
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E PLURIBUS UNUM? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 

E PLURIBUS UNUM? 
― Studier i religiös identitet och pluralism 

 
 
 

Kjell O. Lejon 
(Red.)  

 
 

 
 
 

LINKÖPING STUDIES IN 
IDENTITY AND PLURALISM 

No. 2 
 

Series Editor: Kjell O. Lejon 
Department of Religion and Culture 

Linköping University 
 

 
 
 

 
Published by 

LINKÖPING UNIVERSITY ELETRONIC PRESS 
2003 

 
 
 



 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet — eller dess framtida 
ersättare — under 25 år från publiceringsdatum under förutsättning att 
inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, 
ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det 
oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. 
Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 
detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 
upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och 
tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som 
upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av 
dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet 
ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är 
kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller 
egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic 
Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 

 
LINKÖPING STUDIES IN IDENTITY AND PLURALISM, No. 2 
Series Editor: Kjell O. Lejon 
Department of Religion and Culture, Linköping University 
www.liu.se/irk 
Linköping University Electronic Press 
Linköping, Sweden, 2003 
 
ISBN 91-7373-888-3 (print) 
ISSN 1651-8993 (print) 
www.ep.liu.se/ea/iap/2003/002/ (WWW) 
ISSN 1651-9000 (online) 
Printed by: Unitryck, Linköping 2003 
 
© 2003 Forskarskolan Identitet och pluralism, Institutionen för 
religion och kultur, Linköpings universitet, samt respektive artikel-
författare. 

 
 



 

 

 
Innehållsförteckning 

 
 
Inledning 9 
 
1. HÅKAN ULFGARD: INNANFÖR OCH UTANFÖR I 

BIBELNS VÄRLD ― BIBELVETENSKAPLIGA 
ASPEKTER PÅ DEN ÄLDSTA KONSTRUKTIONEN AV 
JUDISK IDENTITET, ELLER: TILL ROTEN AV 
MELLERSTAÖSTERNKONFLIKTEN 13 

 
2. KJELL O. LEJON: »E PLURIBUS UNUM?»  

― EN INTRODUKTION TILL NÅGRA IDENTITETS-
MARKÖRER I AMERIKANSK CIVILRELIGION 29 

 
3. GÖRAN COLLSTE: RELIGIÖS IDENTITET OCH 

PLURALISM ― EXEMPLET MALAYSIA. 
NÅGRA POLITISK-ETISKA REFLEXIONER 77 

 

Abstract     93 



 



 9

 
 
 
 
INLEDNING 

 
 

 
 
 
 
»E pluribus unum», det vill säga mottot på »The Great Seal of 
America», har fått ge titel till såväl denna skrift som till ett av dess 
bidrag. Det utläses »Out of many, One» och pekar på den strävan, 
med påföljande problematik, som alltsedan Amerikas Förenta 
Staters begynnelse präglat denna nations identitetsutveckling i en 
ur många avseenden starkt pluralistisk kontext. Detta motto skulle 
även kunna lyftas fram för att belysa andra situationer, 
problemområden och händelseutvecklingar, i andra tider och på 
andra platser. Hur har man hanterat strävan efter åtminstone någon 
typ av gemensam identitet i miljöer med religiös, etnisk, etisk, 
social och kulturell pluralism? Hur har man försökt skapa en 
gemensam värdegrund i en nation eller ett samhällsbygge med 
starka inslag av flerdimensionell mångfald? Vilka gemensamma 
nämnare har eftersträvats? Hur generella har de gemensamma 
formuleringarna varit för att omfatta en tillfredställande mängd 
individer, etniska grupper, ideologier, et cetera? Vilka markörer har 
visat på »innanförskap», delaktighet i enheten? Vilka är 
pluralismens gränser? När är ett »utanförskap» ett faktum? 
Frågorna utifrån mottot är många. De nämnda kan naturligtvis på 
flera sätt mångfaldigas. 
 I denna skrift redovisas tre studier som behandlar frågor om 
religiös identitet och pluralism. De är genomförda av tre forskare 
vid Institutionen för religion och kultur vid Linköpings universitet, 
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och svarar mot ett exegetiskt, ett kyrkohistoriskt och ett etiskt 
perspektiv beträffande identitet och pluralism.  
 Håkan Ulfgard, docent i Nya testamentets exegetik och verksam 
som prefekt vid Institutionen för religion och kultur, redovisar några 
aspekter på hur temat Identitet och pluralism kan studeras utifrån ett 
bibelvetenskapligt perspektiv. Han belyser därmed hur forskarskolans 
tematiska fokusering samverkar med och kompletterar traditionell 
exegetisk forskning. Efter några inledande reflektioner kring temats 
båda begrepp, identitet och pluralism, fokuserar Ulfgard på 
»innanförskapet» respektive »utanförskapet» inom ramen för den 
bibliska förbundsideologin, särskilt så som detta uttrycks genom några 
av de fundamentala föreställningarna i den bibliska och judiska 
identitetsbildningen, nämligen avkomman, landet, torah och templet. 
 Kjell O. Lejon, docent i kyrkohistoria och verksam som 
proprefekt och studierektor vid Institutionen för religion och kultur, 
beskriver i sitt avsnitt hur det i den amerikanska religiösa och 
politiska historien har skapats en rad identitetsmarkörer som 
formerat och brukats i den amerikanska civilreligionen. Dessa visar 
bland annat på att patriotismen har religiösa dimensioner och att 
civilreligionen har starka politiska nedslag och förståelsehorisonter. 
Lejon visar på att identitetsfrågorna under hela den amerikanska 
historien har aktualiserats och därmed att både mångfalden och 
enheten kontinuerligt, uttalat eller underförstått, har prövats. Han 
menar att de redovisade resultaten visar på att det fortfarande är 
högst meningsfullt att ännu problematisera och diskutera mottot 
eller begreppet »E pluribus unum». 
 Göran Collste, professor och föreståndare vid Centrum för 
tillämpad etik samt verksam vid institutionen för religion och kultur, 
har som utgångspunkt en rad frågeställningar framvuxna ur 
erfarenheter från ett helt annat håll i världen, nämligen från Malaysia, 
ett land som sedan lång tid tillbaka är multietniskt och 
multireligiöst: Kan olika etniska och religiösa befolkningsgrupper 
leva samman inom en och samma nation? Är öppna sociala 
konflikter något ofrånkomligt eller finns det möjligheter att uppnå 
politisk stabilitet också i pluralistiska samhällen? Kommer 
värderingsskillnader att fördjupas eller är det möjligt att 
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formulera gemensamma värderingar och en överlappande 
konsensus? Collste tar därmed upp frågor som idag står i 
förgrunden inom den politiska etiken och filosofin.  
 Bidragen kan ses som diskussionsunderlag beträffande 
problemkomplexet religiös identitet och pluralism. Författarna 
svarar språkligt och innehållsmässigt för sina respektive bidrag. 
Synpunkter på volymen som helhet eller på delar därav kan 
tillsändas redaktören och/eller respektive författare. 
 
Redaktören 



 12



 13

 
HÅKAN ULFGARD 
 

 
INNANFÖR OCH UTANFÖR I 
BIBELNS VÄRLD  
― Bibelvetenskapliga aspekter på den äldsta 
konstruktionen av judisk identitet, eller: Till roten 
av mellerstaösternkonflikten 

 
 
 
 

I detta bidrag med anknytning till forskarskolans tema Identitet 
och pluralism vill jag ge några aspekter på hur temat kan studeras 
inom det bibelvetenskapliga ämnesområdet. Jag vill härigenom 
bidra till att belysa hur forskarskolans tematiska fokusering 
samverkar med och kompletterar traditionell exegetisk forskning. 
Men först några reflektioner kring temats båda begrepp. 
 
I 
 
›Pluralism› och ›identitet›: Medan det första begreppet betecknar 
en mångfald, som implicerar olikheter, har det andra en 
etymologisk innebörd av ›likadan›-het (jfr lat. idem = [den-
]samma/-e) ― dvs begreppet ›identitet› implicerar egentligen 
likhet. Verbet ›att identifiera› handlar ju om att känna igen något 
på grund av att det finns vissa likheter. Man identifierar ett lik, 
man identifierar ett okänt konstverk av van Gogh etc. ― Men i 
vårt bruk av ordet ›identitet› ligger snarare motsatsen till att 
någonting är likt något annat, dvs ordet används för att markera 
en betoning av det unika, det särskiljande. Begreppet ›identitet› 
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rymmer alltså i detta och i flera andra kontexter en viss 
problematik. Det måste preciseras, i varje fall vid bruk i 
vetenskapliga sammanhang.  
 ›Identitet och pluralism› som begreppspar signalerar, om 
inte rent ut en motsats, så i varje fall en komplementaritet. 
›Identitet› står i gängse språkbruk för »det som är specifikt, det 
som är unikt och särskiljande». Att »finna sin identitet» är 
liktydigt med att finna sig själv, att bli varse sin egenart. 
Identiteten avgränsar en person, en grupp människor, en 
tankeriktning. Det handlar då knappast om att vara likadan som 
andra, utan om att vara olik. Inte minst har detta att göra med vår 
västerländska samtids fixering vid individen: Individen har sin 
unika identitet, som skall respekteras. Men hur ser vi på gruppers 
identitet – har vi inte en tendens till att främst se till individerna 
och mindre till kollektivet? Och är människan som individ inte 
ofta en del av flera olika grupper? Dvs. hennes identitet måste 
inte en gång för alla vara fixerad och oföränderlig, utan hon kan 
ha flera olika identiteter vid olika tillfällen och i olika 
sammanhang. Alltmera betonas hur kulturell identitet är en social 
konstruktion. 
 ›Pluralism› står i viss mån som en motsats till den unika 
identiteten, genom att det här handlar om en mångfald, om hela 
mängden av inbördes olika fenomen. Pluraliteten kan i sig 
rymma hela mängden av identiteter. Men naturligtvis uppstår ett 
problem när identiteterna blir till ömsesidigt exkluderande 
faktorer; när de inte tillåter varandra att rymmas innanför 
pluralitetens mjukare ramar. Vem sätter gränserna? – för det 
finns ju gränser både för identitet och för pluralism. 
 ›Identitet› handlar oftast om att försnäva perspektivet, att 
finna största möjliga överenskommelse med så få 
personer/faktorer/fenomen/idéer som möjligt. Mera sällan 
handlar det om att vidga perspektivet till att finna den 
gemensamma nämnaren för ett så stort antal 
personer/faktorer/fenomen/idéer som möjligt. Är inte vårt 
vetenskapliga förhållningssätt präglat av ett sådant ideal? Vi 
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frågar gärna efter det unika, som skiljer det undersökta objektet 
från andra objekt. Vi mejslar ut olikheter och disputerar på 
egenarter. 
 Men i vår postmodernistiska samtid intar forskaren inte 
längre rollen av objektiv iakttagare och analytiker. Frågorna vi 
ställer, de förutsättningar vi arbetar utifrån, ja, våra egna 
identiteter – allt detta relativiseras då de ses som betingade av 
tillfälligheter och omständigheter, vilka kan skifta från tid till 
annan, från individ till individ, från paradigm till paradigm. Vi 
lever i det intersubjektiva samtalets tid, och dekonstruktionen av 
övertagna tankemodeller både hos oss som forskningens subjekt 
och hos de forskningsobjekt vi arbetar med är à la mode. Och 
samtidigt, i reflektionen över oss själva och våra förutsättningar, 
har konstruktionen av och förhållandet till ›den andre› ryckt in i 
centrum. Här har bl. a. filosofer och tänkare som Jacques Derrida 
och Michel Foucault bidragit till att skärpa medvetenheten om 
hur identitetsbildningsprocessen i sig själv implicerar en 
bortdefiniering av sådant som är ›annorlunda› och av sådant som 
skall marginaliseras eller uteslutas. Intellektuella debattörer som 
Edward Said och Julia Kristeva har på olika sätt fört vidare och 
applicerat de här insikterna genom att fokusera på de 
exkluderande praktiker som är involverade i konstruktionen av 
nationella identiteter.1 Mötet med främlingen, med ›den andre› 

                                                 
1 Edward Said, Culture and Imperialism, New York: Alfred Knopf 1993; Julia 
Kristeva, Strangers to Ourselves, New York: Columbia UP 1991. Jfr Laurence J. 
Silberstein, »Others Within and Others Without»; i: The Other in Jewish Thought 
and History. Constructions of Jewish Culture and Identity, eds. Laurence J. 
Silberstein – Robert L. Cohn (New York&London: New York University Press 
1994), 8 (med hänvisning till Said, op. cit., 15): »Focusing on the knowledge-
power nexus depicted by Foucault, Said has helped us to see the processes by 
means of which Western culture has structured entire scholarly discourses around 
reified, stereotyped images of the Other. Analyzing literary, social-scientific, and 
historical discourses, he has alerted us to the role and responsibilities of scholarly 
and literary communities in the colonializing enterprise. To Said, divisions and 
differences between cultures ›not only allow us to discriminate one culture from 
another, but also enable us to see the extent to which cultures are humanly made 
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kan upplevas som ett hot mot den konstruktion av vår egen 
identitet som vi bär med oss som individer eller som grupper. (Jfr 
hur den danska valkampanjen hösten 2001 dominerades av 
främlingsfientlighetens diskurs.) 
 
II 
 
Vad innebär då frågandet efter ›identitet› i Bibelns värld, efter 
›innanför-› resp. ›utanförskapet› mellan Bibelns pärmar? Den 
historiskt arbetande exegeten är van vid att söka etablera rimligt 
säkra fakta genom att vaska genom alla relevanta källor och 
arkeologiska lämningar med hjälp av de många etablerade 
metoderna. Så kan bilden av en framväxande identitet 
rekonstrueras: av att vara ›Israels folk› av 12 stammar, av att vara 
ett utvalt folk, av att vara judar (den urkristna 
identitetsproblematiken lämnar jag så gott som helt utanför i det 
här sammanhanget). Men mot bakgrund av de senaste 
decenniernas tendens bort från ett mera positivistiskt och 
objektscentrerat vetenskapsideal i riktning mot en 
problematiserad subjektmedvetenhet, och delvis som ett resultat 
av att även bl. a. sociologiska och social- och 
kulturantropologiska metoder och insikter kommit att berika den 
exegetiska arbetsprocessen, så får detta konsekvenser för 
förståelsen av biblisk och judisk identitet.  
 Om detta handlar flera artiklar i en utmärkt uppsatssamling 
som behandlar judisk identitet från biblisk tid till våra dagar: The 
Other in Jewish Thought and History. Constructions of Jewish 
Culture and Identity, (jfr n. 1). Den inledande artikeln av 
Laurence Silberstein innehåller, förutom en presentation av de 
olika bidragen, också en utmärkt orienterande överblick över hur 
perspektiven på vad som är ›identitet› förändras i 
postmodernismens paradigm. För att precisera hur han förstår 
begreppet ›identitet› använder han sig av följande definition, 

                                                                                                                                                    
structures of both authority and participation, benevolent in what they include, 
incorporate, and validate, less benevolent in what they exclude and demote.›» 
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hämtad från den feministiska analytikern Linda Alcoff. Identitet 
kan enligt henne förstås som: 

 
a posit or construct, formalizable in a non-arbitrary way 
through a matrix of habits, practices, and discourses. 
Further, it is an interpretation of our history within a 
particular discursive constellation, a history in which we are 
both subjects of and subjected to social construction.2 

 
Det ligger också i begreppets natur att ›identitet› handlar om 
något som är beroende av en ständigt skiftande kontext, inte 
minst av samspelet med ett nätverk av sinsemellan samspelande 
faktorer, till vilka bl. a. hör ekonomiska, sociala, kulturella etc. 
förhållanden. ›Identitet› är således en ständigt föränderlig 
produkt av dessa processer. När vi då studerar de bibliska 
uttrycken för identitet och identitetsbildning utifrån en sådan 
utgångspunkt får detta några avgörande och grundläggande 
konsekevenser. 
 I stället för att betrakta skillnaderna mellan ›innanför› och 
›utanför›, mellan ›självet› och ›den andre›, mellan jude och icke-
jude som oproblematiskt givna i och med bibeltexterna, så 
handlar det nu om att betrakta dessa skillnader som produkter av 
pågående diskursiva processer och av kulturella, politiska och 
religiösa konflikter. Det räcker då inte med att fråga: »Vem kan 
kallas jude?» »Vari består judisk identitet i Bibeln?» »Vilken 
uppsättning av egenskaper, tankar och praktiker bildar 
tillsammans det som man kan kalla judisk identitet?» I stället 
ställs frågorna så här: »Vilka är de diskursiva processer, politiska 
såväl som sociala, genom vilka det som vi förstår som judisk 
identitet har formats, utvecklats och traderats?» »Vilka är ›de 
andra› ― internt såväl som externt ― gentemot vilka de 
hegemonistiska uppfattningarna om vad kännetecknar 

                                                 
2 Alcoff, Linda, »Cultural Feminism versus Post-structuralism: The Identity 
Crisis in Feminist Theory»; i: Signs: Journal of Women in Culture and Society 
13,3 (1998) 431. 
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›judendom› och ›judiskhet› kommit till stånd?» »Vem har 
marginaliserats genom den här processen, och varför?» »Hur 
väsentlig är processen av avgränsning och utmönstring av 
avvikare innanför den bibliska och judiska självförståelsen?» »I 
vems intresse har den föreliggande bilden av innanför/utanför 
formats?» 
 Denna dekonstruktivistiska ›approach› till Bibeln och till 
studiet av tidig judendom (med förlängning in i studiet av tidig 
kristendom) kan av somliga uppfattas som ett hot. Undermineras 
och relativiseras därmed inte kärnan i identiteten och i själva tron 
– judisk eller kristen? Är inte den här anti-essentialistiska, 
konstruktivistiska ›approachen› nedbrytande? Med den 
feministiska teoretikern Judith Butler skulle jag, liksom 
Silberstein gör i sin artikel, vilja hävda att det inte måste vara så. 
Tvärtom kan nya möjligheter öppnas för att uttrycka judisk och 
kristen tro och värderingar – och är det inte snarare så att 
bevisbördan ligger på dem som hävdar en essentialistisk 
uppfattning om kultur och identitet? Butler hävdar att: 
 

To take the construction of the subject as a political 
problematic is not the same as doing away with the subject; 
to deconstruct the subject is not to negate or throw away the 
concept; on the contrary, deconstruction implies only that 
we suspend all commitments to that to which the term »the 
subject» refers, and that we consider the linguistic functions 
it serves in the consolidation of authority. To deconstruct is 
not to negate or dismiss, but to call into question and, 
perhaps most importantly, to open up a term, like the 
subject, to a reusage or redeployment that previously has 
not been authorized.3 
 
 

                                                 
3 Butler, Judith, »Contingent Foundations: Feminism and the Question of 
›Postmodernism›»; i: Feminists Theorize the Political, eds. Judith Butler ― Joan 
W. Scott, New York ― London: Routledge 1992, 14-15. 
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III 
 
Efter dessa mera principiella reflektioner vill jag kort precisera 
och konkretisera resonemanget till att handla om några 
fundamentala bibliska föreställningar som ryms inom 
spänningsfältet mellan ›identitet› och ›pluralism›. Enkelt uttryckt 
kretsar de kring polariteten ›innanför› ― ›utanför›, en polaritet 
som förutsätter den bibliska förbundstanken. Dvs ›innanför› resp. 
›utanför› enligt den bibliska förbundsideologin. 
 Först ›avgränsning›: Begreppet ›identitet› implicerar som 
ovan påpekats någon slags ›avgränsning› ― och bibelns Gud är 
en gud som avgränsar, som skiljer människor och saker och ting 
åt. Gud skiljer mellan 
 

•  vattnet under fästet från vattnet ovan fästet 
 •  den sjunde dagen, vilodagen, och de andra sex 

dagarna i veckan, då arbete får och skall utföras 
• Israel och folken 

 • heligt och profant (etymologin i qadosh resp. i pro 
fanum) 

 
Vidare är det Gud som bestämt att visst begränsat landområde till 
arvedel åt Abraham och hans släkt, och senare ― när Mose- och 
Exodusberättelsen tar vid ― är det Gud som drar upp de gränser 
inom vilka de tolv stammarna skall ha sina områden. Och det är 
― i det deuteronomistiska historieperspektivet, som ju är ett 
teologiskt dominerande inslag i den bibliska ideologiska väven 
― i Guds namn som kultcentraliseringen till Jerusalem slås fast 
från och med kung Josias tid strax före den babyloniska 
erövringen c:a år 600 f. Kr., dvs begränsningen till att bara en 
plats är den riktiga för gudsdyrkan, offerkult och vallfärdande. 
Denna idealiserande försnävning av perspektivet på innanför och 
utanför får sitt mest extrema etnocentriska uttryck i berättelsen 
om de exilerades återkomst från Babylon i Esra- och 
Nehemjaböckerna. Här är det bara de återvändande exilerade 
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som får vara med om att bygga upp brännofferaltaret och templet 
igen. När de kommer tillbaka är det som om landets kvarvarande 
befolkning ― det stora flertalet ― inte finns till. De omtalas inte 
alls, eller också i föraktfulla ordalag som ›landets folk›. Ännu 
längre sträcker sig etnocentrismen då det i dessa skrifter berättas 
hur ›hjältarna› Esra och Nehemja uppmanar de återvändande 
exilerade, de som i böckerna vilka bär deras namn är det verkliga 
gudsfolket, att skilja sig från eventuella främmande hustrur. 

 Genomgången kunde göras ännu mera utförlig, men visar 
tydliga drag i hur den bibliska gudsfolkstanken ― det bibliska 
›innanförskapet› ― konstrueras (jag håller mig här dock bara 
inom Gamla Testamentets ramar; i Nya Testamentet är 
inklusiviteten starkare betonad; jfr talet om den nedbrutna 
skiljemuren mellan judar och hedningar i Ef och i Gal 3:28 om 
hur det i Kristus inte längre är fråga om jude eller grek, slav eller 
fri, manligt och kvinnligt ― dvs den traditionella ordningen med 
›ovanför/nedanför› och ›utanför/innanför› är upphävd). Men även 
utanförskapet konstrueras, och det drabbar inte minst kvinnan i 
den bibliska världen, vilket feministiska forskare är i full färd 
med att demonstrera och att dekonstruera. Bara ett ― ganska 
perifert ― exempel: Till och med i språkligt avseende exkluderas 
kvinnor, då det hebreiska verbsystemet, som genom olika 
verbformer skiljer mellan handlingar med män resp. kvinnor som 
subjekt, ger det maskulina genus företräde. Om flera kvinnor och 
en man går på gatan, så blir formen av verbet ›gå› maskulin. Och 
det är männen som föder barnen i de bibliska genealogierna.  

