill minimera alla risker för ett 

felaktigt beslut. Eller är det rentav så att han vill få det att framstå som att det är Gud som leder 

honom till rätt beslut. 

 

 

9.8.2. Religionsfriheten 

Då Bush höll ett tal inför den judiska kommittén den 3 maj, var han noga med att poängtera 

att Israel ses som en av USA: s viktigaste vänner. Han beskriver att Israel har blivit hotat 

under hela sin existens. Bush ger därför Israel sitt stöd i kampen mot det som han benämner 

som terrorism. Han påpekar att Mellanöstern är födelseplatsen för de tre stora religionerna 

kristendomen, judendomen och islam. Han menar att det är viktigt att människor med olika 

trosuppfattningar respekterar varandra.287 Bush går sedan till ett verbalt angrepp mot Sudan 

genom att likna deras situation med slaveriet i Exodus:  

                                                 
286 W.C. (2001), 9 aug. Address to Nation on Stem Cell Research From Crawford, Texas 
287 W.C. (2001), 3 maj Remarks to the American Jewish Committee 
287 ibid.  
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The story of the Exodus still speaks across the millennium: No society 

in all of history can be justly built on the backs of slaves. Sudan is a 

disaster area for human rights. The right of conscience has been 

singled out for special abuse by the Sudanese authorities. Aid agencies 

report that food assistance is sometimes distributed only to those 

willing to undergo conversion to Islam. We must turn the eyes of the 

world upon the atrocities in the Sudan.288 

 

På grund av händelseutvecklingen i Sudan har Bush tillsatt en kontrollerande myndighet för 

att biståndet ska komma till de behövande utan manipulation. Han är tydlig med att detta bara 

är första steget i kampen mot orättvisa regimer. Som exempel tar han upp Irak, Iran, Kuba och 

den talibanska regeringen i Afghanistan. Gemensamt för dessa fyra regimer är, enligt Bush, 

att de förföljer religiösa människor. Bush säger att Kina symboliserar nationell styrka och 

storhet men att de inte lever upp till detta. Han har rapporter som visar att den kinesiska 

regeringen avrättar religiösa ledare och vandaliserar kyrkor och moskéer. Bush förstärker och 

förtydligar sitt resonemang genom att citera och hänvisa till Gamla testamentet. Han jämför 

Exodus med situationen i Sudan. Alltså använder Bush religiösa argument i en politisk fråga. 

Vi tycker att det är intressant att Bush beskriver Sudan som ett slavsamhälle. Detta uppfattar 

vi som en aning anakronistiskt, då Bush likställer en aktuell politisk situation med en 3200 år 

gammal biblisk historia. Dessutom anser vi det ytterst tveksamt att tolka Bibeln bokstavligt. 

Bush använder troligen detta som ett retoriskt knep, för att tilltala den judiska publiken.  

   Bush avslutar talet med att återknyta till judarnas historia: 

 
No one is a better witness to the transience of tyranny than the 

children of Abraham. Forty centuries ago, the Jewish people were 

entrusted with a truth more enduring than any power of man. In the 

words of the prophet Isaiah, ``This shall be My covenant with them, 

said the Lord: My spirit which is upon you, and the words which I 

have placed in your mouth, shall not be absent from your mouth, nor 

from the mouth of your children, nor from the mouth of your 

children's children, said the Lord, from now, for all time.''289 

 

                                                 
288 W.C. (2001), 3 maj Remarks to the American Jewish Committee 
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Han hävdar att ingen har bättre kännedom om förföljelse än det judiska folket, som har 

trakasserats genom hela sin historia. När Bush talar om det judiska folket använder han frasen 

Abrahams barn, troligen för att tydliggöra det judiska arvet. För att ytterligare förstärka dessa 

ord citerar han profeten Jesaja. Vi ställer oss åter tveksamma till Bushs argumentation då han 

helt bortser från den israeliska regeringens behandling av de muslimer som bor i området.   

   Sammanfattningsvis vill vi poängtera att Bush i sitt tal inför den judiska kommittén har 

religionsfriheten som övergripande tema. Han talar om Jerusalems betydelse för de stora 

religionerna och vikten av att ge Israel stöd. Detta tycks vara ett argument för att få fred i 

Mellanöstern. Vi anser att Bushs syftning till de tre världsreligionerna är inkonsekvent, då 

muslimerna inte behandlas med samma respekt som kristna och judar i området.  
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10. Slutdiskussion  

Vi anser att resultatet av denna uppsats visar att George W Bush använder civilreligiösa inslag 

i sin retorik och att denna fyller flera funktioner i det amerikanska samhället.  