 En annan bortdefinierad grupp är förstås de folk som omger 
Israel. Kanaanéer, filistéer, edomiter, egypter, assyrier, 
babylonier – för att inte tala om alla de andra folkslag som det 
bibliska Israel på olika sätt konfronteras med och måste förhålla 
sig till ― alla är de potentiella faror för Guds folk, det må vara 
politiskt, kulturellt, religiöst. Och i den deuteronomistiska 
teologin är de alla redskap i Guds hand och spelar sin bestämda 
roll i historien då de konfronteras med gudsfolket. Men 
›utanförskapet› gäller i den bibliska ›restteologi› som 
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vidareutvecklar deuteronomismens tankevärld i den efterexilska 
perioden framför allt de av det egna folket som i sin tro och i sina 
liv inte håller måttet. De håller sig inte till Herren och hans bud 
och befläckar på olika sätt gudsfolkets renhet. 

 Ett annat grundläggande inslag i den bibliska 
gudsfolkssjälvbilden, relaterat till avgränsningsidén och ytterst 
beroende av förbundsideologin, är att man är utifrån kommande 
eller att man bland sina identifikationsroller har den av en 
syndare – alternativt en ›underdog› ― som Gud upprättar. Ta till 
exempel Bibelns början: Här blir människan hemlös, utdriven ur 
Paradiset, »flyktig och ostadig» ― och i andra änden av den 
kristna bibeln, i Upp, slutar Johannes visioner med en återställd 
perfekt gemenskap mellan människan och Gud: en ny skapelse 
och det nya Jerusalem som kommer ned från himmelen, smyckad 
som en brud för sin man; i staden behövs inget tempel där Gud 
speciellt skall finnas, utan hela staden är helig och paradisisk 
med sin flod av livets vatten och med livets träd och dess 
välsignelsebringande frukter. Vidare i den bibliska ›stora 
berättelsen› sprids efter utdrivandet ur Paradiset (och efter 
nystarten i och med Noa, som för människosläktet vidare efter 
floden) människorna åt alla väderstreck, och det är ur denna 
första diaspora som Gud kallar Abram. Här börjar 
patriarkhistorien, som betyder så mycket som 
identifikationsobjekt i det judiska folkets historia (kristna och 
muslimer har en annan slags relation till den), och här börjar 
resan tillbaka till det land med vilket det bibliska gudsfolket så 
starkt identifierar sig ― och här ligger ju roten till 
mellanösternproblematiken. Hela exodustanken uttrycker samma 
grundidé om det med Guds hjälp utifrån kommande gudsfolket 
som tar sitt utlovade land i besittning, och sak samma handlar det 
ytterst om i beskrivningen av den judiska återuppbyggnaden då 
återvändarna kommer tillbaka efter den babyloniska exilen. 
Bakom detta finner vi ständigt den grundläggande 
förbundsideologin, oftast i dess deuteronomistiska tappning. 
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 Men tillbaka till ›innanför-› resp. ›utanförskapet› mot 
bakgrund av den bibliska förbundsideologin: 
Patriarkberättelserna är en familjehistoria med fokus i avkomman 
och landet. Guds löfte till Abram och hans ännu ofödda säd ― 
löftena om landet och avkomman ― sätter dessa två 
fundamentala föreställningar, så helt avgörande för den bibliska 
och judiska identitetsbildningen, i fokus.  
 
1. AVKOMMAN 

 
Släktet, åt vilket löftet givits, måste föras vidare. Denna 
grundläggande komponent i den bibliska historieskrivningen 
gestaltas på diverse mer eller mindre moraliskt diskutabla sätt: 
Hagar/Ismael ― Sara/Isak; Jakob ― Esau; Rakel ― Lea; Jakob 
― Laban; Jakobs 12 söner och deras mödrars inbördes rivalitet; 
de 11 mot Josef; Juda ― Tamar; Dinas tragiska kärlekshistoria i 
Gen 34 (ett prov på hur det går om Israels folk på ett otillbörligt 
sätt beblandar sig med ›landets folk›). 
 
2. LANDET 

 
Patriarkerna rör sig i och kring Kanaan, det av Gud åt Abraham 
och hans avkomma utlovade landet. Att deras gravplatser finns 
där är ett viktigt bevis på legitimiteten i att man besitter landet 
(och än idag, som till exempel i Hebron, en brännande fråga i 
mellanösternkonflikten). Hela exodusberättelsen kretsar ytterst 
kring landet: Jakob och hans söner måste lämna sitt land på 
grund av missväxt och hungersnöd för att slå sig ned i Egypten 
― Egypten som först är ett gott land att bo i, men som efterhand 
blir till ett fängelse ― men innan dess har historien om Josef 
visat hur Gud kan vända människors ondska till något gott och 
därmed har också fortsättningen för det utvalda släktet förberetts, 
så att det genom Guds mirakulösa ingripande åter kan få vända 
tillbaka till det utlovade landet. Men berättelsen om 
ökenvandringen visar också på utkorelsens baksida: 
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Tillhörigheten till Israel innebär ingen automatisk garanti för att 
få del av löftenas uppfyllelse; hela det knorrande och 
guldkalvstillbedjande släktet som gick ut ur Egypten straffas 
genom att inte själva få gå in i det utlovade landet (Josua och 
Kaleb är föredömliga undantag).  
 

 
3. TORAH 

 
Men både avkomman och landet fungerar tillsammans med en 
tredje komponent som understryker betydelsen av innanför- resp. 
utanförskapet i den bibliska förbundsideologin/förbundsteologin: 
torah. Visserligen lever patriarkerna före laggivningen på Sinai, 
men de lever efter grundidéerna i torah, så som de formuleras i 
de tio budorden, och från och med Abraham iakttar de 
föreskriften om omskärelse. (Abraham låter omskära sig först 
efter att han fått löftet om avkomman, trott på det och av Gud 
räknats som rättfärdig ― en poäng som Paulus utnyttjar i Gal 3 
och Rom 4). 

 Just när Israels folk befinner sig i vad antropologin kallar ett 
liminalt skede ― en tillvaro på gränsen mellan två 
existensformer, en viktig övergångsfas i individens eller 
gruppens liv ― avskilda både från Egypten och från Kanaan, 
ensamma i öknen med sin Gud, hejdar sig Pentateukens 
komposition på ett dramatiskt effektfullt sätt under 
ökenvandringens 40 år för att ägna sig åt att beskriva det som 
konstituerar Israel som ett unikt och utvalt folk: dess särskilda 
lagar. (Kronologin med 40 år är inte tillfällig; för annan biblisk 
kronologi, eskatologisk spekulation och apokalyptisk beräkning 
av världens ände, till exempel i Hesekiel, Jubiléerboken och i 
Qumrantexterna, spelar talet 40 en viktig roll.) 

 Laggivningen till Israels folk, då det kommit fram till Sinai 
berg under ökenvandringen mellan slavtillvaron i Egypten och 
erövrarrollen i Kanan, är ett berättelsetekniskt skickligt utformat 
uttryck för en liminal fas av Israels existens. Isolerade från andra 
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makter är man ensam med sin mäktige Herre, beroende av hans 
nåd, konkretiserad i manna från himmelen och vatten från 
klippan. Då är man mottaglig för förbundsvillkoren i torah ― 
samtidigt som den deuteronomistiske redaktören inskärper sin 
poäng med det avfälliga och trolösa folket, som ständigt 
förorsakar sig självt så mycket olycka. 

 Lagen skiljer mellan Israels folk, som ensamma bland alla 
andra folk därmed känner den ende gudens vilja, och som i 
enlighet med förbundet vid Sinai förpliktigat sig att hålla den (Ex 
19:8; 24:3), och de andra folken. Dessa är per definition 
›syndare›. De har ingen del i landet, utan kan på sin höjd 
tolereras som främlingar och gäster (som skall behandlas väl) och 
som i varierande grad i de bibliska skrifterna kan accepteras som 
proselyter, alltså som sådana personer som helt går över till 
judendomen genom att låta omskära sig (män) och iaktta buden i 
torah. Men lagen/torah blir också något som skiljer mellan 
›innanför› och ›utanför› internt i det judeiska folket. För 
qumrantexternas författare finns fienderna lika mycket bland de 
judiska bröderna som som i de hotfulla, syndiga hednafolken. 
Gränsen mellan ljusets och mörkrets söner går inte primärt vid 
etnisk härstamning – här finner vi ännu ett uttryck för den 
bibliska resttankens baksida. Kriteriet handlar om att hålla 
lagen/torah och leva judiskt på det sätt som qumraniterna hävdar. 
Det nya, illegitima judiska ledarskapet i Jerusalem är lika 
fördömt som romarna (»kittéerna»). 

 Konflikten kring lagen/torah har äldre rötter än Qumran, 
vilket visas av hur de bibliska texterna talar om Samarien och 
dess invånare. Splittringen av Davids och Salomos ›Stor-Israel› 
är en olycka, förorsakad av Salomos bristande JHWH-trohet ―  
allt enligt den deuteronomistiska teologins måttstock. Varje 
bibelläsare kan själv finna hur sympatierna hos de bibliska 
författarna långt mera ligger i söder än i norr, dvs perspektivet är 
judeiskt/jerusalemitiskt och inte samariskt. 2 Kung 17 är ett 
tydligt exempel. Så som i den deuteronomistiska 
ideologin/teologin folkets olycka är ett resultat av dess egna eller 
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dess ledares synder, så ges här en rad prov på olydnad mot 
JHWH och hans bud. Och perversionerna fortsätter i Nordriket; 
se till exempel den förfärliga historien om kung Ahab och 
drottning Isebel. Inte konstigt att assyrierna år 722 erövrar Israels 
rike som Guds straffande verktyg, och spär på olyckan och 
orenheten ytterligare genom att låta allsköns främmande folk 
bosätta sig där. Så befläckas landet och avkomman eftersom 
förbundets stadgar i torah inte hållits.  

 Samarierna är ett typexempel på marginaliseringen, 
exkluderingen, ja, rentav demoniseringen av ›den andre› i den 
bibliskt-judiska identitetsbildningen. I synnerhet i den 
efterexilska perioden vill de bibliska författarna svärta ner denna 
tidiga israelitiska tradition ― fastän den är minst lika gammal 
som den i det sydliga Juda rike, och fastän dess tros- och 
traditionsinnehåll i långa stycken var likadant. Esra, Nehemja, 
Syrak – alla talar de illa om Samaria och dess folk. Mackabéerna 
förstörde samariernas tempel på deras heliga berg Gerissim 128 
f. Kr. Fastän deras traditioner och religiösa idéer nära 
överensstämmer med grannarnas i söder betraktas de i judiska 
texter som orena eller i bästa fall som halakiskt problematiska 
halvjudar. Det Nya Testamentet vittnar om hur de utifrån judiskt 
perspektiv var oberörbara (Jesu liknelse om den barmhärtige 
samariern i Luk 10 var chockerande i sin religiösa samtid: här var 
en outsider som älskade sin judiska nästa ― en outsider som 
liknelsens åhörare uppmanas att älska som sin nästa om de vill 
uppfylla lagens främsta bud). Så till den grad har de frånkänts en 
identitet som en del av det bibliska gudsfolket att deras tillvaro 
genom historien knappast varit känd ― och fynden av flera 
antika samaritanska synagogor både i Palestina och i diasporan 
har varit sensationer under de senaste decenniernas intensiva 
fyndjakt i den bibliska arkeologin i kölvattnet på sexdagarskriget 
1967. 

 Samaritanernas roll och öde i den judiska 
historieskrivningen är ett tydligt och utmanande exempel på den 
sociala konstruktionen av identitet. Här är ›den andre› i hotande 
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eller föraktlig skepnad, en konkurrent om utkorelsen och 
heligheten, en perverterad spegelbild av en själv. Att denna 
identitetskonstruktion också är en fråga om makt illustreras också 
tydligt av de bibliska texterna, när de tolkas i ljuset av 
storpolitiken i den efterexilska perioden: Judéen och Samarien 
tävlar om persernas gunst.  

 Men jag vill också kort inkludera en fjärde och sista punkt, 
där de bibliska texterna tydligt skiljer mellan ›innanför› och 
›utanför›. 
 
4. TEMPLET 
 
I den främreorientaliska kulturen på biblisk tid är templen i sig 
speciellt laddade platser. Här bor guden, betjänad av en särskilt 
utsedd, rentav särskild uppfödd personal. Hit kommer människor 
för att genom offer blidka, behaga eller tacka guden. Vissa tider 
på året är det plikt på att »visa sig för Herren» (till exempel vid 
påsk, pingst och lövhyddefesten i den bibliska kalendern). Den 
teologiskt korrekta fokuseringen av all tempelkult till templet i 
Jerusalem är en deuteronomistisk teologi. Kung Josias reform 
strax före år 600 f. Kr. (jfr 2 Kung 22–23) är historien om en 
ideal revolution, som tyvärr inte kunde hindra katastrofen då 
babylonierna kom och ödelade Jerusalem lite senare. En god 
kung i raden av dåliga och avfälliga ledare hjälpte inte. Men i 
hela den deuteronomistiska historien ― Deut, med sin 
lagstiftning som påbjuder kult bara på den plats som Herren 
utväljer till boning åt sitt namn, åtföljd av Jos, Dom, 1–2 Sam, 1–
2 Kung ― går det att spåra kampen om den rätta dyrkan av 
JHWH på den rätta platsen ― Jerusalem. Alla andra kultplatser 
är fel ― fast arkeologin vittnar nu om att den verklighet som 
faktiskt rådde ser annorlunda ut än vad de teologiska idealisterna 
bakom deuteronomismen önskade. Men utifrån denna ideologi är 
det inte mer än rätt att idealkungen David på grund av sin synd 
inte fick bygga templet. Och likväl: För utformningen av en 
medvetet judisk identitet spelar David en viktig roll. Han är en 
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›underdog›, som Herren utvalt (och inte hans många större 
bröder), och Herren är med honom i hans många bedrifter. Hans 
mänskliga svaghet i affären med Batseba och Uria vänds i bilden 
av honom som den föredömligt ångerfulle ― men här ges en 
teologisk och moralisk förklaring till att det är Salomo som blir 
templets byggherre. 

 Babyloniernas taktik som Främre Orientens erövrare kring 
år 600 f. Kr. var logisk men grym: Tempel ödelades, altaren och 
gudsbilder förstördes, prästerskap dödades eller fördrevs ― med 
effekten att guden inte längre fanns i landet och fanns till för dess 
folk. Så starkt var guden knuten till en viss plats och en viss 
byggnad. Persernas politik då de uppträdde som makthavare var 
den rakt motsatta: Religiös tolerans, återuppbyggnad av templen, 
återförande av templens skatter, gudabilder och prästerskap. Så 
säkrade man internt lugn och lojala lokala makthavare i sitt 
väldiga imperium. Och dessutom uppmanade man de 
underkuvade folken att samla sina lokala lagar med tillhörande 
historier, så att detta kunde bli den persiske kungens lag i de 
olika områden han kontrollerade. Här går det att skönja en av de 
viktigaste faktorerna bakom Pentateukens tillblivelse som 
komposition med en viss teologisk och ideologisk färgning. I den 
efterexilska tidens spänning mellan Judéen och Samarien om att 
få vara persernas stödjepunkt i riktning mot det än värdefullare 
Egypten, som ju också ingick i persernas erövringar, är det 
begripligt att det deuteronomistiska historieverket utformas och 
smälts samman med berättelserna om det utvalda judiska 
gudsfolkets äldsta historia. (Jag lämnar berättelserna om urtiden i 
Gen. 1–11 därhän i detta sammanhang.) Den bibliska sviten av 
patriarkberättelser, följd av Mose- och exodustraditionerna, 
kommer därvid i förgrunden som identitetsgivande element i de 
heliga texterna. De talar ju om exil och återvändande till det 
utvalda landet i skepnad av det unika och utvalda gudsfolket 
(avkomman) med en unik lag (torah) och med Guds löften för 
ögonen. Men det bär också med sig hotet om att allt detta kan gå 
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förlorat, fr. a. löftet om landet och gudsnärvaron i templet om 
man bryter det exklusiva förbundet.  

 Så: I denna ›stora historia›, skapad för att ge legitimitet åt en 
av arvtagarna till det gamla Israels religion, ligger fröet till 
dagens mellanösternkonflikt. Här ligger också den teologiska 
grunden för anspråket på att vara ett speciellt folk, Guds utvalda 
folk. Och detta anspråk har den kristna kyrkan utnyttjat som sitt 
samtidigt som man hävdat en universalism ― fast ofta med 
begränsningen »extra ecclesiam nulla salus», och med en tragisk 
benägenhet till inre splittring. Identitet och pluralism är tyvärr 
ofta svårförenliga begrepp när det handlar om att förvalta det 
bibliska arvet. Men, som antropologen Dorinne K. Kondo 
påpekar: 

 
Individual identities are contextually constructed within 
fields of power and meaning and cannot easily be separated 
from specific situations, from culturally specific narrative 
conventions, or from abstractions we label history, politics, 
and economics. Identity here is not a unified essence, but a 
mobile site of contradiction and disunity, a node where 
various discourses temporarily intersect in particular ways.4 
 
 

Innanför- och utanförskapet lever kvar, fast på andra sätt: 
Uppenbarelsens mottagare hävdar sina revir, för »Gud är med 
oss». 

 

                                                 
4 Kondo, Dorinne K., Crafting Selves: Power, Gender, and Discourses in a 
Japanese Workplace, Chicago: University of Chicago Press, 1990, 33. 
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 KJELL O. LEJON   
    

E PLURIBUS UNUM?  
― En introduktion till några identitetsmarkörer i 
amerikansk civilreligion 

 
  
 

»THE GREAT SEAL» 
   

 Arbetet med att utforma ett sigill för Amerikas förenta stater 
startade redan den 4 juli 1776. »The Continental Congress» utsåg 
då Benjamin Franklin, Thomas Jefferson och John Adams »to 
bring in a device for a seal for the United States of America». 
Benjamin Franklins första förslag till motto var: »Rebellion to 
Tyrants is Obedience to God.» Han kommenterade: 

 
Moses standing on the Shore, and extending his Hand over 
the Sea, thereby causing the same to overwhelm Pharaoh who 
is sitting in an open Chariot, a Crown on his  Head and a 
Sword in his Hand. Rays from a Pillar of Fire in the Clouds 
reaching to Moses, to express that he acts by Command of the 
Deity. 5   

 

Även Thomas Jeffersons förslag ledde tanken tillbaka till denna 
tidigare befrielse, till ökenvandringen, till Israels folks stora uttåg 
från slaveriet i Egypten till landet som flöt av mjölk och honung, 
det förlovade landet. Han föreslog nämligen att sigillets framsida 
skulle visa en allegorisk scen som avbildade Israels folk i öknen, 
ledda av molnstoden om dagen och eldstoden om natten.   

                                                 
5 http://www.greatseal.com/committees/firstcomm/index.html (2003-11-17). För 
den praktiska utformningen skull knöts även konstnären Pierre Eugène Du 
Simitière till arbetet. 
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 I kommitténs rapport den 20 augusti 1776 fanns ett motto på 
sigillets framsida medtaget som löd: »E pluribus unum», vilket 
utlästes som »Out of Many, One» eller »One out of Many». Den 
fanns under en bild innehållande bland annat ett vapen med sex 
emblem som skulle visa på lika många invandrande europeiska 
kulturer eller folkgrupper. Det var den engelska, det skotska, 
irländska, franska, tyska och belgiska. Kommitténs baksida var en 
jeffersonsk revision av Franklins ursprungliga förslag:  
 

Pharaoh sitting in an open Chariot, a Crown on his head 
and a Sword in his hand, passing through the divided 
Waters of the Red Sea in Pursuit of the Israelites: Rays 
from a Pillar of Fire in the Cloud, expressive of the divine 
Presence and Command, beaming on Moses who stands 
on the shore and extending his hand over the Sea causes it 
to overwhelm Pharaoh.  

 

Mottot på baksidan var: »Rebellion to Tyrants is Obedience to 
God.»6 
 En andra kommitté tillsattes fyra år senare, den 25 mars 1780. 
På dess förslag till sigill, framlagt den 10 maj samma år, var båda 
de tidigare mottona borttagna, så även anspelningarna på Israels 
folks exodus.7 
 Ytterligare två år senare, den 4 maj 1782, formades en tredje 
kommitté, denna gång under ledning av Arthur Middleton. Den 
avlade ett förslag fem dagar senare.8 Endast en dryg månad 
därefter, den 13 juni, gavs Charles Thomson, flerårig »Secretary of 
the Continental Congress», uppgiften att slutföra arbete med sigillet 
med utgångspunkt från de tidigare utarbetade förslagen.9 Thomson 
inkorporerade även delar från de tre tidigare förslagen i sitt eget 

                                                 
6 http://www.greatseal.com/committees/firstcomm/index.html (2003-11-17) 
7 http://www.greatseal.com/committees/secondcomm/index.html (2003-11-17) 
8 http://www.greatseal.com/committees/thirdcomm/index.html (2003-11-17) 
9 http://www.greatseal.com/committees/finaldesign/index.html (2003-11-17) 
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förslag. Den välbekanta amerikanska örnen, med pilar och olivkvist 
i vardera klor, symboler för »the power of peace and war» kom på 
plats på sigillets framsida. Så också mottot: »E Pluribus Unum». På 
baksidan återfanns bland annat ett öga inom en triangel omgiven av 
en gyllene gloria och texten: »Annuit Coeptis», som utlästes: 
»Providence has favored Our Undertakings». Under en icke 
färdigbyggd pyramid finns den tredje latinska texten: »Novus Ordo 
Seculorum», som utlästes: »A New Order of the Ages.» 
Kongressen godkände detta sista förslag samma dag som det 
presenterades, den 20 juni 1782.10  »The Great Seal of the United 
States» hade därmed fått sin definitiva utformning.  
 Både politisk och religiös symbolik kom därmed att prägla 
nationens sigill. Men inte bara det seende ögat i triangeln, omgiven 
av en gyllene gloria, olivkvisten och talet om att Försynen såg med 
gillande på vad som skedde, kunde tolkas i religiösa termer, utan 
snart även mottot »E pluribus unum».  
 Det bör emellertid poängteras att det är högst sannolikt att 
detta motto inledningsvis främst och kanske enbart syftade på en 
politisk enhet. Det gällde främst mellan de olika tretton staterna, 
men som det första förlaget till sigill tydliggör, kunde det även röra 
sig om tanken på en enhet som band samman de olika 
invandrargrupperna, de sex olika europeiska nations- eller 
folkgrupperna. Den enheten skulle då kunna utgöra inte endast en 
politisk eller ny nationell enhet, utan även en social och religiös 
sådan. Mottot blev en flerdimensionell identitetsmarkör. 
 En rad frågor ter sig i sammanhanget intressanta. Från vilken 
eller vilka traditioner hade man hämtat sin inspiration vid 
utformandet av symbolerna och mottot? Vad menade man att 
mottot skulle stå för? Vilken målsättning anslog man i och med 
antagandet av detsamma? Vilken gemensam identitet skulle 
eftersträvas i mångfalden? Vilka gemensamma nämnare återfanns 
eller efterfrågades? Vad betydde det för den individuella 
identitetsbildningen att vara eller bli en medborgare i den nya 
statsbildningen, Amerikas förenta stater? 

                                                 
10 http://www.greatseal.com/committees/finaldesign/index.html (2003-11-17) 
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AMERIKAN? 
 
Frågor som ovan har mångfaldigats under den amerikanska 
historiens lopp, men centreras i frågor som rör den specifikt 
amerikanska identiteten mitt ibland den oerhörda diversitet eller 
mångfald som alltmer kommit att prägla Amerikas förenta stater, 
och det inom en rad grundläggande områden, såsom det kulturella, 
nationella, etniska, språkliga, sociala, ekonomiska, politiska och 
religiösa.  
 En rad identiteter kom att brytas i det nya sammanhanget. 
Emellanåt utvecklas de på ett sätt att nya tillhörigheter, med sina 
specifika kännetecken eller identitetsmarkörer, skapades. En annan 
utvecklingslinje följde en mer konservativ tillhörighetstanke, där 
den »gamla» tillhörigheten närmast förstärktes, exempelvis genom 
bevarandet av det egna språket, egna etniska skolor, skapandet av 
egna kyrkor och samfund med uttalade etniska markörer (såsom 
Swedish Covenant Church eller Swedish Baptist Church). Vad 
betydde det i sammanhanget att exempelvis vara svensk? Vad 
innebar och innebär det att vara amerikan? Eller att vara svensk-
amerikan? Finns det över huvud taget en specifik amerikansk 
identitet? Hur visar den sig i så fall? Hur allmän måste den vara för 
att kunna innefatta mångfalden på ett sätt att man meningsfullt 
skall kunna tala om »E pluribus unum», politiskt och religiöst? 
   
»MANYNESS» OCH »ONENESS» 
 
Den religiösa kartan i Amerikas förenta stater präglades redan från  
begynnelsen av en stark mångfald. Ur denna har det efterhand 
utvecklats en alltmer utpräglad bild av religiös pluralism.11 

                                                 
11 En översiktlig svensk religionsgeografisk introduktion till en rad olika samfund 
ges i Gud i U.S.A., sammanställd av Carl Henrik Martling (SkeabVerbum. 
Stockholm 1981). Den pekar på den rika differentieringen på det religiösa 
området i U.S.A. och pekar 1981 på en komplicerad och svårtolkad situation med 
mer än 1200 olika kyrkor, samfund och religiösa grupper. I boken ges en 
introduktion till omkring 700 av de viktigaste kristna och utomkristna samfunden. 
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 I det historiska studiet blir det dock samtidigt uppenbart att 
mitt i den både accepterade och uppmuntrade mångfalden har det 
parallellt funnits en strävan mot en enhet i religiöst hänseende, en 
strävan mot en gemensam religiös identitet.12 Detta kunde, som 
antytts, utläsas redan i arbetet med »The Great Seal». I denna 
närmast paradoxala process av accepterade och befrämjande av 
pluralism tillsammans med ett arbete på att skapa en gemensam 
amerikansk identitet, framkommer alltså en rad frågor som berör 
begreppsproblematiken »identitet och pluralism», och då i en rad i 
olika avseenden.  
 I det efterföljande kommer framställningen att fokusera på en 
möjlig och mer specifik ingång i ett mer brett allmänt studium av 
tanken på en enhet som binder samman mångfalden i det 
amerikanska samhället, nämligen ett studium som belyser religiösa 
aspekter i det amerikanska politiska bygget, det vill säga ett 
studium av den så kallade amerikanska civilreligionen. Genom att 
härleda dess rötter eller inspirationskällor till historiska 
tankemönster kan vi även klarlägga några av dess 
identitetsmarkörer. 
 Här sker alltså en koncentration på frågor som berör 
identiteten, på det komplex som kan belysa det som hör det 
innehållsmässiga i civilreligionen till. Därmed accentueras både 
frågor som tar upp innehållet i det som kan betecknas som det 
specifikt »amerikanska» i identiteten och det som rör det specifikt 
»religiösa» i samma identitet, utformad i den amerikanska 
civilreligionen. Det betyder alltså att man inte enbart försöker 
klarlägga bruket av och innehållet i det religiösa i civilreligionen 
utan även kan försöka klarlägga hur en specifik amerikansk 
karaktär utvecklats under den amerikanska historiens gång och 
uttrycks i olika skeenden. Genom religionens, huvudsakligen 

                                                                                                                                                    
Martling hänvisar bland annat till J. Gordon Meltons Encyklopedia of American 
Religions för vidare studier. 
12 Se till exempel diskussionen i Albanese, Catherine L., America. Religions and 
Religion (Wadsworth Publishing Company. Belmont, California, 1981), s. 10ff., 
345ff. 
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kristendomens, mycket starka ställning bland amerikanerna i 
allmänhet, både historiskt och i avseende på samtiden, berör detta 
studium viktiga förståelsenivåer av hela det amerikanska samhället, 
inte bara ur religionsvetenskapligt eller teologiskt perspektiv, utan 
exempelvis även ur sociologisk och politisk synvinkel.13  
 
RELIGIONENS STARKA PLATS 
  
Efter sitt besök i Amerika formulerade Alexis de Toqueville några 
numera klassiska reflektioner i boken Democracy in America 
(1835). Vi läser bland annat följande: »There is no country in the 
world where religion retains a greater influence over the souls of 
man than in America».14 Oavsett om detta påstående var korrekt 
eller inte, finner vi att kristendomen, inte minst formulerad genom 
puritansk traditionsförmedling, har haft ett högst avsevärt in-
flytande på amerikanskt tänkande och därmed på amerikansk 
identitetsbildning och självförståelse. Man kan utan överdrift påstå 
att utan insikt i denna tradition kan inte dagens politiska 
presidentretorik eller religiösa situation förstås korrekt. Som 
Winthrop S. Hudson konstaterar: »No one can understand 
American self-consciousness without taking into account the 
religious heritage of the American people».15  

                                                 
13 År 1976 identifierade sig enligt en Gallupundersökning 91% av befolkningen 
med en kristen livsåskådning. Året kom att benämnas »The Year of the 
Evangelicals». I en General Social Survey 1987 klassades befolkningen in i sju 
religiösa grupper enligt följande: 1) Catholics 25%, 2) Moderate Protestants 
24,2%, 3) Conservative Protestants 15,8%, 4) Black Protestants 9,1%, 5) Liberal 
Protestants 8,7%, 6) Jews 2,3%, 7) All others 8%. Till ytterligare en grupp, No 
Religious Preference, hörde 6,9%. Undersökningsresultaten är på många sätt 
trubbiga och otydliga, men ger ändå en bild av en massiv del av den amerikanska 
befolkningen som tillkännager en religiös tillhörighet. Lejon, Kjell O. »God Bless 
America!» President George Bushs religio-politiska budskap (Lund University 
Press. Lund 1994), s. 9. Se även MacQueen, Donald S., American Social Studies. 
(Studentlitteratur. Lund 2000), s. 99f. 

 14 de Toqueville, Alexis, Vol.1, New York, 1954 (s. 314). Citerad i Martin E. 
Martys artikel »Civil religion in America» i Daedalus, vol.96, 1967, s. 106. 

 15 Hudson, Winthrop S., (Ed.) Nationalism and Religion in America. Harper & 
Row. N.Y. 1970, s. xi. 
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 Även om den amerikanska staten är sekulariserad, och att en 
separation mellan kyrka och stat varit fallet på den nationella nivån 
alltsedan begynnelsen, röjer nationen ändå tydliga religiösa 
dimensioner, bland annat genom att såväl nationella dokument och 
symboler som officiellt språkbruk och handlande relaterar till 
religiösa dimensioner och/eller har religiösa referenser. Bland 
exemplen kan alltså nämnas sigillet, »The Great Seal», men även 
de fyra referenserna till Gud i »Declaration of Independence» (se 
nedan), nationens motto »In God We Trust» — som även återfinns 
på samtliga amerikanska mynt och sedlar, »The Pledge of 
Allegiance’s» markering av att man är »one nation under Gud», 
bönen vid Congressens öppnande, samt avslutningsmarkeringen 
vid presidenternas installationsceremoni, brukad alltsedan George 
Washingtons installation, nämligen: »so help me God».16 
Sammantaget möter vi under hela den amerikanska historiens lopp 
en vad Robert N. Bellah kallar »spiritual dimension of ›E Pluribus 
Unum›», en religiös dimension uttryckt »in a set of beliefs, 
symbols, and rituals».17 Han menar, och jag menar med rätta, att 
denna religiösa dimension »actually exists alongside of and rather 
clearly differentiated from the churches». Det handlar om »an 
elaborate and well-institutionalized civil religion in America», 
vilken fungerar som viktig en sammanhållande faktor inte bara i 
den amerikanska religiösa mångfalden utan även i den politiska.18 
 Men hur är denna kombination av sekulariserad stat och 
manifesterad civilreligion med officiellt uttalade religiösa 
referenser möjlig?  För att förstå såväl den historiska som den 
moderna situationen med dess identitetsbildning inställer sig 

                                                 
16 De fyra referenserna till Gud i »Declaration of Independence» är a) »Laws of 
Nature and Nature’s God», b) Creator, c) the Supreme Judge, samt d) divine Provid-
ence. Mottot lyftes fram från en semi-officiell ställning till att officiellt bli 
nationens motto så sent som år 1956. Tilläggen »under God» till »The Pledge of 
Allegiance» tillkom år 1954. Se till exempel Lejon, Kjell O., Reagan, Religion 
and Politics. The Revitalization of »a nation under God» during the 80s. Lund 
University Press. Lund 1988, s. 10, 156, samt Lejon, Kjell O. (1994) (not 9), s. 9f. 
17Bellah (1967), Daedalus, vol. 96, artikeln »Civil Religion in America», s. 4. 
18Bellah (1967) (not 17), s. 4. 
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återigen frågor som berör civilreligionens rötter eller källor? Ur 
vilka tankestrukturer har den hämtat näring? Hur har den 
utvecklats? Vilka är dess identitetsmarkörer?  
 I det följande klarläggs tre tillflöden: först det starka tillflödet 
från puritansk teologi, sedan tillflödet från upplysningstidens 
tänkande. Därefter det tillflöde som formats av händelser och 
tolkningar av den egna nationens historiska utvecklingsprocess.  
 Från samtliga tre tillflöden har specifika drag hämtats som 
sammantaget format den unika amerikanska politiska situationen 
med dess markerade civilreligion. Alla tillflöden har burit med sig 
identitetsmarkörer. Dessa har i olika historiska skeden, i samband 
med olika inrikes- och utrikespolitiska händelser, betonats något 
olika, men de kan sammantaget liknas vid specifikt färgade trådar 
som efterhand format den unika amerikanska mångdimensionella 
historiska och religio-politiska väven. Även det som kallas 
moderna mönster har en historisk kontext och kan därmed inte 
förstås fullt ut utan historisk belysning. Väven, bilden eller 
situationen kommer alltså till sin rätt först när man ser på den 
utifrån såväl ett synkront som ett diakront perspektiv. Genom ett 
klarläggande av de ur historisk synvinkel starkaste faktorerna för 
byggandet av självförståelsen kan såväl individers och gruppers 
som superindividens, nationens, identitetsbildningsprocess belysas.  

   
TRE TILLFLÖDEN  

  
1. Det puritanska tankegodset 

  
 Redan efter de första europeiska gruppernas antågande på den 

amerikanska kontinenten karaktäriserades det religiösa landskapet 
av diversitet. Även inom huvudfårorna fanns olika traditioner, 
betoningar och interpretationer. Man kan emellertid mitt i 
mångfalden redan tidigt finna tendenser till en övergripande enhet. 
Protestantismen var enhetens grund och tankar ur denna breda 
tradition blev även det sammanhållande kittet.  
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 Närmare bestämt var det en protestantism med rötterna i 
kalvinistisk tappning uppburen av de första puritanska bosättarna. 
WASP-traditionen utkristalliserades (White Anglo-Saxon Pro-
testant). (I dessa yttersta av dagar skulle man även kunna tillägga 
ett M, som i »Male».) Inflytandet i de offentliga institutionerna 
blev stort.19  

   En av huvudpunkterna i den puritanska tolkningen var 
uppfattningen att vara ett utvalt folk, ett nytt Israel. Robert T. 
Handy skriver att »Anglicans and Puritans both exhibited the sense 
of destiny, of being the chosen people, of special mission».20 
Denna tanke leder oss tillbaks till kalvinistiska källor. Sydney E. 
Ahlstrom kommenterar: »...one of the most characteristic 
tendencies of Puritan theology was to adopt Reformed dogma to 
the need of public and personal religion by means of the idea of a 
covenant».21 Denna så kallade »Federal Theology» har rötter i 
Calvins men kanske främst i Zwinglis efterträdares, Heinrich 
Bullingers, skrifter.22 I England kom förbundstankarna (feodus) att 

                                                 
 19 Vi kan bland annat se på skolväsendet. Många av de puritanska bosättarna i New 

England betonade undervisningens roll. Denna undervisning ofta både började och 
slutade i en kristen livshållning. Den kom att få betydande inflytande och spred 
effektivt den kalvinistiska/puritanska traditionens läror. Vad gäller domstolsvä-
sendet se Bellah-Hammonds Varieties of Civil Religion (Harper & Row Publishers. 
N.Y. 1986) där Hammond tar upp frågan om puritanskt inflytande på lagstiftningen 
(artikeln Pluralism and Law...). Av 154 församlingar i New England år 1660 var 
138 (90%) knutna till den kalvinistiska huvudfåran, Albanese (1981) (not 12), s. 
249. 

 20Handy, Robert T., A Christian America. Protestant Hopes and Historical Realities 
(Oxford University Press, Oxford 1984), s. 7. 

 21 Ahlstrom, Sydney E., A Religous History of the American People, vol. 1 (Image 
Books. Garden City, N.Y. 1975), s. 176. 

 22Bullinger (1504–1575) berörde i sina skrifter bland annat frågor rörande kyrka 
och stat, undervisning, med mera. Hans skrifter omfattar även historieskildringar av 
reformationen i Schweiz. Se De testamento seu foedere dei unico & aeterno 
Heinrichi Bullengeri brevis expositio (Zurich, 1534). Professor Theodore D. 
Bozeman skriver om förbundet (the covenant): »It was at once individual and 
corporate, temporal and eternal in scope. This, it might be added, was the very 
concept propounded by Heinrich Bullinger, author of the first major Reformed 
treatise structured by the covenant idea, and a familiar  and weightly influence upon 
Elisabethan Protestant thought». Church History. American Society of Church 
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utvecklas av bland andra Cambridge-puritaner såsom John Preston, 
Richard Sibbes och William Ames.23  

  Grundtanken i förbundsteologin var uppfattningen att Gud 
upprättat ett förbund med Abrahams säd. »Förbundslivet» levdes ut 
i tro och hade oundvikligen personliga implikationer. Andra 
mönster från Gamla Testamentet brukades, till exempel från 2 Kon. 
11:17: »Jojada upprättade ett förbund mellan Herren, kungen och 
folket, de skulle vara ett Herrens folk.»24 Gud var förbundets 
författare. Det innehöll både fördelar för och krav på 
förbundsfolket.25 Varje »utvald» person var alltid personligen 
ansvarig inför Gud. Var och en kunde skapa ett förbund med Gud, 
som Abraham. Denna möjlighet var en nådens gåva. Den krävde 
inte bara en intellektets beslut i överlåtelse utan även en »inward, 
overt, and obedient preparation, appropriation, humility, 
dedication, gratitude—and commitment to walk in God’s way 
according to his law».26 Puritanerna var, med Hans Kohns ord, »a 
people roused and stirred to its innermost depths, feelings upon its 
shoulders the mission of history,  of being chosen to do great 
things».27 Alla var kallade att deltaga, att engagera sig i 

                                                                                                                                                    
History, Dec. 1992  (Artikeln »Federal Theology and the National Covenant: An 
Elisabethan Presbyterian Study»), s. 394.  
23 För »Covenant»-identifikationen mellan Israel och England bland engelska 
reformerta, se Church History. American Society of Church History, Dec. 1992, s. 
399f. inkl. not 22. 
24 Se till exempel Bainton, Ronald H., The Reformation of the Sixteenth Century 
(Beacon Press. Boston 1968), s. 240. Bibelcitatet ur Bibel 2000. Svenska Bibelsäll-
skapet. 
25 Professor Bozeman kommenterar: »Perry Miller provided the first extensive 
analysis of the gratious covenant, and apparently it was he, too, who first found—or 
emphasized—in puritan sources the idea that ›a nation as well as an individual can 
be in covenant with God›. His basic proposal, that ›the covenant of grace›...›referred 
to individuals and personal salvation in the life to come, whereas the national 
covenant applied to nations and governed their temporal success in this world›, has 
become a virtual article of faith in puritanist scholarship, although few recent 
historians have shared his profound interest in the latter covenant». Bozeman (1992) 
(not 22), s. 394. 
26 Ahlstrom (1975) (not 21), vol.1, s. 177f. 
27 Citerad i Hudson (1970) (not 15), s. xxvii. 
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uppgifterna. Förbundstanken blev ett enande band för puritanerna. 
(De tre huvudgrenarna av brittisk puritanism var enligt Gordon 
Melton 1) Presbyterianerna, 2) Kongregationalisterna och 3) 
Oberoende, främst baptister.28 Starkast fäste hade puritanerna bland 
medelklassen, varav många välutbildade.29) 
  Med detta som bakgrund kom puritanerna att se sig själva 
som det sant utvalda folket. De passerade över Atlanten och slog 
sig ner i det utvalda landet. De lämnade »Babylon» som en helig 
rest och blev »Guds nya Israel». I en predikan av John Cotton, när 
John Winthrops fartygsgrupp förberedde sig för avsegling över 
Atlanten, utlades 2 Sam. 7:10, som lyder: »och åt mitt folk Israel 
skall jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de skall få 
stanna. De skall inte mera oroas och inte längre förtryckas av onda 
människor som tidigare…».30 Innan landstigningen i den nya 
världen, våren 1630, förklarade John Winthrop, som senare kom att 
bli den första guvenören i Massachusetts Bay Colony: 

  

We are entered into covenant with him for his worke… the 
Lord will surely breake out in wrathe against us, be revenged 
of such a perjured people and make us knowe the price of the 
breache of such a covenant… for we must consider that wee 
shall be as a Citty upon a Hill, the eies of all people are upon 
us: soe that if wee shall deale falsely with our god in this 
worke we have undertaken and soe cause him to withdraw his 
present help from us, we shall shame the faces of many of 
gods worthy servants, and cause their prayers to be turned 

                                                 
28 Melton, Gordon, The View From Outside: Toward Revisioning America. 
Outline for Lecture at Indiana University Press in Indianapolis (kopia hos Kjell O. 
Lejon) (1985), s. 2. 
29 Toqueville (1835/1964) (not 14), s. 21f. 
30 Mark Valeri and John F. Wilson i Johnson, James Turner, The Bible in American 
Law, Politics and Political Rhetoric. Fortress Press. Philadelphia/Pennsylvania 
Scholars Press. Chico, CA, 1985), s. 22. Bibelcitatet ur Bibel 2000. Svenska 
Bibelsällskapet. 
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into cursses upon us till wee be consumed out… Therefore 
lett us choose life…31 

     

 Målet var att skapa ett Bibelbaserat samhälle. Bibelns ställning 
blev central. Den blev »a source of social cohesion and justified an 
active criticism of ecclesiastical, social, and political precedents».32 
John Cotton, en inflytelserik New England-pastor betonade år 1636 
att »the word, and scriptures of God doe conteyne a short 
upoluposis, or platform, not merely of theology, but also of other 
sacred sciences...attendants, and handmaids thereunto...ethicks, 
eoconomicks, politicks, church-government, prophecy, 
academy.»33  Vissa kolonier kom att utveckla typer av 
»statskyrkor». Andra, under ledarskap av bland andra Roger 
Williams (Rhode Island) och William Penn (Pennsylvania) 
betonade individens religionsfrihet och separation mellan kyrka 
och stat. 