  Uppsatsens resultat tydliggör att Bush använder civilreligiös retorik för att förstärka den 

nationella samhörigheten vid nationella kriser. Frekvensen av denna retorik ökar markant 

efter terroristdådet den 11: e september. Bush blir mer distinkt i sin användning av 

civilreligion. Han talar bland annat om att Gud har valt sida i kampen mot terrorismen. Bush 

förstärker också sina välsignelser med att Gud ska fortsätta välsigna USA. Ett annat argument 

för att Bush skärper sin civilreligiösa ton efter 11: e september är att han börjar tala om en 

kamp mellan gott och ont. I den kampen representerar USA det goda och terroristerna det 

onda. Det är inte enbart händelsen den 11: e september som väcker civilreligiös 

uppmärksamhet. Det gör även andra nationella katastrofer som jordbävningar, torka eller 

dödsskjutningar i skolor. Bush försöker också förstärka positiva händelser med civilreligiöst 

språk. Vid nationella helgdagar som självständighetsdagen, Memorial Day och 

tacksägelsedagen tycks Bushs tal få en högtidlig klang med anspelningar på landets 

civilreligiösa historia. 

   Bush använder också civilreligiös retorik för att förstärka sina politiska beslut. Den 

amerikanske presidenten försöker att ge politisk legitimitet åt sina beslut genom att göra 

civilreligiösa anspelningar. Antingen hänvisar han till Guds vilja eller att tidigare presidenter 

gjort likadant som honom. 

   Ytterligare en funktion i Bushs civilreligiösa retorik anser vi vara att det förväntas av den 

amerikanske presidenten. Grunden för vårt resonemang är att den amerikanska historien visar 

att USA alltid haft presidenter som nyttjat en civilreligiös ton. Det finns således ett arv för 

Bush att leva upp till. Traditionens makt är svår att bryta.  

   Vi har som åsikt att det faktum att Bush är en konservativ president förstärker de 

civilreligiösa inslagen. Det går att uttyda ett mönster i att republikanska presidenter i större 

utsträckning använder civilreligion. Ett tydligt exempel är Bushs politiska förebild Ronald 

Reagan. 

   Enligt oss fungerar civilreligionen hos Bush som ett opium för folket. Istället för att 

genomdriva reella förändringar i samhället tycks Bush erbjuda folket en nationell stolthet. Ett 

utmärkt exempel är då Bush utlyser civilreligiösa parader och helgdagar för krigsveteraner 
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istället för att integrera dem i samhället. Dessutom är det påtagligt då han propagerar för att 

trosbaserade organisationer ska ta mer ansvar i det sociala samhällsuppbyggandet. Vi kan inte 

blunda för att Bushs resonemang går helt i linje med hans konservativa politiska åskådning 

som republikan. Då trosbaserade initiativ i förlängningen leder till att staten behöver ta 

mindre ansvar och USA: s invånare desto mer. 

   Under uppsatsens process har en rad intresseväckande uppslag till vidare forskning 

diskuterats. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie av Bushs civilreligion under 

åren 2002 eller 2003. Detta för att se om hans civilreligiösa ton förändrats. Speciellt skulle vi 

vilja undersöka huruvida händelserna den 11: e september 2001 påverkat presidentens retorik.  

   Inför det stundande amerikanska presidentvalet 2004 skulle vi vilja studera om nuvarande 

presidenten och den demokratiske kandidaten skiljer sig åt i användandet av civilreligionen. 

Tyngdpunkten skulle då beskriva hur de skiljer sig åt. Vid en eventuell demokratisk seger 

anser vi att det skulle vara betydelsefullt att utreda denne presidents civilreligion. Detta skulle 

i en förlängning kunna leda till en jämförande studie mellan demokratiska och republikanska 

presidenters bruk av civilreligion. 

   Ett annorlunda upplägg på en uppsats om den amerikanska civilreligionen skulle vara att 

undersöka hur den visar sig i olika presidenters installationstal. Poängen med denna studie är 

att forskaren kan göra en historisk jämförelse ända från Washington fram till George W Bush.  

   En undersökning av annorlunda karaktär är att inte blanda in presidenterna utan rikta 

uppmärksamheten mot det amerikanska folket. Hur tar de egentligen emot och vad tycker de 

om att presidenten blandar in religion i politiken? Vi inser de praktiska svårigheter som 

föreligger denna undersökning men finner det ändå intressant.  

   Under arbetets gång har vi reflekterat över och försökt finna tecken på civilreligion utanför 

den politiska arenan. Det skulle vara intressant att studera huruvida civilreligion förekommer i 

amerikanska filmer, litteratur eller sångtexter. Vi kan redan konstatera att det förekommer.           
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