  Det religio-politiska mönstret hämtat från Israel blev motiv i 
nya statsbildningar. New England bildades med »förbundsstatus»: 

 

When the Lord our God planted these Heavens, and laid the 
foundation of His Earth, and said to New England, Thou art 
my People: I mean when he first founded and Erected, both 
an Ecclesiastical and Civil Constitution here...and thereby 
made us not only a People, but His People...34 

 
Eller med Winthrop Hudsons ord: 

  

                                                 
31 Citerad i Bellah, Robert N., The Broken Covenant. American Civil Religion in 
Time of Trial (The Seabury Press, N.Y., 1975), s. 14f. 
32 Johnson, J. T., (1985) (not 30), s. 14. 
33 Citerad i Moseley, James G., A Cultural History of Religion in America 
(Greenwood Press. Westport, Conn., 1981). 
34 I Samuel Torreys förord till valpredikan av Joseph Belcher 1701. Citerat i 
Johnson, J. T., (1985) (not 30), s. 24. 
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   The colonists [...] believed that, by God’s intention, America 
was destined to be a purer and freer England, strong, healthy, 
undefiled, and more firmly devoted to freedom. The 
American continent and the American people became 
blended in a universally accepted myth of great symbolic 
significance. The continent was the Promised land. The 
people were Israel, escaping from Egyptian bondage, crossing 
a forbidden sea, living a wilderness life, until, by God’s grace 
and their own faithfulness, the wilderness became a new 
Canaan.35 

  

Passagen från den Gamla till den Nya Världen tolkades som en 
repetition av Exodus, ett tema som vi sett återkom i diskussionerna 
om symboler och motto på »The Great Seal». Man kunde i de 
amerikanska nybyggartrakterna vara trygg med kunskapen om att 
Gud en gång även ledde Israels barn genom Röda Havet och 
öknen. Ett annat bibliskt tema som brukades var »en ny Adam» i 
»ett nytt Eden»; Amerika var med andra ord mänsklighetens andra 
chans. 

  I det puritanskt präglade New England bildades en slags 
kyrka-stat syntes. Församlingen formade kärnan i samhället, dess 
medlemmar bildade samhällets ledarskap. Man betonade »the 
church’s responsibility for the whole of life; they believed that 
every aspect of the community was subject to divine judgement 
and should be brought into subjection to God’s will».36 Ett politiskt 
förbund skapades med nådens förbund som modell. Staten var 
Guds hand. The Fundamental Orders of Connecticut (1639) 
inkluderade i sin introduktion att statens ursprung vilar i »the wise 
disposition of the divine providence» och att »the word of God» 
kräver en ordnad och hedervärd statsbildning efter Guds vilja, »to 
maintain and preserve the liberty and purity of the Gospel».37 

                                                 
35 Hudson (1970) (not 15), s. xxxii-xxxiii. 
36 Cragg, Gerald R., The Church and the Age of Reason 1648–1789 (Penguin Books 
1972), s. 181., 
 37 Johnson, Paul,  »The Almost Chosen People.» Artikel i The Wilson Quarterly, 
Winter 1985, s. 80. 
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Religion och politik var ett men ändå två separata enheter. De var 
sammanflätade men hade två skilda strukturer i samhällslivet.  
Målet var dock att uppnå en enhet i det politiska och religiösa 
förbundet, ett kristet Amerika, en kristen kontinent, där den utvalda 
folket levde i ett välsignat land — »the blessed America». 

  Redan från början proklamerades ett »theologia gloriæ»-
budskap. I detta var patriotism och religion sammantvinnade. 
Nationell hängivenhet och nationella framgångar hade sin grund i 
lydnaden och efterföljden av Bibelns budskap och därmed av Guds 
vilja. Det fanns egentligen inte någon gräns för vad som skulle 
kunna åstadkommas om folket levde i enlighet med Guds lag. 
Förbundet utgjorde grunden. Här fanns en utvald skara. Enheten 
bildades i trosgemenskapen. Här kunde och skulle Guds vilja levas 
ut. På två sätt: 

 

First of all, they were to be an example for all the world to 
see—a society of God’s elect in which righteousness had 
triumphed and sin would reign no more. Secondly they had a 
mission to spread the message and their meaning of the 
gospel to others.38 

  

Catherine Albanese påpekar att dessa två uppgifter, det vill säga att 
vara ett exempel för eller i världen och att sprida evangeliet, gällde 
både individuellt och kollektivt. De var tolkade som nödvändiga 
delar av förbundslivet och borde utlevas i ljuset av den kommande 
sista dagen, Räkenskapens eller Domens dag. Den nationella 
identiteten och missionstänkande tvinnades genom detta tydligt 
samman. Vidare spred millennialistiskt tänkande ljus över 
tolkningen och inte minst i samband därmed kom kampen mellan 
gott och ont att betonas. Ett accentuerat dualistiskt tänkande 
framträdde allt tydligare. Världen tvådelades i denna dualism — 
mellan goda och onda, mellan Guds folk och djävulens hantlang-
are. 

                                                 
38Albanese (1981) (not 12), s. 286. 
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  Individualismen, med betoning på den enskildes omvändelse 
och ansvar, och optimismen, uttryckt i möjligheterna genom Guds 
välsignelser till sitt folk, samt millennialismen med dess dualism 
blev karaktärsdrag eller identitetsmarkörer i den puritanska 
traditionen. Andra kännetecken var moralismen: »The Biblical 
conception of a people standing in direct daily relation to God, 
upon coveted terms and therefore responsible for their moral 
conduct was common possession of the Protestant peoples», 
skriver Perry Miller.39  Moralen kunde ses som ett test på 
kristenlivets trovärdighet, på det kristna vittnesbördet. Den kunde 
även allt som oftast visa på behovet av väckelse (— även här ser vi 
en tydlig koppling till individualismen). Det betonades att am 
skulle leva »vaken», väckt och medveten om den andliga 
verkligheten och det andliga livets kamp.  
  Väckelser (»revivals») kan förändra individers liv. När en 
mängd människor förändras, väcks, skapas en rörelse 
(»awakening») som kan påverka hela samhällens liv. Väckelser är 
orienterade mot enskilda individer medan stora väckelserörelser 
kan förändra ett helt nationsmedvetande. »The Great Awakening» 
(cirka 1720–50) skapade en enhet, en känsla av nationell 
samhörighet i de 13 kolonierna på den amerikanska kontinenten. 
Den befrämjade även biblicismen. Bibelns betydelse i den 
amerikanska tolkningstraditionen lyftes återigen upp. Mark Valeri 
och John F. Wilson skriver: »...the biblicism was a central 
ingredient in the preparation of consciousness throughout the 
colonies to embrace a new future under biblical symbols».40  
 Flera av dem som inspirerades av väckelserörelsen, och här 
finner vi bland andra Jonathan Edwards, uppfattade kristendomen 
som en viktig enhetsfaktor i samhället. Realpolitik var för Edwards 
»no more than realized eschatology».41  Historiker som begrundat 
det religiösa tänkandets inflytande på amerikansk historia har för 

                                                 
39 Sandoz, Elis, »Classical and Christian Dimensions of American Political 
Thought.» Artikel i Modern Age, vol. 25, Winter 1981, s. 15. 
40 I Johnson, J. T. (1985) (not 30), s. 31. 
41 Johnson, P. (1985) (not 37), s. 82. 
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övrigt även sett samband mellan »the Great Awakening» och den 
amerikanska revolutionen. Den brittiske historikern Paul Johnson 
skriver till exempel att »the Revolution was in essence the political 
and military expression of a religious movement, the Great 
Awakening».42 

       Innan vi går vidare till nästa väsentliga källa och period som 
bidragit till den amerikanska civilreligionen och därmed till den 
amerikanska självförståelsen, identitetsbildningen och det religio-
politiska språkbruket, med mera, kan nämnas att de puritanska 
tankarna fick en renässens under president Ronald Reagans år i 
Vita Huset, och då i en civilreligionform som inte sällan tog sig 
uttryck som låg i linje med en evagelikal kristendomstolkning. Den 
så kallade kristna högerns framväxt och röst på den politiska 
arenan har ofta setts som en bidragande orsak till detta.43 Det är 
mycket tydligt att det inte endast var mer allmänna hänvisningar till 
en abstrakt och allmän högre makt eller Försyn som präglade 
Reagans politiska tal, politiska motiveringar, strävanden och 
handlingar, utan en mer uttalat kristet hållen civilreligion, vilket 
bland annat tog sig i uttryck i bibelbruket och en mer kristocentrisk 
hållning än som annars ofta varit fallet i tidigare civilreligion (eller 
som för den delen inte heller var tydlig under Bill Clintons 
presidentperiod, där en mer diffus gudsbild uppmålades i 
presidenttalen.44)45 I samma riktning som Reagan pekade även 
efterträdaren George Bush, om än inte lika tydligt. Tendenser åt en 
betoning i civilreligionen som anknyter till puritanska teman eller 
markörer återfinns även under George W. Bushs presidentperiod.46 
Vi återkommer till detta senare. 

                                                 
42 Johnson, P. (1985) (not 37), s. 82 
43 Lejon (1988) (not 16), s. 43ff.,  
44 Se Stålberg, Per-Erik, »›We’re all the Creatures of God › ― Bill Clinton och 
amerikansk civilreligion», artikel i AKKA, Våren 2000, s. 83–116, s. 99ff. 
45 Se Lejon (1988) (not 16), s.73ff., 91ff., 123ff.  
46 Här kan till exempel presidentens påsktal 2002 tjäna som ett exempel. Weekly 
Compilation of Presidential Documents, March 29, 2002 (The Office of the 
Federal register, National Archives and Record Service. General Services 
Administration, Washington D.C.), s. 529. 
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 2. Tillflöden från upplysningstidens tänkande 
 
 Vid sidan om det puritanska källflödet återfinner vi ett andra viktigt 

och inflytelserikt tillflöde i utvecklandet av den amerikanska 
civilreligionen, nämligen tankar från upplysningstidens tänkande. 
När Robert N. Bellah debatterar och inleder den så kallade 
civilreligion- debatten i U.S.A. tar han sin utgångspunkt i just detta 
utvecklingsskede i den amerikanska historien. 

  Från inbördeskrigets dagar började nya idéer, en ny 
vokabulär, växa fram. Idéer i vilka »the mind mattered more than 
the heart, reason more than revelation, morals more than miracles, 
public virtue more than private salvation».47 Den personlige Gud 
teismen talade om blev i amerikanskt utformad deism »the 
Invisible Hand», och »the Great Author of every public and private 
good». Gud var »the God of Nature», »the Supreme Being» ibland 
identifierad med naturens lagar.  

       Vid studiet av de första presidenternas inledningstal vid in-
stallationshögtiderna finner vi en vokabulär som följt med in i vår 
tids installationstal. Anmärkningsvärt är att även om tanken på Gud 
spelat en betydande roll finns inte ordet »Gud» med förrän i James 
Monroes andra installationstal, den 5 mars 1821.48  Bellah skriver: 

    
In his first inaugural, Washington refers to God as »Almighty 
Being who rules the universe», »Great Author of every public 
and private good», »Invisible Hand», and »benign Parent of 
the Human Race». John Adams refers to God as 

                                                 
47Marty, Martin E., Pilgrims in Their Own Land (Little Brown. Boston 1984), s. 
82 
48James Monroe (1758–1831) var U.S.A:s femte president (1817–1825). Han har 
blivit ihågkommen inte minst för den proklamation som benämns »Monroe-
doktrinen»: »The American Continents [...] are henceforth not to be considered as 
subjects for future colonization by any European power». President Monroe’s 
Annual Message to Congress, Dec. 2, 1823. För kort historik, se Freidel, Frank, The 
Presidents of The United States of America. (White House Historical Association. 
Washington D.C.1985), s. 17. 
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»Providence», »Being who is supreme over all», »Patron of 
Order», »Fountain of Justice», and »Protector in all ages of 
the world of virtuous liberty». Jefferson speaks of »that 
Infinite Power which rules the destinies of the universe», and 
»that Being in whose hand we are». Madison speaks of »That 
Almighty Being whose power regulates the destiny of 
nations», and »Heaven». Monroe uses »Providence» and »the 
Almighty» in his first inaugural and finally »Almighty God» 
in his second.49 
 

George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James 
Madison, Benjamin Franklin och Alexander Hamilton har ofta 
benämnts som »the Founding Fathers».50 De levde under en tid då 
alla utbildade var väl förtrogna med huvuddragen i Bibeln. Bibeln 
hade dessutom, genom puritanernas försorg, redan spelat en 
avgörande roll i skapandet av ett nationellt grundetiskt tänkande. 
Den låg i botten på det nationella medvetandet. Emellertid, som 
Mark A. Noll formulerar det: »...the Bible’s direct political 
influence was extremely limited, the occasions when leaders turned 
to it for assistance in political reasoning extremely rare.»51 Noll 
fortsätter dock med att säga att »the politics of Revolutionary 
America were distinctly biblical (because articulated by leaders 
who found inspiration in scripture and because taken for granted as 
the basis for national values) while at the same time quite 
untouched by the message of scripture (because worked out as 
politics with almost no reference to the sacred page)».52 Även den 
politiska filosofin i Whig var påverkad av New England-
puritanismens dualism och feodusteologi. Noll kommenterar: »As 
in the Whig picture, history appeared on the pages of the Bible as a 

                                                 
49Bellah (1967) (not 17), not 3, s. 19f. George Washington (1732–1799) var 
president 1789–1797; John Adams (1735–1826) 1797–1801; Thomas Jefferson 
(1743–1826) 1801–1809; James Madison (1721–1836) 1809–1817. Se Feidel, s. 8, 
10, 13, 15. 
50Se till exempel Noll, Mark, Christians in the American Revolution. Eerdmans. 
Grand Rapids 1977, s. 41. 
51Noll (1977) (not 50), s. 52. 
52Noll (1977) (not 50), s.53. 
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cosmic struggle between good and evil. The extent of such 
parallels helps explain why it was so easy for many ministers, 
particularly of Puritan stock, to read the Revolutionary War as a 
conflict between Christ and Antichrist [...] It also may be the reason 
why so many Christians regarded the political tumults of the early 
nation as distinctly spiritual crises».53 
 Vi finner alltså inte oväntat spår av puritanskt tänkande även 
vid tiden för nationens födelse, men det stora tillflödet till 
civilreligionen under denna tid var påverkat av upplysningens anda. 
Nämnas kan dock att den amerikanska deismen skiljer sig till viss 
grad från traditionell europeisk deism, då den räknar med en aktiv 
Gud som träder in i den amerikanska historien. Politiska tänkare, 
som Franklin, Adams och Jefferson, argumenterar onekligen för 
tanken på att Gud är involverad i den amerikanska historiska 
utvecklingen. Vi möter, som nämnts, exempelvis analogier med 
Israel och de aktiva Gudsingripandena i Gamla Testamentets 
berättelser. 
 Den amerikanska formen av upplysningstänkande blev 
därmed aldrig fientligt anti-kristlig eller anti-kyrklig som dess 
europeiska motsvarighet. Den radikala formen i Europa fick i 
Amerika ett mycket lite inflytande. Dock kan vi höra Thomas 
Jefferson kalla treenighetsläran »gibberish» eftersom »it confused 
the simple teachings of Jesus and was the ›Abracadabra› of the 
mountebanks and swindlers who called themselves priests». Ja, 
»priests made faith sound complex in order to filch wealth and 
power from people who had to depend on their expertise to find 
heaven».54  Enligt Jefferson var den väsentligaste undervisningen i 
Bibeln av etisk natur.  Det som kallades »Jefferson’s Bibel» var i 
samklang med denna hållning en sammanställning av Jesu enkla 
moraliska lära. Jefferson summerade undervisningen i tre delar: 1) 
Det finns bara en Gud, och Han är fullkomlig, 2) Det finns en 
kommande tillvaro med belöning eller bestraffning, och 3) Att 
älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv är summan 

                                                 
53Noll (1977) (not 50), s.44. 
54 Marty, (1984) (not 47), s. 160. 
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av religionen.55  Jefferson kan också höras säga: »Can liberties of a 
nation be thought secure, when we have removed their only firm 
basis, a conviction in the minds of the people that these liberties are 
gifts of God? That they are not to be violated but by His warth? 
Indeed, I tremble for my country when I reflect that God is just; 
that His justice cannot sleep forever».56 Det personliga motto 
Jefferson valde till sitt vapen (1776) var som bekant: »Rebellion to 
tyrants is obedience to God».57 
 Benjamin Franklin’s deklarerade tro låg i samma linje som 
Jeffersons: »I never doubted, for instance, the existence of the 
Deity; that He made the world and govern’d it by His Providence; 
that the most acceptable service of God was the doing of good to 
man; that our souls are immortal; and that crime will be punished 
and virtue rewarded either here or hereafter».58 John Adams skrev: 
»One great advantage of the Christian religion is that it brings the 
great principle of the law of nature and nations. Love your 
neighbor as yourself, and do to others as you would that others do 
for you, to the knowledge, belief and veneration of the whole 
people [...] The duties and rights of the man and the citizen are thus 
taught from early infancy».59 Många andra citat i samma anda kan 
sammanställas. Ord som Försynen, Den Högste Domaren och 
moral var otvetydigt nyckelord i detta upplysningstidens tänkande. 
 Ett av målen för de så kallade »Founding Fathers» var att 
skapa en universell bekännelse och tro. Detta skulle hjälpa till att 
lyfta blicken upp ur samfundstänkandet. De var onekligen 

                                                 
55 Se Dunn, Chales W., American Political Theology. Historical Perspective and  
Theoretical Analysis (Praeger, N.Y. 1984), s. 27. Dunn hänvisar till ett brev från 
Jefferson till Benjamin Waterhouse 1822. 
56 Charles Vallis (red.), Our American Heritage (New York (1951), s. 51. Dunn 
(not 51) s. 13. 
57 Modern Age, s.15, Julian P. Boyds konklusion i Papers of Thomas Jefferson 
(Princeton University Press, 1950) är att Jefferson själv författade mottot. Detta är 
i http://www.greatseal.com/committees/firstcomm/index.html (2003-11-17) 
underförstått som en självklarhet. 
58 Citerad i Bellah, Robert N., Beyond Belief  (New York, 1967), s. 173. Se Dunn 
(1984) (not 55), s. 13. 
59 Citerad i Johnson, P. (1985) (not 37), s. 83. 



 49

framgångsrika vad gäller Oavhängighetsförklaringen som 
deklarerades den 4 juli 1776 (The Declaration of Independence). 
Den inkluderade fyra referenser till Gud och blev ett dokument alla 
kunde stödja, ett grunddokument i civilreligionen:60 

  

The first speaks of the »Laws of Nature and Nature’s God» 
which entitle any people to be independent. The second 
statement is the famous statement that all men »are endowed 
by their  Creator with certain inalienable Rights». Here 
Jefferson is locating the fundamental legitimacy of the new 
nation in a conception of »higher law» that is itself based on 
both classical natural law and Biblical religion. The third is an 
appeal to »the Supreme Judge of the world for the rectitude of 
our intentions», and the last indicates »a firm reliance on the 
protection of divine Providence».61 

   
Det gemensamma goda var formulerat i allmänt hållet religiöst 
språkbruk. Bibeln låg dock som ett viktigt grunddokument vid 
formuleringarna vid nationens födelseprocess. Men en gemensam 
tro formulerad i generella inkluderande dogmatiska satser ansågs 
vara bra för nationen och dess sammanhållning. Från olika 
samfund och riktningar kunde man fylla de allmänna 
formuleringarna med ett mer precist innehåll som sammantaget 
skapade ett inkluderande religiöst klimat, kännetecknande för en 
civilreligion. Presidentämbetet blev i detta arbete den predikstol 
förkunnelsen ljöd ut ifrån.  
 Den religiösa dimensionen i det amerikanska politiska livet 
har utan tvivelsmål funnits med redan från början. Civilreligionen 
är lika gammal som staten. Den gav en inre stabilitet åt 
samhällsbygget, ett fundament på vilket de mänskliga rättigheterna 
kunde vila: »all men are created equal with certain inalienable 
rights, including life, liberty, and the pursuit of hapiness». Den gav 
styrka åt tanken som betonade vikten av ett demokratiskt uppbyggt 

                                                 
60 Av 56 undertecknare av Frihetsförklaringen var för övrigt 52 frimurare. 
61 Bellah (1967) (not 17), s.6. 
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politiskt system. »The spirit of Religion and the spirit of Liberty» 
var »incorporated and combined with one another [...] they advance 
together and mutually support each other», skrev  de Toqueville när 
han ville beskriva »the character of Anglo-American civilization in 
its true light».62   
 Den religiösa dimensionen eller civilreligionen innefattade, 
som tydligt visats på, en tanke på »högre kriterier» för rätt och fel. 
Dessa kriterier skulle alla konfronteras med. Även presidentens 
ansvar och uppgift var därmed förknippad med — och rotad i — 
Gud, »the Supreme Judge». 
 Vi finner alltså i upplysningstidens tänkande en rad 
identitetsmarkörer formulerade i ett språkbruk som proklamerar en 
amerikanskt utformad deism. Den innefattar en tro på en 
skapelsens Gud, en Högsta Domare, en Försyn, som (dock) har ett 
speciellt intresse för den amerikanska nationen och griper in i dess 
historia. 

 

3. Den amerikanska självförståelsen 

  
 Ett tredje tillflöde som starkt bidragit till utformningen av den 

amerikanska civilreligionen utgörs av nationens egna historiska 
erfarenheter och tolkningarna av dessa. Sammantaget har de två 
tidigare berörda tillflödena tillsammans med de historiska 
erfarenheterna resulterat i en specifik amerikansk självförståelse. 
Den amerikanska historien har i vissa fall kommit att tolkas som 
»frälsningshistoria». Under det historiska förloppet har hjältar 
producerats som i civilreligionen därefter »helgonförklarats».63  

  Den amerikanska självförståelsen, som har sina rötter i såväl 
det puritanska arvet som i upplysningstidens tänkande, är alltså i 
sig själv en viktig faktor i formuleringen av civilreligionen, varför 
den här presenteras självständigt i historisk belysning. Den 

                                                 
62 de Toqueville (1835/1964) (not 12), s. 25f. 
63 Se till exempel Herberg, Will, Protestant-Catholic-Jew. An Essay in Religious 
Sociology (Doubleday. Garden City, N.Y., 1960), s. 77. 
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nationella (och religiösa) självuppfattningen i orostider och tider av 
krigstillstånd är av särskilt stort intresse i detta sammanhang.  

  »When the Americans turned from revival (The Great 
Awakening) to revolution, religion was not left behind», 
kommenterar James G. Moseley. Han fortsätter: »In fact the 
revolutionary era cannot be fully understood until we think of 
politics as a possible form of religion».64 Religiösa värden och 
symboler kunde »energize and legitimite programs for political 
actions».65 Revolutionen blev ibland även förstås som den sista 
fasen i Exodus-dramat. Frihetskampens bördor kom att bäras av 
soldaterna och många liv blev till »offer» (»sacrifice») i kampen. 
Som pastor Jonas Clarke uttryckte det den 17 april 1776: »They 
bleed, they die, not in their cause only; but in the cause of this 
whole people—in the cause of God, their country and posterity».66 
En kommentator beskrev revolutionen som »a collective 
conversion experience—a religious regeneration in the form of 
politics».67 
 »The Second Great Awakening» följde (cirka 1795–1835). 
Genom den kom visionen om »Ett Kristet Amerika» att lysa 
klarare. En biblisk tankevärld blev många gånger ramen för den 
amerikanska tankeutvecklingen också under 1800-talet. Alexis de 
Toquevilles analys av det sociala och politiska livet i Amerika 
(under 1830-talet), Democracy in America, slutar som nämnts i 
konklusionen att kristendomen har mycket starka influenser i 
landet. 

  En konsekvens av väckelserörelserna blev tillskapandet av 
nya religiösa grupperingar och samfund. Trots ökad religiös 
mångfald förblev de protestantiska samfunden sammantaget den 
starkaste enskilda faktorn i skapandet av en gemensam värdebas 

                                                 
64 Moseley (1981) (not 33), s. 31. 
65 Moseley (1981) (not 33), s. 32. 
66 Citerad i Linenthal, Edward Tabor, »From Hero to Anti-Hero: The 
Transformation of Warrior in Modern America.» Artikel i Merkl, Peter H. & 
Smart, Ninian, Religion and Politics in the Modern World. New York University 
Press, N.Y. 1985), s. 234.  
67 Moseley (1981) (not 33), s. 44. 
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och ett gemensamt språkbruk i den nya nationen. Även om 
samfunden inte alltid kunde komma överens i exempelvis 
teologiska detaljfrågor kunde de gemensamt stödja grundläggande 
kristna interkonfessionella tankar, såsom att Bibeln allmänt skulle 
utgöra basen i samhällsbygget och att Tio Guds bud skulle bilda 
den moraliska grunden inom rätts- och utbildningsväsendet, samt 
den stora visionen om att skapa en kristen civilisation på den 
amerikanska kontinenten, »a Christian America».  

  Tankar som Herman Melvilles (omkring år 1850) kunde 
höras: »...we Americans are the peculiar, chosen people—the Israel 
of our time; we bear the ark of the liberties of the world».68 I 
samma anda presenterade metodistbiskopen Jesse T. Peck i The 
Great Republic sin vision av U.S.A: »Christianity is the religion of 
this country, and, as such, is recognized in the whole structure of its 
government, and lies at the foundation of all our civil and political 
institutions».69 Gordon Melton kommenterar: »His (Peck’s) vision 
encompassed all the many Protestant denominations united, not by 
any single structure or unified organization, but by a common spirit 
and shared goals».70 Markören »a Christian America» visade på en 
för många gemensamhetsskapande vision, en vision som inom 
många kristna protestantiska samfund gav en religiös motivering åt 
patriotismen. Den var å ena sidan inkluderande för många kristna 
på den amerikanska kontinenten, men fungerade å andra sidan 
självfallet exkluderande för andra trosbekännare. Den uttryckta 
visionen kunde därför i ett mer allmänt civilreligiöst hänseende 
vara något problematisk (något som självfallet blivit alltmer 
accentuerat i dagens mångkulturella och multireligiösa U.S.A.).  

  Det amerikanska inbördeskriget blev initialt ett delikat 
problem. Båda nord- och sydsidan var övertygade om att Gud stod 
på deras sida. Den protestantiska andan dominerade både i norr och 
i söder. På båda sidor hade religiösa ledare förkunnat att respektive 
sida representerade de sanna försvararna av den rätt tolkade 

                                                 
68 Citerad i Bellah (1975) (not 31), s. 35. 
69 Citerad i Melton (1985) (not 28), s. 7. 
70 Melton (1985) (not 28), s. 8. 
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kristendomen.71 Presbyterianer i Södern kunde till exempel i 
sammanhanget säga: »We hesitate not to affirm that it is the 
peculiar mission of the Southern Church to conserve the institution 
of slavery, and to make it a blessing both to master and slave».72 

  I den splittringens tid som rådde proklamerade president 
Abraham Lincoln vid nio tillfällen särskilda bönedagar.73 Den 12 
augusti 1861 var tänkt som en dag av »humble submission» under 
Guds tuktan (chastiments).  Folket skulle »confess and deplore 
their sins and transgressions in the full conviction that the fear of 
the Lord is the beginning of Wisdom».74 I en meditation under 
pågående krig reflekterade Lincoln i följande banor: 

  
   The will of God prevails. In great contests each party claim 

to act in accordance with the will of God, both may be, and 
one must be wrong. God cannot be for, and against the same 
thing at the same time. In the present civil war it is quite 
possible that God’s purpose is something different from the 
purpose of either party—and yet the human instrumentali-
ties, working just as they do, are the best adoption to effect 
His purpose [...] today this is probably true  that God wills 
this contest, and wills that it shall not end yet.75 

  

 Ur inbördeskriget föddes analogier, såsom schemat »död — offer 

— återfödelse», från kristendomen in i civilreligionen allt tydligare. 
                                                 

71 Jämför exempelvis med president Abraham Lincoln’s andra installationstal 
(1865). Dolbeare, Kenneth, American Political Thought (Chatham House 
Publishers. Chatham, N.Y., 1984), s. 310f. 
72 Minutes of the General Assembly of the Presbyterian Church in the Confederate 
States of America, 1864, s.293. Citat i Handy (1984) (not 16), s. 58. 
 73 Abraham Lincoln var den 16:e presidenten i U.S.A. Han blev nominerad vid 
den republikanska kongressen i Chicago den 18 maj 1860 och valdes till president 
den 6 november samma år. Han mördades den 14 april 1865. Freidel (1985) (not 
48), s. 38. 
74 Citerad i Handy (1984) (not 20) , s. 64. 
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Bellah skriver att detta är »symbolized in the life and death of 

Lincoln».76 Han citerar Robert Lowell som sagt: 

  

   The Gettysburg Address is a symbolic and sacramental act. 
It is verbal quality in resonance combined with a logical, 
matter of fact, prosaic brevity [...] In his words, Lincoln 
symbolically died, just as the Union soldiers really died—
and as himself was soon really to die. By his words, he gave 
the field of battle a symbolic significance that it had lacked. 
For us and our country, he left Jefferson’s ideals of freedom 
and equality joined to the Christian sacrificial act of death 
and rebirth.77 

  

 Med denna kristna arketyp och Lincolns »martyrdöd», konstaterar 
Bellah att »the theme of sacrifice was indelibly written into the 
civil-religion».78 »The greatness of Lincoln lay, in part», skriver 
Perry C. Cotham, »in his ability to rise above sectional in-
terpretations of the war and speak with greater depth and reality of 
God’s purposes and will for mankind and the nation».79 Lincoln 
blev så en hjälte i, och en god representant för, civilreligionen. Ett 
tydligt exempel på detta är det »tempel» som är rest över honom, 
»Lincoln Memorial» i Washington D.C. Inbördeskriget blev så en 
katalysator till en ny start för ett »återlöst» och »försonat» U.S.A. 
 Tanken på en världsmission blev mer och mer betonad och allt 
oftare kom missionärerna i samma antåg som en mer allmän 
amerikansk »kristen imperialism». Historikern Göran Rystad 
presenterar i sin bok Ambiguous Imperialism målsättningar och 

                                                                                                                                                    
75 Citat ur Cotham, Perry C., Politics, Americanism, and Christianity (A Canon 
Press Book. Grand Rapid, Mich., 1976), s.162. Se T. Harry Williams’ Selected 
Speeches, Messages, and Letters (Holt, Rinehart, and Wilson, New York, 1957). 
76 Bellah (1967) (not 17), s. 10. 
77 Bellah (1967) (not 17), s. 10. 
78 Bellah (1967) (not 17), s. 11. 
79 Cotham (1976) (not 75), s. 53. 
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motiv i den amerikanska expansionismen vid vårt sekelskiftes 
början. Han ger exempel på argument rotade i religiöst orienterade 
motiv. Rystad menar att kristendomen »had helped rouse the 
warlike mood that preceeded the war with Spain».80  Missionsivern 
gick ibland hand i hand med andra motiv. Kongressmannen 
Jonathan Dolliver var till exempel en av dem som sammanknöt 
territoriell expansionism med religiösa motiv och menade att Gud 
använde U.S.A. som ett instrument för att utvidga civilisationens 
gränser.81 

  När det spansk-amerikanska kriget pågick och Filippinerna 
var annekterat förklarade president William McKinley (1898): »I 
went down on my knees and prayed Almighty God for light and 
guidance more than one night. And one night it came to me this 
way...There was nothing left for us to do but to take them all and to 
educate the Phillipinos and uplift and civilize and Christianize 
them».82 Senator John M. Thurston kommenterar: 

  

God reins; and in the sunshine of His guidance we go 
marching on—on under a flag, that symbolizes the highest 
aspirations of the human race. Washington made it the flag of 
independence; Lincoln made it the flag of liberty; McKinley 
has made it the flag of man’s humanity for man [...] the 
unconqured flag of the greatest nation on earth.83 

  
 Den amerikanska krigshistorien har relaterats till övertygelsen om 

»den utvalda amerikanska nationen» med ett speciellt uppdrag i 
världen. Ett konkret exempel på ett nedslag som denna tanke haft i 
det allmänna tänkandet är The Soldier’s Pocket Bible (1643, 

                                                 
80 Rystad, Göran, Ambiguous Imperialism. American Foreign Policy and Domestic 
Politics at the turn of the Century (Scandinavian University Books. Esselte Studium,  
1975), s. 48. 
81 Rystad (1975) (not 80), s. 48. 
82 Se Johnson, P. (1985) (not 37) s. 86 och L. Weeks in Johnson, J. T. (1985) (not 
26), s. 74. Nämnas kan att en stor del av befolkningen på Filippinerna vi detta 
tillfälle sedan många år varit katoliker. 
83 Den 25 maj 1899. Citerad i Rystad (1975) (not 80), s. 48. 
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London), som spreds i nytryckta upplagor av »The American Tract 
Society» under Inbördeskriget och Första Världskriget. Den talar 
om kvalifikationer för »a fit soldier to fight the Lord’s battle». 
Dessa kvalifikationer var, med Winthrop S. Hudsons ord, »drawn 
from Scripture, but they were selected and grouped in such a 
manner as to reveal tha pattern of God’s ways with his people».84 
Det är måhända anmärkningsvärt att 118 av 125 verser var hämtade 
från Gamla Testamentet. Den amerikanska (krigs-) historien blev 
en »helig» (krigs-) historia. Krigen blev betraktade som heliga krig 
och moraliska korståg. I Edward T. Linenthals beskrivning har 
krigen ofta fått en symbolisk betydelse av viktiga vändpunkter 
under historiens gång. Han skriver även:  

  
Through literature, film, stories passed on by generations of 
veterans, from a thousand nooks and crannies of our national 
memory, the mythology of American warfare has shaped our 
perceptions of the nature of war and the warrior in America 
[...] The image of the war as righteous and full of potential for 
a new world, and the image of the classic American warrior 
righteously and honorably fighting in a sacred cause, a cause 
which has seen the noble sacrifice of Americans in many 
generations...85 

 
Tolkningen av U.S.A:s inblandning i de två Världskrigen och 
Koreakriget står i samma »mytologiska» tradition. William 
Leuchtenburg kommenterar U.S.A:s inträde i Första Världskriget 
(den 2 april 1917):  

 
American entrance into the war cannot be seen apart from the 
American sense of mission. The United States believed that 
American moral idealism could be extended outward, that 
American Christian democratic ideals could and should be 
universally applied [...] The culmination of a long political 
tradition of emphasis on sacrifice and decisive moral combat, 

                                                 
84 Hudson (1970) (not 15), s. 168, 181f. 
85Linenthal (1985) (not 66), s. 233. 
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the war was embraced as the final struggle where the righ-
teous would do battle for the Lord.86 

  

 President Franklin D. Roosevelt betonade i sitt krigstal den 9 
december 1941 att det Andra Världskriget ytterst var ett krig 
mellan gott och ont.87 En radiokommentator påstod: »No 
compromise with Satan is possible [...] Strong in the strength of the 
Lord, we who fight in the people’s cause will not stop until that 
cause is won».88 Vidare sa John Foster Dulles under kriget att »The 
broad principles that should govern our international conduct are 
not obscure. They grow out of the practice by the nations of the 
simple things Christ taught».89 

  Det kalla krigets dagar följde. Så gjorde även en ny väckelse. 
Det totala medlemsskapet i kyrkorna (och synagogorna) ökade från 
omkring 50% till nästan 70% mellan åren 1940 och 1960. Under 
perioden skrev Ralf Barton Perry (1949) att den amerikanska 
nationen är ett kristet land där »general Hebraic-Christian-Biblical 
tradition embraces ideas so familiar that, like in the air, they are 
inhaled without effort or attention».90 

    I samma anda deklarerade domare Douglas i Högsta 
Domstolen år 1952 att amerikanerna »are a religious people whose 
institutions presuppose a Supreme Being».91 Två år senare hördes 

                                                 
86Citerad i Ahlstrom, A Religious Historyof the American people, vol. II. Image 
Books, Doubleday & Co., Garden City, N.Y., s. 365. 
87 Roosevelt (1882–1945) var den 32:e amerikanska presidenten. Han hade vuxit 
upp i en episkopal tradition och karaktäriserades ofta som  »a deeply religious 
man». Bonnell, John Sutherland, Presidential Profiles. Religion in the Life of 
American Presidents (The Westminister Press. Philadelphia 1971), s. 208. 
88 Citat ur Linenthal (1985) (not 66), s. 233. 
89 Citerad i Schlesinger, Arthur M., Jr., The Cykles of American History. Andre 
Deutsch, London 1987, s. 71. 
90 Perry, Ralf Barton, Characteristically America (A.A. Knopf, N.Y. 1949), s. 93: 
exempelvis citerad i Modern Age, vol. 25 Winter 1981, s. 21. 
91 Zorach v. Clauson (1952), United States Reports. Cases  Adjudged in The 
Supreme Court. United States Government Printing Office. Washington D.C., vol. 
343., s. 312f. Se även Miller, Robert T. & Flowers Ronald B., Toward Benevolent 
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president Dwight D. Eisenhower säga: »Our government makes no 
sense unless it is founded on a deeply felt religious faith...»92 
President Eisenhower kom även att underteckna det beslut som 
lade till »under God» till frasen »one nation» i The Pledge of 
Allegiance. Den 11 juli 1955, beslutade vidare kongressen att »In 
God We Trust» skulle finnas med som inskription på varje 
amerikanskt mynt och amerikansk sedel. Den 3 juli 1956, 
beslutades det även att denna fras, som sedan 1865 haft en 
halvofficiell ställning och funnits på mynt sedan denna tid, skulle 
upphöjas till landets motto. Den gamla tanken på »A Christian 
America» levde fortfarande kvar.  
 1960- och 70-talen förändrade scenen. Flera händelser, såsom 
politiska upplopp, morden på framträdande nationella ledare såsom 
John F. Kennedy (1963), Martin Luther King Jr. (1968), och 
Robert Kennedy (1968), Högsta domstolens beslut att förbjuda bön 
och bibelläsning i de statliga skolorna (1962 och 1963)93, samma 
domstols beslut om fria aborter (1973)94, Vietnamkriget, Flower-
Power-vågen, Watergateskandalen, religiösa influenser från Östern 
med mera, skakade om det amerikanska samhället på många sätt. 
Den puritanska själen var sårad. Mod- och håglöshet bredde ut sig 

                                                                                                                                                    
Neutrality: Church, State, and the Supreme Court (Revised Edition). Markham 
Press Fund. Waco Texas 1982), s. 325ff. (se även hänvisningar s. 714). 
92 Johnson, P. (1985) (not 37), s. 87. 
93 Engel v. Vitale (1962), United States Reports, vol.370, s.421ff., och Abington 
Township School District v. Schempp (1963), United States Reports, vol. 374, 
s.203ff. Domaren Hugo L. Black skrev majoritetens beslut i Engel v. Vitale. 
Följande citat kan kort beskriva argumenteringen: »The petitioners argue, that the 
State’s use of the Regen’s prayer in its public school system breaches the 
constitutional wall of separation between Church and State. We agree with that 
contention since we think that the constitutional prohibition against laws respection 
an establishment of religion must at least mean that in this country it is no part of 
the business of government to compose official prayers for any group of the 
American people to recite as a part of religious program carried on by government 
[...] the Regent’s prayer are inconsistent both with the purpose of the establishment 
clause and with the Establishment clause itself.» Det senare beslutet förklarade att 
förutom bön är även bibelläsning »violation of the First Amendment». 
94 Roe v. Wade (1973), United States Reports, vol.410, s.113ff.  
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bland befolkningen. En bildekal från början av 1970-talet beskrev 
andan: »Honk if you believe in anybody or anything». 

  Den största enskilda händelsen i detta schema var 
inblandningen och krigsutvecklingen i Vietnam. Den amerikanska 
krigshistorien fick ett brott som djupt skakade om den amerikanska 
själen, självkänslan och självförståelsen.95 Ett nationellt trauma 
blev följden. Zbigniew Brzezinski, nationell säkerhetsrådgivare, 
beskrev 1979 situationen som en filosofisk-kulturell nationell 
kris.96 Relationen mellan moral, etik och internationell politik blev 
ett påtagligt problemområde.97 

  President Lyndon B. Johnson som kämpade för sitt »Great 
Society»-program, men fastnade i Vietnam-kriget och 
inrikespolitiska problem (som även tog sig mycket konkreta 
yttringar såsom våldsamma upplopp, med mera), konstaterade 
1965: »Above the pyramid on the great seal of the U.S. it says—in 
Latin—›God has favored our undertaking›. God will not favor 
anything we do. It is rather our duty to divine His will».98 Fyra år 
senare deklarerade president Nixon i sitt installationstal: »We are 
caught in war, wanting peace. We are torn by division, wanting 
unity [... ] To a crises of the spirit, we need an answer of the 
spirit.»99 

   Resultaten av det traumatiska Vietnamkriget kom att påverka 
utformningen av den neo-konservativa typ av civilreligion som 
under slutet av 1970-talet och under 1980-talet fick ett starkt 
inflytande i amerikanskt politiskt liv. Dess främste företrädare var 
president Ronald Reagan. 

   Det var en ny situation som skulle tolkas. Vietnamkriget 
hade inte producerat någon George Patton eller några andra 

                                                 
95 Se till exempel Capps, Walter H., The Unfinished War. Vietnam and the 
American Conscience (Beacon Press. Boston 1982). 
96 Schlesinger (1987) (not 89), s. 69. 
97 Se Schlesinger (1987) (not 89), s. 69. 
98 Special Message to the Congress on March 15, 1965. Public Papers of the 
President, 1965 (The Office of the Federal register, National Archives and Record 
Service. General Services Administration, Washington D.C.), s. 287. 
 99 Den 20 januari 1969. Public Papers of the President 1965 (not 98), s. 2. 
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heroiska krigshjältar. I stället focuserades bilden på anti-hjältar som 
löjtnant William L. Calley (plutonchef vid den så kallade My 
Lai/Song My massakern).100 Morris Dickstein beskriver i boken 
Gates of Eden saken: 

  
   In Vietnam we lost not only a war and a sub-continent; we 

also lost our pervasive confidence that American arms and 
American aims were linked somehow to justice and morali-
ty, not merely to the quest of power. America was defeated 
militarily, but the ›idea› of America, the cherished myth of 
America, received an even more shattering blow.101 

  
 Denna nya situation förhindrade av naturliga skäl det stora flertalet 

att placera Vietnamkriget i den tidigare tankelinjen som kunde peka 
på att krig, trots sin förödelse och vedervärdighet, kan verka 
positivt regenererande, nyskapande och till och med verka 
återlösande. Vändningen var nu istället brutal och närmast 
övertydlig. Med Linenthals ord:  

 
   From a warrior who kill to promote life and often sacrifice 

himself we see in recollection of Vietnam images of murder 
and absurd sacrifice. From war as an experience of national 
rebirth we experience war as a national tragedy, one that 
must be purged from our memory.102 

  
 

Vietnamkriget kom att uppfattas som ett totalt misslyckande, 
politiskt och militärt, men även civilreligiöst. Kriget kunde i den 
senare kontexten ses som ett brott mot Guds förbund med U.S.A. 
 William H. Mahedy skriver att kriget demaskerade den 
amerikanska krigsmyten. Om U.S.A. ska kunna lämna 
Vietnamsyndromet bakom sig, så  måste den amerikanska 

                                                 
100 Vad gäller My Lai massakern se till exempel Goldstein, Joseph, The My Lai 
Massacre and Its Cover-up (The Free Press, N.Y. 1976). 
101 Dickstein, Morris, The Gates of Eden (Bask Books, N.Y. 1977), s. 271. 
102 Linenthal (1985) (not 66), s. 246. 
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ledningen först »encourage the remythologizing of America». 
Mahedy fortsättter: »Jesus Christ and John Wayne must again be 
linked after their brief separation by Vietnam».103  

  Till de frågor som restes under 1960- och 1970-talens 
tumultartade händelser i amerikanskt samhällsliv kom den religio-
politiska neo-konservativa rörelsen med flera tydliga och klara 
svar.104 Dess syfte var att åter leda U.S.A. in på den »gamla» 
vägen. Man ville revitalisera tanken på »Ett Kristet Amerika».  

  Som även Bellah berör, har det alltid funnits de som efter 
nationella misslyckanden eller trauman försökt plocka upp det som 
ansetts vara de sönderbrutna delarna av det förstörda förbundet 
mellan Gud och Amerika i civilreligionens tappning, och bygga på 
nytt, och därmed revitalisera ett grundläggande tema från det 
puritanska tillflödet till civilreligionen. Man har »tried to start 
again, tried once more to build an ethical society in the light of a 
transcendent ethical vision». Men Bellah konstaterade år 1975 
följande: »the American civil religion is an empty and broken 
shell».105  

  Några år senare hade dock en ny ansats i revitaliseringsanda 
tagits. Civilreligionen blev tydligt accentuerad under president 
Ronald Reagans tid i Vita Hustet. Den hade genom hans 
presidentämbete tagit form i med en evangelikal inriktning och 
blivit en antistruktur och motrörelse till den så kallade sekulära 
humanismen och liberalt tänkande som man menade präglat 60- 
och 70-talen.106 På detta sätt sattes en fundamental tanke i 
civilreligionen på prov, nämligen att den principiellt skulle vara så 
generellt hållen att mångfalden accepterades genom ett inklusivt 
förhållningssätt. Den hade dock nu attackerats på ett sätt att gränser 

                                                 
103 Mahedy, William P., »It Don’t Mean Nothin: The Vietnam Experience.» 
Artikel i The Christian Century, Jan. 26, 1983, s. 65. 
104 Se till exempel Lejon (1988) (not 16), s. 31ff. 
105 Bellah (1975) (not 31), s. 142. 
106 Se till exempel Coleman, Simon, »Konservativ protestantism, politik och 
civilreligion i U.S.A.» Artikel i Westerlund, David (red.), Sekularism ifrågasatt: 
»Fundamentalism» och religionspolitik i jämförande perspektiv. TRO & TANKE 
1992:6, Uppsala 1992), s. 46ff. 
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tydligt måste dras mot de personer och rörelser som vände sig mot 
civilreligionens grundläggande tankegångar och på så sätt även 
ifrågasatte »den amerikanska identiteten» och därmed 
fundamentala amerikanska identitetsmarkörer. Reagan markerade: 
»Never forget, Americans, that your is a spiritual country [...] 
America began as a God-loving, God-fearing, God-worshiping 
people...».107 Han fortsatte: »God is the rock upon which this nation 
was founded».108 I samma anda beskrev Reagan den amerikanska 
konstitutionen som ett förbund: »It’s a human covenant; yes, and 
beyond that, a covenant with the Supreme being to whom our 
Founding Fathers did constantly appeal for assistance».109 Vägen 
tillbaks till nationellt helande menade han vara vägen tillbaks till 
Gud.  Reagans val av bibelord vid installationshögtiderna påminde 
om samma tanke. Det var hämtat ur 2 Krönikeboken 7:14: »...om 
då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig och ber 
och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då skall jag höra 
det i himlen och förlåta dem deras synd och bota deras land».110  I 
sitt installationstal deklarerade han: 

  

We are a nation under God, and I believe God intended for 
us to be free. It would be fitting and good, I think, if on 
each Inaugural Day in future years it should be declared a 
day of prayer [...] together with God’s help we can and will 
restore the problems which now confront us [...] God bless 
you.111 

  

                                                 
107 Remarks at the Annual National Prayer Breakfast, Feb.2, 1984, Weekly 
Compilation of Presidential Documents 1984 (not 42), s. 149. 
108 Remarks at the White House Ceremony in Observation of the National Day of 
Prayer, May 6, 1982.  Public Papers of the President 1982 I (not 94), s. 574. 
109 Remarks at the »We The People» Celebrations Marking the Bicentennial of the 
U.S. Constitution, Sept.17, 1987. Weekly Compilation of Presidential Documents, 
1987 (not 46), s. 1032. 
110 Citat ur Bibel 2000. Svenska Bibelsällskapet. 
111 Jan. 20, 1981. Public Papers of the Presidents 1981 (not 98), s. 1–4. 
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 Reagan citerade härvidlag ofta de så kallade »Founding Fathers», 
och framhöll dem som goda föredömen. Ett exempel:  

     
The Founding Fathers believed that faith in God was the key 
to our being a good people and America’s becoming a great 
nation. George Washington kissed the Bible at his inaugura-
tion. And to those who would have govenment separate us 
from religion, he had these words: »Reason and experience 
both forbid us to expect that national morality can prevail in 
exclusion of religious principle». And Ben Franklin, at the 
time when they were struggling with what was to be the 
American Constitution, finally one day said to those who 
were working with him, »Without God’s help, we shall 
succeed in this political building no better than the builders 
of Babel». And if we ever forget that, we’re lost.112 

 

 Lösningen på det trauma Amerika hamnat i var enligt Reagan, en 
andlig väckelse. Presidenten uppmanade sitt folk: »Together, let us 
take up the challenges to reawaken America’s religious and moral 
heart, recognizing that...deep and abiding faith...which this great 
nation was founded. »113 
 Reagan talade om nygamla visioner, om att amerikansk 
»mission stretches far beyond our borders; God’s family knows no 
borders»114. Han menade att U.S.A. borde återfå sin rättmätiga 
plats bland världens nationer: »We have spoken up for freedom. 
We’re determined to keep America a beacon of hope to the rest of 
the world and to return her to her rightful place as a champion of 
peace and freedom among the nations on the Earth.»115 

                                                 
112 Meeting with Christian Religious Organizations, Oct.13, 1983. Weekly 
Compilation of Presidential Documents 1983 (not 46), s. 1427. 
113 Remarks at the White House Ceremony in Observance of National Day of 
Prayer, May 6, 1982. Public Papers of the President 1982 I (not 98) s. 574. 
114 Remarks at the Annual Convention of the National Religious Broadcasters, Jan. 
30, 1984. Weekly Compilation of Presidential Documents 1984 (not 46), s. 125. 
115 66th Annual Convention in Salt Lake City, Sept. 4, 1984. Weekly Compilation 
of Presidential Documents 1984 (not 46), s. 1223. 
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  I detta sammanhang säger Reagan dessutom att »standing up 
for America also means standing up for God»116, men tillfogar 
även: »I recognize we must be cautious in claiming that God is on 
our side, but I think it’s all right to keep asking if we’re on His 
side.»117 

  Den amerikanska självkänslan skulle byggas upp igen och 
civilreligionen blev en mycket tydlig inspirationskälla. I denna 
formulerades den amerikanska identiteten på ett sätt att patriotism 
och gudstro tydligt sammankopplades. I den religio-politiska neo-
konservativa rörelsens tänkande, med Reagan som en klar 
ledargestalt, knöts »Old Glory» (Stjärnbaneret) och Bibeln ihop. 
Patriotism och civilreligionen i mer uttalad kristen tappning blev 
två sidor av samma mynt. Religiösa motiv kom härigenom att 
genomsyra det politiska budskapet. Amerika som utvald nation 
betonas accentuerades återigen. Man refererade ofta till bibliska 
arketyper. Presidentens civilreligion-teologi inkluderde 
dogmatiska, etiska, mytologiska, territoriella, erfarenhetsmässiga 
och rituella aspekter. Den var mer puritansk och evangelikal än 
unitariansk. Den visade på en väg ut ur Vietnamsyndromet och 
gjorde U.S.A. redo att på nytt inträda i internationella konflikter på 
ett kraftfullt sätt, även militärt. Den korta och framgångsrika 
invasionen av Grenada var ett tecken på detta. Fler exempel följde.  

  Otvetydligt byggde Reagan upp en politisk retorik som gav 
influenser till en upprättande amerikansk självförståelse. Den 
amerikanska identiteten, med starka rötter i civilreligionen, hade 
allvarligt skadats. Självuppfattningen och den fundamentala 
identitetsbildningen hade kraftfullt ifrågasatts. Nu betonade 
presidenten vikten av ett enande och helande. Till sin hjälp brukade 
han tydliga identitetsmarkörer från det amerikanska civilreligiösa 
arvet.  

                                                 
116 Address before a joint Session of the Alabama State Legislature in 
Montgomery, March 15, 1982. Public Papers of the Presidents 1982 I (not 98), s. 
296. 
117 Address to the State of the Union, Jan.25, 1984. Weekly Compilation of 
Presidential Documents 1984 (not 46), s. 91 
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  Som kort nämnts gick efterträdares George Bush i samma 
riktning. I sitt installationstal säger han: »And my first act as 
President is a prayer. I ask you to bow your heads: Heavenly 
Father, we bow our heads and thank You for Your love…».118 Det 
var en tydlig markering av tro inför både det amerikanska folket 
och världen. Civilreligionen var högst levande.  

  Bland otaliga exempel på identitetsmarkörer som vittnade om 
en pågående civilreligiös identitetsbildning eller fortsatt byggande 
på politikens eller nationens transcendenta dimension och som 
kunde hämtas från både den inrikes- och utrikespolitiska arenan, i 
det senare fallet inte minst i samband med Kuwait-Irak-kriget och 
»Operation Desert Storm», nämns här bara en proklamation, Bushs 
första som president. Den får illustrera civilreligionens fortsatt 
starka ställning även under George Bushs presidenttid: 

 

We celebrate America as »one nation under God». As I 
assume the office of President, I am humbled before God and 
seek His councel and favor on our land, and join with our first 
President who said, »...it would be peculiarly improper to 
omit in this first official act, my fervant supplications to that 
Almighty Being who rules over the universe...that this 
benediction may consecrate to the liberties and happiness of 
the people of the Unites States, a goventment instituted by 
themselves for these essential purpose. » 
Now, therefore, I George Bush [...] proclaim January 22, 
1989, a National Day of Prayer and Thanksgiving and call 
upon the citizens of our great Nation to gather together on this 
dag in homes and places of worship to pray in thanksgiving 
for our blessings and peace, freedom, prosperity, and 
Independence. Let all Americans kneel humbly before our 
Heavenly Father in search of His councel and for His divine 

                                                 
118 The Inaugural Speech, Weekly Compilation of Presidential Documents 1989 
(not 46), s. 100. 
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guidance and wisdom upon the leaders of the United States of 
America.119 

 
Även under president Bill Clintons ämbetsperiod markerades 
civilreligionens plats i den amerikanska nationen. Men 
markeringarna följde inte Reagans och Bushs ansatser att 
exempelvis även inkludera tydliga kristocentriska drag, eller 
stundtals uttalat kristen orientering, i civilrelgionen. Gudsbilden 
blev i många avseenden mer diffus. Kopplingen till specifikt 
kristna trossatser undveks och den officiella hållningen var mycket 
öppen och därför påtagligt inkluderande. Civilreligiös retorik 
undveks när det gällde politiska sakfrågor, om de inte var av mer 
allmän och okontroversiell natur, såsom bevarandet av en god 
miljö eller bekämpandet av våldet. 
 Vissa typiska civilreligiösa identitetsmarkörer fick dock en 
uttalad plats. Det gällde inte minst synen på den amerikanska 
nationen och det amerikanska folket. Folket hade även i Clintons 
uttalade tolkning en unik relation till Gud som kunde uttryckas 
sålunda: »We are a people of faith», eller: »…we are all the 
inheritors of a sacred trust.»120 Vidare kunde han exempelvis 
besöka på Memeorial Day, som kan anses vara en av 
civilreligionens helgdagar, också besöka en av civilreligionens 
helig platser, nämligen Arlington National Cemetary.121  
 Äldre teman och identitetsmarkörer kunde brukas i olika 
sammanhang, dock på ett sätt att hänvisningarna främst inte pekade 
i en riktning som gällde ett återgående till traditionella värden utan 
mer som hjälp i en strävan mot en förändring i samhället. I detta 
arbete var betoningen på enighet, även över ras- och 
religionsgränser, viktig. Civilreligionen skulle medverka till 
sammanhållningen och enigheten i nationen. Men inte bara det, för 

                                                 
119 Proclamation 5936 ― National Day of Prayer and Thanksgiving, 1989. Weekly 
Compilation of Presidential Documents 1989 (not 42), s. 102. För fler exempel, se 
Lejon (1994) (not 13), 54ff., 84ff., 101ff. 
120 Public Papers of the President 1994:II (not 94), s. 2001, respektive 1994:I (not 
98), s. 785. 
121 Public Papers of the President 1994:I (not 948) s. 785.,  
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ett särdrag, som Per-Erik Stålberg påpekar, är att Clinton även 
globaliserar civilreligionen. Den var den amerikanska 
demokratiska modellen som skulle exporteras, och med denna 
modell finns civilreligionen historiskt och ideologiskt 
sammantvinnad.122  
 Efter ett starkt ifrågasättande av bland annat Clintons moral, 
efter en rad välkända otrohetsaffärer, vilka i mångas ögon stod i 
stark kontrast till den moral civilreligionen traditionellt förordat 
genom betoningen på exempelvis Tio Guds bud, återkom 
budskapet om vikten av moralens återkomst till Vita Huset genom 
presidentkandidaten George W. Bush. Många ville, i det mycket 
täta politiska valet, markera sitt avståndstagande till Clintons 
omoral. Man menade att den främsta pulpeten i civilreligionen 
hade befläckats. En ny man skulle få stiga upp på nationens tron, 
presidentsonen och guvernören i Texas, George W. Bush. Denne 
var en uttalad »born-again Christian», precis som Jimmy Carter, 
som en gång valdes för att inte minst återerövra den moraliska 
trovärdigheten åt Vita Huset efter Watergateskandalen. 
 Även hos George W. Bush framträder civilreligionen 
markerat. Man kan även tala om en återkoppling till Reagans och 
George Bushs mer accentuerade hållning i mer uttalat kristen 
riktning. Som hos dem återfinns tydliga civilreligiösa teman även i 
mer kontroversiella sakfrågor, såsom i abortfrågan. Bush har till 
exempel starkt verkat för förbudet för så kallade »partial birth 
abortions»123). Genom att retoriken även inbegriper kontroversiella 
sakfrågor fokuseras åter på syftet med civilreligionen. Kritiken mot 
densamma blir även mer uttalad i allmänhet, såsom i debatten 
under senhösten 2003 som behandlar frågan om »under Gud» i 
trohetseden egentligen är förenlig med konstitutionens separation 
mellan kyrka och stat. Detta komplex röjer onekligen fundamentala 

                                                 
122 Vad gäller Bill Clinton och civilreligionen hänvisas till den introduktion som 
ges av Stålberg (not 44). För globaliseringstemat, se 108ff. 
123 I Högsta domstolens beslut i Stenberg v. Carhart förklaras det sena 
abortingreppet av bland andra domare Kennedy. 
http://supct.law.cornell.edu/supct/html/99-830.ZD2.html 
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frågor om amerikansk identitet. Är i så fall även nationens motto 
ett motto som måste anses vara »ickekonstitutionellt»?  
 En händelse som starkt påverkade hela den amerikanska 
nationen, med implikationer för självförståelsen, synen på 
nationens roll i världen, med mera, var terrorattacken mot World 
Trade Center den 11 september 2001. Attacken var självfallet ett 
inte bara ett angrepp mot några enstaka mål, inte bara ett starkt 
symboliskt angrepp mot amerikanska ekonomiska, politiska och 
militära intressen i världen, utan även mot den amerikanska själen. 
Hur fungerade i detta skede civilreligionen? Att vara amerikan var 
ju traditionellt att vara kristen och patriot. Den mer allmänt hållna 
civilreligiösa retoriken kunde dock även en jude/mosaisk 
trosbekännare eller muslim fylla med ett innehåll som han eller hon 
kunde känna sig bekväm med. Men nu problematiserades hela 
situationen. Nationen hade inte längre en kommunistisk och 
ateistisk motståndare, som dessutom oftast tydligt kunde definieras 
på det utrikespolitiska fältet. Situationen var (och är) nu på flera 
sätt annorlunda. Vad betyder för den amerikanska identiteten? 
Vilka konsekvenser kommer detta att få för bruket av 
civilreligionens identitetsmarkörer? Här finns dock inte utrymmet 
att besvara frågor som dessa. Jag vill bara antyda några saker i 
ämnet genom att hänvisa till Bushs första tal efter terrorattacken 
den 11 september. 
 Det är tydligt att Bush anknöt till det gamla dualistiska temat, 
kampen mellan ont och gott. Nationen hade utsatts för »evil, 
despicable acts of terror». Varför? Svaret blev: »America was 
targeted for attack because we’re the brightest beacon for freedom 
and opportunity in the world.» Han tillade: »And no one will keep 
that light from shining». På grund av den onda terrorhandlingen bör 
amerikanerna »from every walk of life unite in our resolve for 
justice and peace. America has stood down enemies before, and we 
will do so this time.» Man måste stå enade i kampen för att 
övervinna terrorismen. Men i talet om kamp betonades också 
sorgearbetet över det skedda. Presidenten vädjade till sitt folk om 
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bön, för sörjande och sargade. Och han vände sig till Bibeln för att 
förmedla tröst: 
 

Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the 
children whose world shave 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 
spoken through the ages in Psalm 23: »Even thougt I walk 
through the valley of the shadow of death, I fear no evil for 
you are with me.» 
 

Tusentals amerikaner hade mördats och den amerikanska 
säkerheten var hotad. Det var då naturligt att knyta an till det 
fundament nationen enligt civilreligionen och inte minst dess 
puritanska tillflöde betonat, nämligen till Bibeln. I den 
gemensamma kampen för »all that is good and just in our world» 
kunde även bönen vara ett stöd och ett hjälpmedel.124 Även på 
vägen efter den 11 september återspeglas civilreligionen i Bushs 
presidentutövning, som en del av det amerikanska politiska livet, 
som en del av den amerikanska nationens identitetsbygge.   
 
CIVIL RELIGION DEBATTEN 

  
Sammantaget möter vi, som berörts, under hela den amerikanska 
historiens lopp en vad Robert N. Bellah kallar »spiritual dimension 
of ›E Pluribus Unum›», en religiös dimension uttryckt »in a set of 
beliefs, symbols, and rituals».125 Dessa kan ur ett identitets- och 
pluralismperspektiv bilda ett slags identitetsmarkörer för 
civilreligionen.  
 Bellah argumenterar i en artikel i Daedalus, The Journal of the 
American Academy of Arts and Sciences, 1967, för att det »actually 
exists alongside of and rather clearly differentiated from the 

                                                 
124 Address to the Nation on the Terrorist Attacks. Weekly Compilation of 
Presidential Documents  2001, September 11 (not 46), s. 1301f..  
125 Bellah (1967) (not 17), s. 1–21. 



 70

churches an elaborate and well-institutionalized civil religion in 
America».126 Bellah använde president John F. Kennedys 
installationstal som exempel på hur man kan introduceras i den 
komplexa frågan. Här finner vi, menar Bellah, vissa gemensamma 
och grundläggande religiösa tankar som en stor majoritet av 
amerikanerna delar. Bellah skriver: 

  
These have played a crucial role in the development of 
American institutions and still provide a religious dimension 
for the whole fabric of American life, including the political 
sphere.127 

  

Det var i denna artikel Bellah myntade uttrycket »civilreligion» i 
den amerikanska akademiska debatten rörande de amerikanska 
förhållandena. Den har därefter blivit ett viktigt begrepp inom 
exempelvis amerikansk religionssociologi. Med uttrycket ville han 
beskriva den religösa dimension som karaktäriserat den 
amerikanska nationen sedan dess grundläggning. Civilreligionen 
»interprets its historical experience in the light of transcendental 
reality».128 Bellah menar vidare att installationshögtiderna och 
installationstalen för de nyvalda presidenterna är viktiga händelser i 
denna religiösa dimension, den »reaffirms, among other things, the 
religious legitimation of the highest political authority» i U.S.A.129 
»Despite the official separation of church and the state in our 
nation, candidates for the highest executive office are competing 
for a religious office», kommenterar Parry C. Cotham.130 Man kan 
även se presidenten benämnas som »the high priest» och »the 
chaplain» i civilreligionen.131 De doktriner han deklarerar blir delar 

                                                 
126 Bellah (1967) (not 17), s. 4. 
127 Bellah (1967) (not 17), s. 3f. 
128 Bellah (1975) (not 31), s. 3. 
129 Bellah (1975) (not 31), s. 4. 
130 Cotham (1976) (not 75), s. 127. 
131 New York Time-journalisten James Reston skriver att »the White House is the 
pulpit of the nation and the president is its chaplain». Dunn (1984) (not 55), s. 
158. 
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av en nationell teologi. Robert S. Alley menar att det nationella 
läget, den internationella balansen och presidentens egen personlig-
het är viktiga delar av civilreligionens budskap. Han säger 
dessutom att dessa faktorer »tend to construct a new civil religion 
in every generation».132 Detta tycks vara en överdrift. Närmare 
sanningen ligger nog att betoningen i civilreligionen förskjuts i 
olika riktningar, bland annat på grund av de nämnda faktorerna, 
inte att det handlar om olika civilreligioner. Olika 
identitetsmarkörer i det batteri av markörer som återfinns i den 
civilreligiösa traditionen sammanfogas i olika konstellationer. 
Charles W. Dunn skriver att presidenten i »an effort not to be 
offensive, presidents usually identify with mainline churches and 
use inoffensive language of the ›civil religion› that attracts, but 
does not alienate, a cross-section of the religious among the 
electorate.»133 Marty E. Marty menar att civilreligionen »draws its 
recruits from...[Protestant-Catholic-Jew] members. What is more; 
the ›covert› to [it] may retain his membership in its original 
community of faith. The national religious thrives on plural belong-
ing».134     
 Efter en undersökning 1975 skrev professorerna James A. 
Christianson och Ronald C. Wimberley att »the dominant finding is 
that a fair amount of civil religious consensus is found across most 
social segments.» »Since diverse people may adhere to civil 
religion, this ideology would seem to have some degree of political 
value», fortsatte de, och konstaterade vidare att »widespread 
support for civil religion among the masses» pekar på att 
fenomenet bör studeras exempelvis vad gäller eventuellt politiskt 
utnyttjande för egen personlig vinning.135 

                                                 
132 Alley, Robert T., So Help Me God. Religion and the Presidency (John Knox 
Press, Richmond 1972), s. 18. 
133 Dunn (1984) (not 55), s. 169. 
134 Citerad i Alley (1972) (not 132), s. 14. 
 135 McNamara, Patrick H., (ed), Religion: North American Style (Wadsworth 
Publishing Co., Belmont, CA, 1984), s. 56, 58. Uppgifterna var insamlade i North 
Carolina under 1975. Resultaten publicerades i Christenson-Wimberley's artikel 
Who is Civil Religious? (McNamara, s. 52–59). Författarna citerar Bellah då de 
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       Robert N. Bellahs artikel i Daedalus var startpunkten i civil-
religion debatten.136 Den gav en ny interpretation av skiftande delar 
av bevis, »many of which were themselves first-order 
interpretations, first order social constructions of reality».137 Bellah 
menade att civilreligionens verkliga existens »depends less on the 

                                                                                                                                                    
skall definiera civilreligion (»...an understanding of the American experience in the 
light of ultimate and universal reality» (s. 52). De nämner här a) händelser (såsom 
den 4 juli), b) dokument (såsom Konstitutionen), c) personer (såsom Lincoln) och 
d) en grundläggande gemensam tro (såsom en tro på en Gud). 
136 En sammanfattning av Bellahs beskrivning av civilreligionfenomenet finns i 
Bror Träskbackas Civilreligion enligt Robert N. Bellah (Religion och Samhälle 
1987:10). Vad gäller det så kallade civilreligionfenomenet i Sverige, se Gustafs-
son, Göran, Tro, Samfund och Samhälle. Sociologiska perspektiv. och Gustafsson, 
Göran (med flera), Religiös förändring i Norden 1930–1980. I det förstnämnda 
arbetet, se särskilt kapitlet »Civilreligion» (s. 159ff.), där Gustafsson berör tanken 
på om den svenska statskyrkan fyller någon civilreligiös funktion och visar på 
Lutherska Världsförbundets intresse för frågeställningen (Jämför med The Church 
and Civil Religion in the Nordic Countries of Europe, LWF-studies, Geneva, 
1984). Vidare väcker Gustafsson tanken på »folkhemstänkandets» roll i 
sammanhanget. I det andra nämnda arbetet redovisas studier av religiös förändring 
(i bland annat Sverige) med beaktande av både tids-, rums- och nivåaspekter. Här 
behandlas i den så kallade indikationsgruppen I »Religionens officiella ställning i 
samhället och samspelet mellan religion och andra institutioner». Detta innefattar 
bland annat beskrivning av »folkhemmets ställning som uppehållare av och 
medagerande i ett ›civilreligion›-system, det vill säga i vad mån de står för 
samhällets officiella religiösa ideologi och i vad mån den kristna religionen — 
sådan den företräds av folkkyrkorna — ger en reell eller retorisk legitimering av 
den verksamhet som andra samhälleliga institutioner bedriver», »kontakter och 
personövertäckningar mellan de religiösa institutionerna och andra institutioner», 
»den plats som kyrkan och kyrkans företrädare har vid nationella högtider», 
»kungahusets relation till kyrkan», »vad mån parlamentets öppnande är förbundet 
med religiösa inslag», »officiella religionsskydd», »edgång på Bibeln», 
»förekomsten av kyrko- och religionsfrågor i regeringsdeklarationer», med mera 
(s. 14ff., 196ff.) Jämför även med Gustafssons artikel »Civil religion in Sweden. 
Some notes on its contents and local expression», 1984. I artikeln »Konservativ 
protestantism, politik och civilreligion i U.S.A.» i Sekularism ifrågasatt (not 102) 
beskriver Simon Coleman kortfattat, under rubriken »Civilreligionens 
globalisering» (s. 55–57), sin uppfattning att svenska Livets Ords doktriner och mål 
i själva verket är en slags internationalisering av amerikansk civil-religion i 
konservativ protestantisk tappning. 
137 Bellah citerad i Marty, Martin E., A Nation of Behavers (University of Chicago 
Press. Chicago 1976), s. 184. 
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existence of certain things out there than on a consensus that it is a 
useful way of talking about things that indubitably are out 
there».138 

       Innehållsmässigt kan man härleda »civilreligion»-begreppet 
till den franske filosofen Jean-Jacques Rosseau (1712–1778) och 
dennes Du contrat Social ou Principles Du Droit Politique, där 
författaren försvarar religionens plats i samhället och presenterar 
generella dogmer som till statens och medborgarnas bästa bildar en 
civil-religion. (De centrala dogmerna var a) en tro på Gud, b) ett liv 
efter döden, c) en kommande dom med belöning och straff, samt d) 
exkluderade av religiös intolerans för att kunna harmonisera 
religion och politik). Liknade idéer som Rosseaus kan vi, som 
visats på, finna hos flera av de så kallade Founding Fathers. Hos 
nutida tänkare kan vi emellanåt känna igen dessa äldre tankegångar 
men även se andra mönster.  

   Bellah, har vi sett, beskriver civilreligion som en religiös 
dimension i det politiska livet som funnits sedan nationens 
begynnelse, och vilkens »most central tenet is that the nation is not 
an ultimate end in itself but stands under transcendental judgement 
and has value only insofar as it realizes partially and fragmentarily 
at best, a ›higher law›».139 Sidney E. Mead menar att civilreligion 
kan kategoriseras som »the transcendental universal religion of the 
nation». Charles Henderson benämner den »religious nationalism»; 
Gunnar Myrdal »democratic faith», Winthrop Hudson och Robert 
Michaelsen som en form av »Protestant civic piety». I boken 
Protestant-Catholic-Jew definierar Will Herberg civilreligion som: 

  
   ...an organic structure of ideas, values, and beliefs that 

constitutes a faith common to Americans, and genuinely 
operative in their life...Sociologically, anthropologically, if 
one pleases, it is the characteristic American religion, 
undergirding American society...And it is a civil religion in 
the strictest sense of the term, for in it, national life is 

                                                 
138 Bellah citerad i Marty, (1976) (not 137), s. 21f. 
139 Bellah i Marty (1976) (not 137), s. 184. 
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apotheosized, national values are religionized, national 
heroes are divinized, national history is experienced as a 
Heilsgeschichte, as a redemptive history.140 

  
 Andra aspekter av civilreligion i U.S.A. som diskuteras i till 

exempel Hill-Owens The New Religious/Political Right och 
Albaneses America, Religions and Religion, är tanken på att vara 
ett utvalt folk, en utvald nation. Vidare menar Perry C. Cotham att 
»there is no single version of American civil religion. It is not 
merely ›the American way of life› [...] It incorporates both revered 
historical documents and widely institutionalized symbols as well 
as new perspectives and symbols».141 

      Civilreligionen har så bland annat bidragit till en officiell 
manifestation av religionens betydelse i samhällslivet och hjälpt de 
amerikanska att skapa en gemensam identitet och gemensamma 
värden mitt i en både social, kulturell och religiös pluralism. Som 
Simon Coleman nämner, kan civilreligionen även vara »ett sätt på 
vilket man kan bekämpa sekulariseringens makt genom att ge 
trohet mot staten ett religiöst värde».142 
 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att debatten leder oss 
tillbaka till källflöden varifrån civilreligionen hämtat sin näring och 
som vi tidigare kortfattat beskrivit. Karaktäristiska drag eller 
identitetsmarkörer kan även schematiskt summeras genom följande 
uppställning: 

  
Det puritanska arvet:     Upplysningstiden:    Den amerikanska  
      historien: 

 Utvalt land  Deism                 »Frälsningshistoria» 
 Utvalt folk Naturlig lag            Hjältar (krigs-) 
 »Federal Theology»  Supreme Judge        Offer  (Sacrifice) 
 Bibelbaserat samhälle Förnuftet               Världsmission 
 Nytt Israel  Morallära              »Heliga» krig 
 Teologia gloriae  Generell lära  Moraliska korståg 

                                                 
 140 Herberg (1960) (not 63), s. 77. 

141 Cotham (1976) (not 75), s. 133. Se även Coleman (1992) (not 102), s. 39–42. 
 142 Coleman (1992) (not 106), s. 42. 
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 Optimism  Frihetsför- Demokrati    
 Mission          klaringen Vietnam 
 Frikyrkor                     »11 september» 
 Millennialism 
 Dualism 
 Individualism 
 Moralism 
 Väckelse 
 Biblicism 
 »City on a Hill»/exempel                 
 Frivillighet (voluntarism) 
  

Dessa kan alltså kombineras på olika sätt och i olika grad för att 
skapa en identitetsbas på såväl nationell nivå, gruppnivå som 
individnivå. De bildar ett batteri av konstellationsmöjligheter som 
kan resultera i olika betoningar av olika traditioner eller 
tanketillflöden, och därmed i olika grad fungera inklusivt 
respektive exklusivt. De är i olika grad värderingsimpregnerade, 
men kan i viss utformning vara så sammanställda att 
konstellationen starkt drar mot en så gott som neutral hållning. 
 Genom batteriets eller markörernas kombinationsmöjligheter 
finns uttryck för föränderlighet, men dock utifrån en bas som finns 
utformade i de givna traditionerna. De är i lite olika utformning 
intimt förknippade med hela den amerikanska historien och är 
därför för många sedan barnsben inkorporerade i 
identitetsbildningen genom atmosfär och tidsanda. Men de kan 
senare i livet och i olika omfattning även kombineras så att 
markörer medvetet väljs eller avvisas (beträffande alla de tre 
nivåerna). Vissa markörer kan med mer eller mindre rätt, eller 
måhända felaktigt, generaliserande även tillskrivas. Detta sker 
exempelvis inte sällan i ickeamerikansk (såsom svensk) 
mediebevakning av den amerikanska mentaliteten, kulturen 
och/eller politiken.  
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AVSLUTANDE KOMMENTAR 
 

Den diskussion som startade med hur »The Great Seal of the United 
States» skulle utformas kan sägs ha fortsatt genom den amerikanska 
historien. Denna kan ur ett identitets- och pluralismperspektiv förstås 
som ett kontinuerligt bearbetande av vad den amerikanska nationen 
bör stå för och vad det därmed i någon mening menas med att vara 
amerikan. Den religiösa dimensionen har hela tiden fått tydliga 
avtryck i officiella och inofficiella sammanhang, trots separationen 
mellan kyrka och stat. Denna separation har nämligen inte inneburit 
att religion och politik har separerats. Tvärtom har de i mycket levt 
sammantvinnade, vilket har lett till ett slags civilreligiös »praxis» 
med »teoretisk» näring i de officiella dokumentens referenser till en 
gudomlig verklighet, till Försynen, till Gud. Det har genom historien 
och de tillflöden civilreligionen haft skapats en rad identitetsmarkörer 
för civilreligionen, presenterade ovan. De är hämtade både ur den 
religiösa och politiska historien och visar på att patriotismen har 
religiösa dimensioner och även på att civilreligionen har starka 
politiska nedslag och förståelsehorisonter. Identitetsfrågorna 
aktualiseras under hela historien. Både mångfalden och enheten 
prövas kontinuerligt. Men de redovisade resultatet rörande 
civilreligionens identitetsmarkörer visar sammantaget på att det i vart 
fall i någon mening fortfarande är högst meningsfullt att ännu 
problematisera och diskutera begreppet eller mottot »E pluribus 
unum», inte minst utifrån en kyrkohistorisk och religionsvetenskaplig 
synvinkel. 
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GÖRAN COLLSTE 

 
RELIGIÖS IDENTITET OCH 
PLURALISM ― EXEMPLET 
MALAYSIA 
Några politisk-etiska reflexioner 
 
 

 

 

 

Vid det rikt utsmyckade kinesiska klanhuset Khoo Kongsi ser vi en 
grupp kineser som knäböjer framför ett förfädersaltare. En gyllene 
tavla med förfaderns namn är framsatt, de ber unisont med tända 
rökelsepinnar i händerna. Så hör vi böneutroparen från moskén i 
närheten kalla muslimerna till bön. Händelsen utspelas i Penang, en 
delstat i norra Malaysia. Här finns världens religioner samlade på en 
ö, ungefär så stor som Öland.  

 Kan olika etniska och religiösa befolkningsgrupper leva 
samman inom en och samma nation? Är öppna sociala konflikter 
något ofrånkomligt eller finns det möjligheter att uppnå politisk 
stabilitet också i pluralistiska samhällen? Kommer 
värderingsskillnader att fördjupas eller är det möjligt att formulera 
gemensamma värderingar och ett överlappande konsensus? Dessa 
frågor står idag i förgrunden inom den politiska etiken och filosofin. 
I denna artikel diskuteras frågorna med utgångspunkt i erfarenheter 
från Malaysia, ett land som sedan lång tid tillbaka är multietniskt 
och multireligiöst.  
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ETISK OCH RELIGIÖS PLURALISM 
 
Malaysia blev självständigt 1957. När landet skulle utforma sin 
konstitution fanns det flera faktorer att ta hänsyn till. En var att 
landets befolkning var uppdelad etniskt och religiöst.  Något 
mindre än 60% av malaysierna (dvs befolkningen i Malaysia) är 
malajer (den infödda befolkningen) och därmed också muslimer, 
ca 30% är kineser som är buddhister, taoister eller kristna och ca 
10% är indier och därmed oftast hinduer.  

Ön Penang i nordväst är den mest etniskt blandade delen av 
Malaysia. Öns befolkning uppgår till ca 600.000 invånare. Här är 
den kinesiska befolkningsgruppen i majoritet. Följaktligen finns 
det också en stor mängd olika kinesiska religioner representerade. 
Den religiösa pluralismen är oerhörd. Vid en vandring genom 
huvudstaden Georgetowns centrala delar möter  man ett nästan 
oräkneligt antal tempel, moskéer och andra religiösa byggnader.  

Till Penang invandrade under 1800- och 1900-talen malajer, 
achineser, araber, bengaler, boyoneser, burmeser, kantoneser, 
ceyloneser, européer, hainaneser, sinduer, hokkieneser, 
madaleser, parser, portugiser, punjabeser, thailändare, sinduer 
(sindhus), tamiler m fl, och alla förde de med sig sin kultur och 
sin religion. Idag finns de flesta kvar, i vissa fall i decimerat 
antal. Exempelvis är sikhernas antal, ca 3000 och sinduerna, en 
grupp som härstammar från gränsområdet mellan Pakistan och 
Indien, består av endast 15 familjer!  

Malajerna är således majoritetsgruppen i landet men är i 
minoritet i Penang. En malaj definieras enligt konstitutionen som 
en person »who habitually speaks Malay, is a muslim and 
practice Malay customs (adat)». Den religiösa tillhörigheten, att 
vara muslim, är således definitionsmässigt knutet till den etniska 
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definitionen, att vara malaj. Malajerna kom till Penang från 
mitten av 1700-talet från Kedah, Sumatra och södra Thailand. 

De första kinesiska bosättarna kom till Penang på 1800-talet 
som handelsmän.  Därefter kom grupper som flydde från Kina 
under senare delen av 1800-talet och första delen av 1900-talet. 
Kineserna, som är i majoritet i Penang, tillhör konfucianismen, 
taoismen, buddhismen och kristendomen. 

Indierna kommer från olika delar av Indien. En stor grupp är 
tamiler från södra Indien. Men här finns även sikher, bengaler 
och singhaleser. Varje grupp har sitt eget språk, sin kultur och sin 
religion.  En del indier är också muslimer.  Indierna kom till 
Penang på 1800-talet som handelsmän. De arbetade också på 
engelska plantager och i den engelska koloniala administrationen.  

Etnicitet och religiös tillhörighet följer således varandra 
ganska väl i Malaysia. Den etniska och religiösa uppdelningen 
motsvaras också av ekonomiska skillnader. Den kinesiska 
befolkningsgruppen är mestadels köpmän och ekonomiskt 
framgångsrika. Malajerna utgörs dels av en ekonomiskt eftersatt 
bondebefolkning och av statstjänstemän, och bland indierna 
finner man både många välbärgade yrkesutövare och fattiga 
daglönare.  

I Malaysia är islam statsreligion. Samtidigt utmärks landet 
av religiös pluralism. Den uppgift ledningen stått inför är därför 
att både leva upp till kravet på att vara en muslimsk nation och att 
tillgodose de stora religiösa minoriteternas rättigheter. Hittills 
tycks man ha lyckats relativt väl med denna balansakt.  
 
PLURALISM OCH GEMENSAM VÄRDEGRUND 
 
Hur kan man formulera en gemensam värdegrund i ett samhälle 
som är så uppdelat på etnisk och religiös grund? Hur kan man ena 
ett land där den etniska och religiösa uppdelningen också 
motsvaras av ekonomiska klyftor? Hur dras gränsen mellan 
tolerans för olikheter och behovet av nationell enighet? Detta är 
frågor som Malaysia brottats med sedan självständigheten, men 
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det är också frågor som är aktuella att ställa i dagens Sverige. 
Även om den övervägande delen av Sveriges befolkning (87% 
2003) tillhör den lutherska Svenska kyrkan, kan Sverige idag 
karakteriseras som ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. 
I det en gång homogena Sverige bor idag muslimer från Somalia, 
Bosnien och Kurdistan, syrianer från Turkiet, katoliker från Chile 
och buddhister från Vietnam, för att bara nämna några exempel.  

Vilken väg för etniska relationer bör Sverige välja? På 1980-
talet betonade den officiella politiken betydelsen av att 
invandrargrupper bevarar sin kulturella identitet. Ett led i detta 
var den omfattande hemspråksundervisningen. Varje 
invandrargrupp hade rätt att inom den ordinarie skolan och under 
ordinarie skoltid få undervisning i sitt hemspråk.  Men riskerar 
inte en sådan politik att splittra landet, särskilt som invandringen 
också ledde till en bostadssegregation? Riskerar man inte att få 
invandrargrupper som hamnar utanför samhället? Så småningom 
omprövades politiken. Nu uppmuntrades istället integration och 
assimilering. Invandrarministern betonar att alla landets invånare 
måste dela vissa grundläggande värderingar. Vem definierar då 
dessa? Vems värderingar? Frågorna är inte retoriska. Jag menar 
inte heller att värderingarna är relativa, i betydelsen att vad som 
är rätt för en grupp inte är rätt för en annan, utan snarare att det i 
ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle är desto viktigare 
att arbeta med frågan hur en gemensam värdegrund kan se ut.  

Det är inte någon enkel uppgift för ett samhälle att på några 
decennier gå från homogenitet till pluralism. Det gäller att hitta 
en väg som gör det möjligt att, för dem som så önskar, bevara och 
stärka sin religiösa och kulturella identitet, därför att utan en 
sådan identitet riskerar människor att bli försvagade, samtidigt 
som man inte får bortse från behovet av gemensamma 
värderingar i det pluralistiska samhället. Utan gemensamma 
värderingar riskerar samhället att fragmentiseras. 
 



 81

 
MALAYSIAS VÄG 
 
Vilken väg har då Malaysia valt? Frågan är missvisande eftersom 
utvecklingen till stor del inte valts, utan varit ett resultat av 
omständigheter som bara delvis kunnat påverkas av politiska 
beslutsfattare. En sådan händelse var de rasoroligheter som bröt 
ut 1969.  Den öppna konflikten mellan malajer, som är den 
största befolkningsgruppen i Malaysia, och kineser ledde till 100-
tals döda och omfattande materiell förödelse. Bakgrunden till 
kravallerna var de stora ekonomiska skillnader som rådde mellan 
malajer och kineser. (Händelserna finns utmärkt beskrivna i Einar 
von Bredows bok Malajisk dagbok, Stockholm 1970) Hotet om 
inbördeskrig blev också avgörande för den malaysiska 
inrikespolitiken. Att bevara fredliga relationer mellan 
befolkningsgrupperna kom att bli politikens överordnade mål. Ett 
instrument i denna politik har varit att positivt särbehandla den 
malajiska befolkningen i förhållande till andra 
befolkningsgrupper för att höja dess sociala och materiella 
standard. 

Någon vilja eller några tendenser till att utsudda etniska och 
religiösa skillnader finns knappast i Malaysia. I konstitutionen är 
fastlagt att Malaysia är ett muslimskt land, men där olika 
religioner skall få verka fritt. Den som är född malaj är också 
enligt konstitutionen definitionsmässigt muslim. Någon 
religionsfrihet i bemärkelsen att ha frihet att själv välja vilken 
religion man vill tillhöra, existerar således inte för malajer. 
Vidare finns det speciella sharia-lagar för muslimer vid sidan av 
de lagar som finns för alla medborgare. Under fastemånaden 
Ramadan händer det att polisen fängslar malajer som under 
dagtid sitter vid restauranger. Den icke-malaj som vill gifta sin 
med en malaj måste också, enligt lagen, konvertera till islam. En 
uppmärksammad händelse som belyser den religösa 
uppdelningens betydelse var när en malajisk flicka ämnade ingå 
äktenskap med en kristen indier 1998 och själv av den 
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anledningen konverterade till kristendomen. Malajiska religiösa 
organisationer protesterade och krävde att flickan skulle föras 
tillbaka till sin malajiska grupp. De upprörda känslorna lugnades 
först när paret valde att flytta till Thailand för att gifta sig.  

Hur ser då bilden av det civila samhället ut? Sker en ökad 
integration eller segregation? Förr var skolor och universitet ofta 
baserade på etnisk tillhörighet, idag arbetar myndigheterna för 
ökad integration. Man möter dock motstånd. I en artikel i New 
Strait Times (14 jan. 2002) med rubriken »Att hålla sig till sin 
egen sort» visar Wazir Jahan Karim att integrationspolitiken 
hittills inte varit särskilt framgångsrik. Etnisk polarisering 
grundad på språkliga, kulturella och religiösa preferenser är 
fortfarande den dominerande tendensen. Det finns också tecken 
på en ökad segregation. Den malajiska befolkningen har stärkts i 
sin muslimska identitet. Ett yttre tecken på detta är kvinnornas 
bärande av slöja. Vid mitt besök i landet för fem år sedan bar 
kanske hälften av kvinnorna slöja. Idag bär så gott som alla 
malajiska  kvinnor slöja. I detta avseende är Malaysia ett slående 
exempel på just religionens betydelse för identiteters befästande 
och synliggörande! 

Den förstärkta muslimska identiteten kan tolkas som en 
reaktion mot det västliga kulturella inflytande som sker genom 
TV och reklam. Kineserna, liksom indierna, är däremot öppna för 
det västliga inflytandet när det gäller vanor och mode. Trots detta 
håller de också fast vid sina kulturella och religiösa seder. 
Uppdelningen av landet visar sig också i att kineser i allmänhet 
talar mandarin med varandra och indier tamil, trots att det 
officiella språket är malaysiska! 

Vad kommer då att hända om en ökad religiös och etnisk 
medvetenhet tar sig politiska uttryck? Frågan är i högsta grad 
relevant i Malaysia. Många muslimska intellektuella som studerat 
i utlandet kommer tillbaka till Malaysia som fundamentalister. 
Stödet för det extrema partiet PAS, som vill att hela Malaysia 
skall styras efter den muslimska lagen sharia, ökar bland 
muslimer. Redan styrs två delstater enligt sharia. 
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Terroristattacken mot World Trade Center den 11 september 
2001 och bombningarna i Afghanistan har också förstärkt 
polariseringen. Man kan idag i affärer och kiosker hitta tröjor och 
klistermärken med Usama Bin Ladens bild. 

För försöken att balansera olika befolkningsgruppers 
intressen utgör en förstärkt fundamentalistisk politisk islam ett 
dödligt hot. Detta visas också tydligt av premiärminister 
Mahathirs starka reaktion på dessa tendenser. Han följde två 
strategier. Dels betonade han att Malaysia redan är ett muslimskt 
land. Retoriken åtföljdes också av en politik som gynnat 
muslimska intressen. Det finns således, hävdar Mahathir, inte 
något behov av politisk islam. Denna strategi uppfattades 
rimligen som ett hot av företrädare för övriga religioner i 
Malaysia. Den kommer också i konflikt med den liberala idén om 
en i förhållande till religioner och livsåskådningar fristående 
politisk sfär där inte någon särskild religiös grupp favoriseras och 
där inte religiösa argument har någon plats. (Rawls 1999) 

En annan strategi är att varna för konsekvenserna av en 
etnisk och religiös splittring, I ett julbudskap, julen 2001, 
hävdade Mahathir att det finns många krafter både inom och 
utanför Malaysia som vill förstöra den etniska och religiösa 
harmonin. »Att kristna och företrädare för andra religioner kan 
praktisera sin respektive religion beror på att vi har en regering 
som tar hänsyn till befolkningens välbefinnande», hävdade 
premiärministern. (The Star, 25/12 2001) Budskapet präglades av 
en oro för utvecklingen efter den 11 september 2001. Oron är 
säkert berättigad. En global polarisering skulle lätt kunna 
medföra också en intern polarisering. 

Hur kommer då framtiden att gestaltas? Kommer det än så 
länge lyckade exemplet på en fredlig samexistens mellan olika 
etniska och religiösa grupper att kunna bestå? Eller kommer vi att 
få se en »jugoslavisk» utveckling av fragmentarisering och 
sönderfall? Det finns faktiskt anledning att göra en jämförelse 
mellan Malaysia och Jugoslavien. De båda länderna visar upp 
vissa tydliga likheter. Malaysia är, liksom en gång Jugoslavien, 
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en kulturellt och religiöst heterogen nation. Malaysia har under 
lång tid, liksom en gång Jugoslavien, haft en stark ledare, 
Mahathir, som förmått att ena landet både genom en karismatisk 
personlighet och genom hårda politiska åtgärder. I Malaysia kan, 
med hänvisning till »the Internal Security Act», medborgare som 
ifrågasätter den förda etniska politiken interneras i högst två år 
utan rättegång!  

När Tito dog, och det jugoslaviska kommunistpartiets 
totalitära maktutövning bröt samman, föll Jugoslavien sönder och 
inbördeskrig utbröt. Riskerar Malaysia att gå samma väg? En 
viktig skillnad mellan dagens Malaysia och gårdagens 
Jugoslavien är att de etniska och religiösa gränserna inte 
motsvaras av geografiska gränser. Alla befolkningsgrupper är 
utspridda över hela landet, även om de ofta är geografiskt 
uppdelade lokalt, dvs malajer bor ofta i egna kvarter, kineser i 
sina osv.  Denna skillnad gör att ingen befolkningsgrupp heller 
kan göra anspråk på »sitt» land.  

Missnöjesyttringar till trots tycks malaysierna vara stolta 
över sitt pluralistiska samhälle. Det finns också en tydlig 
malaysisk, nationell identitetskänsla. Undersökningar visar att 
den övervägande majoriteten av malajer såväl som kineser 
uppfattar sig som malaysier och hyser respekt för landets 
nationella symboler. (Mansor, 1999) Malaysia kan därmed ses 
som ett exempel på en nation som hittat en väg för fredlig 
samexistens mellan olika etniska och religiösa 
befolkningsgrupper. Med tanke på händelseutvecklingen inte bara 
i Jugoslavien, utan också i exempelvis Nordirland, Mellanöstern 
och Ruanda är detta något som inger respekt.  Sverige, som helt 
nyligen blev ett mångkulturellt samhälle, har här mycket att lära, 
både av landets framsteg och misstag.  
 
POSITIV SÄRBEHANDLING 
 
Ett led i stabilitetspolitiken var att stärka malajernas ekonomiska 
och sociala ställning. Detta har skett genom olika former av 



 85

positiv särbehandling. Så kom exempelvis malajer att få företräde 
till högre poster inom offentlig administration och vid intagning 
till högre utbildning. Syftet med denna politik var att utjämna de 
ekonomiska klyftorna. Även om det bland de olika 
befolkningsgrupperna tycks råda en enighet om att landets 
politiska ledare skall vara malaj, har den positiva särbehandlingen 
av malajer inte genomförts utan protester. Konsekvensen blir ju 
att människor kommer att diskrimineras p g a sin etniska 
tillhörighet. En fattig med begåvad ung kines har mycket svårare 
att komma in på högre utbildning än en rik men inte lika begåvad 
malaj! Det faktum att det kan underlätta för karriären att vara 
muslim har lett till att vissa kineser konverterat till islam. 
»Chinese are clever people» som representanten för the Buddhist 
Association of Malaysia sardoniskt kommenterade för mig.  

Politiken med positiv särbehandling utgör en svårknäckt 
etisk nöt. Med utgångspunkt i de förväntade positiva sociala 
konsekvenser som kan uppnås, såsom en jämnare 
levnadsstandard och minskad risk för etniska och religiösa 
konflikter, kan politiken försvaras. Om man däremot utgår från 
principen att varje individ skall visas samma respekt, eller att 
varje medborgare har lika rätt till det som samhället kan erbjuda, 
blir politiken däremot svårare att rättfärdiga. Då innebär den ju att 
medborgare behandlas olika när det gäller tillträde till 
anställningar, offentliga uppdrag etc.  

Är det då rätt att på detta sätt diskriminera vissa medborgare 
genom positiv särbehandling för att uppnå gemensamma mål? På 
denna fråga kan olika svar ges. En utilitaristisk moral kan 
acceptera positiv särbehandling om det positiva resultatet i form 
av medborgarnas tillfredsställelse och frånvaron av öppna 
konflikter därigenom kan uppnås. Utifrån en kantiansk etik, som 
bl a hävdar att varje individ skall behandlas om ett ändamål i sig, 
och från en rättighetsetisk utgångspunkt, är dock politiken svårare 
att berättiga. Kanske det i denna fråga är nödvändigt att finna en 
moralisk kompromiss. Principen att behandla medborgare lika är, 
prima facie, politikens utgångspunkt. Denna princip kan dock 
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tillfälligt begränsas om det är sannolikt att ett mycket positivt 
samhälleligt mål därigenom kan uppnås. En förutsättning för att 
det samhälleliga målet skall kunna uppnås är också att de olika 
befolkningsgrupperna, inklusive den gruppen vars intressen blir 
åsidosatta, uppfattar politiken som berättigad. Annars finns det 
stor risk för att politiken medför inre spänningar och konflikter 
vilket förhindrar att det positiva målet uppnås. (De etiska 
konflikterna rörande positiv särbehandling analyseras i Hans 
Ingvar Roths doktorsavhandling Den särskiljande politiken, 
Teologiska inst. Lund 2001) 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STABILITET OCH KONSENSUS 
 
Hur relationerna mellan etniska, religiösa och kulturellt skilda 
grupper utformas är inte endast en politisk fråga. Ekonomiska och 
sociala villkor spelar stor roll. Så kan exempelvis kravallerna i 
Malaysia 1969 till stor del förklaras av de stora ekonomiska och 
sociala klyftorna. Den positiva ekonomiska utvecklingen som 
trots Asienkris fortgår har också en stabiliserande effekt i sig. 
Möjligheterna att förbättra sin ekonomiska situation har också 
påverkat värderingsmönstren i Malaysia. Normer som avspeglar 
individens konsumtionsintresse och personliga skyldigheter inom 
arbetslivet väger tyngre än etniska preferenser. (Mansur 1999) 
Alla grupper har kunnat få en förbättrad standard. Men vad hände 
om ekonomin försämras. Vad är det då som håller samman 
nationen? Sociologen Mansor Nohd Moor understryker att den 
relativa etniska och religiösa harmonin vilar på en bräcklig grund. 
Han skriver: 

   
But the failures to develop and deliver the fruits of 
development could instead create explosive social conflict 
and consequently destroy the harmonious fabric of the 
nation as individuals mobilise ethnic identity and group 
parameters to defend the material and societal esteem that  
they have aspired. (Mansur 1999, p.81) 
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Hur kan då relationer mellan olika etniska och religiösa grupper i 
ett samhälle beskrivas? En första distinktion är den mellan sociala 
relationer och relationer mellan kulturellt och religiöst relaterade 
värderingssystem. Sociala relationer betecknar då det sociala 
utbyte som sker över etniska gränser. Relationer mellan 
värderingssystem betecknar istället graden av idémässig 
kommunikation och samsyn. Hur uppfattas den andra gruppen? 
Har man gemensamma värderingar? Dessa två typer av 
relationer, de sociala och de värderingsmässiga, är givetvis 
relaterade till varandra. Med tilltagande sociala relationer över 
etniska gränser kan man också förvänta sig en ökad idémässig 
integration.  

De sociala relationerna mellan etniska grupper kan beskrivas 
på en skala från fullständig segregation till fullständig integration.  
I Malaysia sker en viss rörlighet över etniska gruppgränser. Som 
vi konstaterat finns det en strävan att skapa integrerade skolor. 
Universiteten fungerar också som mötesplatser. Däremot är 
religionsutövandet starkt segregerat. Här går malajerna till 
moskén, kineserna till sina tempel och indierna till sina. Den 
mötesplats som finns när det gäller religionsutövande är att det är 
en social vana att bjuda in sina grannar och vänner oavsett 
religiös tillhörighet till de religiösa festerna, såsom avslutningen 
på Ramadan och det kinesiska nyåret. Lite förenklat kan man 
hävda att i Malaysia har utbildning och konsumtion  en 
integrerade funktion, medan religionsutövandet har en 
segregerande funktion.  

Finns det då någon idémässig kommunikation och samsyn? 
Även attityder och värderingar har rimligen stor betydelse för hur 
relationerna mellan de etniska och religiösa grupperna kommer 
att gestaltas. Även här kan vi tänka oss en skala som löper från 
öppen konflikt till värderingsmässig integration. 
Konfliktperspektivet har lanserats av statsvetaren Samuel 
Huntington. Enligt Huntingtons tes, kan vi förvänta oss en kamp 
mellan civilisationer eller kulturer. En kultur definieras enligt 
Huntington av gemensamt språk, historia, religion, sedvänjor, 
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institutioner liksom av människors egen subjektiva identifikation. 
Bland de kulturkretsar som Huntington nämner finns den 
västerländska, den konfucianska, den hinduiska och den 
muslimska. (Huntington, 1997) En sådan konflikttes kan också 
underbyggas av de kommunitaristiska teserna om olika 
värderingssystems inkommensurabilitet. Exempelvis kan en 
slutsats av Alasdair MacIntyres uppfattning att det inte finns 
några universella värden utan att varje kulturkrets har sina egna 
kriterier på både rationalitet och rättvisa kunna tolkas i denna 
riktning. (MacIntyre, 1986) De kulturer som Huntington nämner, 
finns som vi sett representerade i Malaysia och man skulle utifrån 
Huntingtons perspektiv kunna förvänta sig också en kamp inom 
Malaysia mellan dessa kulturer.  

I Malaysia kan synen på de andra grupperna dock bäst 
karakteriseras med begreppet tolerans. Man tolererar de andra 
religiösa och etniska gruppernas existens men är i övrigt inte 
särskilt intresserad. Frågan vi kan ställa oss är om ömsesidig 
tolerans erbjuder en tillräcklig etisk grund för en multikulturellt 
och multireligiöst samhälle. Vi kan ju tolerera det mesta, även det 
vi ogillar, så länge det inte begränsar vår egen handlingsfrihet. 
Om vi däremot upplever att den andre hindrar eller hotar oss blir 
det konflikt, eller som Wazir Jahan Kamir skriver. »Den 
enskildes önskan att hålla sig till sin egen etniska grupp har 
kanske sin början i trångsynthet, men resulterar i rasism.» 
Toleransen kan, exempelvis i en situation av knapphet om 
resurser, lätt övergå i konflikt.   

Ett alternativt förhållningssätt är ömsesidig respekt. Då 
möter vi den andre med en positiv nyfikenhet. Det skapas 
mötesplatser och vi går gärna in i dialog för att vi har något att 
lära av den andre. Det uppstår personliga relationer och sociala 
nätverk över de etniska och religiösa gränserna. I ett samhälle där 
relationen mellan befolkningsgrupperna präglas av ömsesidig 
respekt behöver inte skillnader suddas ut och alla stöpas efter en 
gemensam form. Här kan istället de kulturella och religiösa 
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identiteterna bestå och uppfattas som något värdefullt inte bara 
för de enskilda individerna utan för hela samhället.  

Vad finns det då som förenar? Vilka gemensamma principer 
för ett pluralistiskt samhälle behövs? Kan vi finna gemensamma 
värderingar trots att vi har olika kulturell bakgrund och omfattar 
olika religioner? Det förefaller uppenbart att varje samhälle 
behöver vissa gemensamma värderingar för att det politiska 
systemet skall upprätthållas och samhället undgå fragmentisering. 
Filosofen John Rawls använder begreppet »överlappande 
konsensus» för en sådan gemensam värderingsgrund. (Rawls, 
1993) 

Rawls hävdar att politisk maktutövning för att vara legitim 
måste uppfylla vissa krav. Han skriver 
 

...our exercise of political power is fully proper only when it 
is exercised in accordance with a constitution the essentials 
of which all citizens as free and equal may reasonably be 
expected to endorse in the light of principles and ideals 
acceptable to the common human reason.(Rawls 1993, 
s.137) 

 
Alla medborgare måste således instämma i vissa gemensamma 
principer och ideal.  Hur kan dessa då enligt Rawls utformas i ett 
pluralistiskt samhälle, dvs. i ett samhälle där medborgarna 
omfattar olika ideologier, livsåskådningar och religioner, som 
exempelvis Malaysia? 
 Rawls tänker sig att denna enighet om politiska värden kan 
uppnås genom ett överlappande konsensus mellan olika rimliga 
(reasonable) åskådningar (comprehensive doctrines).  I ett 
pluralistiskt samhälle kan det uppstå ett konsensus om vissa 
gemensamma överlappande värderingar. Dessa värderingar, 
såsom exempelvis jämlikhet, politiska fri- och rättigheter osv, kan 
då vara förankrade i olika religioner och livsåskådningar och 
därmed få ett brett stöd. Ett överlappande konsensus om denna 
typ av värderingar är en nödvändig betingelse för ett samhälles 
stabilitet, betonar Rawls. En enighet i form av ett överlappande 
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konsensus skiljer sig både från ett samhälle som utgör en fast 
gemenskap (community) och från ett samhälle som karakteriseras 
av modus vivendi, dvs. fredlig samexistens. Med ett samhälle som 
utgör en gemenskap menar Rawls ett samhälle där alla 
medborgare omfattar samma livsåskådning. Då finns det en 
enighet om i stort sätt alla värderingar och institutioner. Det är 
inte detta samhälle som Rawls dock talar om utan hans teori 
handlar just om pluralistiska samhällen där flera livsåskådningar 
finns representerade.  
 Men det pluralistiska samhället får således enligt Rawls 
heller inte enbart karakteriseras av modus vivendi. Ett sådant 
samhälle är instabilt och det kan när som helst utbryta konflikter, 
eller också måste stabiliteten upprätthållas med hjälp av en 
politisk tvångsmakt och stark ledare. Rawls alternativ är därför ett 
samhälle som utmärks av ett överlappande konsensus. Detta 
samhälle är stabilt »av riktiga skäl», dvs det är stabilt därför att 
medborgarna kan identifiera sig med samhället och därmed också 
av fri vilja stödja dess institutioner. När relationerna mellan 
grupper enbart baseras på tolerans är kompromisser det bästa man 
kan uppnå. Konsensus däremot, förutsätter ömsesidig respekt och 
vissa gränsöverskridande, gemensamma värderingar, liksom 
allmänt omfattade sociala dygder som öppenhet, lyhördhet och 
viljan att mötas halvvägs. (Rawls, 1993, s.163)  

Hur kommer då relationerna mellan de religiösa grupperna i 
Malaysia att utvecklas? Enligt ett pessimistiskt perspektiv kan vi, 
åtminstone i ett läge av avstannande ekonomisk tillväxt, förvänta 
oss att konflikter mellan grupper växer. Enligt ett annat, mer 
hoppfullt scenario, finns det möjligheter till försoning. Om vi kan 
anta att det finns en likhet mellan olika värderingssystem när det 
gäller de mest grundläggande värdena som den gyllene regeln, 
värdet av att människor får sina grundläggande behov 
tillgodosedda osv., kan man också förvänta sig en ökad etisk 
samsyn när det gäller mer specifika handlingsnormer. Filosofen 
Chandran Kukathas argumenterar i anslutning till Adam Smith, 
att moraliska normer och regler precis som sociala regler 
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utvecklas i en dialog med omgivningen. Vi väljer att bete oss som 
vi tror att omgivningen önskar. När samhällen är isolerade från 
varandra kommer denna sociala prägling av moralen att medföra 
skilda normsystem. När det sociala utbytet tilltar medför den 
sociala präglingen av normer ett successivt närmande och en allt 
mer tilltagande värderingsmässig samsyn. Ökade möjligheter till 
dialog kan enligt denna hypotes också medföra en ökad förståelse 
för den andres synsätt och värderingar. Ja, Kukathas hävdar t o m 
att »…the interaction of different cultures might turn out to be a 
source of moral insight». (Kukathas 1994, s. 16). Kombinerar vi 
Kukathas teori med Rawls idé om ett överlappande konsensus 
kan vi föreställa oss att gemensamma normer och värden som rör 
rättvisa och demokrati, och därmed förutsättningarna för en 
överlappande konsensus kan utvecklas om olika 
befolkningsgrupper integreras i arbetslivet, skolan och 
bostadsområden. 

Jag har i denna uppsats utifrån exemplet Malaysia diskuterat 
förutsättningar i religiöst pluralistiska samhällen för dialog och 
konsensus i politiska värderingsfrågor. I Malaysia har den etniska 
och religiösa uppdelningen också motsvarats av ekonomiska 
skillnader mellan befolkningsgrupperna. Den positiva 
särbehandling som den malajiska befolkningsgruppen åtnjutit är 
inte moraliskt oproblematisk, men kan under förutsättning att den 
accepteras av alla befolkningsgrupperna, möjligen legitimeras av 
att den bidrar till jämlikhet och politisk stabilitet.  

Vilka är då möjligheterna till en harmonisk 
samhällsutveckling i Malaysia? Svaret på den frågan är beroende 
av flera olika faktorer. Den ekonomiska utvecklingen spelar en 
avgörande roll. Men också vilka mötesplatser mellan de olika 
etniska och religiösa grupperna som finns och hur den sociala 
integrationen fungerar. Utifrån ett Huntingtonskt 
konfliktperspektiv kan man förutse en ökad social och religiös 
polarisering. Om man däremot antar att det finns möjligheter att 
stärka en övergripande gemensam nationell identitet och uppnå 
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konsensus om universella politiska värderingar blir 
framtidsbilden mer optimistisk.  
 
 
Referenser 
 
Huntington, Samuel, The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order, London, Touchstone Books, 1998 
 
Kukathas, Chandran, »Explaining Moral Variety», i Cultural 
Pluralism and Moral Knowledge, ed Paul, Miller, Paul, Cambridge, 
Cambridge University press, 1994 
 
MacIntyre, Alasdair, Whose Justice? Which Rationality? London,      
Duckworth, 1988 
 
Mansur, Mohd, Noor, »Crossing Ethnic Borders in Malaysia, 
Measuring the Fluidity of Ethnic Indentity and Group Formation», i 
Akademika 55, juli 1999 
 
Rawls, John, Political Liberalism, New York, Columbia University 
Press, 1993 
 
Rawls, John, »The Idea of Public Reason Revisited», i The Law of 
Peoples, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1999 
 
Roth, Hans Ingvar, Den särskiljande politiken. En analys av debatten 
om positiv särbehandling i USA. Doktorsavhandling. Teologiska 
institutionen vid Lunds universitet, 2001 
 
von Bredow, Einar, Malajisk dagbok, Stockholm, Aldus, 1970  

 
 



 93

 
Abstract 
 
 
Lejon, Kjell O. (ed.), E Pluribus unum? Studier i religiös identitet och 
pluralism. Linköping Studies in Identity and Pluralism, No. 2. 
Linköping University Electronic Press. Linköping 2003.  
ISBN 91-7373-888-3 (print), ISSN 1651-8993 (print), 
www.ep.liu.se/ea/iap/2003/001/ (WWW), ISSN 1651-9000 (online) 
 
 
In this volyme, three exampels of studies in religious identity and 
pluralism are given by researchers at the Department of Religion 
and Culture, Linköping University.  
 Associate Professor Håkan Ulfgard focuses on some 
fundamental perceptions of biblical and Jewish identity formation.  
 Associate Professor Kjell O. Lejon describes how the religious 
and political history of the United States of America have formed 
identity marks of the American civil religion, and gives examples 
of how they have been used historically, especially in a political 
context.  
 Professor Göran Collste brings up questions concerning 
political ethics and philosophy based upon experiences in multiethnic 
and multireligious Malaysia.  
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